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Варна — Бургасъ, 2 Априлъ, 1914 год.

Година V I .
ИЗЛИЗА:
въ Варна

БУРГАСКО

.

•Ь-ИЦЦ

ИЗДАНИЕ

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

Ввднияъ н петънъ
въ Бургасъ

М д а н недУя

АбонамЕн.тъ.за България:

За година
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За по-вече обнародва
ни"! -rstpaBH особенно

LE PHARE DU COMMERCE.
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С У В С И Д И Р А Н Ъ О Т Ъ ВАРНЕНСКАТА и В У Р Г А 8 С К А Т А Т Ъ Р Г О В С К И
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. За странство :
За година . . , 30 лп.
, 6 м-ца . , 16 , '

"'
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Единъ брой 10 ст.
Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Телефонъ въ Варна № 223.

-о

Телефонъ въ Бургасъ № 135.
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Б У Р Г А С Ъ.
За телеграми: Д. ЖЕЧКОВЪ.
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МАСТИКА г =
АМЕРЪ ВЕРВЯУТЪ
РОМЪСЖ НАЙ-ДОБРИ
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гол-ьмъ

ИЗБОРЪ

Продадени повече отъ 8 0 0 моторни плугове въ ц-влия свйтъ!
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най-усъвършенствувания до сега плугъ съ моторъ, конструиранъ най-гениално систе
мата доведена до съвършенство, резултати постигнати неочаквани.
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Моторния плугъ „ Щ О К Ъ "
Моторния плугъ „ Щ О К Ъ "
зачки, СБЯЛКИ и локомобили
Моторния плугъ . Щ О К Ъ "
,
Моторния плугъ .ЩОКЪ
Моторния плугъ .ЩОКЪ"
Моторния плугъ .ЩОКЪ"
Моторния плугъ ,ЩОКЪ"
вка нивитъ.
Моторния плугъ ШОКЪ"

Илюстровани каталози при
поискване даромъ.

Представитель за България: .
МАРКО Ш Е Х Т Е Р Ъ — С О Ф И Я .

ИСКАТЕ ЛИ Д А ИМАТЕ

1
—

Л Е Г К Ъ , ЕЛЕГАНТЕНЪ

^

Царь Самуилъ 95.

Телефонъ 1441.
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ДОКАЗАНА З Д Р А В И Н А
. В Е Л О С И П Е Д Ъ ,

1
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В Ъ Р З О Ш Е В Н А

легкодвижуща се, здрава

Ш\

съ специаленъ апаратъ за. бродиранё, • шиюща напреде и назадъ
.гарантирана и луксозна, машина?
'
ВЗЕМЕТЕ СИ „ГРИТЦНЕРЪ*
=
не вземайте други, до като не прегледате прочутите машини и"
..-.= .-^^..4=,=— велосипеди „Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ" = = = = = =
Защото само този не е взелъ отъ техъ, който не ги е виделъ,
-=, _ - « ^ ^

ПОПРАВКИ БЕЗПЛАТНО

Представители-за ••България:'БР. К. БЪКЛОВИ, Русе, София, Варна."
Представителство въ всички градове на Царството.
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депозитъ но:

Пушки отъ 25 лв. и револвери отъ 8
лева Haropi
Имайки винаги голЪми а н г а д ж и м е н т и съ фабрики
те, правимъ продажба и отъ направо съ конкурентни цени.
поржчките си кждето и да е, искайте и
НАШИТЪ ЦЪНИ. = = = = =

mm

Капиталъ 1,000,000 лева.
Централа въ София.
Клонове въ всички градозе на Царството.

гол-Ьмъ депозитъ оаъ

С Ъ Е Д И Н Ъ И ДВА НОМЕРА Д Е Б Е Л И Н И

" U " l l I " " '

пушки, револвери, барутъ, патро
ни, фитилъ, гилзи, явзи, тапи и др.
ПРОДАЖБА И НА ЕДРО.
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българско Акционерно Дружество

най-усъвършенствуванше плетачни машини
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ПРОДАВАТЬ' се ВЪ БРОЙ НА СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ

w

ЦЪни н а й - и з н о с н и .
Греди железни (путрели),
желгьза всички видове; четвър
тити, плоски, фасонирани, чемберлици; Ламарини: черна, галванизирана; Цинкъ; Гвоздеи: те
лени, железни, подковни; Под
%{¥&*
ч*?
кови, теле бодливъ; Спюмона
(челикъ) въ каси и на пръти,"
Пории за коля, връшници, ло
пати, кофи, коси, сърпове, мо
тики, копани, вили, търмъци,
плочи за печки, тенеке бгьло,
калай, нишадъръ, олово, сачми,
цЫментъ беочински, масла ма
шинни, стипца, катранъ, смола, плугове и др.
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КОМИСИОНА ПРЪДСТАВИТЕЛСТВО - БУРГАСЪ
Постояненъ складъ отъ камени въглища за парни машини
:
~г,
и тухларници.
Продаватъ съ най-износни цени първокачественъ Белгийски
„PORTLAND" циментъ, удобренъ отъ министерството
за държавни постройки.

Телегр. адресъ: Кулеви.

ГолЪмъ с к л а д ъ

0\

Гугучковъ S "Антонела

' ^ ,

евм-Бургасъ
Телефонъ № 21.

Носифъ Серперъ София
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генерална агентура на петролейШ Дружества
.„АСТРА" и „БНИТЪ"
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Първо качество марка
„КОТВА" и„ЗВЪЗДД"
|J| ••
специално за автомоei О
били, лампи и мотори
специално за ДИЗЕЛ МОТОРИ
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Анонимно Дружество бивше ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ, Варна.
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ПРОСПЕКТИ И ВСЪКАКВИ СВЪДЪНИЯ СЕ ДАВАТЪ ОТЪ ЕДИНСТВЕНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

П Л П Н з а е м а частно лице на co
l l Я Г И лидни хора съ 5 °|0 лихваизплащане за 5 години сжщо и ипо,
теки Kraus С. Post-lagend Berlin 29.

,Оферти при поисквание. Цени ефтини и изплащане на срокове.

е конструиранъ отъ най-добрия материалъ по трайность до сега не-

1 моторенъ плугъ на Държавния Заводъ за добитъкъ и складъ за жребци въ Кабиюкъ.
2 моторни плуга на г. г. Захария и Никола Холевичъ въ с. Царъ Борисъ (Добруджата).
1 моторенъ плугъ на г. г. Братия Кудеви, с. Качамакъ.
„ г. г. наследеиците на пок. Хр. Ючормански въ с. Якстъкчиларъ Добрудж.
1
" „ г. Тиню Хаджи Тиневъ, село Калайджи-Дере, Добруджата.
1
I
' и -. „ г. Пенчо Атанасовь, село Мохамедча, Добруджата.
1

••- С. Епщайнъ-Русе.

Фабрикация Linke Hoffmann—Werke въ Breslau (Герм.)

изорава дневно около 80 декара.
оръ всвкаква почва: мегка и твърда.
работи въ дъждовно и кално връме, безъ труд и безъ да затъва.
се нуждае отъ прислугата на единъ човъкъ и е крайно икономиченъ.
има тежина само 5000 килограма и която тъжесть никакъ не отъп-

Продадени въ Българин и Роммиия повече отъ 50 парчета, отъ които:

ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
•" МАШИННИЯ СКЛАДЪ
В У Л К А Н Ъ ,.'•'.

най икономичния и най-сигурния двигатель на XX векъ отъ
8 — 2000 конски сили.

орё на дълбочина 35 см., като обръща почвата най-добръ.
може да влачи." грапи (буруни), култиваторй, жетварки, сноповър-

постигнатъ при другите системи.

за кладенци, градини и винарски

Д Ш Ъ МОТОРИ (DIESEL)

ъ

ст^шатъ съ

"

я «

Телефонъ № 127.
Постояиенъ депозитъ отъ турски каменни въглища отъ
„Козлу" и „Килимли".
Продажба на едро — франко вагонъ Бургасъ, Поржчките се | |
испъ.чватъ веднага.
\
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комисионеръ — експедиторъ

i

f Умение'

Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника:
П. ДРАГУЛЕВЪ.

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
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Винаги предплатени...
Единъ брой 1 0 ст.

~~Ш

най-добро качество
мм .
Употребявайте
само тазимарка.

Постоянни складове въ всички кло
нове отъ г а з ъ въ каси и варели, бенз и н ъ за осветление, автомобили, мотори,
индустриялни и.технохимически цели, ми
н е р а л н и и ц и л и н д р о в и масла, га
з о й л е (нафтъ) за Дизелмотори, пжкур а за гориво въ парни котли, к а т р а н ъ
п а р а ф и н е , а с ф а л т ъ и всички други
нефтени продукти.

ЦЪни н условия най-износни-
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f Постояненъ пъленъ складъ отъ емледйлчески и инду- ^
= = = стриални машини а о р в д я =====
на

Д. Тенввъ Ив -Куртевъ.1
въ СТ.-ЗАГОРА и РАДНЕВО.
Препоржчватъ се на земледелците и индустриалците: американ
ската модерно усъвършенствувана машина вършачка „ФАРКАРЪ"; газожения моторъ .ХОРНЗБИ" английска фабрикация, които еж цела
благодать за земледелието и индустрията; препоржчватъ се сжщо и II
германски и английски модели ДАРАЦИ за влачене вълна. Покупни уело- |
Щ вия и цени всЬкога най-износни, всекога добри за купувачите. Ш
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Бр. 538.
Стр; 2.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ
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Диршръ %• "Иваиобъ & Синове . Иш
БУРГАСЪ —СЛИВЕНЪ.

Телефони № 7 2 - - 6 1 .

Телегр адресъ: Хаджи Ивако >ъ

ал to ш щ ъ . = износни цЪни - I
ЖелЬза всички видове ; чемоерлицн, ламарини, калай, бело
тенеке, цинкъ и олово.
Железни грЬди (путрели), портлапдъ циментъ, телени гвоздеи,
безиръ, холандски бои, подковни гвоздеи, петали, трьСн железни
и каучукови, лопати, кофи и всички сортове дребна железария.
Разполагайки съ ангажименти за гол-Ьми партиди правимъ
поржчки направо съ конкурентни цени.
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Подписаний Апостоль Ат. Лемониднсъ, члепъ на търговската фирма
аъ гр: Бургасъ „П. Г. Ланчиди & Ап. Лемониднсъ", обяиявамъ съ настоя
щето, че речената търговска фирма е престанала да функционира още
отъ края на м-Ьсецъ септември 1912 година когато сьдружникътъ ми
Петръ Г. Ланчпдисъ по случай общата мобилизация на Балканските
държави е заминала за Гърция отъ клсд-Ьто не се е върналъ и че подадохъ въ Бургаский Окр. Сждъ молба подь входящий №4991 10/Ш 1914
год. за разтурване на тази отдавна несжществующа de facfo фирма, сле
дователно за въ бждаще не.ма абсолютно никаква връзка между П. Г.
Ланчиди и мене и не признавали, вече никаква сключена отъ него въ името на фирмата сделка, а ако се укаже такага той самъ и .. лично ще
си носи отговоркостьта спрямо трето лице.
>
. .
Съ почитание: в п о с т о т » Ат. П е м о н и д и с ъ .

$

:

Вълнено-Текстшшо Анонимно Акц. Д-во

| „Фабрика „Александре -

Ц

Габрово |

^ | Произвежда доброкачествени чисто вълнени камгарни и
Я | щрайгарни ПЛАТОВЕ, а така сжщо и всЬкякъвъ видъ
'i% \
П Р Ъ Ж Д И за тъкане, фланели и гайтани.
'щ
Ц-БНИ и условия износни.
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Централъ 'Варна, ^ К , " Бургаоъ, София, Русе,
'* "'"• - СОМОВЕТЕ; ; 11лсшджу к Ш^менъ., •
-•• " ,.> .КОМИСИОННА и ЕКСПЕДИЦИЯ. •
п ййшйн* '.ГАЗЪ,;соль,МИНЕРАЛНИ МАСЛА, ЗАХАРЬ

И

У Д Ш Ш г •• МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ.

'••.•/'

Л озари

Отнесете се за възобновяването на вашите лозя къмъ голямото
»g лозадско заведение на

зр

"

кавалеръ на ^землед-Ьлска заслуга" въ КАРПЕНТРА

Щ което притежава най-хубавите пипиниери въ областьта.
Ц

Я
831
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вя

Представитель на царство България: ЛЕОНЪ X. БАСАНЪ.
Ул. „15 Ноември" № 9 София.

жтшшшшжтжжшжт шжшщ
as/va?3ш«»ш ш ш Цш"<щйс «л/ чщ^ вш» L ИГ *АЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТИ
Обезмитяазне, Комксиоиа, Инкассо.,

Представители т първото българско акционерно дружество зя
ттттпт транспорти и София.

ш
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БАНКЕРСКА

К Ж ЩА.

. ъ & П." Пвнтовъ
..••••.'

въ видинъ.

Извършва всички видове банкови операции; шконтира заеми—
инкасира, купува и продава ценни книжа, прави вжтрешни й вънкашии приводи и пр., дава референци.
Занимава се и. еъ покупка а продажба на разни.зърнени хра
ни, и пр.,,, ,*"$,.
,
Тел графенъ адресъ: Лукановъ, Пантовъ.
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Гръцко = българскатш търговска
отношения.
За всекиго е явно, че следъ кат
то Гърция ycnt да се удвои после
събитията отъ миналата година,
търговските ни отношения съ нея
ще пр-Бтърпятъ една сериозна про
ляна. Съ новата си територия Гър
ция представлява за насъ както
отъ гледна точка на вноса, тъй —
и на износа, гол-вмъ интересъ,
Отъ земите, които по-рано вли
заха въ турската империя, ние до*
ставяхме некой артикули и въ тЪхъ
ние на свой редъ внасяхме свои
произведения. Понятенъ е както у
насъ, тъй и у гърците интереса да
запазимъ пазаря, който ние единъ
за другъ съставяме по отношение
на новите гръцки земи. При новотв
положение възрастванието важностьта на търговските ни отношения,
за двъгв страни, е несъмненно.
За да се види, въ какво направ
ление ще се прояви тоя интересъ,
требва да посочимъ както карти
ната на досегашнит-Ь ни търговски.
отношения съ стара Гърция, така
сжщо ще требва да укажемъ ка
тегориите на стоките, които ние
сме внасяли по-рано • въ новите
гръцки земи и — на тия, които
сме изнасяли отъ тамъ. Понеже у-.
казания за характера на стокит-Ь и
гвхната стойность, пристигващи отъ
послЪднигв мъста и отправени за^
тамъ, н-вмаме, то остава да се задоволиме съ общи расжждения и
заключения. .
•
' ' Нашиятъ вносъ отъ Гъцция и
износътъ ни за нея въ единъ пе-:
риодъ отъ 15 години е билъ сртздно за петил-втие (въ левове):
петилгътие
вносъ
износь
1896 — 1900 429,000 1,256,000
1901 — 1905 347,000 4,175,000
1906— 1910 460,000 7,523,000
Най-главнигв стоки на гръцкия
вносъ у насъ. за .1910 год. еж:
1) Кожи и кожени издЪлия за лева
245,900; 2) масла, тлъстини, восъкъ и произведения отъ Т-БХЪ за
84,200 лева и 3) маслини за лева
13,215. Това, което имаме за 1910
год., е горЪ — долу и за пръжнигв
години.
*
*
- •''
Износътъ ни въ стара Гърция r
е билъ за сжщата тая година —
нея за краткость вземаме като при' м^ръ и на по-пр-Бжнит-b години —<
по по-главни 'артикули и по стой*
ность, такъвъ: 1) зърнени храни щ
произведения отъ т-Ьхъ за 5,632,000
лева; 2) живи животни' за 433,000
лева; 3) колониялни стоки за 203,500
лева. — Видно е, че търговскит/Б,
ни отношения съ стара Гърция не'
пр-вдетавляватъ никаква сложностью
а особенно пъкъ картината на гръц^
кия вносъ у насъ представлява е-,
динъ незначителенъ
.за са'мата Гър
ция интересъ. ; *:
Разбира се, че за характера на
тия взаимни търговски - отношения
важна, опр-Бд-Ьляваща роля играе
както мигнишкия ни Тарифъ, така
сжщо. тоя сжщия тарифъ съ други
те държави, отъ които ние „доста-,
вяме артикули, съ които разполага
сама Гърция за чуждъ пазаръ.
Тия търговски отношения слъдъ
новите териториялни разширения
на" южната ни съседка ще има да
претърпятъ коренна промена. Съ
загубването на Критъ и егейските
острови отъ Турции и присъединя
ването имъ отъ Гърция, а така сж
що съ придобиването отъ тая поагвднята на южна Македония, тур
ския пазаръ за насъ намале. Не
разполагайки подъ ржка съ данни,
които да ни указватъ застойностьта на износа, който ние правяхме
въ тия по-раншни турски земи, при
емаме, че той, като е дума заглав
ния ни износенъ артикулъ за Тур
ция —брашната, не ще бжде помалко отъ четвъртината му.
Износътъ на брашната ' за 1910
•година е-билъ на стойность лева
24,807,000 за цела Турция и ' като
тъй, нещо около 6,000,000,. износъ
се пада за новите гръцки земи.
Износътъ ни за .гЬкъ на живи жи
вотни, хранителни произведения от/ь
животни, и другите ни земледелскоскотовъдни артикули,. приемаме да
е въ сжщия проценТъ. Може безъ
грешка да се каже, че новите
гръцки земи представляватъ въ
миналото за нашия, износъ единъ
интересъ отъ около 7 . милиона
лева.
. - <»
Като си. спомняме грижите и
протекцията, които Гърция полага
за своята брашняна индустрия,
тежките мита, които тя има за
чуждия вносъ на брашната, ще ни
стане понятно, че " една проблема
отъ значение за нашата търговия
на брашна се изпречва предъ насъ.
Положението обаче би било тежко,
ако,Гърция поради новите,си земи
немаше нови сериозни интереси за
износа си отъ тия сжщите земи
у насъ.
Въ вреда на до сегашните "турско-български отношения щепораснатъ гръцко-бъдгарските. : 3а наша
та търговска и митнишка политика
значително губятъ интересъ първи
те и го печелятъ вторите отноше
ния. Една сжщественна часть отъ
турския у насъ вносъ идваше, отъ
загубените за Турция земи, минали
въ гръцки ржце.
.

Гърция има интересъ да запази
до сегашния пазаръ на артикулитеотъ новите свои земи, още повече
че тя и въ старите си предЪли е
производителка на. сжщите артику
ли. Наличностьта на тоя интересъ
ще я застави да бжде по-отстжпчива спремо нашите претенции, Като
се вземе предъ видъ, че за 1910 год.
Турция поради износния търговски
договоръ е внесла у насъ: 1) масла,
тлъстини, восъкъ и произведения
отъ техъ за 4,580,000 лева; 2) пледове, зеленчуци, семена и др. расти
телни произведения (маслини, лимо
ни, портокали, смокини, стафиди и
т. н.) — за 2,119 100 лева; 3) коло
ниални стоки за 2,030,000 лева, кон
серви и кинеритури за 1,724,000 ле
ва — отношението на тия артикули
и въ прЬжните години е било поч
ти такова — и че почти половината
отъ тия артикули еж съ произхож
дение отъ новите гръцки земи,' ще
ни стане явно сериозния интересъ
на Гърция да запази до сегашния
нашъ пазарь за тия свои произве
дения. Обаче до като се установятъ
договорни отношения въ огледъ съ
новото наше и гръцко положение,
ще има да се мине време. До тога
ва както нашия въ нова . Гърция
вносъ, така и нейния вносъ у насъ
ще има да прекаратъ едно анормал
но положение. До колко впрочемъ
и въ последствие ще може да се
дойде до едно съгласие между две
те страни, при което да намиратъ
взаимно задоволявание на интере
сите си, това е въпросъ на бждащето. Несъмненно е обаче, че ни
предстои сериозна борба за изво
юване на положението, въ. което
по-рано се намирахме, до като но
вите гръцки земи беха. въ ржцете
на Турция.
:Може би, че Гърция въ своето
грандоманство и българоненавистничество, даже въ вреда на , некой
свои интереси, да откаже прилични
търговски договорни условия съ
насъ. Требва отъ сега още да сме
готови за такава евентуалность. Не
ка не забравяме, че следъ войната
и политическа борба следва иконо
мическата, търговската и че за тая
последнята се изисква една мобелизация на силите, една умна подго
товка и вещо ржководство, не помалки, отъ тия, които еж потребни
при войната и политиката. Силниятъ на икономическото' поприще
ще успее рано или късно да се на
ложи и въ останалите области на
сжществувание. Нека отъ сега бж.демъ готови за бждащите състеза
ния на търговската аре"на.
Въ политиката е прието, нзпоследъкъ да говорятъ, че политичес
ките пластове, {раздвижени отъ по
следните войни, още не еж се олегнали. Сжщо, съ. не по-малко право,
можемъ да КаЖемъ и за търговски
те пластове на балканските държа
ви. Твхното раздвиЖвание и нромената имъ е едно крупно дело. Все
ка държава, която заблаговременно
вземе мерки да се приспособи къмъ
новите търговски. условия, като
извоюва добъръ пазаръ за стокиге
си или, ако такъвъ. не,може да на
мери, трансформира производството
си, за да може да се приспособи
къмъ нуждите на единъ новъ па
заръ,та тъй да го осигури, ще Има
бждаще въ всеко едно отношение.
Ще бждемъ честити и горди, като
видимъ насъ си стжпили бързо и
яко по тоя пжть. "

Мжчитшо очакване.
Сериозна задача ?& правител
ството е Да скЛючи по ЁЪЗМОЖНОСТЬ
по-скоро и по износенъ за насъ
търговски договоръ съ Турция. Не
знаемъ, съ какво се оправдава онази
тайна, съ която се водятъ изобщо
търговските договори, но, ако има
нещо, отъ което бихме се оплакали,
то е обстоятелството, че съвсемъ
малкп, почти никакъ не се даватъ
съобщения даже и когато се постиг
не споразомение по некой> пунктове.
Чака се целия договоръ да бжде
.приетъ и чакъ тогава се известява
на заинтересования светъ съдържа
нието му. целиятъ, обаче, договоръ,
както е и сега случая, може да не
бжде приетъ и презъ цели месеци.
А въ това време индустриалци, тър
говци, промишленици преживёватъ
една мжчителна неизвестность. На
истина търговско - индустриалните
камари, една отъ грижите на които
е да събиратъ, систематизиратъ и
изнасятъ предъ правителството нуж
дите на производството и търгови
ята -ни, еж дали своевременно на
респективното министерството пъл
но изложение на онези искания, ко
ито е желателно да легнатъ въ осно
вата на бждащия ни търговски до
говоръ съ Турция, но това може -ли
да бжде надежда. Въ такива случаи
често пжти крайните резултати отъ
преговорите твърде слабо напомнятъ първоначалните искания на
тази или онази страна Твърде мж
чителна неизвестность преживева
индустриалеца, търговеца още по
вече, ако, както е случая съ габров
ските' индустриалци и търговци, на

лице има пълни складове съ стоки.
Вьедна по-първа кореспонденция
ние изказахме възхищението си отъ
куража на габровските индустриал
ци да не запиратъ производството
и при положението, че иматъ неразпродадени стоки. Толкова по-пове
лителна нужда е прочее, да се по
моли правителството да ускори при
говорите по договора, ьерваики, че
нашите делегати мждро ще се застжпятъ за исканията ни, които въ
най-малките си детайли имъ еж из
вестни.
А nti^
Желателно е да се сдобиемъ
пакъ въ непродължително време и
съ изгодни за на^-ъ търговски дого
вори и съ другите балкански дър
жави; тъй като преди балканската
война нашата промишленность раз
полагаше съ външния пазаръ отъ
Черно море до Адриатическо и отъ
Бело море до Дунава.
Н. Каранешсвъ.

Дунавските ни пршанша
Макаръ съ постройката на цен
тралната ж.-пжтна линия и разкло
ненията й до Русе, Свищовъ и Сомовитъ се отне доста отъ трафика
на българските крайдунавски при
станища, все пакъ техното иконо
мическо значение за околиите, ко
ито те сега десервиратъ, е много
големо. Отпадането на некой край
дунавски градове въ търговско от
ношение, както напоследъкъ това
се забелезва, ще се премахне щомъ
като и въ тия пристанища се пОстроятъ модерни кейови стени за
удобно и бързо стоварване и нато•варване на стоките и сжщевременно се съединятъ пристанищата чрезъ
железнопжтни линни съ сжществующата. вече железнопжтна мрежа.
Видинъ вече притежава модеренъ
кей и свързанъ съ ж.-пжтна линия
Мездра—Видинъ, която още повече
ще съдействува за икономическото
повдигане на тоя градъ. Ломъ така
сжщо е вече свързанъ чрезъ релсовъ пжть'съ централната ж.-пжтна
линия при Мездра, а постройката
на ломското пристанище е на дневенъ редъ. Орехово сжщо ще се
повдигне, щомъ се построи ж.-пжтната линия Червенъ-Брегъ — Оре
хово, изучвонето на която е .така
сжщо на дневенъ редъ. Сомовитъ
ще се повдигне въ търговско отно
шение много повече, следъ като се
премести ж. п. станция отъ сегаш
ното си место въ селото. Така
станцията ще се запази отъ зали
ването на дунавските води въ вре
ме на наводнение. Никополъ свър
занъ чрезъ ж. п. линия съ Сомо
витъ и снабденъ съ модеренъ кей,
икономически сжщо така ще се по
вдигне. Свищовъ е свързанъ съ ж.
п. линия, а скоро ще се открие за
експлоатация и модерния кей на то
ва пристанище. Щомъ се свършатъ
изложените по-rope постройки, ще
можатъ да се изнасятъ нашит в
произведения по воденъ пжть и поизносно, и което ще повдигне бла
госъстоянието на крайдунавското
население. Паднатъ ли мъгли по
Дунава или пъкъ замръзне и стане
невъзможно циркулирането на па
раходите, тогава^ съ помощьта на
железниците,
които
свързватъ
крайдунавските градове, превозите
на стоките ще се отправятъ къмъ
другите , търговски центрове въ
страната.
Пррходите на държавата, като
такси и други берии отъ дунавски
те, пристанища, до сега еж били
нищожни, поради липса на модерни
кейови стени. Новите търговски
договори, обаче, ни дадоха възмнжность занапредъ по ония дунавски
пристанища, по които има кейови
стъпи, да.се прибиратъ за престо
яване на параходите сжщите такси,
как го тия за Черно-морските при
станища.
Движението на износа и вноса
презъ дунавските пристанища презъ
Периода отъ 1906 до 1910 година
се вижда-отъ следните данни :
Износъ
Вносъ
Всичко
1906 год. 31,549,448 25,270,621 56,820,069
1907 год. 37,582,251 31,636,976 69,214,227
1908 год. 30,085,745 32,501,180 62,586,925
1909 год: 24,672,663 37,977,412 62,650,075
1910 год 35,201,881 45,142 003 80,343,883
Вносътъ въ България презъ ду
навските пристанища постепенно се
увеличава и, както се вижда отъ
горните данни, той се е почти удвоилъ презъ петгодишния периодъГ
Износътъ пъкъ е променливъ, въ
зависимость отъ реколтата на хра
ните. Нема съмнение, че съ подо
брение манипулирането по разто
варване и натоварването на стоки
те, а особено на храните въ край
дунавските ни пристанища, изно
сътъ ще се усили. Всички тия по
добрения на българските дунавски
пристанища състевляватъ една отъ
належащите нужди на страната.

Външна евгьденая.
Стачка на вьглекопачи,
Работниците — въглекопачи отъ
Иоркширския каменновъглищенъ раионъ въ Англия, на брой повече
отъ 150 хил. души, които всеки
день се умножаватъ, еж обявили
стачка, която се дължи на едно
недоразумение по тълкуване едно

п*шен'ие за най-низката работници>
ка заплата. Разбиря се,, днешната
стачка не може да се- равни се
грандиозната стачка отъ 1912 г.
въ сжщия районъ.
'
,•;;_-v
Иова сръбска митнишка тарифа,
Сръбскиятъ финансовъ м р ъ е
внесъл ь въ държавния съветъ про*
екта за нова обща митнишка Та
рифа Съдържащите се въ законе ;
проекта изменения
се отнасятъ
главно за ония мита, които иматъ
значение въ стокообмена на Сър
бия съ Гърция и България. Митата
на стоките, за които е заинтересуй
вана Унгария, оставатъ почти безъ
изменение. Закоиопроектътъ ще бж
де разгледанъ още въ текущата
сесия на скупщината.
Нефтенъ институть въ Роммнип.
Въ Букурещъ по настоящемъ е
образувана специална комисия за
разрешаване въпроса по учредява
не въ Ромжния на международенъ
нефтенъ институтъ. Це.чьта на- по
следния е да съсредоточи всички
научни изследвания върху нефта
при организираните отъ института
лаборатории и геологическо бюро.
Това учреждение ще получава сред
ствата си отъ другите нефтопродшшлени страни.
Гръцки прихода.
Првзъ първите два месеци на
настоящата година тютюневите фа
брики въ стара Гърция еж прера
ботили 124000 оки тютюнъ срещу
178735 оки презъ съответния периодъ на 1913 г. Презъ споменати
те два месеца държавата е събра
ла право върху консумацията на
сума 214570 лв. и 500000 лв. такса
върху цигарената хартия. Митници
те въ стара Гърция за сжщия шк
тервалъ отъ време еж имали приходъ 7622896 лв., т. е. 1817511 лв.
повече отъ 1913 г. (м. м. Януари и
и Февруари).
Бюджетътъ на града Солунъ е
утвърденъ въ размери: приходъ
2,419,750 драхми, разхоъ 2,304,500
драхми.

Камбиалння синдикатъ.
Въ три свои последователни за
седания, станали презъ миналата
седмица, членовете на камбиалния
синдикатъ еж обежждали въпроса
да се продължи ли деятелностьта
на синдиката още за известенъ срокъ
или не. Направило се предложение
синдиката да продължи работата си
още за единъ срокъ за единъ месецъ. При това членовете на синди
ката да се задължаватъ да купуватъ камбио по курсътъ който ще
установява б. н. банка, а да могатъ
да го продаватъ както намерятъ за
по-добре. Банките нема да бждатъ
задължени да внасятъ камбиато си
въ б. н. банка По тия и други.не
кой още условия, които ще влезагь
въ новия договоръ, окончателно ре
шение още не е взето. Това ще
стане въ едно следующе заседание
на членовете на синдиката, което
ще бжде и последно по тоя въпросъ.
По нуждите на Деде-Агачъ.
Благодарение на липсата на всекакви удобства въ порта Лагосъ,
Деде-Агачъ за сега си запазва още ;
важното търговско значение и играе
.ролята на първостепено пристани-;
ще. Даже за вноса и износа на
турска Тракия той има сжщото
значение. А за новите български
земи дори до Струмица би спрелавсека търговия безъ Деде-Агачъ. И
при все това, той е лишенъ тоже
отъ много удобства и згеди за тър
говията. Напримеръ, Хиршовата же-:
лезница, въпреки че сжществува
отъ много години насамъ и въпре
ки че извлича големи ползи отъ
експлоатацията на този си клонъ,
не е направила никакви пристройки
и съоружение за иай-обикновенните
даже улеснения за ; търговията. Тя;
би требвало да има поне нуждните
рампи за лесното товарене и раз
товарване на стоките, но такива
нема нито една. Между «това нужд- •
на е една рампа при гарата и поне
две такива при пристанището (кея),
за да се осигури безопасоото това
рене и разтоварване на стоките,
особенно на добитъкъ — говеда,
овци, агнета и-пр. Немането на та-;
кива рампи е причинявало и при
чинява големи нещастия и щети на
търговците. Презъ денесъ даже се
случи една случка, която щеше да
костува-живота'на н-вколко работ
ници и благодарение, че нещастието
се свърши само съ убиването нае- :
динъ волъ на военния доставчикъ
Ьраиковъ отъ гр. 'Хасково, който
ое доставилъ и разтовари добитъкъ
за храна на войската. По мъчна е
работата, когато се разтоварватъ
топове и военни муниции. Ние при
вличаме вниманието на Хиршовата
компания върху.това и я подкан
ваме да направи рампи и други
съоружения, нуждни за търговията,
Сключенъ коикурдатъ.
По несъстоятелностьта на фир
мата Чакжровъ, Пощовъ & Бурлаковъ въ Стара-Загора кредиторите
представляващи болшинството на
креансите на 27 мартъ т. г. еж под-;
писали и представили протокол*
на i-таро-Загорския окр, еждъ за

сключения конкурдать Предвидъ че
никой отъ малцинството на креди
торите нема да обтжжи определе
нието, съ което конкурдата е удобренъ и потвърденъ отъ окр. сждъ,
то фирмата още отъ тая дата се
смета за възстановена, Тя. подъ
надзора на контролната комисия,
състояща отъ г. г. Ив. Праматаровъ,
Д. П. Баевъ и Стайковъ, ще започ
не тия дни-да функционира и опе
рира съ сжщите артикули — пред
ставителство и продажба на разни
индустриални,и земледвлчески ма
шини,. Срока за изплащането е !8
месеца отъ подписването На конкурдата* .
.
• •
Ц, наистина, скръбно и щетно
щеше да бжде, ако една такава
фирма; работила няколко, години,
да допринесе н-Ьщо въ културния
подемъ ли страната, се унищожеше
при жестокия ударъ на кредиторската упоритость, която за щастие
не е била проявена "въ уреждането
на тая несъстоятелность, защото
г. г. кредиторите еж имали въ съоб
ражение всичките обстоятелства,
които еж я пр-Ьдшествували и пре
дизвикали. Това е ' войната, която
за нещастие дзде отпечатъци тукътамъ и върху търговията. Уверени
сме, че фирмата Чакъровъ, Пощовъ & Борлаковъ не само юри
дически, но "й фактически ще въз
станови своето добро име съ уустояването на взетите си чрЪзъ
конкурдата задължения.

Стр. 3.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"
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ТЪРГОВСК

13 50
Лимони турски
каса
да признаятъ необходимостьта отъ И другъ пжть писахме, че е необхо банки въ страната — 242,292 лв,
14 50
Портокали
Тарабулунъ
известни ограничителни мерки и да димо нуждно часъ по-скоро да се Най-големъ дългъ има Плевенския
14*50
•Яфа"
окржгъ
—
400,135,
най-малко
ви
искатъ отъ властьта приложението започне постройката на шосето
Лимони Италиянски 300 бр.
17 —
имъ. Въ новия законопроектъ за Бургасъ - М. Търново, което не е динския окржгъ '—. 6,470 лв.
Бисквтти
Cosle
'
j
g
пакетъ
К-о
255
Бургаско
-тъ])жшце;
риболовството, който, както на дру нуждно за лесното съобщение на
2.40
„
„
насипвани
въкутии
За
желающите
да
взематъ
англий
населението
съ
окржжния
градъ,
го место, съобщаваме, е.вече ири2-85
Бургасъ,
2
Априлъ
1914
год.
Флореги
„Car
C-o"
готвенъ, е предвидено . увеличение ,не е нуждно само да подпомогне ски представителства въ Царството;
2'85
„
The British Chamber of "Coraна срока, презъ който се забраня иа икономическия развой на онзи
- Днесь имаше изложени на тър Бананети
6-90
Банани
кутия
250
броя
край, но и за чисто военни цели. rncrce of Титкеу; andttre Balkan жището за проданъ. 17 вагона. По
ва ловитбата.
,. •
2-55
Спиртъ
руски
улидовка
литра
Ние апелираме къмъ окр. инджинер- States (Британската ТъргОвска Ка ложението е безъ изменение на
1'40
Бахаръ
ство
да
направи
всичко
за
започ
мара
на
Турция
и
Балканските
Спряно ж. пжтно д иженйо.
всички артикули, сравнително съ
0
80
Анасонъ
новъ
I
стока
акъзка
Нощния тренъ, който циркули ването и* построяването на това шо държави), която се Стреми да заси вчера., .
1.30
5
Пиперъ
червенъ
I
Солунски
се
като
се
използуватъ
за
това
бе
ли
търговските
връзки
помежду
раше отъ Ловечъ до Свишовъ и
* , Зимница. Продадени 9 /< вагона
.
. П
Велико-Британи"я и ; балканските по 17'75 • лв.; за 56V, либри отъ
обратно, по причина, че една отъ жанците съ евгини надници^
1-90
държави е основала клонъ въ Бъл гара Чирпань; 18'10 лв. за 58i/s л. Пиперъ черъ
подпорните стени покрай Дунава,
1-20
Кимьонъг^
новъ
гария
съ
главно
седалище
въ
Со-,
окрепяващъ линията при Свищовъ Законопроектъ за риболовството, отъ гара- Раковски; 1840 за 59V2 л,
г
0-65
Приготвенъ е отъ Министерство фия. Желающите да се снабдятъ; отъ гара Ямболъ,- до 1850 лева за Леблебии Елеме I
е срутена отъ наводнението, е пресъ
представителства
на
английски"
,.
сжра
'
—
установенъ. Циркулира само единъ то на Земледелието и Държавните
60 либри отъ гара Карнобатъ,
' 4.20
дневенъ тренъ за и отъ Свищовъ.. "Имоти законопроектъ за риболов фабрики или други сведения отъ
Жито.ЬЧь вагона по 19.70 лв. за Лимонъ тоэу кристалъ
„
, обикновенъ
3.90
ството въ България. Новия законо търговски характеръ се умоляватъ 60V4 либри отъ гара Папазлий; 19.75
Това за сведение иа пжтниците.
да се" отнесатъ до секретаря на та лв. за 60'/s либри отъ гара Чирпанъ; Свещи Gouda 4 к. VI каса
6'40
проектъ предвижда
условия,
които
„
„ 10 кгр.
16~
ще дадатъ едно4по-широко разви зи камара г. Д-ръ С. И. Щумковъ. 19.85 лв. за 61 Va либри оть гара
Международно изложение въ
1 50
тие на тоя клонъ отъ народното ни 51, Мария Луиза, София.
Лайпцигъ.
Айтосъ до 20 лв. за 61 либри отъ Нишадъръ буци .
Угаснали
прана
на
района.
Нишадъръ
калъпи
Salamac
к-о
1*40
богатство.
Законопроекта
ще
бжде
Отъ началото на м. май до м.
гара ^Чирпанъ.
Министерството на Търговията,
октомзри т. г. ще се състои меж внесъ на разглеждане въ есенната
Ряжъ. 1 вагонъ отъ гара Страл Сода бикарб. ekstra к-о 46 в. 111 55
Сода за пране 100 кгр. вар. 15 —•
Промишленостьта и Труда е обяви джа 14.10 лв.
дународно изложение за. книги и редовна сесия на камарата.
-0*75
ло правата' на специални облаги за
графически цекуства въ Лайпцигъ
Ечемикъ. 1 вагонъ отъ гара Ми Си1'ъ камъкъ к-о
Рафия I (лика) к-о
0'83
угаснали и райони за свобеденъ на хайлове по 13 лева.
(Германия), на което е поканена и Пжтузане съ намачени такси по
Рафия
II
„
,
к-о
080
следните предприятия нереализира
же гъзницитЬ.
България да вземе участие.
Царевица, Безъ прястигване.
Локумъ
%• обикновени 108
Дирекцията на железниците е ни въ срока: на Ангелъ Руселиевъ
Поради краткостьта на времето
105
до откриването на изложбата, бъл разрешила на учениците отъ ар за стъклени изделия въ * районъ
.
.
.
'
.
105
гарското искуство нема да вземе менското училище въ Бургасъ да Шуменска и Провадийска околии;
Б Р А Ш Н А
официално участие въ нея, обаче, пжтуватъ съ 50°[0 намаление по же на Петко А. Кундевъ за . дървени
1 г
-•-•
105
препоржчва на- Търговско-Индуст- лезниците и то само по случай лет мебели въ районъ Хасковска, Бо' Б у р г а с ъ ; 1 Априлъ 1914 год.челикъ к. 5 об. '—
За Секретаря на Софийската Търг. риалните Камари въ страната, да ните, коледните, великденските и рисовградска и Харманлийска око
Мандарини връзката
уведомятъ за откриването й инте- други ваканции, а така сжщо съ лии; на Бр. Грънчарови за дървени № 0 74 килогр. торба лв. 19 50
. Инд.-Камара.
Тамянъ I exstra
1'50
1
.
,
.
.
.
1
9
Отъ дълго време отъ уважение ресующите се лица, за да могатъ. 50°|0 отстжпка и при научни екскур мебели въ районъ Берковска и Врат„
I! ред. к-о 50 к-о
130
зии въ група по 10 души и придру- чанска околии; на Ст. Анастасовъ
къмъ самата камара ние упорито желающите да я посетятъ.
Циментъ
Беочинъ
к-о
150
кгр.
13'—
16'—
жающитё ги учители, съ условия, за железни конструкции въ районъ
стояхме на страната на секретаря
J
Бълг. циментъ „Левъ", 100 чр. л 20'—
10 —
обаче, учениците да бждатъ бъл Софийска градска и селска околии. Трици>едри; .o
на Софийската Търг. Индустриялна ПосЬтилъ столицата ни.
Газъ батумски каса
. 1Г—^
10 50
Марди
Камара, г. Д-ръ Златарова и от
Г-нъ Henri Jenkius (Хенри Джен- гарски поданици и да еж снабдени
Газъ въ каси д-во Нафта
.11'—
казвахме да дадемъ место въ вест кицъ), директоръ на знаменитата съ нуждните удостоверения. Препо Обявени въ несъстоятелность.
Мелница Синове Ив. х. Петрови Газъ американски
'" П'—
ника си на безбройните оплаквания английска фабрика Richard Hornsby- давателите, които ще придружаватъ
Обявени еж въ несъстоятелность
„ ромжнеки
II'-".
и недоволства даже отъ видни чле and Sons, Lenuze'd, посети България учениците, не се изисква да бждатъ отъ Софийския окр. еждъ следните Вноса на брашна въ Турция.
Соль Тунизка
сто кгр. 14'20
нове на самата камара. Ние се въз на 27-ий того съ цель да конфери- непремено български поданици.
търговски фирми отъ гр. София;
Споредъ публкацииге на „Direc
„
Анхиалска
13 50
държахме даже отъ да откриемъ ра съ техните генерални предста
1. Израилъ Н; Леви,~търговецъ- tion Generale des Contributious indi-„
Атанаскьойска
П 5)
предъ обществото начинътъ, по вители — Англо-Американски Тър Маслинените гори въ новите земи. предприемачъ. За.дата на спиране reetes" 1326 год. (1.912 год.) целия
Ситна (бита)
9-50
който г. Златаровъ, съ съдействие говски Музей — въ София, по въ
Въ Министерството на Земледе платките е определена датата 12 вносъ На ; брашна.въТурция възли Зачка гол. варели
к-о 044
то на едно лице отъ редакцията на проса за по-обширното разпростра лието и държавните имоти се из- Августъ 1910 година. Креансите за на 485,939 торби, срещу 749,443
„ мал. „ „ 0 25
в. „Миръ" използува историческата нение на техните прочути бензино работватъ вече поемниге условия требва да се пр.едставятъ до 27 торби прёзъ 1911 год. Тоя вносъ Стипца големи варели
, 0 28
телеграма, относяща се до българ- ви, газожени и др. видове мотори. за отдаване на търгъ експлоатаци Мартъ, а проверката имъ ще се из отъ брашна се разпределя, както Стипца ситна
„ 030
!
ско-сръбското икономическо сбли Завчера/r. Дженкинцъ замина за ята на държавните маслинови гори върши на 16 априлъ т. г.
слёдва:
Смокини торби Смирна
60-жение, да даде извратена информа Цариградъ.
2. Леви & Овадия, събирателно
около Макри, при Деде-агачъ. Тия
Смокини каси на върви I
66-—
1912 г'.=
1911 г.
ция на вестниците за да експлоа
гори има|ъ около 150,000 облагоро дружество състояще сё отъ неогра- Ромжния •
к-0 84'—
139.840
78.485 . Грозде черно сухо
тира по своя угода съ тая теле Станали търгове.
дени и около 500,000 необлагороде- нячено отговорните му членове: Русия
Грозде бело сухо I
к-о 88 —
170.972
385.020
грама и да предизвика колегите си
Търгътъ за доставката на 230,000 ни маслинови "дървета. Предвидено Самуилъ Леви и Йосйфъ Овадия, Ъългария
Грозде черно къбръзъ въ каси к-о —
78.350
121.009
отъ другите камари да влезатъ въ кгр. цилиндрово масло за Българ е последователно да се облагоро- За дата на~ спиране платките е Франция
Рошкови критеки
0'24
42.260
113.459
полемика съ него. Но сега ще раз- ските държавни железницц е въз- дяватъ и "другите необлагородени определена датата 27 февруари т. Гърция
Таханъ
I к-о
500
—
1
криемъ всичко, ще посветимь о- ложенъ.. върху представителската дръвчета. •'•.
Креансите требва да се прёдста,; >' ••"•-.••';'•
». 1'10
Цената на брашното прЬзъ 1912 Халва местна
бществото съ всичките дела на г. кжща Якимовъ & Вановъ въ Со
вятъ до 9 априлъ т. г., а провер година еж е движила по 93—95—103 Кесии книжни
„ —'50
Д-ръ Златарова, защото нашъ дългъ фия. Скгурно върху сжщата фирма На в. „Бългврия". .
ката имъ ще се извърши на 25 с. м. —105 златни пиастра.за торбата. Хартия амбалажна „Патентъ" 046
е да възтаваме и противъ коруп ще бжде утвърденъ и търгътъ за
Прогресивно-либералния органъ
„
„Шренцъ" 0'38
циите въ камарите, да възставаме доставката на 760,000 кгр. машинно в. „България" е направилъ капи- Движението на параходитъ въ Бур
„
жълта сламена^
038
и противъ лошите и вредни дела и вагонно масло, ^защото тя е пред талъ отъ двете наши антрефилета'Г гаското пристанище.
Макарони Италиянски на
на секретарите. Въ идните броеве ложила най-износна ц е н а — съ съ които ние-безъ всекакви парти '". Пристигнали и заминали пара
пькегъ 'A Vi-'li
°'88
читателите ни ще четатъ много 11,000 лева по-долу отъ ефтината зански предобеждения констатирах ходи: 1ГШ „София" бълг. разтовари
Макарони насипани каси 10 к. 8'5)
възмутителни факти. оферта. Независимо отъ това, кж- ме просто на просто двата факта, че 30124 кгр. разни стоки и натовари
Фидета
. '—
щата Якимовъ & Вановъ представ- . четвъртия станалъ търгъ по морско 14,496 кгр. раз. ски. 12111 „Сулина* Бургасъ, 1 Априлъ 1914 год.
чv
Восъкъ чистъ пчеленъ к.
5'30
ляватъ
и
най-добрите
за
тия
масла
то риболовно право въ Бургасъ е ром. раз.' 8416 .кгр. й натовари
Бждащия районъ на Бургаската
Пирафинъ
0'83
европЪйски кжщи и гарантиратъ утвърденъ и че" при утвърдяването 44б;320кгр. зърн. храни ^и 87,000
Бургаска дневна пкяцаКамара.
Метли кжщни (сто)
45"—
Съгласно новото разпределение държавата съ своевременната и му съ по-малка цена се е: имало кгр. брашна; „Корвинъ" унг. раЗтов.
;.:
Цени въ брой
добросъвестна
доставка.
А
държа
предвидъ, какво наемането не ще" 59,383 кгр. р. с ки. 13-ЦТ'-„Кирилъ" Захарь касих50 к. др. б.
на районите на търговско-инду44'80
стриалните камари, освенъ стари вата е гарантирана и съ солидность- се смета отъ 1 януари отъ т. г. а б. раз. 11,154 кгр. и натовари 10175
, ж25 к: — б.22'40
те административни околии, къмъ та и доброто име, което си е из отъ деня на подписване контракта. кгр. раз. с-ки. 14111 „Стамбулъ" ав.
„ _ келле
0'88
бургаския камаренъ районъ. се при- пепелила вечъ и самата кжща Я- Ние изучихме сжщностьта на рабо раз. 180,771 кгр. и натовари 99,295
•„
ситно брашно
тата и ще направимъ своята обек- кгр. раЗ. с-ки; „Борисъ" б. разтов.
087
съдиняватъ още и Старо-^Загорска- кимовъ & Вановъ.
Бургасъ, I априлъ 1914 г,
•,
песокъ руски
тивна: приценка съ особна статия. 38,056 кгр. и натовари 59,200 кгр.
та, Харманлийската, Свиленградска-,
• " , ' • ' • „ софийски
Отъ'нея и слепите ще видятъ, че брашна^ и 56,264 кгр. раз. с-ки; ,Ми- Кафе Рйо I
342 Железо шина, обло, четвър. кгр. 0 22
та. Василковската и Малко-Тър- Отрицателенъ търгозеки навикъ
„
разно фасонир.
„ 032
лосъ" гер. раз. 518,048 кгр. раз. с-ки.
3.—
новскага административни околии.
Научаваме се, че единъ отъ сто в. „България е заблуденъ.
,'•
» П
;
„
шведско
на
връски
„ 033
.
15-111
„София"
б.
раз.
13,774
кгр.
и
- .' 290
Макаръ че Казанлъшката околия личните адвокати, като пълномощ, :
- 1 1 1'
- . - ••; ,
„
наллъкъ, махлъкъ вр 7 —
натовари 235 кгр. раз. с-ки. 16'Ш
2'95
сжщо така би требвало да се пре никъ на фабричната* фирма Хори- Солените езера.
„ Лаве I
6—
„
чемберликъ
„
285
даде къмъ Бургасъ като най-много иекъ & Беровъ въ София е завелъ
Около „Бору-гьолъ" въ гюмюрд- „Урано" ав. раз. 283,923 кгр. разни Кафе Лаве „полу роле"
0-22
Греди
же
1езни
кгр.
280
прилегаща къмъ района му, кон предъ Софийскиятъ окр. сждъ граж жинско има нёколко солени езера, с-ки; „Корвинъ" унг. раз. 17,930 и
•
»
i
065
2-65 Стомана англ. на пръти „
ференцията, отъ съображение, че данско дело за една сума отъ fcOOO' ко*ито въ турско време еж били съ натовари. 9500 кгр. дърв. въглища: * ,
.
П
26-—
„
въ
каси
„KOTjja
„
„Хаймфельдъ"
гер.
натовари
262,240
310
ще стане разпокъсване въ единст лева„противъзастрахователоото д-во вършени занемарени. Те -еж дър
Роле III
720
„ 3.05 Гвоздеи телени база торба
вото на розовата индустрия, щомъ „Юнионъ", ' защото последното е жавни имоти и министерското — кгр. трици. П'Ш „Таксиархе" тур.
9
—
„
„
И
„
желе?ни
каса
раз.
505,395
кгр.
соль;
„Албания"
„ 7-8
• Казанлъкъ се отдели отъ Карлово отказало да изплати тая сума, съ взема мерки за подобрение състо
кгр. 590
5.50 6.— Калай английски
и. Калоферъ, е оставила тази о- която е било длъжно да обезвреди янието имъ. Те ще бждатъ отдадени ит. раз. 175,122 кгр. раз. с-ки, 43509 Чай I
075
„
• 6.20 Олово на пръчки
колия пакъ къмъ района на Плов фирмата по единъ пожаръ. Важно подъ наемъ за експлоатация. Въ ми кгр. "машинно масло и 33,200 кгр. Чай II
080
„
2-—. Цинкъ разни нумера
дивската Търг. Камара. Съ прида то въ тая историяне е самия фактъ, нистерството въ скоро време/ ще дъски и натовари 329,689 кгр, тю- Чай Ш
24 —
1 95 Тенеке бело 56 листа каса
дените околии Бургаския камаренъ че процеса е заведенъ отъ една почнатъ изготовлението на нуждни тюнъ, 84,500 кгр. жито и. 24013 кгр. Масло дърв. Roual айвал. к-о
920
„
F-Vierge
•
„
„
чай.
18111
„Минасо"
гр.
раз.
506,155
Тель
бодливъ
връска
1 90
районъ се почти изравнява .,съ такава почтенна и. солидна фирма те тьржни, книжа.
055
,
•
'
•
'
,
Yierge
;
„
,.-».
кгр.
раз.
с-ки;
„Клио",
хол.
разтов.
Връшници
180
Варненския и Русенския.
кгр.
противъ „Юнионъ" — спорове за1
080
„;
„ Superieur „
„
370,081 кгр. натовари 3206 кгр. ро
1-75 Пории за коля
правоотношения и между най-поря В аимнообразиит* олръжки на
№ 10 11 13 14
„
„
Е
Fine
„
,
„
зова
вода;
„Паросъ"
гер.
раз.
781646
:
1-70
дьчните фирми могатъ да възник- чинозницитт,.
Габровската митница е фактъ
ли. 11 12 14 15
'•„' -. „ E x t r a
„ - •„
и "натовари 30131 кгр. раз.; с-ки;
1.35 Кофи дузина
ватъ и еждилищата да* ги разресвършенъ.
Министерството на финансите ё „Кёлетъ" унг раз. 49,609 кгр. раз.
кгр. 0'55
.„
сусамено
I
Лопати
разни
133
Финансовия министръ въ т. го-* шагватъ безъ да се накърнява разпоредило до всички държавни с-ки; „Кирилъ" б. раз. 15,356 кгр. и
№ 8
10
12 14
;„
сусамово
II
1-35
Ламарина черна лв. 14 14 20 1440 15
дишния бюджетъ предвижда креди честьта и достолепието на едната учреждения да издавать на подве натовари 7400 кгр. брашна. 19'Ш
„
фастъчно
I
1*18
ти за отваряне нови митници. Една или другата страна* макаръ и пад домствените си чиновници удосто „София" б. раз. 11.145 кгр. и нато * „ слънчегледово
№_8_
10
12_ _14
галв.
Г44
отъ тия митници ще бжде, както нала въ процеса. Но -тукъ има верения за направените имъ презъ вари 140 кгр. вино; „Ла.чаревъ" р.
лв. 22 "22-50 23 "24
'',
:
памучно,
американско
205
своевремерно съобщихме, и габров другъ единъ фактъ, който некраси врёме на войната взаимнообразни раз. .41,751 кгр. раз. с-ки и натов. Масло „Прованскр" 1
P00-0-95
во
говори
за
д-во
„Юнионъ",
той,
ската, която ще бжде открита още
одргжки отъ. заплатата. Тия удос 30,160 кгр. брашна, и 219 кгр. ша- Маслини Specialite
0 85
въ юни т, г. Поради това съ писмо че неговите хора се опитали да за- товерения ще за.местватъ и ще и- якъ. 20111 .София" б. раз. 5140 кгр.
„
Superieur' •
0-80
ставятъ
фирмата
на
отстжпки
по
датирано 31 мартъ, министерството
матъ валидность като обикновени и натовари 65,475 кгр. раз. с-ки.
„
Exstra-Exstra
078
е предписало на габровският финан- начини и приеми, които не бива да те реквизиционни., квитанции. Тъй 21III „Галацъ" ром. раз 58717 кгр'.'
Вургасъ, 1 Априлъ 1914 г.
'. » • • Extra
0
75
влизатъ
въ
навикъ
въ
търго
совъ началникъ да наеме нуждните
като одръжките се направиха при-, раз. с-ки и. натовари 308,880 кгр. . *• ,
Prima
.
1-—
Англ. кам. въгл. „Нюкастелъ"
помещения, по възможность, близо вията, когато за сжщия пожаръ д-во нудително, по силата на специаленъ зърн."храни,и 63,800 кгр. брашна;
„
Гргц. „Volos"
• 57'—
за фабрики
46 л.
до гарата. Съ това се смета, ;че „Балканъ" (сжщо участникъ въ за законъ и на сжщите начала както „Гастейнъ"-ав; раз.-15,908 кгр. раз. Сардели „Sultanines"
56-—
АнтрацитъРуски безъ торби тона б5л.
въпроса за Габровската митница е страховката) ё признало размерите реквизицията, казаните удостоввре-' с-ки и натовари 165,015 кгр. чърн.: -. „
Floreal
см..,
52-—
Английски кам. вжглиокончателно решенъ и въ. юни на загубите отъ него и си е изпла пия нема да се обгербватъ съглас-, 'храни. 22-111 „Кирилъ"б. раз. 108,384
76"—
тило
до
пара
припадащата
се
нему
ща „Кардифъ" наредъ тона 60 л.
Ще бжде фактъ
с в ъ р ш ен ъ.
но чл. 42 п. 111 отъ закона за гер кгр. р. с-ки; „Царь М. Феодоровъ",
Норвежки „Succe" Vs
38-—
Сжщите безъ прахъ буци „ 66 л.
Опозицията, която се сметаше да да плати сума. Като става дума за бовия налогъ.
„Mi га" 27 мм
р.
раз.
2350
кгр.
раз.
с-ки.
23III
Антрацитъ англ. въ торби „ 74 л.
срещне тоя въпросъ отъ страна на. тая постжпка на д-во „Юнионъ",
- „
/M]M 45„Келетъ" унг. раз. 1160 кгр. р. с-ки
Коксъ англ. метелор.
. 74 л.
влиятелните лица въ отделение ние се страхуваме- това да не е Но ъ почетенъ консуль.
„Vedding" V* 78'
и
натовари
2459
кгр.
хайверъ.
24'Ш
!
,
„
з
а
отопление
. 62 л.
то ла митниците е парализирано. единъ навикъ, една традиция у него,
Сардели
„Херинги
Филети"
кутии
За почетенъ български консулъ „Лили Рикмеръ" гер. раз. 54,649 кгр.
. 40 л.
9 500 I Турски вжглища
отъ министра съ'. твърдото му ре защото на насъ е " известенъ » съ въ Тулуза, правителството е назна раз. с-ки и натовари 200,000 кгр. -ко кутията
„ 130 л.
шение да удовлетвори това спра всичките подробности факта, какъ чило видния Тулузски гражданинъ трици и 8000 кгр. анасонъ. '25;Ш Зардели съ томати „Susannc" 45 — | Чугунъ английски
1
Марсилски
керемиди
хилядата
160 л.
ведливо^ искание на габровци.. За арменския патриархатъ, за пожа г. Сенъ-Пе.
„Ламотъ"
„София" .6. раз. 32,018 кгр. и нато
„
140 л,
5 — | Италиански керемиди
излишно сметаме, прочее, да навеж рите въ Ванъ, сдобитъ и съ ежРиба
торици
чифта
вари
1910
кгр.
р.
с-ки;
„Ермони"
гр
даме факти и доказателства за пол дебно решение отъ турските сж- Окрити банкови агеитури.
1
50
„ лакерда,к-о
натовари 530,000 кгр. зимница и
зите отъ тая митница срещу аргу дилмща, не можа да получи отъ
1-40
Агентурата на б. и. банка въ 100,000 кгр. жито. 26111 „Херакли"'
„
хамсия екррпейска
ментите, съ . които искаха да си сжщото д-во приеждените суми за Дарж-Дере е открита на 19 мартъ тур. раз.275,030 кгр. кам. въглища; Сапунъ „печенъ" „Tiebauchou 1-20
КАМВИО.
послужатъ горните лица, за да се арменците -— упожарени.
1-21
т. год...
„Свещъ"
.^Корвинъ". унг. раз, 87,000 кгр. раз.:
Българско Народна Банка.
не удовлетворяват/ь габровци.,
•- Тая агентура, която -ще носи № с-ки; „Маркъ Фрайсине" фр. нато Сапунъ Холандски „Deker"
(Пургазски клонъ).
За пжтищата Бургасъ—М. Търново, 84, ще извършва само ограниченъ вари 801,000 кгр. зимница, 80,000 каси 144 таблети по 200 гр. 36
43
операции.
.
•" Рибоювството иъ блатата.
Хиляди бежанци се скитатъ по видъ
„
144
„
„
250
„
кгр.
трици,
30,030
раогове,
.19,700
кгр.
1
Бургасъ, 27 Мартъ 1914 год
48
Некой отъ наемателите на, дър Малко Търново и околията му. Хи
Сжщо открита е вече и банко кожи, 9600 кгр. анасонъ, 9187 кгр.
„144
„
„ 285 „
50
жавните блата въ стара България ляди ржце стоятъ въ бездействие вата агентура въ Дьовленъ. Тая сапунъ. 5000 кгр. праздпи торби и
„• 144
„
„ 300 „
I
Камбио на виждане (чекове).
57
молятъ Министерството на', земле - и леность ; хиляди гърла стоятъ въ агентура ще носи № 98 и ще из 2058 кгр. тютюнъ.
Оризъ Ризонъ I торба
Купува
Продава
51
делие™ недържавните
имоти да гладъ и неволя. Между това държа вършва сжщо така ограниченъ видъ
„ ..Жено?. I к-о
в
10670
107 25
предвиди и вземе мерки за запаз вата не намери за добре, вместо да операции,
.;.•„,
Фиуме белъ едръ топч. 44 — Анверсъ
131-95
;13265
Берлинъ
ването на маломерната, дребната ги храни даромъ, да ги употреби
„
„ жёлтъ
к-о 43.44
Регистровкй на Търговски и Ин
10725
107-75
риба въ блатата. Те пр'Ьпоржчватъ въ работа — да настани да рабо- Дьлгътъ на окржзитЪ.
„ .
„ Триестъ № 602 к-о 484— Виена
дустриални Марки извършва
да се увеличи за тази цель срока тятъ въ постройката на пжтищата,
2698
2743
Дългътъ на всички окржзи .въ
„ англ. Rangoon тор. Ня 3.39 •— Лондонъ
на твърде износни условия
за забраняване ловитбата на риба които има да соединять Бургасъ царството до 1 януари 1913 г. въз-^
107.25
10775
Парижъ
Пловдивски I к.
—'
та. Отрадно е, че наемателите, кои съ крайния пунктъ на окржга Мал лиза на обща сума до 1,188,917 лв.
286" Щоколадъ „Cailler" К-о
6.— С.Петербургъ 28400.
М. -Хаимовъ.
то до сега еж'били недоволни и еж ко Търново. И другъ пжть писахме, Отъ него сумата 852,875 лв. е къмъ
2450
2468
6.60 Цариградъ
ч., Beuzborp. кутия
протестирали противъ ограничение че тия пжтища въ есенно, зимно и бълг. нар. банка, 92,750 лв. — къмъ
106-75 •
107-35
София, Царь Самуилъ 60. .
„' Martram К-о
6.— ! Италия
то въ ловитбата, сега сами идать i пролЬтно време еж , непроходими. земл. банка и къмъ частни лица и
107-7Г
„ Kohler К.
5.80 i Швейцария 107-15
Телефонъ 1442,

ЗЪРНЕШГ ХРАНИ.

*

•

•

Колониални стока.

Кписни въглища.

S

Бр. 538.
.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

Стр. 4.

В. Ршпеип»-*С
безъ всЬкакви други вноски, OCB-БНЪ ТИЯ за поддържане застра
ховките имъ, СЛ\ РАВНОПРАВНИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ, участвуваващи въ управлението и печалбите му.

Санъ кадоъкъ англешеки
•н!

HlWfl (inVFPfTRH
ь.М" ЦУЛиС.Ши,

което
може

не

почива

да даде

ПРАХЪ ПРОТИВЪ ПЕРНОСПОРАТД
се намиратъ за проданъ
: : : ПРИ НАЙ ЕФТИНИ ЦЪНИ ПРИ : : :

It д ж иевтИ пиш susST £££?, дшйЙд
ВСИЧКИ И. ВСИЧКИ ЗА ЕДИНЪ" чртзъ приложение на който
навсвкжд-Б, но особено въ застраховането, се постига най съвър• шена обществена взаимопомощь, най-високата социална правда.
ЗЗШЗШЗННТ! з н а ч и ' с а м и на Р еж датъ всичко споредъ общигв
jniijJuAuuouniu. и н т е р е с и н а всички, което ще ръче, споредъ раз
браните интереси на всЬкиго отъ гвхъ.
ЗАТОВА ТЪ ИМАТЪ ЗАСТРАХОВКИ ПРИ : а) възможните найевтини вноски; б) най-либерални условия; в) ВЪЗМОЖНИТЕ найголЪми улеснения въ всвко отношение.

Българското Лозарско Дружество
и
ЯПЗ|

БУРГАСЪ.
(Акционерно Др во капиталъ 500,000 лв.).

на

ТИЯ

РУСЕ

V. ¥1

Чиновническото кооперативно спестовно
застрахователно дружество,

Депозитъ отъ
цолониалпи стоки
Самоварн Баташова
Чай Губшшъ Кузнецова
.
Французски вина, КОНЯЩГ, ликери и пр.
Шампанско „Мшш & №
РуСКН

СПИрТЪ

,

Т1.л„пгг

Лнт1Ш-

Апглппскп каменн въглища, Коксъ, А ш р а
цитъ и пр.
Книжни и канцеларски стоки.

Фрпнко-Българска йпотекпрнп Бани

ИСКАЙТЕ ОФЕРТИ.

горните начала не
преимущества. = =

СТОМОНИОЙ-.'V

Credit Foncier' Pranco-B-algare'.

ROM ПЯ'ГИ нотвърди тая истина по единъ неопров^ржимъ начинъ, защото САМО ЧИНОВНИЧЕСКОТО КОО
ПЕРАТИВНО СПЕСТОВНО ЗАСТРАХОВАТЕНО ДРУЖЕСТВО
НОСИ РИСКА за живота на всички застраховани при него на
брой повече отъ 13,000 души презъ това тежко за техъ и за
семействата имъ време, безъ да имъ се иска ни стотинка пред
варително платена допълнителна вноска.
Матетематическите му резераи, единствената истинска га
ранция за осигурителните предприятия пропорционално на вре
мето и поетите задължения, еж. по големи отъ тия на всёко
друго общо застрахователно дружество въ страната ни. .

Stnrlie
Hoffman
н -г,р
„,
№

~езспорн©

М и

най-подходяща и сигурна двигателна сила е

БАНКЕРСКА КЖЩД
Комондитно Друж2Ство Георги ЦЪнковъ & Ме

АКЦИОНЕРНО Д-ВО КАПИТАЛЪ 20 МИЛИОНА ЛВ. ЗЛ.
С О Ф И Я Франко-Българската Ипотекарпа Б ™ « ^ C ^T 3 T & 1 ? S
ипотека ш градски и полски имоти въ цЪлоте g
' i ^ , й?^«
могатъ да бждатъ краткосрочни до 5 години оезъ
гои*
(
дългосрочни отъ 5 до 40 години съ погашение.
0*шаватъ въ '
Всички заявления за заем*i се Разглеждать и рЪшаватъ въ
най-кратъкъ срокъ. УСЛОВИЯ HA/i-ИЗНОСНИ.
Свъдения се давать., безплатно при. първо " ^ Х ^ а в и т е л Й
рекцията въ София, площадъ .Бански" № 2 и отъ пръд.тавителигв
й въ провинцията. ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ЗА БУРГАСЪ: БЪЛГ. ТЕНЕР. БАНКА.
. ПЛОВДИВЪ:

л омъ

Гол*мъ складъ въ България за: газожени мотори ,м*лници и пр

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ:
Приема суми съ срокъ и безъ срокъ срещу срочни свидетел
ства, спестовни книжки и въ текущи сметки и плаща:
На безсрочните влогове
.5°
На срочните влогове съ срокъ до 1 година
6°
»

»

»

»

»

*

о

«

новата вентилна стабилна парна машина4
съ и безъ комбинирана конденция — германски патентъ.

ге„=Рал„о

6/j

представителство:

За по-големи суми и срокове по споразумение.
ВНОСКИТЪ и ТЕГЛЕНИЯТА ставатъ безъ никакви ФОРМАЛНОСТИ
Сконтирва търговски и нетърговски полици, отпуща заёми и
открива специални текущи сметки, срещу гаранция цени книжа,
стоки и лични поржчителства.
Извършва всички видове комисиони операции и събира поли
ци, обвезателства и пр. за чужда сметка.

Е> н ш щ п г ь

С-ие Комгаднтно Д-во

Машинна фабрика и жел-ЪзолЪярница}
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; 1{упува и продава за чужда и своя елттка
всички
видове цгьнни книжа,
акции, облигации и пр., никто и
инкасирва купонигть имъ.
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Условия най-либерални

НИКОЛАЙ ФЕХЕРЪ & C-ie — СОФИЯ.
Представители за Варненски о'кржгъ:
И. М. Шернлибъ и С-ие — Варна.
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БЪЛГАРСКО АКЦ. ИНДУСТР. КЕРАМИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

CD

На срочни изплащания, съ гаранции и намалени цЪии
СЕ ПРОДАВАТЪ ПРИ

го
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София, ул „Площадъ Бански" № 5.
Фабриките на дружеството (при гара Новоселци, софийско и въ
«
градъ Пловдивъ) произвеждатъ:
Тухли обикновени, дупчели за балкони, клинкери, огнеупорни
отъ всЬкакъвъ видъ и форма, за вевкаква цель: за сгради, сводове,
канали, кумини, кладенци и пр.
Хурди отъ два най употребляеми вида за между железните
греди вместо сводове. Керамиди марсилски.
Търби каменинови (съ солна глазура отъ въяъ и вжтре) за
канализация и водопроводи, издържающи водно налегане отъ 7—14
атмосфери споредъ диаметра на тржбигБ. Глинени тржби за дренажъ.
Плочи за третоари, кухни, бани и коридори.
1
Блогчета камени за постиляне дворове, конюшни, улици и пр.
Стакети за бодюри на градини.
Фиянсови печки обикновени, платирани и майоликови — под
вижни и неподвижни, щеминета и машини за кухни.
Разни фиянсови грънчарски изделия като: вази, гърнета, вани,
саксии, чзши за млеко, кафе, и разни видове плювалници (за учили
ща и болници), пепелници, клозети обикновени и английски и пр.
Гранитни паважи (големъ или малъкъ) за постилане на улици,
колони, цокли, стжпала, бордюри, плочи и чакълъ. Дребенъ и едъръ:
Ценоразписа на фабриката отъ 1911 г. се изпраща безплатно
при първо поискване.—Всички приготвени отъ фабриката ни произ
ведения еж отъ първокачество и еж. изложени въ помещението на
дружественната канцелария въ София, пл. Бански № 5
•
Техническото бюро на дружеството е на разположение на общините, които не разполагатъ съ техническия персоналъ, за даване
технически съвети; то се наема да приготовлява проекти за канализация и водопроводи, ръководи изпълнението имъ.

Пт-и 1911
1Q1 1 г.
Г. проП01
Отъ
давамъ вършачки
на желЪзни рамки
и съ съчмени лаге
ри. Потребно е помалка сила за подкарване, помалко
масло, рЪдко ма
зане, по-малко го
риво, п о - р - Ь д к о
пр-ввозване. ЛагеригЬ не изгарятъ,
остъта не се из
кривява. За офер
ти отнесете се до
фирмата *
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Длекспндръ Краусъ & Q-ие Русе
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ул. Митарна № 10.
най-усъвършенствуванит% нови шевни машини »Sllberberg« които по здра
вина и практичность надминаватъ всички други досегашни системи.
Тия машини шиятъ напр%дъ и назадъ и еж. снабдени съ апаратъ за
бродиране.
Гол-вмъ асортиментъ отъ всЬкакви видове и системи игли и части на
шевни машини. Механици на разположение — Поправки безплатно.
Писющи машини американски „МОНАРХЪ" и „ЕНДЕРВУДЪ" д%й
стватъ лътко и безшумно най усъвършенствувани.;
Най-лътки, солидни и елегантни велосипеди
»C6ricke«
Грамофони отъ прочутата фабрика „LlndstrSm"
Английски и Руски първокачествени непромокаеми
мушами и пелерини, твърдъ1 ефтини.
Галоши шведски и американски.
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1
богато наредени. Чистота примерна.
Намира се на главната улица, въ центра на града.
Съдържатели: Ст. Пегровъ

& Ст. М. Андопоъ.
Щ?.1

БАЛКАНСКА

Австрийски Плойдъ.

ПараходигЬ на Дружеството пристигватъ отъ: .
Триестъ, Солунъ, Деде-Агачъ, Цариградъ. ,
въ Бургасъ
вс^кд втора неделя въ 6 часътъ сутриньта и тръгватъ сжщия
день на 5 часътъ вечерьта за
. '
Кюстенджа и Одеса ^..
(Т-Ьзи параходи зимно вр-Ьме се отбиватъ и въ Варна).
Отъ Галацъ, Браила пристигватъ въ Бургасъ вевка вто
ра ср-вда въ 11 часътъ сутриньта и тръгватъ сжщия денъ въ
8 часътъ вечерьта за
Цариградъ, Пирея, Патрасъ, Корфу, Бриндизи,, Триестъ.
. Отъ Одеса, Варна пристигватъ въ Бургасъ всъжи втори
петъкъ въ 6 часътъ сутриньта и тръгватъ сжщия день въ б
часътъ вечерьта за
Цариградъ, Дедеагачъ, Кавала, Солунъ, Критъ, Албания,

БАНКА

(Вези менно Дружество.)

о
I . Единственнит-Ь автомобили, които.^издържаха рекорда на
I здравината въ продължение на трит* войни. T-b еж именно найj пригоднит-Ь за нашиг-в пжтища. Никогажъ пжтникътъ не ще рисI кува да остане на пжтя или да изкачва 1гЬшъ и потикване авто• мобила по нашигЬ страшни пжтиша.
!
„OPEL" е'поб'Ьдительтъ на всички други автомобили въ раз| нитЬ международни надб-Ьгвания и конкурси по издържаливость
I и солидность.
'•
I »>Г(Лавен,ъ депозитъ у пр-Ьдставителит-Ь: Л- Шпетеръ & М. Лъскоеъ
Г
' "" ф "'•'"/
бул. „Дондуковт/- № 51, София.

Капиталъ напълно внесенъ 6,000,000 - лева златни
Централ, въ С ф я к л о й о в е в Б а л ; , к ъ > Б у р ^ Х 0 в д и в ъ , .
плъвенъ Ру с6) В а р н а и Видинъ.
Кореспонденти въ всички п 0 . в а ж н и ц е н т р о в е в ъ Бългярт
и Странств0)

ПРЬПОРЖЧВП

услугит-ь си за всЪканви банкови операции:

шконтъ и залогъ на търговски полици, аванси ср-Ьщу цЪшш книжа.
стоки, цесии и пр.
п
покупка и продажба r. i цЪнни книжа, девизи и пр. '
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
•
: '
ВЛ ГЪ П 4 1/з Ve г
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ма срочъ 6 мъсеци по 5 о/0 годишно.
•
n « f e L B T O r ° D e СЪ П ° Д Ъ Л Ъ Г Ъ ССр оВкОъ Яп оо то с о б еянън " 3 споразумения.

S^A^iS??
« *по коинсиона.
« купувана
продаване зърнени храни

мо

И
п п М ^ я е П 1 Г Г П у л и р а п е с е ^вършва съ най-гол^
внимание. За прЪдаденитъ и храни съ консигнация. .Банката да
ва авансъ при най-благоприятни условия.
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