Варн. Градска

Година VI.
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Брой 661.

Варна — Бургасъ, 28 Май, 1914 год.
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Б У Р ГА С.К-0

И З Л И З А :
въ Варна

За обявления:
гармонденъ р е д ъ на 1-ва
стр. 1 лв. на И-ра и III
стр. по 70 ст., на IV-та
стр. 20 стотинки.

Вторникъ и Петъкъ
въ Бургасъ

М и и НедЪли
АбонамЕнтъ за България:
За година
. 6 мца
. 3 м-ца

З а по-вече обнародва
ния се прави, особенно
споразумение.

LE РНARE DU COMMERCE.

. . 1 6 лв.
. . 8 .
. . 5' .

За странство:

ОУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА и ВУРГАЗСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ д о
уредника:

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.

П. Д Р А Г У Л Е В Ъ .

За година . . 30 лв.
, 6 м-ца . . , 1 6 -.,
Винаги предплатени.

Единъ брой 10 ст.

Единъ брой 10 ст.

Телефонъ въ Варна № 223.

Телефонъ въ Бургасъ № 135.

У р е д н и к ъ : П. Д Р А Г У Л Е В Ъ .
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Фабрикация и доставка специално
на'модерни мелници съ валцове и
камъни —;'всички мелничарски машини-тУрбини-водии колела-лагери-трансмпсии и др.

Hdresse ШдгарМре: „S0K0NY"

Главни Командитори :

Централа Бургасъ

ттпшш

Телеграфень адресъ: „СОКОНИ"

ПРОДШЕй
ДРО: петролъ (гозь) америшкн въ каси, марка
„Peerlessйпиап,"
машинно масло, печнн за гориво отъ гозь и
mm тшшт отъ всЪнаква величина.

на сидопроизводителни машини: локо
мобили, дпзелмотори, нафтмотори „Eu
reka", газоженимотори, динамомашиии, динамомотори и всички електри
чески принадлежности, сжщо и тех
нически артикули.

Я И Й Н И Н Ь и м а м е около 80,000

Ifi

JU ИРиДиПЬкгр. фасулъ (бобъ)

БАНКА Д. А. БУРОВЪ&С-ие

[имитъръ к. Ившовъ & Синове i

I бЪЛЪ, хуба1зъ, чистъ балкански, кой
то само в ъ една иода врива и е
| лшого вкусенъ. Продава.ме го нзц/Ьло или ио 1000 кгр., въ чували или
I безъ чували. На ж е л а ю щ и г Ь да ку, пягъ съ готовность изпращаме мос1
тра и офсрга.

Специално бюро

З а телеграми : М Ю Л Х А У П Т Ъ .
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 198.

ттпщ

Стевдпъ ш Компшш въ ш-Штъ

Сшдъ и представителство
КОМ, Д-во, РУСЕ

СЕНТКЙЬЕ BDUBGflS

за проучване и изпълнение па раз
ни индустриални проекти и
планове.

Бургасъ ~ Слнвенъ.
Гол№ складъ — Износни Щ>ни

Телефони № 72 — 6 1 .

Щ- А Бояджиевъ & Г. Димнтровъ
I

гр. Фердинандъ.

Телегр а д р е с ъ : Хаджи Иванопъ

1
|
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ЖелЪза всички видове ; чемберлици, ламарини, калай, 61iJio Щ!
тенеке, цинкъ и олово.
' . • ;:
' и
Жел£зни гр-Ьди (путрели), портландъ циментъ, телени гвоздеи, И
безиръ, холандски бои, подковни гвоздеи, петали, тръСн жед-Бзни @ |
и каучукови, лопати, кофи и всички сортове дребна- ж е л е з а р и я . Ш
Разполагайки с ъ ангажименти за го.твми партиди п р а в и м ъ щш
поржчки направо съ конкурентни ц1->ни.
Щ

=1=3=

Фабрикация Linke Hoffmanne—Werke въ Braslu (Герм.) Ш£к

тк>ТК)НИ

Оферти при'поисквание. Ц в н и ефтини и изплащане на срокове.

шшав
Употребявайте

Постоянни складове в ъ всички кло
нове о т ъ г а з ъ в ъ каси и варели, б е н з и н ъ за осв-втление, автомобили, мотори,
индустриялнй и технохимически ц-вли, м и 
н е р а л н и й ц и л и н д р о в и масла, газ о й л ъ (нафгь) за Дизелмотори, п ж . к у 
р а за гориво в ъ парни котли, к а т р а н ъ
п а р а ф и н ъ , а с ф а л т ъ и всички други
нефтени продукти.

само тазимарка.

ЦЪни и условия най-износни-

най-добро качество

Представитель за България:

МАРКО ШЕХТЕРЪ — СОФИЯ.
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ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
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ПАПИРОСИ

„ГРЧТЦНЕРЪ"
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РОйЯЪ

ЛЕГКЪ, ЕЛЕГАНТЕНЪ

ЗНСЭЭСЗЕ

СЖ Н А Й - Д О Б Р И

БЪРЗОХОДЕНЪ

ЙаэЬЭ

[.'УРГАСЪ—.ВАН-1А
Телефони: Б У Р Г А С Ъ — 1 0 1 . В А Р Н А — 2 8 0
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Продаол винаги ил сравнително" износни ц-Кни in едре и дребно
Пьрвокачестврн^ английски каменни въглищь: К А Р Д И Ф Ъ ,
А Н Т Р А Ц И Т Ъ , К О К С Ъ , Ч У Г У Н Ъ и О Г Н Е О П О Р Н И ТУХЛИ
ТУРСКИ В Ъ Г Л И Щ А . МАРСИЛСКИ К Е Р Е М И Д И и др.
П о р л ч к и г Ь изпълнява добросъвестно, оферта и мостри из
праща при първо поискване.
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Телефонъ

ЩСЩ-А

В Е Л О С И П Е Д Ъ ,
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Ш
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Гаврнлъ ПЕНЕВЪ—Бургасъ.
Т е л е ф о н ъ № 109

САМО П Р И Н А С Ъ щ е намерите най износни ц-вни и условия,
пъленъ чешитъ о т ъ разни

колониялни, желшзарски и бояджийски стоки
Д О С Т А В Я М Е О Т Ъ ФАБР, и М И Н И Р В ц%ли вагони; сурови ж е 
леза, Чемберлини, Шведски жел-вза, Махлъци, Черна ламарина, Галванизирана ламарина. Телени гвоздеи, Цинкъ, Бёзирови масла, Кини
Крокодилъ, Империялъ, Джамове, белгийски циментъ хедролик'ъ,
желЪзни грЪди (путр-вли), каменни въглища, кардифъ, коксъ, антрацитъ и килимли, Марсилски керемиди, торби к а л к у т с к и , 2 v* либри
и солени, 21/4 либри земни бои, стипца, зачка, сода бикарбонатъ,
захарь, кафета, калай, б а к ъ р ъ , олово, чугунъ, синъ камакъ, мине-.
рални, слънчогледови, фъстъчни, памучни, и дървени масла и черъ
пиперъ Сингапуръ. При спецификация.
Винаги, tip-Бди да си набавите стокигв, искайте нашить* цвни, СжщспрЬменно д ъ р ж и м ъ и в ъ депозитъ сурови желЪзни шини, желъзни гръди (путр-вли), Цинкъ, Ламарина, I воздеи, Калай, б-вло тенеке,
Синъ камакъ, Циментъ, Марсилски керемиди; Камънни въглища,
Безирори масла — бои бодливъ тель.
Масла: дървени, памучни сусамови, фъстъчни слънчогледови
маслини и д р .
Винаги пр-Ьди да си набавигв стокигЬ искайте нашнтъ ЦЕНИ.

В Ъ Р З О Ш Е В Н А

легкодвижуща се, здрава

съ специаленъ апарать за бродйране, шиюща напръ\дъ и назадъ
гарантирана и луксозна машина?
' ВЗЕМЕТЕ СИ пГ Р И Т Ц Н В Р Ъ"
не вземайте други, до като не прътледате прочутигв машини и
============= велосипеди „/• р И Т Ц Н Е Р Ъ". = = = = = =
Защото само този не е: взелъ отъ гЬхъ, гкойто не ги е видЪлъ,
ПРОДАВАТЪ се Ъ Ъ Б Р О Й НА СРОЧНИ И З П Л А Щ А Н И Я
— ^ 1 — ПОПРАВКИ БЕЗПЛАТНО = = = , = =
г

Telephon № 109

Каменни вшища, нардиФъ, пнтрацитъ и ноксъ

И

голймъ депозитъ (»т ь

най-усъвършенствуванит-Ь

и*

'

плетачни

машини

ЕТЕОРЪ"

шинни, стипца,

катранъ,

смола,

плугове

и др.

пушки, револвери, барутъ, патрони, фитилъ, гилзи, явзи, тапи и др.
ПРОДАЖБА И НА ЕДРО.

пушни отъ 25 лв. и револвери отъ 8
лева НОГОРО.

„УНИВЕРСАЛЪ"

Пр-Бдставители за България: Б Р . К. Б Ъ К Л О В И , Русе,,София, Варна

най-износни.

Единственъ депозитъ на:

и —

СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ

Нулеви.

Греди желъзни (путрели),
чеелгъза всички видове; четвър-,
тити, плоски, фасонирани, чемберлиии; Ламарини: черна, галванизирана; Цинкъ; Гвоздеи: те
лени, жел-Ьзни, подковни; Под
кови, телъ бодливъ;
Стомона
(челикъ) въ каси и на поъти;
Порни за коля, връшници, ло
пати, кофи, коси, сърпове, мо
тики, копачи, вили,
търмъци'
плочи за печки, тенеке
бгьло,
калай, шшадъръ, олово,
сачми,
циментъ беочински, масла ма

ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА
ТИХА

mi

Телегр. адресъ:

ГолЪмъ складъ

и съ

Адресъ за телеграми: Кирчевъ.

№ 21.

%!

Имайки винаги голЪми аигаджименти съ фабрикиправимъ продажба и отъ направо съ конкурентни ЦЕНИ.
П и й н и п и н и п п * п поржчкигв си кждето и да е, искайте и

ГБ,

ПроДИ ДО ДцДкТВ

- .:•-.'•• Представителство въ всички градове на Царството.

НАШИГЬ

цъни
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Добр'Ь- наредено производително заведение,

б&пм й й подъ наемъ Магазинь въ. гьентра на Бургасъ до
Ц | Щ L u магазина на Исакъ Хеския, срЬшу Банка Бълга
ЗаинтересованитЪ да се справятъ в ъ редакцията на в, „Търговски Ф а р ъ ч ,
рия. За споразумение до Мирковичъ или до Д. С. Жечковъ.

^ией се дава подъ наемъ n r s i s

Бр^ббЬ

Стр* 2.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ «

"V
комисионеръ — експедиторъ
= =
Б У Р Г А С Ъ.
За телеграми : Д. ЖЕЧКОВЪ.

====
Телефонъ № -127.

Постояненъ депозитъ отъ турски каменни въглища отъ
„Козлу" и „Килимли".
уг
Продажба на едро — франко вагонъ Бургасъ. Поржчките се
щ испълватъ веднага.

На 5 юни т. г. въ гр. Стара-Загора ще се продаде окончателно отъ
съдебния приставъ при окръжния сждъ

Модерната Парна Пивоварна Фабрика
на старозагорското окционерно д-во „ВАДАЩНОСТЬ"
Съ целия дворъ, постройките въ него, машинарията въ пълна изправность и всички пивоварни принадлежности, съ първоначална цЪна въ надда
ването 814,132 лева.
Тази пивоварница е сдинственната модерна и солидна фабрика на Бал
канския полуостровъ. Има отличенъ назаренъ районъ.

h i [виеш даваг Синдикътъ X. ftlio&b Ст.-Загора
1 май 1914 год.

ТЪРГОВСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГРАДИВО" ВЪ ГР. ВАРНА.

За ршчвние т дружествения напиталъ съ 300,000 лвва злат. чрЪзъ из
даване на 3000 нови акции по 100 лв. зл. номинални едната.Съгласно рвшението на общото събрание на акционернгЪ отъ 30
Мартъ т. г. капиталътъ на дружеството се увеличава отъ 100,000 на
401,000 лева, отъ произведението на което увеличение дружеството ще
построи въ гр. Варна една варопЪсъчна тухларска фабрика. Измененията
на дружествения уставъ еж утвърдени отъ Варненския Окржженъ Сждъ,
съ огф-Бд-Ьление отъ 25 априлъ 1914 год, подъ № 2152, затова, съгласно
чл 2 отъ сжщия уставъ, управителния съветъ на дружеството, въ засе
данието си отъ 16 май т, г., реши:
.
Обявява публична подписка за 3000 нови акции, по лв. златни 100
номинални едната, при следните условия:
Емисиония курсъ на новигЪ акции е опр-ЪдЪленъ на лева златни
105 за вевка нова акция.
- Съгласно чл. 2 на дружествения уставъ, притежателите на стари
акции иматъ предпочитане при подписката — могатъ да получатъ потри
но'ш акции срещу всека една стара. За тая ц-Ьль старите акционери ще
тр'Ьбва да заявятъ въ местата, гдето ще стане подписката, колко акции
стари притежаватъ, като означать и техните № №. Останалите свобод
ни, акции ще се разпределятъ между новите подписвачи, съразмерно съ
числото на подписаните акции.
Новите акции ще участвуватъ въ печалбите на д-вото отъ 1 ок
томври 1914 год., съразмерно съ внесените срещу техъ суми.
Подписката ще се открие на 5 юни 1914 год., въ 9 часа предъ
обЪдъ. въ Варна, при д-вото „ГРАДИВО" и банка „ГИРДАПЪ"; въ Со
фия, при банка „ГИРДАПЪ" и д-во „НОВА-ТУХЛА"; въ.Русе, Ямболъ и
Пазарджикъ, при банка „ГИРДАПЪ", и ще се приключи въ 6 часа следъ
обвдъ сжщия день. При подписката се внася по 20-лева за всека акция,
а остатъка ще се внесе на четири вноски, отъ които първите три по 20
лева, а последната по 25 лв. за всека акция. При последната вноска ще
се събератъ и; по 60 стотинки за всека акция въ гербъ и др. разноски
по приготовляването на акциите. Тия четири вноски ще се изискатъ отъ
управителния съветъ на д-вото споредъ нуждите, въ -зависимость отъ
строежа на фабриката, за която цель ще бжде съобщено на г. г. акцио
нерите, чрезъ Държавния Весникъ, единъ месецъ по-рано отъ датата на
к1Ято требва да се изплати вноската. Срещу всека вноска ще се изда
вать привремени разписки отъ кочанъ, които Ще се заменатъ съ нови
акции следъ окончателното изплащане на всичките вноски.
Въ случай, че некой отъ подписвачите не внесе на определеното
време некой отъ втората, третата, четвъртата и петата вноски,"той е длъженъ по право и безъ свеко друго предупреждение да плаща лихва по
9% годишно за пресроченото време, което щгЬсрочване не може да бж
де повече "отъ два месеца. Следъ тоя ср^окъ, акциите на такъв-в* ащиоиеръ се продаватъ, по решението на управителния съветъ, за емвтка и
рискъ на акционера, като отъ получената сума Д-вото удържи 25°|0 за въ
полза на запасния фондъ.
- .
гр. Варна, 16 Май 1914 година.
ОТЪ ДРУЖЕСТВОТО.

III ВАРНЕНСКИ СЖДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ.
Второ публикувания изпълнително д-Ьло № 50 1913 г.

Орешине Ш9 1329.
На основание изпълнителния'"листъ № 1290 отъ 7 октомври 1913
год. издаденъ отъ Шуменски Мирови Сждия въ полза на Добри Савовъ
отъ гр. Шуменъ противъ Иванъ Стояновъ отъ гр. Шуменъ за 500 ле
ва и др, обявявамъ интересующитЬ че отъ последното двукратно публекуване настоящето въ в. „Търговски Фаръ" въ продължение на 3I день
съ право наддавание 50|° 24 часа ще продавамъ публично съ 500|° намале
ние въ канцеларията си въ гр. Варна следующия недвижимъ имотъ на
длъжника а именно: I) Нива, до Славовия мость „край село" отъ 6 де
кара и 4 ара оценена за 192 лева; 2) Нива „Корията" на „варненския
пжть,, отъ,3 дек. 2. ара оценена 90 лева; 3) Нива „Падика" отъ 9' декара
и 6 ара оценена за 288 лв.; 4) Нива „Кору Кулакъ" отъ 4 декара и Зара
оценена'за 132 лева; 5) Нива „Гьоля "отъ I декаръ.оценена за 30 лева;
6) Нива .„ дедо , Станчовото кладенче" отъ 3 декара 2 ара оценена за
96 лева;.. 7Д Нива „Кара Сулулкъ" отъ 2 дек, 2 ара оценена за 96 лв; и
8) Лозе': „Келеме" „'срещу село" отъ I декаръ и 6 ара оценена 48 лв.
ИмОта се намира въ землището на с Климентово.
Наддаванието ще почне отъ оценката съ 500|° намаление.
ЖелающитЬ да купятъ имотътъ могътъ да преглеждатъ книжата и
да наддавать всеки приежтетвенъ день и часъ.

Гутучковъ & Янтонела

m
W-

КраОбршжното параходно съобщеше
Баеалко = А5$тополъ.
Много сме писали ние, много е гресъ и съвсемъ приготвени за все
писано и отъ целия политически и ка друга търговска и производствен
търговски печатъ, че крайбрежната на инициатива, която ще. имъ доне
параходна служба требва да се по се икономическо добруване. Но неу
добри въ смисъль да има по-чести жели прогресътъ на тия два града
параходи отбивания въ нашите по- ще се облегне на предприемчивост
големи и по-малки морски приста та, ламтежа и изключителната ини
нища. Това е отъ жизненъ интересъ циатива само на ограничения брой
на търговията и отъ не по-малко на техните капиталисти. Съвсемъ не.
жизненъ интересъ на публиката.
Техните богати околности . за зем
До известна степень, за некой леделие, за руди, а особенно за скопристанища, направено е вь това товъдството подхранватъ апетитътъ
отношение едно подобрение. Пара- и на множество отъ околните и походътъ „София", който и най-добре далечни капиталисти, горящи отъ
отъ другите параходи рентира ка желание да се заселять и заседнатъ
питалите си, въ седмицата по два на тия два крайни прозореца, презъ
пжти държи линията Варна —' Ме- които ще грее светлината на про
семврия — Анхияло-— Созополъ — греса на царство България въ тия,
Бургасъ и обратно. И той е значи по настоящемъ, пусти и икономичес
телно улеснилъ растежа на търгов ки о мизерия западнали места.
ското сточно и пасажерско движе
На бждащитЬ работници въ бжние, значително е улеснилъ море- дащия икономически подемъ на тия
плавното междуградско съобщение. два града и особенно на богатите
Отъ това повече за сега, поне за имъ околности, обаче, требва да се
гореозначената линия не остава да даде добръ просторъ за работа,
се желае и иска предъ видъ на главно чрезъ съобщенията и чрезъ
малко-бройните параходни единици, преносната и превозната морска
съ които разполага и предъ видъ, служба и по суша. За техъ еж по
че външната ни търговия би. чув требни, преди всичко, добри сухо
ствително пострадала, ако Бълг.
пжтища, които да ги свърТърг. Параходно Д-во би отделило земни
съ Бургасъ отъ една страна
макаръ и още единъ отъ параходи зватъ
те си за каботажна служба. И на и съ околията имъ, до Малко-Тършата цель не е да искаме едно по ново — отъ втора. Требва имъ, ка
връщане на д-ството въ решението то факторъ на търговията, често
му да изпълнява само две подобни морско съобщение и то изключи
между-градски съобщения. Но не телно отъ българските параходи.
можемъ да не искаме <да му се вме Защо само отъ техъ — за това не
ни въ длъжность да вземе присър е нужно да говоримъ, то се подраз
це всички жизненни интереси и на бира. Но необходимо нужно е, найония градове, стоящи на бреговете малко, поне два пжти въ седмицата
на морето, които, безъ всекаква предъ тия два нови български пор
причина и безъ всекакво основание, та да се явява и развева българ
още оставатъ или съвсемъ изоста ския националенъ и търгорски в.лагъ
вени, или съвършенно недостатъчно даже, ако е потребно да кажемъ,
услужвани отъ българските пара и по-чисто политически-национални
ходи. Думата ни е за Василико и причини, по причини, които ще да
за Ахтополъ. Първиятъ отъ тия ускорятъ ферментацията, за която
градове се посещава само единъ споменахме no-rope. Това развяване
пжть въ седмицата, а вториятъ да на националния и търговския бъл
же случайно въ годината ни еднъжъ гарски флагъ ще послужи за отне се посещава отъ некакъвъ па- душникъ на икономически задуше
раходъ. Той се държи изолиранъ, ното и национално потиснатото въ
държи се далечъ отъ всекакво мор тия градове менШество — то ще го
ско съобщение, а сухопжтното му съживи и раздвижи до пълно наци
съобщение, подобно на Василико, е онално самосъзнание й до здраво
толкова мжчно, толкова непреодо икономическо окопитване. И нека
лимо и невъзможно, че едва-ли въ знаемъ, че бждащето въ тия два
годината 1—2 пжти би могълъ чо- града не е на днешното имъ корен
векъ да предприеме некакво пжту- но население, което не може по ниване до ония търговски и културни какъвъ начинъ да се откъсне отъ
центрове, съ които би желалъ да предразеждъците си и да се осво
бжде въ контактъ: гори, стръмни^ боди отъ фанатизма си. Напротивъ,
ни, безъ всекакви пжтища преграж погибель -ще бжде за него, ако още
дать всека възможность на ахто- отъ сега се подпомогнатъ тия гра
полци да влезатъ въ сношение да дове да взематъ естественния раз
же съ гр. Бургасъ, кждето се цен вой, споредъ условията и предопре
трализира всичко онова, отъ което делението си отъ самите имъ мес
те иматъ нужда — и културата, и тоположения, въ търговията и про
търговията, и администрацията, и изводството и въобще въ стопан
еждилищата и всичко, всичко друго, ското имъ превъзсъздавание, защокоето може да се смета за импулсъ то~всичките по-малко или по-вече
въ живота не само на отделната
делови хора отъ околията и
физическа и морална личность,, но заможни
отъ
Малко-Търново,
па дори Многома
и на населените, места—села и и отъ Бургасъ и други
места, ко
градове. Между туй градовете Ва
ито
очакватъ
,
да*
заематъ
работа,
силико и Ахтополъ еж два крайни
града на царството, които за своя моментално ще се стекатъ по мес
та търговска, поминъчна, общест тата, които ще требва да завзематъ
венна и държавно-служебна работа като деятели въ търговията и про
нематъ ^кжде другаде, освенъ къмъ изводството.
На Българското Търговско Па
Бургасъ да се обръщатъ; те еж
раходно Д-во, чиято длъжность по
градове съ население, което тепър
ва ще започне да се свиква съ но1- отношение, на такива центрове е
вото положение, населението което повече културтрегерска, нежели спе
преживева кипежа на своя фанати- кулативна, подлежи да направи пър
зъмъ, което прекарва периода, ако вата крачка — да нареди въ сед
можемъ така да се изразимъ, на мицата поне два рейса за Василико
своята ферментация, поради което и Ахтополъ и да даде началото на
требва да се намира подъ постоян оживление, а съобразно съ нужди
ното и непосредственно наблюдение те понататъкъ да уголемява рейсина българските общественни маси, ТБ си. Отъ късото си изучване на
особенно при процеса на фермента условията за търговия, за зе*млецията, то требва да е по-близо до делско производство, за рудопроокото на централната власть. Отъ мишленносТь и скотовъдство ние
друга страна, тия два града се от- дойдохме до убеждението, че въ
личаватъ съ своята крайна икономи много късо време параходното д-во
ческа западналость, не защото еж ще си създаде гблема работа при
лишени съвсемъ отъ условия за тия два порта: всичкиятъ износъ и
търговия и за производство, не за вносъ за Василиковска и Малкощото еж лишени и отъ нужната Търновска околии ще минава презъ
предприемчивость, не и защото тамъ тия портове;.а той вече и сега е
не би се намерили й хора съ по-^ започналъ да минава при немане
големъ ламтежъ и инициатива за параходи, съ мауни и гимии. Вслед
-търговски и производственъ про- ствие на това ние видехме, че въ
гресъ. Напротивъ, ние можахме да Василико има вече заседнали тър
констатираме, че тамъ има -хора' говци отъ М'-Търново, Сармашикъ,
съвсемъ предприемчиви за- сега са Ургари и други места. А това е
мо въ една посока, съьсемъ ламтя- още началото. Когато хората вищи за по-големъ и по-големъ про-1 дятъ действителното улеснение, те
ще надойдатъ, те ще усилятъ рабо
тата.
'.'•;. •

Тшгрофо-пощшн н телефоненъ договоръ тежду
България нРовдня.

Министърътъ на железниците,.
пощите и телеграфите е внесалъ
за удобрение въ народното събраIll Садебенъ Приставъ: Н. Николовъ. нид следния частенъ договоръ сключенъ между българската администра
ция на пощите, телеграфите и теле
фоните отъ една страна и Ромжнската администрация на пощите, теле
графите и телефоните отъ друга
за да урегулиратъ техните служеб
• КОМИСИОНА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - БУРГАСЪ
ни отношения.
Възъ основа на чл. 21 отъ все
Постояненъ складъ отъ камени въглища за парни машини
мирната пощенска конвенция и чл.
_
•и тухларници.
17 jTb Петербургската международ
Продаватъ съ най-износки цени първокачественъ Белгийски
на телеграфна конвенция, подписа
„PORTLAND" циментъ, удобренъ отъ министерството
ните подъ условие на одобрението
за държавни постройки.
отъ респективните правителства,
установиха, по общо съгласие, след
гр. Варна 19 Май 1914 год.

.'

ните постановления:
'." . Чл. 1. Пощенските сношения
между България и Ромжния ще се
подчиняватъ - на разпоредбите на
Конвенциите, Договорите и Правил
ниците на Всемирния пощенски
съюзъ, освенъ постановленията,
които се съдържатъ въ настоящия
договоръ.
Чл. 2. а) Договорните админис
трации подържатъ периодическа и
редовна размена на пощенски прат
ки, произходящи или ся> назначе
ние за техните държави или за тия
произходящи или съ назначение за
други държави, за които казаните
администрации могатъ взаимно да
служатъ за посредници.

Чл 11 Метеорологическите те
б) Тая размена може да се^ из леграми разменени било между до
вършва по сухо или по вода, било говорните администрации, било на
официалните телеграми
направо презъ границите на дветъ тоанзитъдържави, било, въ даденъ случаи, Тотносещи сеФдо пощенскат^i служба
а така сжщо и ония ^носещи се
посредствомъ други държави.
в) Разменните станции, натова за обществена полза ( « f o №"»«_
рени да си предавать взаимо зат „„е на параходите и пр.) ще се m
ворени пакети или пратки на от пращатъ безплатно, като служеони
крито, се определятъ по общо съ
гласие отъ договорните админис ТеЛДшрМ3орните администрации ще
трации, които се споразумеватъ за се споразумеятъ за прилагането на
всички други подробности на тЪх- този членъ и за начина на изпра
ната разменна служба.
щането на. тия телеграми
г) Договорните администрации
Чл 12 Членове 5 и 7 оть те
даватъ съдействие за да постиг- лефонната конвенция сключена въ
иатъ, що се касае до обезмитв^не- Букурещъ на 13/26 февруари 1900
то на непосредствените изпраща год ёж изменени както следва. ,
ния, крито си предаватъ взаимно,
"Единицата приета било за съби
всички улеснения допустими отъ ране на таксите, било за продълМИТНИШКИТБ правилници на техни жителностьта на съобщенията е 3
те държави.
минути или дробъ.
д) Всека администрация се за
Таксите за разменените разго
дължава да изпраща съ няй-бързи- вори между телефонните мрежи на
тЬ превозни средства,, съ които двете държави еж определени.
разполага за своите пратки, прат
а) Между съседните или при-.
ките които Й се предаватъ възъ брежни станции съединени съ пра
основа на предшедствующитв раз ви телефонни вериги: 1 левъ.
пореждания отъ другата админис
б) Между другите станции на
трация.
двЬте договорни държави: г лева.
Чл. 3. Всека администрация по
Събраните такси ще се поде
нася сама разноските по прЬноса лятъ по наполовина между, дого
върху нейна територия или въ да ворните администрации.
денъ случай, до разменния пунктъ,
Тия събрани за телефонните
който се определя по общо съгла покани оставатъ въ полза на адми
сие.
нистрацията, която ги е събрала.
Обаче, когато двете администра
Чл 13. Всички други разпореж
ции се споразуме^тъ за да пове дания, които требва да урегули
рять на едно и сжщо лице прено ратъ размената на телеграфната и
са на пощата въ двете направле телефонна кореспонденция между
ния между техните разменни стан станциите на договорните страни
ции, разноските на преноса ще се ще се подлагатъ на режима на
поделятъ между двете управления. международната телеграфна конвен
Чл. 4. Освенъ противно съгла ция и договора й.
шение между договорните админис
Чл. 14. Настоящиятъ договоръ
трации, предаването на пощите раз ще се приложи следъ като бжде
менени непосредствено между тех ратифициранъ отъ правителствата
ните разменни станции требва да на двете договорни държави.
става, когато преноса става съ паТой ще бжде въ сила за едно
раходъ, на местото гдето става де- неопределено време и следъ шееть
баркирането на парахода натова- месеца отъ когато една отъ дого
ренъ съ преноса; когато преноса ворните страни го денонсира.
се извършва съ железница, въ по
Чл. 15 допълнителенъ. Разпо
щенското купе въ гарата на раз режданията, предвидени въ чл. 5,
менната точка определена по общо ал. з относително таксата за по
съгласие.
щенските записи, а така сжщо раз
Чл 5. За пратките отъ Бълга порежданията на чл. 8 касателно
рия съ назначение за Ромжния и размената на телеграми за печата
обратно, таксите, които се съби- ще се приложатъ, когато законода
ратъ еж следните:
- i
телството на Българската админис
. а) за писмата: 10 стотинки за трация на пощите, телеграфите и
всека тяжесть отъ 20 гр. или дробъ. телефоните бжде изменено въ сми
б) за простите пощенски карти: съль да допусне намалението на
5 ст. за кжсъ й 10 ст. за тия съ таксите, установени отъ настоящия
отговоръ платенъ.
договоръ.
в) за печатните произведения: 5
Що се отнася до, разпорежда
ст. за всеки 100 грама или дробъ. нията, предвидени въ горния чл. 5,
г) за образците отъ стоки: 5 ст. буква а, установява се изрично,.че
за всеки 100 грама или дробъ;
начиная отъ датата на влизането
д) за деловодни книжа: 5 сто въ сила на настоящия договоръ и
тинки за всеки 100 гр. или дробъ; до като вжтрешното законодател
е) за пощенските колети; 1 левъ, ство на Българската администра
отъ които 50 стотинки за Бълга-. ция на пощите, телеграфите и те
рия и 50 ст. за Ромжния;
лефоните предвиди увеличаването
ж) за транзитните пощенски ко тежината на писмата -на 20 грама
лети, произходящи или съ назначе или дробъ, Ромжнската администра
ние за договорните държави: 25 ция, на пощите, телеграфите и те
стотинки за всеки колетъ;
лефоните ще събира по 10 ст. за
з) за пощенските записи; 10 ст. всеки 20 грама или дробъ, когато
за всеки 25 лева или дробъ.
пъкъ Българската ще събира по 10
Ёсичкитв кореспонденции избро ст. за всеки 15 гр. или дробъ.
ени пр-горе, съ исключение на пис. мата, требва да се заплащатъ по
не частично. :
Въ случай на неизплащане, пис
мата се подлагатъ на двойна такса
или на двойната незаплатена такса.
Другите предмети недостатъчно
Изъ красните ширини на селото
заплатени — на двойната незапла
ехо отъ новите финансови реформи
тена такса.' - '
и) Кореспонденциите разменени се разнася. Зле се коментиратъ ав
Между пълномощните Министри и торите на новите данъчни тяжести.
Консули съ Министрите на Вън Нашиятъ селянинъ не се увлича, не
шните Работи На договорните дър се вълнува отъ малко. И явление, •;
жави, а така сжщо кореспонденции като войната, той преживе съ чуте разменени между пълномощни денъ стоицизъмъ. Ако тази негова
те Министри и Консулите на тех черта не харесва на политикани, ко
ните държави и обратно, се осво- ито не могатъ да го настроить и
увлекатъ, когато и както си искать
бождаватъ отъ всекаква такса.
Чл. 6. Сметките между договор и, ако отчасти те го оежждатъ ка
ните администрации, съ исключение то инертенъ,- безполезенъ и даже
на тия относящи се до размената вреденъ по отношение на тактика
на пощенски записи, се уравняватъ та, то се пакъ спокойствието, здра
вото отнасяне на селянина къмъ
тримесечно.
За установяването на сметките злободневните въпроси е за похва
за размената на пощенските коле ла. И наистина, лесно е да се ква- '
ти, сумите на" взаимните бонифи лифицира селската маса като „рекации ще се изразяватъ въ левове. акциона", като безнадежно неотзивИзплащането на салдото отъ чива-за напредничави искания, но
взаимните сметки ще става въ ле лесно ли е да отговаряте, вие —
граждани — политикани, отъ раз
вове по наи-изгоденъ начинъ.
лични
течения партийни, когато се
Чл. 7. Членъ 1 отъ телеграфния га селяните
не чакатъ да ги тър- договоръ .между България и Ро сите за поука,
а те сами дирятъ
мжния, сключенъ въ София на 3/15 такива отъ Васъ
?, . Какво да се :
май 1896 година се изменява както прави? •.
::•'•:
следва:
/
Кой вече остана, кому, да вер--'
Целата телеграфна такса на ду ваме, че добро на родината ще сто
ма, за крайните кореспонденции ри, него да диримъ?
разменени направо между станции
Вие гражданите, които въ npo J
те на договорните страни се опре
дължёние
на десятки години сте пре- •
деля по 5 стотинки на дума;
насяли нуждите селашки отъ лице на
Най-малката такса за всека те яйце, отъ група на група, отъ тече
леграма е а 1 левъ.
ние на течение, сте въ недоумение,
, ... Чл. 8. Целата такса определена сте посрамени. Вие всички виждате,
въ предидущия членъ ще бжде на
само селяните еж биле прави,
малена съ 50°|0 на дума за телегра че
като
еж почти вервали, че все къмъ
мите за печата подадени отъ 6 чапо-отекчено
положение отиваме. Но,
.са вечерь до 9 часа сутринь, съг
казахме
селянйцътъ
не се вълнува
ласно чл. LXV и LXII отъ правил
отъ
малко,
не
се
ргзвълнува
тъй
ника на международната телеграф
бърЖе. Развълнува ли се, обаче, ;
на конвенция.
дълбоко потърсва се не само за се
Чл. 9. Транзитната такса за те гашната отъ него икономическа и
леграмите съ назначение за дър политическа плащь. Та не е жела
жавите отъ европейския режимъ телно до тамъ да отиваме. Прежисе определя на 3 стотин. на дума. веното селско вълнение преди го
Чл. 10. Таксите събрани въ дини всички си спомняме съ страхъ
България за кореспонденциите про и тжга. Второ едно такова не само,
изходящи отъ България съ назна че не е желателно, но е и опасно.
чение за Ромжния, а така сжшо — Селяните прЪживеха войната и
таксите събрани въ Ромжния за понесоха катострофата, но у техъ е
кореспонденциите съ назначение за и утехата, че тукъ е действувала
България ще оставатъ изцело въ пол почти една предопрелеленость. Ето
за управлението, което ги събрало. защо толкова войната не ги раз-

Ехо въ селата.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

Бр. 561.
валнува. Между техъ тя бе попу
лярна.
Не тъй е обаче, положението се
га. Явяватъ се първите признаци на
селско недоволство, което въ сегаш
ния икономиченъ и политиченъ моментъ може да получи подхрана и
да се разрази въ некрасиви форми.
Не говоря за протестите изъ преса
та оть селяни противъ дЪятелностьта на камарата. Азъ и не вервамъ
на такивато. Често пжти грамотни
само водачи използватъ отъ името
на масата да протестиратъ.
Селото по настоящемъ се въл
нува. Не се тревожатъ. секретарь
бирници, не кръстосватъ безпокойно чорбажии и кметове, не се пише
въ вестници отъ името на избира
тели — не. Нищо официално, нищо
изкуствено не виждаме въ сегашно
то вълнение. Вълнува се маса —
млади и стари, заможни и бедни,
особено последните. Всички питатъ
разпитватъ верно ли е, че ще се
повишава цената на соль, газь, кибритъ, оризъ, захарь и др. ?
Не имъ се вЪрва, че това може
да бжде тъй, както то съобщаватъ
ввстниците. Надеждата имъ е, че
вестниците пр'Ьувеличаватъ.
Иска имъ се този пжть съобще
нието на вестниците за увеличаване
косвени данъци непременно лъжли
во да излезе.
Кжд-в ще му излезе края? —
викатъ старите и сега неможемъ съ
трудъ и потъ два края да съберемъ,
а отъ новъ товаръ. Казваме ви на
васъ ГмладигЪ, не можемъ носи то
зи товаръ, поемайте го вий и, ако
можете, носето го.
На пжть и кръстопжть, за кибритъ, соль, цигари, тютюнъ само
се говори, за новото данъчно обла
гане се приказва. И въ заседания на
общински съвети разискванията
взематъ не редовна посока и се пр-Ьхвърлятъ въ свободенъ разговоръ
за новите „данъци". На увеселение
за сжщото се говори.
Погрвшно е мнението, какво ужъ
селяните отбътватъ справедливостьта на тежичко пр-вко облагане. То
ва е мнение на селски представи
тели,- първенци, които като всички
водачи иматъ лично по-голЪма
смътка да пазятъ да не се увеличи
прякото облагане.
Нзродътъ, истинския народъ, до
колкото съмъ схваналъ отъ лич
ното си наблюдение,- предпочита
справедливото_макаръ и по-тежич
ко прЪко'облагане, а не непосилни
косвени данъци. Новото тежко кос
вено, облагане ще има за резултатъ и едно • селско вълнение, за
щото къмъ сегашното недоволство
и натегнатость новигв косвенни тя
жести ще бждатъ огънъ въ масло.
„И ще пущаме пакъ червени бюле
тини, обажда се старецъ съ чубучка, че да видимъ -какъ ще из-*
лЪзе".:.. • • •

.

Има ли кой да чуе?
" ' '.

Domenico.

Външни свпьденая.
Прихода оть монопола въ Сърбия.
Приходите отъ сръбските мо
нополи презъ м. мартъ т. г. еж
достигнали 7,150,838 динари срещу
3,560,672 дин. пр-взъ м. мартъ 1913
год. 1'ова : увеличение произхожда
главно отъ монопола на алкохола,
който се отб-вл-Бзва за пръвъ пжть.
За първото тримесечие отъ 1914 г.
събраната отъ МОНОПОЛИТЕ сума
е- 20,850,733-88 динари ср-вщу
11,270,132 дин. пр-взъ мин. година.
Ревизиране на сръбско-германския
търговски договоръ.
Лансираната отъ некой белград
ски вестници новина за ревизира
не сръбско-германския търговски
договоръ не се потвърдява въ гер
манските меродавни кржгове, освенъ ако е- въпросъ за изменение
на тоя договоръ въ полза на гер
манския износъ
къмъ
Сърбия.
„Deutsche Levanl' Zeitnng," като ко
ментира тая новина въ последната
смисъль, добавя, че всичките гер
мански търговски договори изтичатъ презъ 1917 година.
Следъ като Германия отвори
границите си за вносъ на месо отъ
чужбина, при това руския такъвъ,
бидейки недбетатъченъ да покрие
нуждите й, много, месо се изнесе
отъ Сърбия въ Германия следъ
войната. Въ тая посока помагатъ
на Сърбия новит-Ь й скотобойни въ
Белградъ, Велика-Поляна и Ягоди
на, които еж въ пълната си дейность „The Near East" ги нарича
златната мина на Сърбия, Презъ
1911 год. 5-техъ уредени скотобой
ни въ Сърбия еж дали 15,509 тона
месо на стойность 21,200,000 лева.
Петролната индустрия въ Ромжния.
Сегашното ромжнеко правител
ство възнамерявало да експлоати
ра държавните петролни полета.
Дали те ще бждатъ продадени или
разработвани отъ самата държава
или пъкъ дадени подъ ; наемъ—това
не е известно още. На всеки слу
чай изтъква се, какво откриването
на тия държавни имоти за петрол
ната: индустрия не само ще увеличи
по количество добивания ромжнеки
газь, но и ще даде рЬшителенъ
тласъкъ па ромжнеката търговия.
Добитиятъ бруто газь отъ част
ните дружества въ Ромжния само
презъ м-всецъ октомври 1913 год.

ТЪРГОВСКИ

Стр. 3.

БЮЛ ЕТИНЪ

или ги купуватъ отъ държавните ного писмо, наредило е до клонове
складове, защото повечето отъ техъ те и агенгурит-в на банката съ
иматъ машини, които еж приспосо окржжно № 10864|114 отъ 9 того
бени освенъ за рязане на тютюня за приемането тия квитанции като
и пълнене папиросите, но да пригото- пари и ценни книжа и да издаватъ
вляватъ и самите гилзи отъ цигарена нуждните удостоверения, които да
хартия на бобини, която купуватъ служатъ за гаранции. Въ сжщото
отъ складовете за държавни приви окржжно се излагатъ въ 6 пункта
легии. Министерството на финанси начините, по които клоновете и
те е съобщило до акцизните на агентурите ще запазватъ правата
чалници, управителите на митници и интересите на банката, за да
те и надзирателите на складовете ставатъ реквизиционните квитанции
за държавни привилегии, че за да неотчуждаеми отъ вложителите имъ
се поставятъ и тия фабриканти въ до като.траятъ гаранциите имъ за
сжщите условия съ ония, които си чиновническите служби.
доставляватъ отъ странство или ку
пуватъ отъ складовете готови гил Комисионерско събрание.
зи за папироси, разрешава за все
Понеже въ главната дирекция на
ки 1000 папироси, приготвено отъ железниците се преработватъ та
бобинна цигарена хартия, купена рифите за превоза на стоки, секреотъ дтржавните привилегии и из тарьтъ на Варненската Търговсконесени за странство да се повръща Индустриална Камара, г. Д-ръ Ка
по 2 лева. За хартията въ подобни расеровъ, е свикалъ на 22 т. м.
Новъ секретарь на Бургаската Търг- случаи, ще остава отъ платената събрание на г.г. комисионерите въ
Инд. Камара.
при покупката й сумма само 50 ст. Варна, за да размени мисли съ
На местото на уволнение Сек за 1000 гилзи, колкото се задържа техъ върху нуждите за подобре
ретарь на Бургаската Търг-Инд. Ка и за внесените отъ странство или ние тарифите по превоза на СТО
мара г-нъ Д-ръ Г. -Тошевъ е наз- купени отъ нашите складове готови КИТЕ отъ Варна за вжтрешностьта
наченъ господинъ Д-ръ Анастасъ гилзи..
и по специално по въпроса за пре
Стояновъ, който днесъ- е заелъ вече
Повръщането, на сумите ще ста воза на разнородните стоки, относвоята длъжность.
ва съ точно съблюдение наредбите .сително които въ особенната табли
Господинъ Стояновъ е бившъ указани въ окржжните на минис ца не се предвиждатъ никакви на
подъ-началникъ на Министерството терството отъ миналата и тази го маления.
на Търговията; свършилъ е своите дина подъ № N° 15621 и 3181 и то
науки политическа икономия и по следъ изнасянето макаръ на некол- Изпити за контрольори по тютюна.
финансиите въ Бреслау и е познатъ ко пжти най малко 100,000 папироси.
Отъ 9 до 14 юни т. г. при акциз
въ нашата финансова и икономи
ните управления въ Бургасъ, Вар
ческа литература съ своите отбра Б. Н. Банка и застрах. дружества. на, Вратца, Дупница, Кюстендиль,
ни трудове, Младъ и енергиченъ, въ
Гюмюрджинскиятъ клонъ на Б. Плевенъ, Пловдивъ, Русе, Ст. За
полето на търговията, индустрията и Н. Банка е повърналъ три бюлети гора, София, Т.-Пазарджикъ, Тър
занаятите, той ще допринесе полза ни непопълнени, изпратери му чрезъ ново, Хасково, Шуменъ, Гюмюрд
въ района на Бургаската Търг-Ин- Софийския банковъ клонъ отъ зас жина, Д.-Агачъ, Ксанти, Струмица и
дустриална Камара, която действи трахователното д-во „Ню-Иоркъ" Неврокопъ ще заседаватъ комисии,
телно не е отрадна съ своята до да даде сведения за трима осигуре които.. ще изпитватъ кандидатите
сегашна дейность. Нему се възлага ни отъ Гюмюрджина, здщото ин за временни контрольори по опис
надеждата да подеме всичките от формационната служба не била още ване на тютюните. Заявления за
расли на камарната дЬйность и при въведена при тоя клонъ.
изпитъ кандидатите подаватъ до 5
наличностьта на разширения районъ
По тоя поводъ и понеже сведе юни т. г.
1*а Камарата, дейностьта му ще бж нията които се искатъ отъ застра
де ценна за търговския свётъ.
хователните д-ва могатъ да се съ- Фондъ „Александръ Невски".
Като поздравляваме г. г. Търгов бератъ безъ особени мжчнотии,
Понеже воденето сметките на
ците на Камарния районъ съ сполу управлението на Б. Н. Б. е пред този фондъ отъ 1 януари т. г. е
чливия изборъ, въ лицето на г-нъ писало на банковия клонъ у'въ Гю прехвърлено на счетоводството при
Стояновъ, благопожелаваме нему по- мюрджина и за сведение и изпъл Министерството на обществените
лзотворность въ работата и поста нение до останалите клонове и аген-: сгради, пжтищата и благоустройство
вяне интересите на Камарата, на о- тури въ новите земи, да не отказ- то, то съгласно окржжното отъ 7
нази висота на положение, което, ватъ вь бждаще да давать искани май т. г., на това последното, отчи
подобава на единъ районъ, на чело те сведения отъ тия дружества. *
тането на банковите клонове и агена който стои българския анверсъ—
нтури занапредъ по този фондъ ще
,;
Бургаското пристанище.
Търгътъ за солниците въ .
'
става не вече предъ комитета за по
Г-нъ Д-ръ Тошевъ напусна длъ- Гнжурджинско.
стройката; на храмъ „Св. Алаксанжностьта още отъ вчера.
На 16 т. м. е билъ произведена дръ Невски", а предъ Министер
въ Гюмюоджина търгъ за отдаване ството на обществените сгради, пж
Русенската захарна фабрика.
на иредприемачъ експлоатацията на тищата и благоустройството, отде
Ще строи фабрика за захарь солниците въ Гюмюрджинско. Яви ление счетоводно,,
въ Видинъ, сжщо и въ Рамаданъ ли еж се на търга петь души кон
при Дунава на ромжнека територия куренти. Най-вйСока , ц-вна е ' далъ Пощенските фондове.
при: Гюргево съ капиталите на сж- запасния генералъ Кирилъ Ботевъ
• Въ .бждаще приемането и изпла
щиятъ синдикатъ. Тя съ това гони — 526,000 лева за 5 години. Кни-: щането на суми отъ банковите кло
ц-Ьлта да направи невъзможно ид жата на търга еж вече пристигнали нове и агентури, за сметка на фон
ването на други концесионери за въ министерството на земледелието довете „спестовна каса" „вжтрешзахарното производство по дунав-' и държавните имоти и . тия дни ни пощ.-записи" и „междунар. пощ.
ското прибрежие на българска и търгътъ ще бжде докладванъ на записи" ще става, както ..сутрнинь,
ромжнека страна и да има ^монопо- министра за утвърждение.
тъй и после обедъ, презъ опреде
лизиранъ водния пжть за превоза
леното за работа съ публиката вре
на производствата си. Както е из Поправено индустриално свидътелсто. ме, а не, както некой клонове и авестно, сжщиятъ синдикатъ има
Министерството, на търговията, гентури практикуваха до сега, само
захарна фабрика и при гара Рома промишленностьта и труда, съоб сутринь.
на въ Ромжния, която завардва щило на митниците за сведение, че
почти сжщия районъ въ ромжнека индустриалното свидетелство №^ 33 Теглене на вагонните пратки.
страна за производството й. Въ отъ н. г., издадено на Христо ЦанМинистерството на железниците
Разградъ и въ други места чухме ковъ — Коста Доневъ, за напр-вдъ е изпратило до ж' п. станции сле
приценките на произведената въ важи само/ за Коста Доневъ, въ дното окржжно: Константирано е,
Русе захарь, която' по качество каквато смисъль е поправено и че повечето отъ пратките въ пъл
надминавала софийската. По цени самото свидетелство.
ни товари не се теглятъ, нито въ
тя върви наравно съ софийската и
отправните, нито въ приемните стан
европейската захарь.
„Модерна варопъхъчна тухла"
ции. Тази незаинтересованость отъ
въ Русе.
страна на станциите има за послед
Ржждата въ посЬвит-Ь..
Подъ това наименование се осно ствие ощетяването на железницата,
Посевите съ жито преди дъж вава въ Русе акционерно д-во съ тъй като нередко е константирвано,
довете, въ много места, б-bxa по основенъ капиталъ 250 хиляди лева че некой изпращачи умишлено обежълтели, като че вечъ зреятъ. Едни отъ по 100 лева номинални вська вявятъ пратките си съ тежина показаха, че това пожелтяване е отъ една отъ акциите. Цельта на дру малка отъ действителната имъ; а,
сушата, други — че е отъ сланата, жеството е да фабрикува вароп-Ь- за да се усигурятъ отъ предвидени
а трети — че е мана. Агрономите, съчни тулти, като се ползува отъ те въ тарифата глоби, искатъ въ
напротивъ, че това е една болесть извънредно пригодния за подобни товарителниците тегленето. Напри— и то, която нагазва само посе тухли дунавски п-Ьсъкъ Подписката меръ срещатъ се случаи, когато
вите съ жито — която въ науката на акциитЬ, по независящи отъ и- известна пратка е била обявяванаа
се нарича .рлжда". Значи болесть- ницияторигЬ причини, ако и да бе отъ изпращача 5,000 кгр. съ иска
та „ржжда", която не е съвсемъ напълно покрита, беше временно но теглене, а въ приемната станция
че да е константирвана 16,000 кгр.
опасна, ако се ограничи въ досе преустановена — к а з в а т ъ,
гашните си размери, сжществува и това станало по причина на едно Ако проверката на тежината не бе
отъ нея агрономите твърде много опущение по закона, което могло извършена, явно е каква щета ще
се опасяватъ по една-втора причи да анулира всички действия. Обаче, ше да се причини на железницата.
на — че житата иматъ и главня, на 11 май, въ деня на Св. Кириль Такива случаии, ще изобилствуватъ
която, ако се развие повече, ще и Методий, иницияторигЬ се съб повече, щомъ н а комисионерите и
подпомогне на ржждата да намали рали и следъ внесената поправка, на търговците бжде известна неплода на житото. Ржждата е била подписката била наново открита и брежностьта на станциите и влага
твърде много облагоприятствувана предложена, съ опазване законни лищата по отношение тегленето на
отъ първите априлски дъждове, те формалности. И тоя день тя вагоните, особено когато се усвои
сжщите резолтати, защото
следъ което последва духането на дала
подписката
само въ неколко часа е една практика, като напр. въ влага
силни студени и сухи ветрове. Въ била покрита
още повече акци лище Бургасъ, дето се има за пра
Русенско и Горно-Ореховско твър онери по брой.отъ
Начело на това ху вило нищо отъ пристигащите въ
де много се опасяватъ отъ ржжда баво дело стои г. инжинеръ Ман- пълни товари пратки да се не тег
та и главнята. И вижда се, че въ чевъ, който дълги години" е зани- ли — практика, която не е остана
тия кжтове те превъзходствуватъ мавалъ държавни инжинерски длъж ла незабелезана отъ заинтересоваотъ другитЬ места. Агрономите го- ности. Ние относно наименованието ' ните. Щетата .става още по-голема,
ворятъ и препоржчватъ церенето на дружеството имаме да предупре- като се има предъ видъ, че много
отъ главния чрезъ пръскане семе димъ' респективните страни, че и отъ станциите на южните линии
то, преди посёването, съ Дюпиевия варненското варопесъчно д-во си е нематъ вагонни кантари.
съставъ, но срещу ржждата немо- дало името „Модерна варопесъчна
Предъ видъ на горньото и за
гатъ да препоржчатъ никакво сред тухла". Кое отъ двете е попаднало запазване интереса на железницата'
ство.
въ грешка?
вменява се въ дългъ на станциите
и влагалищата да обърнатъ най-се
Зае длъжностьта си.
риозно внимание и взематъ всички
квитанции като възможни мерки, щото пратките
Секретаря на Варненската Тър- Реквизиционните
говско-Индустриялна Камара, г. Д-ръ гаранции за чиновници.
въ пълни товари да се теглятъ би
Министерството на финансите съ ло въ отправната, било въ прием
Карасеровъ, пристигна въ Варна
на 19 того и на 20 сжщи встжпи писмо № 8510 отъ 28 априлъ е ната станция или пъкъ въ посредвъ испълнение на длъжностьта си съобщило на Центланото управле ните станции, дето времето позво
иа основание телеграфическата за ние на Българ. Народна Банка, че лява.. Ако, по стечение на непреодо
поведь на г. министра на търго съгласно чл. 5, буква б. отъ зако лими пречки, стане невъзможно
на за гаранциите на чиновниците, тегленето на всички вагони, по ни
вията.
е наредило да се приематъ рекви- кой ничинъ не треба да се освоява
За тютюнофабрикантитЪ.
зиционите квитанции за гаранции практиката, нищо да се не тегли,
Понеже не всички тютюнофабри- на чиновницит-Ь по изпълняваните а да се тегли непременно поне една
канти, които изиасятъ за странство отъ последните служби. Централ частъ отъ 'изпращаните или при
готови папироси, внасятъ гилзите ното банково управление отъ своя стигащи пратки. За всека непреза тия посл-вдните отъ странство страна, като взема актъ отъ гор теглена пратка, върху товарното
възлиза на 168,238 тона (въ окржзите на Прахова, Дямбавица, Бузау
и Бъкау). Презъ целата 1913 год..
добило се е отъ петролните извори
на цела Ромжня всичко 1,886,500
тона срещу 1,804,761 презъ 1912 г.
Въ .дружествата за ромжнеки
газь еж пласирани главно герман
ски френски и белгийски капитали.
Английските, представлявани презъ
1912 г. отъ 9 дружества възлиза
на 29,375,000 лева и сравнително еж
най-слаби. Ангажираните въ индус
трията на петрола капитали възлизатъ на 440 милиона лева.

писмо, да се обясняватъ причините.
по които е останала непрвтеглена,

Лошъ кибритъ.

„ слънчегледово
1*20
» памучно американско
1'80
Масло „Прованско" I
2'45
Маслини Specialite
1-00—0*04
.
Superieur
0-95
.
Exstra-Exstra
0*85
Extra
0*75
Prima
0*78
Гръц. „Volos"
1-—
Сардели „Sultanines"
57'—
,
Floreal см.
56*—

Единъ големъ колониалисть отъ
Свищовъ ни пише: .направете апелъ
къмъ държавата да вземе мерки .за
поправка на кибритя си, защото е
грехота да се експлоатира населени
ето, когато отъ 60 клечки но-дали
ще запали една цигара. Никоя дър
жава не прави такъвъ доленъ ки
и
•
»
• я
52'—
бритъ — боклукъ. Моля, пишете въ
. Норвежки „Succe" Vs 76'—
вестника си, да се взематъ мерки и
„Mira" »|мм 38'—
се фабрикуватъ кибритъ, който го
„
.
„
"/MJM 45*—
ри. Ако въ България не еж още у„Vedding" y» 78*—
съвършенствували фабрикацията, не Сардели „Херинги Филети" кутии 9 50
ка купятъ отъ странство. Защото сардели съ томати „Susannc" 45*—
отъ 40 лв. капиталъ за една каса
„Ламотъ"
—'я
взематъ 145 лв., значи четворна пе
Сардели Португалски:
чалба, а даватъ кибритъ, съ който Seres 40 м./м.
59*50
човекъ за нищо не може да си
„ 30 м.|м.
49'—
послужи".
Неиа 30 м|м.
49*50
Риба торици чифта
5*—
Окржжни занаятчийски курсове.
Солена риба Царигр. сардели 1'20
Софийската тьрговска камара е
„ лакерда к-о
1'50
поискала отъ окржжните съвети
„ хамсия еяропейока
Г40
въ района на камарата да пред- Сапунъ „печень" „Tiebauchou" Г15
видятъ новите си бюджетни суми
„СвЬщъ"
Г15
за откриване' на окржжни занаят Сапунъ Холандски „Deker"
чийски корсове.
каси 144 таблети по 200 гр. 36"—
„ 144
„144

Свободни концесия.
Върховннятъ медицински съветъ
въ едно отъ последните си заседа
ние е обявилъ вакантна концесията
за аптека въ квартала „Клуцохоръ"
въ гр. Сливенъ.

Несъстоятелните занаятчии.
Министерството на търговията
е наредило да не се събира глоба
отъ несъстоятелни занятчии, поради
нарушение закони за занаятите.

Обявенъ въ несъстоятелность.
Ломския окржженъ еждъ къ определение № 65 отъ 5 того е обя
вилъ въ несъстоятелность, Дамянъ
Кръстевъ, шапкаръ отъ градъ Ломъ.
За дата на спиране платките е
определено 22 мартъ т. г. Срокъ за
представяне на креансите е опре
делено до 22 того.

ЗЪРНЕНИ ХР9НИ.
Бургаско тържище.
27 Май 1914 година.

Днешното положение на тържи
щето сравнително вчера Зимници
те съ 20 ст. ечемика съ 10 ст. по
вишение другите артикули безъ из
менен че.
Зимница продадени ll'j, вагони
по 18'90 лв. за 54'/2 либри отъ гара
Керменли, 19'20 лв. за 56 либри отъ
гара Харманли 19.45 лв. за 58 либ
ри отъ гара Стралджа, 19*70 лв. за
59 либри отъ гара Н. Загора 19'90
лв. 60 либри отъ гара Айтосъ.
Жито продадени 6'|2 вагони по
19*65 лв. за 59'/s либри отъ,. гара
Ямболъ, 19*80 лв. за 60*/з либри
отъ гара Михайлове до 2015 лв. за
61'/2 либри отъ гара Раднево.
Ряжъ продадено 1 вагонъ по
1540 лева.
Царевица. Продадени 4'[2 вагони
по 1240 лв. отъ гара Чирпанъ, до
1280 отъ гара Раковски.
Ечемикъ. Продадени 27 3 вагони
по 14*90 лева.

ВРАЦ1НА
Бургасъ, 27 май 1914 год.

№ 0 74 килогр. торба лв. 19*50
1 , 19*~3 . 17-Трици едри °о
10'—
Марди
Ю-50
Мелница Синове Ив. х. Петрови.

Колониални стоки.
Бургасъ, 27 май 1914 год.

Бургаска дневна пняцаЦЬии въ брой
Захарь касижбО к. др. б.
45*80
2290
„
, х 2 5 к. — б.
«
келле
089
,
ситно брашно
песокъ руски
088
„ софийски
—
КафеРйо!
312
;

. "

3

„
„

„ 250
„ 285

„
„

43*48'-

„ 144
„
„ 300 - „ 50-—
Оризъ Ризонъ 1 тьорба
57'—
Женов. I к-о
5Г—
„
Фиуме бесъ едръ топч"44'—
„
. „ желтъ
к-о ..43'44
„
„Триестъ
№
602
к-о 484—
:
„ англ. Rangoun тор. № 3 39'—
„ Пловдива* I к.
—*—
Шоколадъ „Cailler" K-o
6*—
„ Bihizborp кутия
6.60
„ Martram K-o
6.—
„ Kohler K.
5.80
Шоколадъ „Нестле" 4 гр. кгр. 6-20
„
„ 5 грама
» 630
„
„ Ю грама „ 6*50
„ 2 0 грама „ 6'50
„
„ 40 грама „ 580
„
„ 5 0 грама „ 5'50
Млеко „Нестле" каса
51'5о
Фаринъ Лакте „Нестле" каса 83'—
Бонбони разни килограма
1'35
Лимони турски
каса
13*50
Портокали Тарабулунъ
1450
„Яфа"
14.50
Лимони Италиянски
300 бр.
17'—
Бисквтти Cosle l j 8 пакетъ К-о 2.55
„ „ насипвани въкутии 2.40
Флорети „Car С-о"
2*85
Бананети
„
2'85
Банани кутия 250 броя
6'90
Спиртъ руски улидовка литра 2'55
Бахаръ
1 '40
Анасонъ новъ I стока акъзка
080
Пиперъ червенъ I Солунски
1.30
II Унгарски
Г20
Пиперъ черъ
1'30
Кимьонъ I новъ
1'
Леблебии Елеме I
0'60
„ сжра
—55
Лимонъ тозу кристалъ
4.25
,
. обикновенъ
3.90
Свещи Gouda 4 к. VI каса
6'20
.•
.
10 кгр.
16*90
Нишадъръ буци
,
1'40
Нишадъръ калъпи Salamac к-о 1'30
Сода бикарб. ekstra к о 46 в. 11'50
Сода за пране 100 кгр. вар. 15*—
Синъ камъкъ к-о
0'70
Рафия I (лика) к-о
092
Рафия II ,
ко
1.83
Локумъ
'|,j обикновени Г05
001
100
100
1 %
.
челикъ к. 5 об. •—
Мандарини връзката
1-50
Тамянъ I exstra
1 30
,
II ред. к-о 50 к-о
Цименгь Беочинъ к-о 150 кгр. 13'—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 чр. л 17-50
1 I'
Газъ батумски каса
ll*—
Газъ въ каси д-во Нафта
I I'
Газъ американски
ll'—
„ ромжнеки
Соль Тунизка
сто кгр. 14-20
13 50
,
Анхиалска
1450
,
Атанаскьойска
9*о0
.
Ситна (бита) .
Зачка гол. варели
к-о 0-14
0 25
,
мал. »
0 28
Стипца големи варели
о-зо
Стиппа ситна
60 —
Смокини торби Смирна
66'—
Смокини каси на върви I
к-о 00 90
Грозде черно сухо
к-о 8 8 Грозде бело сухо I
Грозде черно къбръзъ въ каси к о —
0-24
Рошкови критеки
120
Таханъ
I к-о
Халва местна
> 110
Кесии книжни
„ —•50
Хартия амбалажна „Патентъ" 040
„
„Шренцъ" 038
038
"
жълта сламена

--

, III
2-90
,
Лаве I
2*95
Кафе Лаве .полу роле"
2.85
»
I
280
. II
2*65
,
Роле III
310
И
„ 3.05
Чай I
„ 7—8
Чай II
6.—
Чай III
5—
Масло дърв. Roual айвал. к-о 2*—
, F-Vierge .
,
1*95
„ Yierge
.
190
"
„ Superieur .
.
1'80
, Е Fine
.
.
1*75
. Extra
. • .
1*70
" сусамено I
1.35
, сусамово II
ГЗЗ
„ фастъчно I
1*35

КАМБИО.
Българска Народна Банка.
(Пургазскн клонъ).
Бургасъ, 27 май 1914 год.

Камбио на виждане (чекове).
Купува

10685
Анверсъ
132 —
Бсрлинъ
10Т85
Виена
2712
Лондонъ,
107.50
Парижъ
СД1етербургь 28350
2465
Цариградъ
Италия
Швейцария 107*40

Продава

10745
132*75
108-50
2Т25
108 —
285'—
2485108 —

Бр. 561.

Стр. 4.

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*

С

Петръ
П.
Чолошъ,
Ямболъ
Шсшитель т ноншмирпнигё фабрики за индустриални и
^

>

BANQUE DE KREDIT.

земледЬлчески машини.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.

сшпь кщшъ английска

Напълно внесенъ основенъ капиталъ 3,000,000 лева.
Важно за Г-да земледЪлцй и индустриалци.
Имамъ честь да Ви известя, че доставихъ въ складътъ си на
ул. „Търговска" въ собствения ми хотелъ „България* (Чолакова.
ханъ) разни земледЪлчески и индустриални машини..
Въ складътъ ми се намиратъ въ депозитъ винаги на разполо
жението Вн

СЛЪДНИТЪ МАШИНИ:
ловки" отъ Харвестеръ & С-ие,
които, съ своята лъкость и опростотвореность превъзходствата
всички останали.

Жетварки Озборнъ.
Килифаревски; найКЯЧИИ леки и здрави, кои

то съ едно прекарване отдълятъ житото отъ плЪвата и го
гф-вчистватъ.
пплппп »Р- Сакъ" и „Генъ"
Jljf I Uflu съ челичени корпуси
разни големини.

е

ТПИППМ п а т е н т ъ .Хаидъ" съ
SpnUpn въртени дупки. = =

Мйсиротрошачни ? л I
п рла съ вентилаторъ и сита.
F.lnnnnnu бензинови, газожени
ш и Н ф П най-икономически и

ПРАХЪ ПРОТИВЪ ПЕРНОСПОРАТА
се намиратъ за проданъ

ПРИЕМА ЛИХВЕНИ ВЛОГОВЕ

Г-да землед^лци и индустриалци.

Еноповърчин £№Х

Централа София, Клонове въ Русе и Варна;
Кореспонденти въ всички по-зажни градове въ България и странство.

усъвършенствувани годни за
разни индустриални цъли.
на дървени и желе*ни постамеити съ чиличени зжби за влачене вълна,
памукъ и парцали.

Дпрпцн

Мелничарски К Г " * . *
цуски, английски каиши, еврики, бурата, копринени сита и
всички технически артикули.
ЪПШГШНН » Пи Р лесъ "> К 0 И Т 0
i 0[ЛШППП еж дали най-добри резултати до сега въ Бъл
гария и пропорционално прода
дените-етъ всички фабрики, нашата машина има повече отъ
половината.

Безсрочни. . . . . . . . .
съ 4% годишна лихва
Суми по големи отъ 10,000 лв. по споразумение
. • » съ определени срокове . „
„
Открива текущи сметки. Сконтира търговски портфейлъ и отпуща
суми срещу депозиране на такъвъ.
Инкасира местни и чуждестранни полици.
Издава и купува чекове за странство и България.
Купува и продава ценни книжа, изпълнява поржчки на чуждестран
ни борси. Приема ценни книжа за пазене.
Авансира суми срещу ценни книжа, стоки и цесии на земания отъ
държавни .упреждения.
Дава гаранции за търгове. Издава акредитиви и кредитни писма за
всички по-важи градове въ света.
'

: :' : ПРИ НАЙ ЕФТИНИ Д Ъ Н И ПРИ : : :

йршо лозарско Дижвгаш
БУРГАСЪ.
(Акционерно Др во ввпиталъ 500,000 лева)
ИСКАЙТЕ ОФЕРТИ.

Адресъ за телеграми: „КРДИТБДНКЪ".

ИСТИНСКИ КАУЧУКОВИ ТОКОВЕ

I

елници тух
ИнстелнршшГ
ларници,- фаб
рики sa марсилски, керемиди
шарланджийници, содолимонадени фабрики и други.

Птнове за инсталаци безплатно.-—Продажба при най либерални
условия отъ най-малката до иай-голъмата машина.

На срочни изплащания.
По обширни сведения на сериозни купувачи при първо поискване
даваме или. лично посещаваме.
Умоляватъ се г. г. клиентите преди да дадатъ поржчкигв си
другаде да поеьтятъ и моя складъ где то ще получатъ цени и ус
ловия най-износни и либерални. Разчитайки на дългогодишната iи
практика и опитность съмъ уверенъ, че ще -бжда предпочитлнъ предъ другите складове, и обещавамъ да удовлетворя и найвзискателния си клиентъ.
Съ почитание: Петръ П. Чолаковъ.
<

.

на марката

[2 за проданъ ою».
Главно представителство за България:

сенека Сконтова Банка, Русе

НИКОЛАИ Ф Е Ш Ъ & С-ие — СОФИЯ.
Представители за Варненски окржгъ:
И. М. Щ Е Р Н Л И Б Ъ & С-ие — В А Р Н А .

Bangue d'Escompte de 'RoustchoiiL
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.

Параходно

КАПИТАЛЪ 1,000,000 ЛЕВА,
Седалище въ Русе.
Кореспонденти въ всички по-важни градове въ България и странство.

Австрийски Ллойдъ.

Парахсдйт-Б на Дружеството пристигватъ отъ:
. Триестъ, Солунъ, Деде-Агачъ, Цариградъ
въ Бургасъ ' •..•
вс ькд втора неделя въ 6 часътъ сутриньта и тръгватъ сжщия
день на 5 часътъ вечерьта за
Кюстенджа и Одеса
(Т-взи параходи зимно вр-вме се отбиватъ и въ Варна).
Отъ Галацъ, Браила пристигватъ въ Бургасъ вевка вто
ра срЪда въ 11 часътъ сутриньта и тръгватъ сткщия денъ въ
8 часътъ вечерьта за
.
Цариградъ,. Пирея, Патрасъ, Корфу,1Бриндизи„ Триестъ.

ПРИЕМА ЛИХВЕНИ ВЛОГОВЕ
при най-износни условия по споразумение и суми по текущи сметки.
Открива текущи сметки. Сконтира търговски портфейлъ и отпуща
суми срещу депозиране на такъвъ.
Инкасира местни и чуждестранни полици.
Издава и купува чекове за странство и България.
Купува и продава ценни книжа, изпълнява поржчки на чуждестран
ни борси. Приема ценни книжа за пазене.
Авансира суми срещу ценни книжа и стоки. ' •
Издава акредитиви и кредитни писма за всички по-важни
градове въ света.
. • .-;
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Ацресъ за телеграми: „СКОНТБАНКЪ",

Отъ Одеса, Варна пристигватъ въ Бургасъ ВСЕКИ втори
петъкъ въ 6 часътъ сутриньта и тръгватъ сжщия день въ 6
часътъ вечерьта за
Цариграчдъ, Дедеагачъ, Кавала, Солунъ, Критъ, Албания,
Триестъ.

На срочни изплащания, съ гаранции и намалени цЪви
СЕ ПРОДАВАТЬ ПГ И

АКЦИОНЕРНО Д-ВО КАПИТАЛЪ 20 МИЛИОНА ЛВ. ЗЛ.
СО Ф И Я
Франко-Българската Ипотекарна Банка отпуща заеми срещу
ипотека на градски и полски имоти въ целото Царство. ТЬзи заеми
, могатъ да бждатъ краткосрочни до 5 години безъ погашение или
дългосрочни отъ 5 до 40 години съ погашение.
Всички заявления за заеми се : разглеждатъ и решаватъ въ
най-кратъкъ срокъ.. УСЛОВИЯ. НАИ-ИЗНОСНИ.
Сведения се давать безплатно при първо поискване отъ Ди
рекцията въ София,- площадъ .Бански" № 2 и отъ представителите
й въ провинцията.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА БУРГАСЪ: ЬЪЛГ. ГЕНЕР. БАНКА
\ .' ... .„
, ..' , ПЛОВДИВЪ: „

най-усъвършенствуваните нови шевни машини «SHberberv* които по здра:
вина и практичность надминаватъ всички други досегашни екстем..,
Тия машини шиятъ напредъ и назадъ и еж снабдени съ апаратъ за
бродиране.
Големъ асортиментъ отъ всекакви видове и системи игли и части на
шевни машини. Механици на разположение — Поправки безплатно.
Писющи машини американски „МОНАРХЪ" и „ЕНДЕРВУДЪ* действатъ легко и безшумно най усъвършенствувани.
Най-легки, солидни и елегантни велосипеди
»C5*rIcke«
Грамофони отъ прочутата фабрика „LlndstrOm"
Английски и Руски първокачествени непромокаеми
мушами и пелерини, твърде е<Ьтини.
Галоши шведски и американска-

БАЛКАНСКА

В. Рашеевъ «С. Стомошовъ
РУСЕ
Депозитъ отъ
- •••'".'•
Колониални,стоки ,
Самовари Баташева
Чай Гу бкинъ Кузнецова
Французски вина, коняци, ликери и пр.
Шампанско „Мшшп & Cr-ie"
Руски спиртъ
Английски камени въглища, Коксъ, Антра
цитъ. и пр.
Книжни и канцеларски стоки.
'
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БАНКА

(Безименно Дружество.)
Капиталъ напълно внесенъ 6,000,000 — лева златни.
Централа въ София, клонове въ: Балчикъ, Бургасъ, Пловдивъ,
Плевенъ, Русе, Варна и Видинъ.
Кореспонденти въ всички по-важни центрове въ България и Странство,

ПрЪпсшчвп ушгнтв си за всонпнви боинови операции:
шконтъ и залогъ на търговски полици, аванси срещу ценни книжа.
стоки, цесии и пр.
Покупка и продажба на ценни книжа, девизи и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
На безсроченъ влогъ по 4 У» % годишно.
;
На срочъ 6 месеци по 5 % годишно.
За влогове съ по дълъгъ срокъ по особенни споразумения.

ПрЪпоржчва особенно своя отдЪпъ за купувание
продаване зърнени храни ло комисиона.
Техното приемане и манипулиране се извършва съ най-големо внимание. За предадените й храни съ консигнация. Банката да
ва авансъ при най-благоприятни условия.

Единственните автомобили, които издържаха рекорда на
здравината въ продължение на трите войни. Те еж именно иайпригодните за нашите пжтища. Никогажъ пжтникътъ не ще рис
кува да остане на пжтя или да изкачва ntim, и потикване авто
мобила по нашите страшни пжтиша.
„OPEL" е поб-Ьдительтъ ла всички други автомобили въ раз
ните международни надбягвания и конкурси по издържаливость
и солидность.
.
Главенъ депозитъ у представителите: Л, Шпетерь & М. Лъсковъ
бул. „Дондуковъ" № 51, София.
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