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Варна, 22 Юли 1912 год.

Година IV
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ИЗЛИЗА

За обявления:
"

НедЬля, Вторникъ,
Четвъртък* и Пвтъкъ

Щн.

Градска Библиотека

гармонлен-ь редъна 1-ва
стр. I лв., на И-ра и 111
а р . по 70 ет. на IV-та
стр. 20 стотинки.
За шнече обнлрощ
се прави-^

Тукъ

Пбовааеитъ u България)
За година '.. . 16 лв.
-., 6 u-ца . . .8',•;...,
, 3 M-iia . ... 5 • »
3* «р*мтво:

LE PHARE DU COMMERCE.

'

За година . . . 30, лв.
. , 6 м-цд . . 1 5 ,
винаги пр*дшша

С У Б С И Д И Р А Н Ъ О Т Ъ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И Б У Р Г А З С К А Т А Т Ъ Р Г О В С К И КАМАРИ.

У р е д н и к ъ - П. ДРАГУЛЕВЪ.

ж
Maschinenfabrik Roscher. G. M. R. H. GOERLITZ
Дългогодишна изключителна специалность.

Тухларски шашини.
Доставя комплектни, инсталации за тухларската и керамическа индустрия.
Инженеръ-специалистъ на разположение на сериозни купувачи.
Главенъ представитель за Ромлшия и България: zzzzzz

Техническо бюро Букурещъ—София.
Букурещъ
Str. Smaruan 51

всЬканвя

ниостраия сурови,
~ ГОВЕЖДИ ..• .-.

т

Телефонъ 900.

Трайчо Г.Новоселецъ
СОФИЯ

и .-,.' .'•

КУПУВА
вс%какви табашки М+.Ш»-'
ни и сахтияни
и сурови агнешкн.ерешкя, козя, ов
чи п говеж
ди кожи за
експорть.

W
БИВОЛСКИ КОЖИ
Предложение за купуванне и продавание се правятъ направо въ
. •" •'.'.;','.'.';'?,;.• •,,'••:;; кантората -г София.
-.-••Улица
Лоиска.
;
.
•••,;.-.:-.
j
Телефонъ
J
N
6
568,
г|
Телеграфически-аЬриъ . Н О В О Ь Е Л Е Ц Ъ '
* i -

София.
Ул. Ензархъ Иосифъ 33, сръщу новитъ бани.

Отъ 1 септември т. г. се дава подъ наемъ цгвлия горенъ етажъ на зданието, въ което сега се по
мещава хотель „Н. Москва", на. жгъла на ул. „Пре
славска" и „Малка Търговска", сртлцу „Пазаръ
Парушъ".
ЖелающитЬ да го наематъ, да се обърнатъ за
споразумение въ Варна до Банка „Юда Б. Израелъ".
а въ Русе до притежателя Исакъ Р. Бенсусанъ.
ВЪЛГАГС1СА К Р Е Д И Т Н А Б А Ч К А „ Г И Р Д А Н Ъ " .

осигашт,ш?тш ж тикттш
БАНКЕРСКА КЖЩА

В.ЩШЪ&Ш-Л0МЪ.

ЪГЖ -И Т!ЖШШ-ШШЖШ)Ш.Ш

-Ш X

Никола Д. Мандражията
ГАРА АСОШОВО-ПОПОВО

Banque Bulgare de Cr'edit „GHIRDAP".
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

Наииталъ, напълно внесенъ лева зл. 2,000,000.
Запасенъ фоидъ и резерви , ,
600,000.
Централно евдалище въ РУСЕ.
Клонове: С о ф и я, Варна, Д о б р и ч ъ , Силистра, Я м б о л ъ .

Извършва всички банкови операции.

Командиторь Ю Р Д А Н Ъ К. Г А Н Ч Е В Ъ , едърь
цожлеолад1шецъ, ===== •••••.••••••
^ баикеръ, пр^дприемачъ и нпдустриалецъ
въ с. Крива бара, Ломско
Навършва всвкакъвъ родъ бинкерски операции: шконто, шшасо, приводи.на суми въ царството и въ странство,
приема влогове ерочни и безсрочни и пр.

^

Приема влогове съ срокъ и безъ срокъ ер-Ьщу спестовни ттжкп
срочни свидетелства и въ текущи см-втки и плаща:
5% год. лихва за безсрочни влогово.
б°Д год. , за влогово св сронг една година и понеча.
Спестовните книжки се давать безплатно и ввоскигв както и изтеглянето на суиигв става безъ никакви формалности и безъ
:
===== никакви разноски. = = .
Сконтира п о л и ц и , отпуща заеми и открива текущи сметки
ср-вщу гаранция на utmm книжа, стоки и лични поржлителства.

Събира полици за чужда сметка, '

Издава ч е к о в е и прави прЪводи за по-гол-Ьмнтв градове въ
===== България и странство. = =
,
Купува и продава за чужда си-Ьтка всички видове ITBHHH книжа.
—5====== УСЛОВИИ НАЙ-ЛИБЕРАЛНИ.-ssss—
, Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ*

-—ЯШТАРСТВО, МЕЛНЙЧАРСТВО, ДЪРВАРСТВО. —•

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НА КАДПШАЛЪ И СИРЕНЕ
•г«'«ю «•••»з«»»<».*« :mmw»j

rwatrrati: WITMI ТЯТТГWI м п и п т и ш i g« t »,•

Англо-Вългарско Аирнимно Дрржество
«САРКИСЪ КУКрМДЖУЯНЪ*.
Варненски клонъ

•

7 ^ И з в ^ т я в а - - н а , почитаемите; ей клиенти, че му еж при
стигнали ангалийски
: :
г
аа поетйлане^Линолеунъ 8 , многодоброкачество, разпи ширине.

•А* Илиеврь Ц C-ie
Цептралъ Варна, клонове: Бу^газъ, София, |
Гусе, Сомонитъ, Пловдивъ и Шумепъ.
Комисиона и Експедиция.
Продажба: Г А З Ъ , СОЛЬ, МИНЕРАЛНИ, МАСЛА
'.•••••. З А Х А Р Ь и М А Р С И Л С К И К Е Р Е М И Д И

ы
тпжшю.
ДОСТАВЯ:
Всвкакъвъ
видъ машини
в иатариали.

Единъ брой 10 отот.

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.
Пощ. кутия Kt Bl

ИнженБРЪ ВЕЛЧВВЪ
BAfHA.

Е

.АНГЛИЙСКИ ИМПОр1Ь0рЪ СЪ ПОСТОЯННИ — HdU 10-

л*ми •— складове отъ:
Аптрацшъ за газоженнц мотори;
Каменни въглища специално за фабрвкв;
Кардифъ ва топливо и за жел-взари;
Коксъ, чугупъ и тухли огнеупорни за леяри;
Корамиди маренлскн н др.
Ц-Ьни вевкога уагЬрени, порлчки акуратни. Телэфони:
Варна 280, Бургазъ 101. Телеграфенъ адресъ Варна
или Вургазъ: Кирчевъ.

Машинна фабртеа и зкелЬзол^ярнпца

1

Е. Модпуптъ & С Командитно д-во
РУСЕ.
Главни командитери:

ПОЕМА:
Вськакъвъ
»идъ
ипеталацяа.

ШйПОШЯШ m м слоби&св съ ИСТИНСКО ^ яодорои я доходна тостаДШвшШГЦи дакни •— но забравяйте да са отнесете в до насъ.

ш

ХРИСТО КИРЧЁВЪ'— ВАРНА.
Елопъ — БУРГАЗЪ.

Д. А. БУРОВЪ&©кне
Изработва спещщлно: валцови и каменни иелници.
Представлява реномирани чуждестрани фабрики аа, парни
машини, всЬкачви метеори, електрически инсталации и др.
ДАВА БЕЗПЛАТНО ГСХНИЧККИ СЪВЪТИ ПО СПеЦИАЛШСТЬТА,

Ij

Съобщения,*
суми се #щ
уредника П
• \

'Оргапъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, землед'йлие и индустрия.

Единъ-брой 10 стот.

ИМПОРТИРА
.;-v.' - ' .'и •
-^ ПРОДАВА-

.

Р»%.
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Телефонъ № 223.

Куглановската линия.
Песимизмътъ, съ който св пос
рещаха въ посл-Ьдно врЪме честитНв „благоприятни" съобще
н я отъ Цариградъ относително
свързването на българскпгЬ же
лезници съ турскигЬ при Гю
ешево, се оправда. ТурцигЬ ни
давать последно и вече излиш
но доказателство, че гЬ си еж
и ще си останатъ такива, как
вито сн ги знаемъ—политици
на вЬчните обещания и залъгвания и то това по отношение са
мо на България, безъ да мпелятъ
да изпълнятъ това, което обещаватъ.
Въпросътъ ва кумановската
линия е единъ старъ въпросъ
между България и Турция, кой
то въ последно време изглеж
даше да е в ле за л ъ въ фазата на
окончателното му ликвидиране.
Поне така бе представена ра
ботата отъ турска страна.
Става вече явно, обаче, че
Турция пакъ не е имала въ за
почнатите преговори искренното желание да се дойде до окончателното р а з р е ш е н и е на
въпроса, Очевидно, турските
управници не с& искали да изпуснатъ* изъ ржсгЪте си единъ
козъ, съ кой го еж залъгвали и
мислятъ да валъгвать и за напредъ наивните български пра
вителства. До сега винаги, ко
гато турската държава се е на
мирала въ затруднения, управ
ниците й еж подхранвали надеж
дата у българските правител
ства за ликвидирането по благо
приятенъ за България иачипъ ви
сящите неколко между нея и Тур
ция въпроси. Те кокетничать съ
България, за да си осигурятъ бла
горазположението й. Видятъ ли
обаче опасностьта за държавата
си минала, почувствуватъ ли си
ржцЬте освободени, за да могатъ
ги отправи къмъ България, те
ставатънеотстжпчиви, нахални и
недвусмислено давать да се раз
бере, че въпросътъ требва да се
отложи пакъ ва до неизвестно бждаще, когато ще иматъ нужда
отъ нови залъгвания. Какво дру
го освенъ това значи поведе
нието на Турция въ последно
време по въпроса ва куманов
ската линия ?—Въпросътъ по ви
димому бе дошълъ до положение
то за окончателното ликвидира
не съ него — такива беха уве
ренията и отговорите на тур
ското правителство на постъп
ките на нашето; все тъй бла
гоприятни беха и съобщенията
оть време на време на турска
та преса. Главниятъ мжченъ до
сега въпросъ ва свързването на
железниците при Гюешево бе
по прпнципъ възприетъ отъ тур
ското правителство и оставаше
да св уреди тоя ва постройката
на линията.

ката. Споредъ проучванията на
нашата дирекция по постройки
те на железниците постройка
та на турското парче ще костува не по-вече отъ 17 у, ми
лиона, като еж взети предъ
видъ най-високите цепи, по ко
ито се строятъ железниците;
компанията, обаче, пмъ иска 25
милиона. Това носледно обсто- ,
ятелство дойде като отъ непидено за турското правителство,
което, нЬмайки куража да св
противостави или по-право да
се откаже отъ дадени вече ан
гажименти, търсеше мотиви да
не бърза много съ въпроса.

Тукъ се яви на сцената ве
че източната компания, която
по силата на известни ангажи
менти отъ страна на Турции къмъ
нея требваше тя да строи ли
нията. Почнаха се проучванията
и^ отъ едната, и отъ другата
страна.

Тукъ вече нематъ место опа
сенията отъ политически между
народни заплетни, отъ veto на
великите сили, понеже построй
ката на една такава лнння но
васега интересите па HHKOJI
държава при нейните аспира
ции и бждащи претенции спремо Турция.

Независимо отъ обстоятел
ството, че и тукъ изпъкнаха
известни факти, които даваха
да се разбере, че се сее безъ
да св мисли за месене — напр.
нодигна св въпросъ за бждащите тарифи по тая железни
ца, компанията предяви извес
тни искания по това, ва да ги
ваемела предъ вндъ при дого
варянето съ турското прави
телство но цената на построй

Пра всички тия факти, които,
както казахме, даваха да се
разбере, че се сее безъ намерение да се мЬси, вее пакъ на
деждата у всички, че ще се
ликвидира най-после съ този
въпросъ, не бе изгубена.
Но ето че съобщението на
в. „Жьонъ Тюркъ", какво се
гашното. турско правителство1
щело да проучи у с л о в и я т а ,
при които бившето правител
ство се е съгласило 8а свърз
ването па линиите и, ако ги на
мери износни за Турция, ще
продължи договарянията съ из*
точната компания за постройването и, иде да прЬмахне тия
надежди. За всекого е вече яс
но като белъ день, чо днесъ
пие се намираме, по отношепии
пъпроса оа кумановската линия,
на сжщото онова положение, въ
каквото бЬхме миналата н по
миналите години, когато въпро
сътъ не бе поставонъ на дневенъ редъ, когато се считаше чо
е неразрешимъ при дадените
условия. Днесъ ние пакъ се на
мираме предъ „проучванията"
на турското правителство, кои
то проучвания, въ турска смисъль па думата, не вЬрваме да
има въ България човекъ, да но
знае, що зпачатъ.
Прочее налага св дългъ на
българското правителство да на
влече поуката отъ целата исто
рия на тоя въпросъ и да заеме
положението спрЬмо цариград
ското правителство, каквото ее
налага отъ интересите на стра
ната и отъ настоящите полити
чески условия.
Тукъ не св отнася въпроса
до вгЬкакви политически акции,
до нарушение на статуквоантето на Бал канския Полуостровъ,
къмъ което статуквоанте вели
ките държави св отнасятъ тъй
ревниво. Тукъ св касае до уреж
дането на единъ жизненъ аа
двете страни въпросъ, въпросъ
на добро съседство, който нн
най-малко не засЬга политиче
ското статуквоанте,

Така като е, колкото и да не
сме подържннци на авантюрите
въ политиката, ние сметаме, че
дългътъ на българското прави
телство въ настоящия моментъ
му налага да излеве предъ Тур*
ция съ най-енергични и катего
рични искания по въпроса за
кумановската линия и да нало*
жи най-после ноговото разре»
щение, ""•''•
'. >;
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Стр 2
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Георги Жечковъ (членъ и шефъ на да на всички параходи отъ извЬстоиъ
могатъ ли да търгуватъ външнагв
фирмата
Р. В. Марковичъ & С-ие). класъ.
търговци въ Бургазъ Р Не, те не мо
„Понеже конференцията нема ни
Стоковата
борса е, повечето за експор
гатъ, накъ повтарятъ, защото нъматъ
Бургазъ, гб юлий 1912 год.
зарегистрована фирма тукъ. Тукъ, г-да, та на храни. Други стоки ние ньмаме каква втасть, за да наложи това за
сме првдъ партизанството, предъ яв и не експортираме. Следователно, тая дължение, то, сжщ!та моли всички
(Продължение отъ бр. 418)
ното партизанство. Ще се избере ко борса интересува изключително жятари представени въ конференцията прави
Пулсвъ, (житарь търговецъ отъ га митетъ, който ще ни мжчи цела годи гЬ. Огъ тЬхъ требва да се вербува и ст - телства, да взематъ ефикасни мерки
ра Сл.-Кладенецъ), иска да знае днеш на. Нашата търговия ще страда огъ става на членовете и. Такива борси за цвльта, като се погрижатъ за въ
ното заседание отлага ли се, прекра това, казвамъ го това не само да от ще има и може да има само въ Вар веждане, до колкото е възможно, на
3 ^ ЧЯ'ЧЖЗЖвКЗ
тява лисе или ще се състои. Мисли, че говоря на г. председателя, но и да на и Бургазъ. Тв еж единственнигв едиакви законоположения по мате
първия въиросъ, върху който требва протестирамъ.,Лацата, които се нала износни пунктове на храни съ българ рията."
Конференцията е предложила, що го
да се спре и вземе решението си съ гать за членове въ борсата не рабо- ско име. На Дунава не вврва да се
бранието сега, о този. Що се отнася тятъ съ свое име тукъ. Тукъ еж de учредятъ борси, защото тамошните на параходите отъ първи класъ да
до упрека, направенъ отъ г. предсе facto ис1еjure търговците-комисионери. градове не еж само стойни износ приежтетвуватъ винаги двзма души
дателя за недошлите тукъ да изпъл- Твхъ ние признаваме за продавдчи. ни пунктове; тв изнасятъ хранить оператори по безжичния телеграфа
нятъ дълга си търговци, той — г-нъ Страха, че ще има злоупотребление, е си првзъ Браила двто се и котиратъ. по начинъ, щото апаратите да се няБУРГАЯЪ, КАРПА ШЮКДИИЪ
е правъ и това явление, безосновепъ, при новия законъ той е Въ Варна по учредяването на борсата мярцтъ въ действие денемъ и нощем ь.
Ш председателя
На параходите отъ втори класъ
наистина,
е
печално,
но то е оправ даже фантастиченъ. Закона предвиж е усвоено едно мнение, а въ Бургазъ
-Импортъорн на кстжакви сурови кожи
дателно. Не е ли верно, че те не де да делегатъ отъ камарата, делегатъ се усвоява тъкмо обратното на това оператора е длъженъ да се намира
Биволски, волски, кравешки, телешки, конски •
сетки, а стотини ПАТИ еж идвали тукъ, отъ държавата и ггвлъ редъ други де мнение. ВсЬки тукъ требва да остане при приемателя (па апарата) въ пър
Г
въ
това место даже да се грижатъ и легати. Тия делегати ще иматъ цель. въ недоумение, кое е правото и кое е вите 10 мшути на вевки часъ.
Ц ВНИ НАЙ-ИЗНОСНИ — УСЛОВИЯ ЛИБЕРАЛНИ
Безжичните телеграфни станции по
защищаватъ интересите си, но кога ще иматъ длъжности; те ще контро- кривото. Но ние - имаме една инстан
ция,
до
която
можемъ
да
се
допитаме
суша
и по море требва да счратъ
те
еж.
слолучаали
да
защитятъ
интв"
лиратъ
неправдите
и
злоупотребите;
Телсгр. адресъ ХАЗАНОВИ.
. ресигЬ' си, кога гЪхното губене време техния контролъ надъ действията на Тя е министерством Да се отложи всекаква работа пръзъ послвднята
и харчене средства не се е увънчава- купувачите и продавачите ще бжде събранието до утре и въ това врЬме четвъртъ отъ часа, за да бждатъ въ
ло съ най-малкия рёзултатъ? Ние, повече ефикасепъ и повече полезенъ да се направи телеграфическо запит положение да се отзоватъ на време
външнптЬ търговци првемаме тоя уп- за делото, отъ колкото тоя на единъ ване въ министерството, какъ да се на всеки викъ за помощь.
Параходите еж длъжни да се съобрекъ, само когато се изтъкне най-не комитетъ съ партизанска подкладка. постжпи съ всичките тия щекотливи
съмнено, че интересите ни поне сега'
П. Пгьевъ (чирпански търговецъ) и неясни положения на закона. Тая щаватъ помежду си, безъ да се гледа
ще бждатъ спазени и защитени; но мисли, че това събрание не е съве работа не е никакъ мжчна да стане на системата на безжичната телегра
фия, инсталирана на парахода.
какво вия«даме? И сега, при придоби щателно, както го нарече председа дори още сега.
Я. Донковъ. Събранието да се от
тото вечъ законно право да станемъ теля, Напротивъ, то е събрание дей
по катастрофата съ пара
разни цимента п хидравлическа варь, съ най-износни ц-Ьна. и ние коитролъ на своите си интере ствително, имеюще правото да при- ложи до утре и*да се свика да засе Анкетата хода
„Титаникъ."
си, на насъ ни се успорва това право, стжаи къмъ реализирането на цельта, дава при съставъ, какъвто ще има
Руски тааь съ каси и тенекии. ————
насъ даже ни обиждатъ освенъ че за която е свикано съобразно дневния тоя день. Колкото до запитването въ
Официалната анкета на английско
искатъ да нн изгонятъ отъ тукъ, отъ редъ; то може веднага още днесь да министерството, това ще бжде напраз то правителство по голЬмата морска
това место, гдето не само тежнтштъ, учреди борсата. Отъ справката, която но. Камарата е запитала много по- катастрофа е пшвършепа вече. Тя е
но еж всецело съсредоточени нашите той иаправилъ въ закона, иикжде, въ рано по сжщитЬ тия въпроси и нема траела 36 дни. По вече отъ 100 сви
интереси.
никой отъ членовете му той не наме- отговоръ.
детели еж били изслушани и 25 600
Джамбазовъ не е на мнение да се въпроси отправени за отговоръ. Очак
: Карло Кренъ се чувствува пр'Ьдиз- рилъ едно какво и да е указание или
виканъ да говори. Не е мислилъ да какво и да е предписание, че, ако въ запитва министерство. Всичко извър ва се решението на Lord Mt rsey, пред
обижда никого, а само да полемизира свиканото събрание не приежтетву- шено ще се протоколира и ще се про седатель на анкетата.
върху една кауза, която той по ватъ поне съ единъ повече отъ поло води тамъ. Тогава министерството да
р а з б и р а н и я т а си и по схваща вината членове, събранието се отлага се произнася.
Председателя г. Родевъ. Ш за
нията си мисли за безупречно права. и не бива да заседава и рЬшава. Тоя
Той длъжи да заяви,- че спазва всич пробелъ на закона, споредъ него, не питванията ни въ министерството не
Извършва всички видове банкови , операции :,,iuKovmipa заеми,
ките си уважения къмъ г. г. външни е случаеиъ, не е едно неволно опуще се отговори нищо. Нема защо да за
инкасира, купува и продава нЛшии книжа, нрави вжтрЬшни и вънте търговци и мисли да изложи въ ние отъ законодателя. Въ едно учре питваме още единъ излишенъ пжть.
кашни преводи и пр., дава референции..
бждащето събрание само субективно дително събрание, дори, не е потре- Резервирамъ се да говоря по всички Освободени отъ комисиона и порто
Знимава се и съ покупка и" продажба "на разни зърнени хр&ни,
то свое мнение въ безобидна форма, бенъ некакъвъ кворумъ. Явившите се те повдигнати тукъ въпроси, поради депозирани полици.
Управителниятъ съветъ на Бълг.
кожарство и пр.
обаче тукъ' той е предизвиканъ да при първото повикване разискватъ, незаконностьта на събранието; но въ
говори и ще говори, но пита, ва рёшаватъ и учредяватъ. Законодателя идното събрание ще говоря и ще до Народна Банка въ заевданието си на
!
, Телеграфенъ адресъ; Лукановъ Пантовъ.
лидни ли ще бждатъ решенията, ко за членоветв-учредители е далъ тая кажа на провинциите на изказаните 15 юни т. г. е разрешилъ да се осито сега въ това събрание ще се взе свобода и той смета, че събранието отъ комисията мнения и на взетитЬ вобождаватъ отъ комисиона и порто и
матъ? Като не еж валидни, чуйте ме: диесъ е въ положение и въ законно отъ" нея решения, че тв нЬмать пра депозираните полици отъ Бълг, Тър
; Саоредъ истинския разумъ на за право да заседава като действително во и ще двйствувамъ да имъ се на говска Банка, Бълг. Кред. Банка „Гяркона, чл.. 5 (чете го), членъ на борса събрание и да изпълни дневния редъ, ложи 'новото положение, което ще дапъ", Банка .България* и банкер
та може да бжде само онзи търговецъ, ако разполага съ време още днесъ. бжде единъ силенъ юмрукъ за твхъ ската кжща „Юда Б. Израелъ", които
116
който; има търговското качество, \ ос-, , Възразява на изказалите мнения про- борсата. Да, ще има силенъ юмрукъ — полици еж платими въ градовете, где
ВБНЪ ценза данъченъ,, когото тръбва тивъ п р и е м а н е т о на външни (отъ тукъ той ще бди. Това нека да се знае, то тв иматъ клонове и Които имъ. се
да притежава, необходимо нужно е да други градове и гари) ч л е н о в е , Сега отлагамъ събранието за въ сре повръщатъ првди да бждатъ изпра
има и още едно условие: да е тър- че т о в а не е п р а в о . Борсата, да, 18 т.м., понеже утре имаме дру тени за събиране Гориото решение е
гозецъ въ самая градъ Бургазъ, кж- ако и учредявана въ Бургазъ, тя не га неотложена работа, която не ни ирвдметъ на окржжпото на Б. Н. Бан
ка иодъ № 12,674/170 отъ 27 юни т. г.
дето е местото на борсата и, при е бургазка, а обща борса за цела позволява да приежтетвуваме тукъ.
Събранието се отлежи за 18/VII
това, фирмата му да е зарегистрована. Южна България. Инъче тя би била
По смисъла на закона и, Специално, наречена бургазка градска борса. Въ 1912 година.
По стажа на агрономите.
цо смисъла на ; чл. 5, търговците, ко общата южно-българска борса, обаче.
Вь едно свое окржжпо до директо
ито търгуватъ вънъ отъ Бургазъ и им1тъ основателно законно право да
рите на Държавнит и земледелски иирегистровката: на фирмата имъ фигу участвуватъ като членове всички юж
сти^угя, кисшитв земледелски 'учили»
рира, ...че тце дъргуватъ вънъ отъ бор но български търговци, ковта прите„ща и,. з,"водитв .за добитый. М шиссата, далечъ отъ
Бургазъ, не могатъ жанатъ търговските качества и уста
терството на земледелието и държ,
да бждатъ члеяове, по най»елемевтар- новения цензъ. Той има да говори и Загубит* причинени на навигацията имоти, като констатира че не нааъл*
ната причина, че членове могатъ да по други въиросв, има да изкаже и
но добре еж схвана ги функциите,
оть затварянето на ДарданелнгЬ.
бждатъ само търговци, които търгу- свои мнения, но емвта за излишно да
Английската търговска камара въ i оято стажантите при горните учреж»
ватъ въ борсата Ти могатъ да тър- прави въ тоя моментъ това, до като Цариградъ оцвнява по следния на- дения требва да изпълняоатъ, за да
гуватъ и на друго место, но това не не се е решилъ въпроса, преди всич чинъ загубите, които затварянето на се постигне ц-йльта на стажа, пред
важи-—необходимо нужно е да кма ко, събранието съвещателно ли е или Д а р дан ели т е е причинило. Стой- писва следното;
право да се явява като купувачъ или редовно, законно и имаше право да ностьта на зърнените храни, чакайки
Съ стажираието се прЬследва цЬльнш> продавачъ въ борсата. Конкретно се занимае съ дневния редъ. Той е реда си за натоварване въ пристани та, да се даде възможность на бждада вземамъ въпроса: ако единъ жи- на мнение, че това събрание може и щата на южна Русия и Ромжчия, до щитв учители при земледелскпгь у— КЛОНЪ ВЪ СЛИВЁНЪ
тарь-търговецъ се изключи отъ бор требва да изпълни дневния редъ и стига на около 430 милиона. Парахо чилища. дтйци при аом шд/клекитъ^ о»
сата по провиняване и прави търго- настоява да се признае сега още съб дите възприятствуваыи да пжтуватъ, питни стаицин и агрономи всестран
вш. пакъ житарека, вънъ отъ нея ранието за действително, за; законно имаха на борта си 560,000 тона жито, но да се запознаятъ непосредственно
(борсата), отговаряйки на всичките и комаитентно да разисква и решава кукурузъ, ечемикъ, овесъ и пр., безъ съ всичкятв практически работи при
условяя, може ли да се наложи за по дневния редъ.
да се сметать товарите отъ петролъ земледетското стопанствуване, та, ко
Продава: Железни греди, цементъ, телени гвоздеи, бодлива тель
членъ, само поради тия си качества,
Председателя г. Родевъ Властно. и разни други стоки. 228 параходи гато въ бждаще имъ бжде възложе
ламарина, цинкъ, бело тенеке, и разна форми железа за каруци и
ако не е признато, че „има право да ли е събранието да заседава.? Тоя беха спрени при излизането имъ отъ на самостоятелна работа, да могатъ
постройки на здания.
търгува въ борсата" ? Външните тър въпросъ се повдига. Конституцията Черно-море, които и з г у б и х а общо вече да разполагать съ пълна опвтВодопроводни тржби и принадлежности, джамове, мрежи, разни бои,
говци иматъ регистрирани фирми, че казва, че болшинствата взематъ реше 4,801 дни; 200 парахода идвайки отъ ность въ земледелската практика по
безири и др. и др.
ще търгуватъ по гарите. Сжщото ще ния и тия решения еж законни. Съ Средиземно море изгубиха общо всичките клонове на земледелието, до
Ц-Ьни всъкога най-износни.
е и съ търговците, които регистри- бранието сега е само съвещателно и то 4000 дни. Вземайки среднята загуба колкото те еж необходими за бждаратъ фирмигв си за търгуване на ще се отложи, а камарата ще реши, на всеки параходъ отъ 875 лв. на щата имъ двйность като учители, абургазката гара, а не и въ борсата, въ кей день ще бжде свикано друго, день, целата претърпена отъ корабо- грономи и пр. За тази цель, обаче,
дето търговията "сжщественно се раз законно събрание.
пгатежателитЬ загуба се възкачва на необходимо е стажантите да премиличава отъ оная на гаритв безъ борса,
По това, което говори г. Коенъ, 75 милиона лева, което доказва още наватъ по известно време при всеки
въ която има другъ редъ и търгови той, г* председателя, е на мнение, че веднъжъ, колко големи еж загубите отъ сервизите на съответното учреж
ята се извършва по единъ отделенъ не издържа критика. Мотивите еж за търговията отъ войната. При това дение, като имъ се даде възможность
и строго специфициранъ за местните партизански, каза Коенъ. Отъ кж- въ горнята сметка не влизатъ загуби да се епознаятъ отблизо съ всичките
условия, нужди и редъ правилникъ. де се вижда това? Съ какво Коенъ е те отъ закъсняването на стоките и похвати на земледелската практика,
Вае виждате, че законъ е изработенъ убедилъ събранието тукъ ? Коенъ, Отъ повредигЬ, които стоенето въ като отговориостьта аа общия върBanquc Bulgare de Commerce
специално за борсата, а не общо за дръзкия и яркия защитникъ на експор- пристанищата е причинило.
вржъ на сервиза остава върху начал
широката житарска търговия, която тьорите, обаче не е прочелъ чл. 70
ника на сжщия или, при липса на
не схожда и даже сжщественно се раз отъ закона (чете го), който предпис
такгвъ, на директора на учреждение
Конгресъ
на
германските
коопе
Капиталъ напълно внесенъ 5,000,000 лв. зл.
>
личава отъ борсовата търговия. Ние ва на спорящите страни по работи въ
то. Те, обаче, не могатъ да изисрации.
познаваме и признаваме за членове въ борсата, ако не живеятъ въ местото,
Резервни фондове
1,001,000,, „
кватъ пълна самостоятелност, безкон
Въ Дрезденъ отъ 10 до 12 юли тролна дейность и свободна проява
борсата две категории тъговци — ку кждето е тя, да си избиратъ н по• • • • е Централпо управление въ Русе в о е в е
пувачи — експортьоритЬ и продавачи, сочватъ лица, на които еж да да връч ' т. г. се е състоялъ общогермански на инициативи. Докато стажиратъ, тв
•""' Клонове: София, Нловдивъ, Варна, Бургазъ и Г а б р о в о =
комисионерите или посредниците, ва документите и книжата, отнасящи националенъ конгресъ на селско-сто- еж длъжни да изпълняватъ нарежда
Кореспонденти въ всичкитв по-главни градове въ
които собственно представляватъ из се до споровете имъ. Това не е ли панскитв кооперативни организации. нията на управлението на учрежде
;•
България и странство. =
* '
р I пращачите. Но тип последните не доказателство, че законодателя е иналъ Кооперативното дело въобще, а сел- нието, при което работятъ или на на
могатъ двойственно да се представля предъ видъ да влизатъ въ състава на ското-стопанското въ частность е нап чалника на съответствующвя сер•мм Операции на банката: « • - '
• • ватъ и сами съ себе се, й съ комиси борсовата организация и лица, които равило въ Германия презъ последни визъ, който отъ своя страна требва
онерите си. За да имаха право и из
и търгуватъ вънъ отъ ме те 10 години наистина удивителни да се грижи да имъ дава възможностьОткрива текущи СМЕТКИ, прави аванси срещу ценни книжа, | * пращачите търговци да бждатъ чле живеятъ
успехи. Съгласно последните статис- та да се запознадтъ и съ функциите
стото
на
борсата.?
стоки и цесии; сконтира и инкасира търговски ефекги; издава че
тични данни въ Германия сжществу- на останалите сервизи. Огъ друга
нове въ борсата, това требваше да
Карло
Коенъ.
Грешка
е,
заблуж
кове и кредитни писма за странство и България, прави преводи;
бжде изрично казано въ закона, т. е. дение е това, което мислите и гово ватъ 26,026 селско-стопански * коопе страна, сгажантитв не требва да се
купува и продава ценни-книжа; приема поржчки за бурсови здвлкн;
ч"е в изпращачитб-житари отъ гарите, рите. Хората (законодателя) еж има ративни организации (въ това число чувствувать като случайни гости при
приема ц/вини книжа на хранение; купува и продава чуждестранни
ако отговарятъ на законните условия ли предъ видъ чуждите борси, кога 16,735 селски заемо-спеститетш ка учрежденията, при които еж изпра
монети и банкноти; приема срочни и безсрочни влогове и dp.
и цензъ, могатъ да бждатъ членове то еж гласували чл. 70. Той се от- си, 3,467 масларски кооперации, 2,373 тени и съ скръстени ржце да чакатъ
За безсрочни гв влогово Банката издава СПЕСТОВНИ КНИЖКИ.
на борсата, ако и да не се намиратъ наря за арбитражите ни съ -чужден скотовъдни и пр.), оть които 20,435 само. преминаването термина на стажа
въ местото на самата борса. Това въ ци търговци, а никакъ не за спорове принадлежать къмъ общеимперския имъ. Съ доброто разбиране Ц/ВЛИТБ
Банката има специална комисионна служба за храни и други
съюзъ на кооперациите. Увеличение на стажуването може да се постигне
закона не е казано а подразумеваемо между насъ самите тукъ.
стоки при клоновете си въ Варна и Бургасъ.
то
на кооперациите срещу миналата твърдв много; тогава ще може напъл
не могатъ да се включватъ те за чле
Джамбазовъ (прокуристъ отъ кжТелегр. адресъ: „Търгбанкъ" „Bulcombank"
нове. Това е противно и на традиция щата П. Г. Петровичъ въ Бъргазъ). година е съ 1,302.
но да се разчита на добре подготве
та до сега, както и на разума на закона. Въздържа се да изкаже мнение по
ни не само въ теорията, но и въ прак
«Сега нека ми бжде позволено да подигнатитв въпроси, но аабелезва
тиката бждащи дейци за подобрение
ш
Международна
радиотелеграфна
се осъмня въ ЧЕС гите намерения на Коенъ, че чл. 70 е ясенъ. Мотиви
то начините на стопанствуване въ земконференция.
на тия, к о и т о ж е л а я т ъ да не еж нужни, за да се'обори говоре
Тази конференция привърши мина леделското производство.
причислять къмъ нашата колегия и ното отъ него (Коена). Шевъ иска
лата
неделя своитв работи въ Линвъншни търговци. Намеренията имъ да се признае събранието за законно.
донъ.
По вече отъ тридесеть държави Нови тарифи.
София.
еж: крайно подозрителни и отъ чистъ Това не бива да стане. Законодателя
Дирекцията на желЬзницитЪ съоб
партизански характеръ. Външните чле е пропусналъ да упомене, какво треб беха представени.
Между многото решения, приети отъ щава, че новата тарифа за преко пре
Грандъ хотелъ
нове идатъ да помогнатъ въ избора ва да се прави при случаи като днеш
на комитетъ не какъвто се налага ния. Но въ такива случаи, когато въ конференцията, заслужава да се отбе возване на пжшици и багажи между
отъ нуждите на института, а какъвто закона има пробели, п р и б е г в а се лежи следната резолюция, предложе некой станции на първото император
се желае отъ некой. Ние имаме тукъ къмъ другите закони, които давать на отъ делегатите на Велико-Британия: ско-кралско п р и в и л е г и р о в а н о
. .Делегатите на международната ра дунавско параходно дружество и не
на ржце проекто-правилника на Вар точни указания, какъ да се постжпи.
ненската новоучредена борса. Той мо Другите закони разрешаватъ въпроса, диотелеграфна конференция, следъ кой станции на българските държав
55 стаи, 4 етажа.
жеше и требваше да се има предъ видъ че събраниото е незаконно. Освенъ като подложиха на разисквание мерки ни железници, както и новата тари
Парно отопление, електрическо осветление.
и отъ нашата учредителна комисия; не това тукъ има и друга причина: ко те, които требва да се взематъ за фа за преко превовано на пжтници п
Жгьлъ на улиците „М.Луиза" и „Екзархъ Иосифъ"'
е късно да го имаме предвидъ и ние. мисията не нриежтевува. Тя е необ предотвратяване катастрофите по море багажи между некой станции на крал
Неговите членове 11 и 13 еж катего ходимо нуждна, затова и въ едина, —изказватъ мнение, че е отъ общъ ското унгарско р*чио и морско пара
ТЕЛЕФОНЪ № J100
-.
рични и много ясни за разбиране (че и въ другия случай събранието, треб иптересъ за навигацията, да се напра ходно акц. дружество и некой стан
те ги). И следъ това накъ питамъ: ва да се отложи.
ви задължително инсталирането на ции на бълг* държавни железници ще
безжични телеграфни постово т бор вл-Ьзап» въ сила на оть I августа и»

..- -Гугучковъ* Антоне ли

Учредителното събрание за
стокова борса въ Бургазъ.

Бургазъ.
Постошюнъ скяадъ оть най-добро качествени камени вжглища.за парни машини и тухларници,
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ВАЖНО ЗА СТРОИТЕЛИ
ГОЛЪМЪ СНЛАДЪ

на

тровъ — Варна.

звЗ

Петръ Д р а ш ъ ! 1 "• ПшпЬвъ.
Въ Видинъ.

ХРОНИКА

Съвършена храна за кърмачета

:;;-;;.::;; /;;:% ;ИДВца.:;,':,;,, ;;;,,::

Свдържа най-доброто швейцарско млЪко.
Намира се въ всЪка апотека и дрогерия.
ЦЪна лв. 2 . - Кутията.
Пробни мостри безплатно чрЪзъ:

Henri Nestle, Wleo I.

Д. х. Ивановъ & Синове—

Акционерно дружество

„ПЕТЕРОБУРГЪ

Външни сведения.

Брой 419

Стр..З

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'

Т Ъ Р Г О В С К И Б ЮЛЕ Т И Н Ъ
ст. т. г., както 61» обявено първона
чално отъ дирекцията, а отъ 15 ав
густа н. ст. т, г.. Съ горнагв нови та
рифи ц-Ьнигв на билети т в . з а тия1 съ
общения се повишаватъ. Въ тЬхъ еж
предвидени некой релации и пр-Ьзъ
Ломъ, които ще започнатъ да се при
лагать, следъ като линията МездраДомъ бжде предадена на редовна екс
плоатация, Съ горнигЬ тарифи се отмвняватъ старите такива отъ 15 ап-'
рилъ 1910 г. н. ст., сключени между
нашата дирекция па железни цигв отъ
едяа страна и австрийското и унгар
ското дунавски параходи дружества —
отъ друга.
Програмата на професионалните
училища.
Назначена е комисия, която да се
занимае съ преработването програми
т е на професионалните училища. Пре
работването ще стане • съобразно съ
стопапските нужди на страната, като
ще бжде изхвърлена изъ npoi'paMm-b
излишната материя.
Заминаването на пчеларите з а Мос
ква.
Завчера на 19 т. м. заминаха за да
пзематъ участие въ всеславянский пче
ларски съборъ въ Москва, 340 д у т и
пчелари отъ България.
Спест. Акц. Д-во ,Инва"—ПлЪвепъ
Горното дружество свиква акционе
ре гв си на 5 августъ т. г. на общо
»'ОДИШно събрание за приемане балан
са и савткитЬ за 1911 г.. Осв1шъ то
ва щ о се разреши въпроса за обявя
ване дружеството въ ЛИКВИДАЦИЯ и гае
се избере специална комисия за про
верка на дружествените сметки отъ
1901 г. до 1910 год. въ свръзка съ
държавната ревизия на сжщите сивтки, направена въ началото на 1911 г.,
Акциите се депозиратъ въ друже
ствената каса най-късно до два дни пре
ди събранието. Ако на 5 августъ събра
нието не може да се състои, то се от
лага за 19 сжщи, колкото и капиталъ
дя бжде пр'вдетавенъ.

По изменението на закона за мер
ките н теглилките.
Съобщи се цедавна, че въ Мини
стерството на търговията; промишлен-.
иостьта и труда се изработвалъ вече
проектъ за изменението на з'акона за
мерките и теглилките Това еъобще-ние но е досущъ истинско и се нуж
дае отъ известна поправка* Някакъвъ
проектъ за изменението на казания
ааконъ понастоящемъ не се приготов
лява въ министерството. Действител
но при прилагането на закона еж изпък
нали некой несъобразности и непъл
ноти въ него, което нЬщо ще наложи
едно изменение, вероятно, още въ идушата сесия на народното събрание,
но до сега, както казахме, въ мини
стерството още нищо не се е пред
приело по това.
;
Измененията, които ще св напра
вить, ще засегнатъ положенията за
стъкларията, А който е най-болния
въпросъ въ тая материяли, за наказа
телните разпореждания и пр.
Фонда за културните мероприятия
по водите и горите.
Постлшленията ра фонда за кул
турните мероприятия по водите и го
рите за тази година ще бждатъ само
отъ водно право и отъ сключения отъ
бълг. аемл. банка ааемъ отъ 1,500,000
'ЛеВа. ' •
:.vK
.-.'...;. .,/,
Постжпленията отъ продажба на
маломерни държавни гори и на из
ключени ивици при закръгляване в
• ограничаване на гори, поради късно
то приемане па вакона за тоя фондъ,
еж предвидени въ 556 отъ приходния
бюджетъ на държавата за текущата
година и следователно ще се мьнаватъ
тая година въ приходъ по тоя пара
графа а не въ приходъ на фонда.

Застраховките въ кооперативната
банка.
До дпесъ числото на всички Лица,
които еж си застраховали зенледелските произведения противъ градобитшша при българската централна
кооперативна банка възлиза на 17,991
Общата застрахована сума е 28,260,570
лв; ще се получать премии 632,366-10
лв. и встжпителни вноски —59,138-50
лева.
Загубите отъ градушката още не
еж окончателно изчислени.
Съвременното асоциациоино право
и дружествата съ ограничена отго
ворност
Подъ това заглавие е излезла кни
гата на професора по търговско пра
во въ Софийския университетъ г. Вен.
Ганевъ. Тоя трудъ е отпечатъкъ отъ
VII .ГОДИШНЙКЪ* на Софийская уни
верситетъ за 1910/911 год., гдето първопачално е билъ печатаиъ. Разгле
дани еж слЬдните въпроси: 1.3арзждание и основни принципи на днешни
те асоциационни форми; 2. Асоцнациониигв форми на нашето положи
телно право и дружествата съ огра
ничена отговорность; 3. Новата дру
жественна форма и реформирането на
досегашните; 4. Зараждане и разви
тие на дружествата съ ограничена от
говорность; 5. Основни принципи на
дружествата съ ограничена отговор
ность споредъ германското и австрий
ското законодателство. — Въпросите,
които съ голёма вещина г. проф Га
невъ третира, еж отъ големр значение ;
особенъ интересъ представлява въ
проса, който г. Ганевъ повдига за но
вата дружественна форма и реформи
рането на досегашнатЬ, за друже
ствата* съ ограничена отговорность. —
Поради голёмото значение на трети
раните въпроси въ тая книга за на
шето търговско право, особено за
дружествата, ние смЬтаме да се ,»повърнемъ съ по-обстойни б е л е ж к и
въху нея и третираната материя. Зд
сега, като хрониквраме появата на то
ва съчинение, ние поздравлявлме поч
тенная авгоръ г. Ганева за добрата
идея да отпечата въ отделна брошу
ра тоя си трудъ, койго горещо пре
поръчваме на нашите читатели.—Кни
гата съдържа 136 стр. големъ фор
маты Иечатътъ е иного добъръ и четЛйВЪ.

те, а даже и на тукашните търговци
тая фирма се вигажарва п съ обезмитяване стоки отъ варненската митни
ца. Вь В ipna тя ще държи и складъ
за каменни въглища. За тая фирна
нае чуваме твърде лестии отзиви, за
ксето поздравяваме съставляващите я.
България и Черна Гора
Обнародвавъ е въ броя отъ 18 т.м. на
„Държавенъ Вестникъ" договора за
търговия и мореплаване между Бъл
гария и Черна-Гора, съдържащъ са
мо 2 члена, споредъ които, съгласно
чл. 1 ,дв'вт6 договоряющи се страни
взаимно си гарантиратъ режима на
най-облагопрнятствувания народъ, досежно установяването на поданницвте
си и досежно търговията и м о р е 
п л а в а н е т о , к а к т о за в н о с а
износа и транзита, и въобще аа всич
ко, що се отнася до митническите
права и търговските операции, така и
за упражняването на търговията или
индустриите и плащането на съ ответ
ствую щите такси." Неговата сила ще
важи до като една отъ договоря ю щите
страни го денонсира поне една година
по рано отъ деня, когато т я ще иска
унищожението или изменението му.
Захарна фабрика при Бургазъ,
; Съобщили бвхме, че е ж изпълнени
всичките формалности за съставяне
дружеството, което поена концесион
ното право отъ г. Д-ръ Тотева въ
Бургазъ да построи една захарна фаб
рика около Бургазъ. Д-вото стана;
въ него взематъ участие французки
капиталисти и фирмата се зарегистри- ;
ра предъ Бугазския Окр. Сждъ. Се
га можомъ да явимъ, че и местото за
построяване на фабриката е опреде
лено и планирано въ меетностъта на
с.Вая-кьой, помежду ж.-пжтните стан
ции Бургазъ и Каяли. Между други
т е строителна материали, които е ж
вечъ поржчани въ достатъчно коли
чество за постройката, поржчени еж
и всички нужни тухли (за строежа н)
отъ фабриката при гр. Яаболъ на
Ташо Гиговъ & Крисиинъ. Строежа
(земленнате работи) е вечъ дори за
почнатъ. ,,
Концесия з а каменно-вгглищно про
изводство.
На 9 августъ т . г . ще се произведе
предвидената по закона за мините
специална проверка по пошжаната оть
Кръстю Славовъ о т ь гара Каменецг,
Хасковско, концесия, подъ название
„Родопи", за експлоатиране каменни
въглища въ землището на с. Гарвано
во, Хасковско. Поисканата концесия
обема хоризонтална пространство отъ
112.5 хектара.

'

Съвещанията на розопроизводите
лите
В ь съвещанията, които еж имала
на 15 т. м. въ Казаплъкъ производи
телигв на розови масла отъ всичките
месга кжцего вир ве розовата култу
ра, те еж имали за пръвъ предметь
въобежжданетоси сдружението на прекупувачите на розово масло и като
средство за съпротива отъ експлоа
тация, дошли еж до съглашение, да
създадатъ кооперативно розо и маслопроизводително дружество. Това дру
жество ще се натовари съ първата
цель, да изнамери и създаде ефтинъ
кредитъ, като средство да не се прибегва до търсене предварителни аван
си отъ прекупувачите на маслата,
както е било до сега. В гора цель ще
има д-ствого да поддържа цените на
висота, каквато заслужаватъ маслата;
само смесеното масло да зависи отъ
взаимното споразумение между купу
вача и продавача. И освенъ това —
мускала да* съдържа не както е до
сега 4.8 гр, а 5 гр Й »бранъ е комитетъ
отъ 10 члена за изработване устава
за д-ството. До организирането на
д-гтвото, което ще стане на 15 сеп
тември т. г. когато ще се свика вто
ро събрание въ Калоферъ, ще се про
пагандира за образуване комитети въ
всеко едно отъ селата,-гд-вто има ро
зопроизводство.
Ние сме убедени, че* предъ силата
на капиталите, особенно предъ сила
та на сжществующатв връзки между
капиталистите и по-големата часть
отъ производителното население все
ки опить за противодействие на кар
тели ще излезе суетенъ, ще е r-ia.
desideria.

Допълнителна такса за вписване ак Правилникъ за движенията на пара
товете за банкови имоти.
ходите,
Ипотечниятъ отдёлъ при Бълг. На
Българското правителство е въз
родна Банка е съббщилъ до клонозе- приело по принципъ всички измене
гв и агентурите на последнята реше ния въ международния правилникъ по
нието на управителния съветъ на бан движението на параходите и морски
ката, взето въ заседанието му отъ 19 те стълкновения, както ги е предло
т. м., а именно, че се прие и одобри жило английското правителство.
предложението на централното управ. ленив ва Бълг. Зенледвлческа Банка, Комисионно-експедиторска кжща.
щото Бълг. Народна Байка да запла
Пропуснахме своевременно да хро
ща на клоновете на първата, тамъ, никираме откриването въ гр. Вар
гдвто втората пема такива,, на единъ на, съ клонъвъ Търново, комисионнолввъ допълиителна такса за всеко експедиторска и представителската
вписвано на актовете ва банковите кжща на фирмата Братя Станчеви
имоти у павителитв на ипотечните & Хр. Ковачевъ. Тая кжща съединя
книги,
ва въ себе си всичките солидни тър
говски качества и се ползува съ до
Списъкътъ на суровите материали. верие в кредитъ; занимава се съ коНазначената
отъ министра на мисиона, експедиция и представител
търговията, промишленостьтп и труда ство; тя най-много и" постоянно комкомисия, конто да изработи пълепъ плектира вагони съ стоки отъ варнен
сиисъиъ на всички сурови материали, ската паяца аа Горня-ОрЬховица н
конто съгласно закона ва ндсърдчеино Търново. 8а улесяовяв на вънкашни»

Варненско тържище.

съ малко пряиесъ; 6 0 7 / либри —
1950 л в ; 61 л и б р и — 1 9 65 до 1 9 7 0
лв.; 617* либри —19-60 до 19 75 лв.
Дчесъ, обаче, до като не приет игнать отговори отъ Гърция, конто е
единствената купувачка на тЬзи скжпи стоки, то не се решаиатъ да пр-вдложатъ и самигв купувачи цени тукъ.
Снощи еданъ отъ екснортьоригв ни
получи депеша отъ Пирея, че на-дали
ще може да сключи сделки тамъ, при
цени, каквито да отговарятъ у насъ
надъ 20 лева, добра и чиста стока.
Днесъ, обаче, кьмъ 10 часа предъ
обвдъ ще имаме положително стано
вище, следъ което ще можемъ и ние
да се ориентираме въ исканията ни.
Въ пияцата ни пристигать малко ва
гони и то нова стока. Огъ пристиг
налите стоки т-Ьзи, които не е ж чис
ти и иматъ либри 587а до 59, какъв
то случай имаше вчера, не принасятъ
по-висока цвна отъ 18 40. Такава
сделка имаше вчера. Това е признакъ,
че щомъ стоката не може да мине за
Гърция, то ще получи цена съобраз
но странните цени. Не е сега време
когато да се зацазватъ депозити за
спекула, при съблазняване съ високи
т е цени. Ваеки новъ день, койго ще
яви отказъ на Гърция да купува, мо.
же да на донесе голЬми спаданая Про
даде се ечемикъ за октомври по 14'ЬО.

(286,230,000 хектолитра) презъ 1911
год. и 945,450,000 бушеля (330,907,500
хектолитра) презъ 1910 год.
Рг&жь. Състоянието на тая култу
ра къмъ 1 юли се определя на 88 2
ервщу 85 0 презъ 1911 г. и 87 5
п р е л 1910 год.

16/29 VII. 1912 г.
Марсилия. Тържище подържано.
жито улка Бердянскъ 21 50 су-полоиъ
, Tuzelles 78 кил. 29
Парижъ. Мвстня жита.
Новите жита, за предаване следъ
осемь дня, се котиратъ 29 50 до 30 50.
Чикаго. Тенденция слаба.
Септември губи 13 стотинки и
струва 17-74 — срЬщу вчера 17 87
Следъ 15 минути — септемврий спе. чели наново 5 стотинки и струва 17-79.
Ню-Иоркь. Следъ 15 минути отъ
откриването септември струва 19 2 3 —
спадане съ 15 стотинки срещу вче
рашното приключване.
Берлинъ. При приключване житата
еж твърди, ржжьта и овесътъ еж
слаби.
Котиранията е ж :
за 100 крг. за тонъ
въ лв. въ марки
жито юлий
29*31
23450
•я
с/врий
25-93
207-50
ржжь юлий
23 60
188 •
„
с/врий
2Г25.
170 .
овесъ юлий
2Г65
173 25
„ с/врий
у 21. .
168
Ливерпуль. Жчтата еж подържани.
Котиратъ се:
октомврвй днесъ 20 25 — вчера 20 15
декемврий » 2002 — „ 1989.
Лондонъ. Житата еж подържани.
Пристигания 1 — за продажба — 1.
Кукуруза е подържаиъ; ржжьта и
овесътъ еж ТИХИ.

Варна, 21 юли 1912 год.
№ 00 75' кго. • торба 22-— лв.
№ 0 ,
, - 21-50 , %
№ 1 - . , . . .— 2 1 - - , а
№ 2 .
. - 20-- , S
№ - 3' .
, — 19-50 . а
№ 4 .
. - 1 9 - . §

Реколтите въ Египетъ.

Чуждестранни борсови
съобщения.
18 юли 1912 год.
Апверсъ зими. твърдо
Браила зимн, безъ известие
Лондонъ „ твърдо •
,, кукурузъ твърдо
Ню-Иоркь зима. септ. 10С*/в спада в/в с«
„ декм.1013/в » 1 6 / 8 е.
н
.
кукур. септ. безъ зделкя
„
„ декм. н
.'
В.-Неща зима, октом. 1Г49 повиш. 6х.
„ кукур. авг.
9 09
„ 5х.
Берлинъ зимн. п 238 7« * 7»м.
,
ржжь „ 189 — „ 7s M „
кукур. ,
безъ зделки
Яийерпулъ знм. октом. 7-4.4% сад. 7«u„
кукур. септ. 4-9-7в повнш.7 8 п.
Чикаго зимн декем 93 Ч» спад. 1 Ч» с
кукур. „ 567e спад. 1 7» с

Врапгаа.

№47,

18'-.

•*

МАДИФАБТУРА.

S |

v

пак.
„
„
„
„
„
„
,

I K-SO

№

8/12
i<
8/14 .
1!
10/14
1,
•12/14'. i
14
и 18
20
•У
11 22

13-40
13 45
13 50
13 55
13 70
1460
14-90
15*20
15 50
16 05

; • » '

'

»

2 4 ••••„'

•

18/24

1-

Сулаки
Адана
-М 4/8
Матплпнеки
Н 4/8
Из мирски
•: № 4
' • • № 6
:- .
»
»
•> - № 8 :
№ 10
s I
№ 12
•

'

'

Камбио. I

МАГШВЪ

товодство и манифактура,

з а разни артикули.
Марсилия^ 26 юли igzz год.
Коприна, пашкули и фурда.
Пазаря тихъ. Малки текущи про
дажби.
Сирийски тъкани
35—37
Морейски »
35—37
Френски жълти пашкули 9'
910
Одр. Солуис.
.
8-75—8 80
Сирийски ,
' , • 8-50—880
Кипърски ,
„
8-50—8-60
Брусен. Одр. Амасия б-вли 875—9 00
Кавкаски бели пашкули 8-10—8 15
Туркестане. .
„
8-00—8-10
Персийски »
,
800—8-10
Сирийски фризони
5 75—6-10
Брусенски
,
800—8-25
Цукански
»
7-50—7-75

Чай.

'

Аннамъ.
Сушонгъ фини дебели листа
„
• „ средни „
,
„ малки
„
,
Пекое екстра

2-35
2 50
2 65
2 80

Китаийски сушонгъ
Сушонгъ
„
.
„

фино
фушао пр-ЬсЬтъ 2-—
префини ,
,
2-30
екстра Иечили
„
3 90
цветъ мандаринъ ,
6-40

Конгу.
Конгу фипъ отъ Хапка у
•
префипеии
„
Кайсау екстра
,
Нингъ-Шау екстра
' . , руски екстра Байковъ

190
3-—
3-65
4-40
6-40

Цейлонски и индийски.
Пекое сушонгъ сюпериоръ
230
» екстра (цветенъ чай)
3'25
„ надробенъ оранжеки
8'60
Буда твърде екстра
4-90
Пекое злато-цветенъ
615
,
Асамски сюпериоръ
4*50
Даржилингъ много вкусенъ
8-85
ОтсЬвки.
Сушонгъ фино
1-25
„
цветъ
1-90

Жълтъ восъкъ

:

10-40
10-60
10-30
10-50
10-70
10-90
11-10

21 юли 1912 ГОД.
Департемента (министерството) на
Днесъ имаше на борсата продадепъ земледелием въ Египетъ е издало на
последъкъ своя месеченъ бюлетинъ
1 вагопъ.
'
Зимница,
поодаденъ, вагонъ. по за положението на ку пурите на 1
17 20 лв. за 567а либри съ 18°,'о смесь . юли т. г.
Саоредъ приетата система за израотъ Провадия.
Другитв артикули безъ пристигания. аяване, въ точки, положението на кул
турата цифрата 100 означава поло
••••1141IIIM—JL
жението което позволява да се предБургазко тържище.
вижи че вероятното производство ще
Българсна Народна Банка,
/9 Юли igi2 г.
се равнява на средното таково отъ
(Варненски клонъ)
феданъ,
(I
феданъ=4.200
кв.
метра)
Варна,
21 юли 1912 год.
Огъ 5—6 дни следватъ системати
Камбио на виждане (чекове).
чески спадания въ Анверсъ и се за- за последните 10 години. .
Купува продава и инкасира
Онова положение на некоя отъ ре
белезва една въздържаность за сключ
Анверсъ
99-72
99-22
колтата,
ксето
изглежда
да
отговаря
ване на сделки съ ориента. Това об
на
едно
производство
по-горе
или
Берлинъ
123-34
12370
123-65
стоятелство се длъжи не по-малко на
по-долу
отъ
средното
се
изразява
съ
Виена
104-80
1С5-—Ю4-83
обстоятелството, че западния търгов
25-27 25-31 25-30
ски светъ има едно опасение, да не пропорционалната цифра. Така напр Лондонъ
. 100-15 100-40
би да последва второ затваряне на 125 означава че вероятната реколта Парижъ
ще
бжце
съ
257о
по-горе
отъ
сред
С.
Петербургъ
267*—
268 30
Дарданелигв, каквато новина на 10
22-98 23*08 23-05
т. м. се е носила въ Анверсъ й е при ната а 75 една вероятна реколта по- Цариградъ
Наполеонъ у Виена Крони 19'16 в
чинила лоши резултати, до като е по долу отъ средната.
Възъ
основа
на
тия
изчисления
еж
Комисиона за преводъ мшшмумъ на
следвало опровержение.
Днесъ телеграфиратъ отъ Америка, получени следните резултати: за Дол всички горЬозначенктв държави 1 лв.
че има
едно спадание на зимницита ния Египетъ-памукъ 116, жито 90, Комисиона за преводъ въ вжтр-Ьшотъ 7/в цента и, въ продължение на оризъ 90 за Горния Египетъ паму»съ постьта на Царството о 7i7oo съ ни5 дни пресметнато, последвало е едно Н8, жито 95, дини 115, захарна тръс нииумъ 25 стотинки.
общо спадание на зимницата отъ 2 тика 120. Благодарение на взетите
Българ ска Търговска Банна
цента и на царевицата отъ 27* цента. енергични мерки за предпазване па
(Варненски клонг)
Здбелезва се безохотна предприемчи- мука отъ опасностьта отъ червея, па
Варна, 21 юли 1912 1ГОД.
мучната
реколта
се
намира
въ
отлично
вость на сделките „а ливре", предъ
Купува
Продава
видъ на непостоянните и неопределени положение; сжщата е даже напред
ч
100-15
100-30
т е още данни за общата реколта. Днесъ нала съ 15—20 дни въ сравнение съ Парижъ"
Лондонъ
25-27
25-32
за днесъ, обаче, американските дви миналата година.
( 22-96
23 04
жения въ б о р с а т а не указватъ
Цариградъ
fn
Реколтите въ Съед Щати.
1100-40
100-75
онази сътресителна последица въ кон
10185
Стоновете
отъ 'жито къмъ 1 юли Виена
105-15
тинента, както се колебаеше положе
1100 45
100-70
нието презъ време на аржентинското т. г. еж оценени на 23,856,000 бу
шеля (8,349,600 хектолитри) срещу Берлинъ
123-95
123-65
производство.
99 80
10005
При едно сравнение на цените, 38,288,000 бушеля (13,400,800 хекто Анверсъ
които имаме ние тукъ, съ тёзи въ литри, презъ 1911 г. и 38.739,000 бу
Анверсъ, тамъ кждето е нашия най- шеля (13,558,650 хектолитра) презъ
Навла.
сериозенъ Купувачъ и за кждето, ка 1910 год.
Кукурузъ. Състоянието на кукуруза
Марсилия,
то почне да се изнася стоката, ние
Транспортиранията првзъ последни
ще бждемъ принуднни да изравнимъ определять на 81-5 къмъ 1 юли
становището на цените ни, при едно срещу 801 на сжщата дата мин. го те 15 дни беха значителни и наела
та имаха тенденция къмъ повишение.
подобно сравнение, казваме, ний има дина и 85-4 презъ 1910 год.
Иосетото пространство тази година
Търсенето на свободни параходи бе
ме извънредно високи цени днесъ въ
тържището ни ] и то, разбира се, за е присметнато на 108,110,000 акри оживено и понеже последните беха
малки количества, предназначени не срещу 115,939,000 акри презъ 1911 редкость, нгвлата постоянствуваха на
год. и 114,083,000 акри презъ 1910 г. своето положение.
за западъ.
Споредъ тия данни статистика на
Само навлата за южна Америка бвОгъ десетина дена цвнитЬ на зим
ницата се движатъ прогресивно въ „Produce-Exchange" оценява вероят ха наклонна къмъ спадане.
Предъ видъ на това, че реколтата въ
пияцата ни и днесъ ние сме предъ ното производство на 2,810,860,000
иаличностьта на цени не само високи, бушеля (944,755 400 хектолитра) срЬ- Русия била отлична, очаква се едно
но. дори и опасни за всека по-сериоз щу 2,956,444,000 бушеля (933,801,000 повишение на навлата презъ есеньта,
на сделка. Така напримеръ, презъ' ми хектолитра) презъ 1911 г. и 3 ми когато ще почне силния износъ.
налата седмица се продадоха въ т ъ р  лиарда 144,466,000 бушеря (1,090,
жището ни, отъ вънъ борсата, около 663,000 хектолитра, презъ 1910 год.
Овесъ. Състоянието на овеса къмъ
14 вагона, отъ които 9 вагона зим
ница и 5 вагона старо жито, Получи 1 юли се определя на 89 2 срещу
68-8 презъ 1911 г. и 822 презъ 1910
ха,се следните поединични ц е н а :
за зимницата;
' г. Производството що бжде отъ
на Д. НАЛОЯНОВЪ — ВАРНА
60 Чу либри у 19-45 лв, чиста стока, 1,139,104,000 бушеля (398,686,400 хек Търси лице, което да познава сче
толитра) срещу 817,800,000 бушеля
-

Чуждестрапенъ Бюдетипъ.

Пекое.
Оранжъ пекое сюпериоръ
3 90
615
я.
.
бели върхове
»
к
9'8о
Цветъ
* «гвженъ екстра 15-—

Памучни прежди
Варна, 21 юлий 1912 год.
Варненска — „Борисъ"
а
№ 4 л. зл. 1225
»» 6 „ „ 12-30
•§ Й
» ° Л 11
12-40
Ш
1250
&i .. ю „ „ 1270
н *•*• и
и
12-95
н 1* н и
R.
и *® it и
13-35
it 18- „ „
И
13 75
Английски
dn

Безжичната ни станция в ъ услуга
на руските параходи.
Понеже руситвиматъ на черномор
ския си бръть само 1—2 безжични
станции изключително за военни ц е 
ля, но нъ-матъ такава, която да услужва на обществото, на търговията, рус-.
кото морско параходно дружество се
е отнесло до нашето министерство на
пощите и телеграфигв съ искане, не-.
говите параходи да предавать съоб
щенията си за Русия чр*Ьзъ нащата
безжччна сганцая при с Фланга. Ми
нистерството ще проучи това искание
на руското черноморсно параходно
дружество.

местната индустрия требва да се пропущатъ безъ мито на индустриалци
те, си е вече привършила работата.
Списъкътъ е вече окончателно готовь.
Заличени еж въ него много отъ до
сегашните материали, които се вече
произвеждатъ въ страната, а вписани
еж нови такива, каквито съвременна
та фабрична техника налага. Списъ
кътъ е вече докладвапъ на министра
за утвърждение.

к.
П р е з ъ седмицата пристигна
7,600
»
„ продаденъ и експед. 3,200
Сгокъ
7,400
Цени:
Алжирски восъкъ
—- —••
Мароко
175*——
Мадагаскарски
167-50
Мозамбикски
. • . : 183*00
за 50 кгр. сконто 47оЗаедно съ опаковката, тара нето.

Минерални масла.
Петролъ и есенции.
Рафиниранъ петролъ хектол. F . 30 25
Обикновена есенция
43-25
Олеонафтъ за мазилка
35-50
Петролъ въ каси (марка лъвъ),
касата 12 20
Бензинъ, есенция, хектолитра 51-75
Газолииъ
хектолитра 66-—
Есенция нафтасиклъ (за автомо
били) 49'—
Петролъ .фотолинъ" луксозен ь 4 4 —
х

Растителни лика.

Обикновени растителни влакна лева
100 к. 14*25—
Първокачеетвени
„ „ 1850
Юта.
Индийска, текуща
„
превъсходна
Китайска юта

35— мь
55—65
34.-

Химически торове.
Торъ за млади лозя слаби
22*—
1» н
н
,, нормални
и за барабой
19-50
„
житни храни, ягоди и
цветя 15*—
„
„ градини
18'—
„
„ химическо гуано
14-—
„
„ калиевъ сюперфосфатъ 10*—
„
„ всички култури
8'—
Калиевъ хлодадъ
24—25
сулфадъ •
28-50-—29-50
Суха кръвъ, килото
2*50
»
е
смлена
2 55
Минераленъ суперфосфатъ 4.70—7.85
Пепелъ суперф. отъ кости 6*80—8.85
Костна отайка суперфосфатъ съ 38 до
437о фесфорична киселина 70 л.
Сурови и обработени кожи.
Африкански
обработени
кожи.
Марокански сухи сол. 3—7 K.F. 95—100
„
8—12 80— 85
Алжирски
,
3—5 115—120
,
»
8—10 95—100
„
.суров. 1—3 145—155
Солени зелени
6—10 75—115
14-18 50— 60 :•
Абесински сухи сурови 3— 5 105—110.'
.
.
7—9 70-100 t
Бенадиръ у ; в
3— 5 95—:05
.
••'.,•
^ .7- 9"83-'95" =
Момбаса
»
1-2 750 140^-145
.-••.•
'•''•' 3— 5 125—130
,
6— 9 95—105
и
. ; . • ' , • ' ' - "••*
9—14 8 5 - 9 0
Мадагаскар* сол. сухи 8—12 70— 79
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БАЛЧИКЪ.

—

—

—

ИЗГАВОТВА:

ВАЛЕЦИ З Е М Л Е Д - Б Л Ч Е С К И - комбинирани.
К у к у р у З О Т р О Ш а Ч К И сдногърли и двугърлп съ вонтилятори.

ЕлвВаТОрй За Вадене ВОДа отъ дълбочина до 80 метра. Прйпорхчвать се специално за градинари.
S
Даватъ на часъ отъ 1000—25000 литри вода, въ зависимость отъ дълбочината,
П О Р И И И О С Т И закола.

ТРАНСМИСИИ, ЛАГЕРИ ПРОСТИ И СЪ АВТОМАТИЧНО МАЗАНЕ, ШАЙБИ ременни и
ЗЖБЧАТИ КОЛЕЛА отъ всЬкаква величина.
Разни чугупопи отливки но скица, или моделъ до 6000 кгр.
Поправка за локомобили, бктоаи (върщачки), мотори и всички земледйлческн машини.

•iDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Равносметка

—

„0 Р А Ч Ъ "

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi

На 30-ий Юни 1912 год.
400964 62
Портфеилъ" и др.
Иаотечнн заеми
113095 OfТекущи смътки дебитори 361419 33
Кореспонденти
20СОО —
Депозити и залози
9041.0 —
Мобили
1200 75
93435 40
Ц^пни книжа
2917 57
Касса
Депозити въ банката
24000 —
Запаси подъ залогъ
182691 —
Съмнителни длъжници
168 20
Недвижими имоти
51048 59
Депозирани записи и
308043 85
ценни книжа
245 55
Стоки по представи
телство
39995 50
Предприятия
Длъжници
26О0 К
Ляхви на сроч. и безсроч.
50
влогове и др.
7779
Общи разноски
7891 Ю
1707959

д

Дпрдан.-Кивала
Селунъ Пирен
Чошме, Хиосъ
Смирна, Митшшнъ
Дарданели.

Отъ Варна за Бургазъ
НедЪля въ 8 ч. сутр, за Месемврия, Ан
хиало, Созополъ Бургазъ.
Понед-Ьлнпкъ въ 8 часа сутриньта нпправо
за Бургазъ.
Вторникъ въ 8 часа сутриньта за Месем
врия, Созополъ Бургазъ.
Четвъртъкъ въ 8 часа сутриньта за Ме
семврия, Анхиало Созополъ Бургазъ.
Петъкъ въ 10 часа вечерьта направо за
Бургазъ.

Отъ Варна за Балчикъ — Каварна и
обратно.

Понед-Ьлннкъ въ 5 часа вечертьта направо
за Цариградъ.

Отъ Рургазъ за Варна.

&

17079.9 11

&
&

Линия Александрийска —Сирийска.

&

Услужвана всъки 20—25 дни съ s/s .Варна"
Бургазъ, Варна, Балчикъ, Цариградъ, Дарданели, Кавала (факултативно), Солунъ, Алек
сандрия, Портъ-Саидъ, Яфа, Каяфа (фа
култативно), Бейрутъ, Дарданели, Цариградъ,
Бургазъ.

Справки и сведения дава вткога агенцията.
Агентъ: Христо Ив Чимшировъ.

Параходно Дружество „Панелипикъ"

»-.'

таг

"""v^or"

^ Вършачки (харманки), Бензинови, Газоженпи, Нафтови ^
и „Дивелъв-Мотори, Локомобили, Автомобили, Дъраци
и други индустриална и землед-влчески машини и орждия*
Д Е П О З И Т Ъ * А-иглиста! пншущи машини „ИМ^
'НЕРИАЛЪр. Велосипеди яВокехелъ"

Англо-Вългарско Анонимно Дружество
Варненски? клонъ.

вм. тона 1700
,
. 1700
.
* 1700

.

.'

. юоо

*

800

Параходите еж. бързоходни и съ електрическо осветление, заминаватъ отъ Варна редовно всека седмица въ вторникъ, точно часа 5
сл-вдъ пладне, направо за Цариградъ, Дарданели, Митилинъ, Смирна,
Хиосъ, Пирея, Александрия, или Триестъ, а въ връзка еж съ параходи
те на слщото дружество въ Пирея, които заминаватъ за Сифно, Данея, Ретимно, Ираклио (Кандия), Титионъ, Каламата, Катаколонъ, Патрасъ, Корфу, Триестъ, Александрия,
Халкида,
Едипсо и Воло.

Изв-Ьстява на вочйтао&дтЪ си клиенти, че пристиг
наха вече шевпитф му яашини „БОГИНЯ", движими
съ рлла и крака,
които пр-ввъзходствуватъ налъ всички други системи по своята здра
ва и усъвършенствувана конструкция.
Не купувайте шевни машини, докато не видите и се убедите въ голе
мите преимущества на машината „БОГИНЯ".
ЦЬнигЬ на .Богиня* конкуриратъ Ц-БНИГБ на всички системи отъ
този родъ, машини.
Складове при клоновете на фирмата въ Русе, Пловдивъ,
— София и Варна. —

БАНКА БЪЛГАРИЯV
„ST0EWER"
съ гуми „ВХШЮР" I
еж най-добрит*, елегантни и евтени
ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Българско Търговско Акц. Д-во
Централа — Р У С ЕСЪ КЛОНОВЕ:

София, Пловдивъ, Варна.

РАСПИСАНИЕ
на Гръцкото Параходно д во Джонъ Макъ Дуаллъ
Линия Варна-Цариград ь—Дарданелит*—Пирея Патрасъ—Корфу & АйСаранда
услужва се отъ бързите и електрическоосвътленитЪ параходи.

„ИЗМИНИ*- и „МАРГАРИТА".
Дни

Пристигва

Тръгва

Цариградъ

Неделя

—'

Вечерь

Бургазъ

Понед-влникъ

Сутринъ

*

п

.—

Вечерь

Варна

Вторникъ

Сутринъ

—

»

Среда

__

Вечерь

Цариградъ

Четвъртъкъ

Сутринъ

—

я

Петъкъ

—

Вечерь

Недвля

Сутринъ

—

Пирея

•

—

За6п>лп>жка\ Приема пжтници и стоки за Цариградъ, Дарданелитв и
аа всичките пристанища на Гърция, Пирея, Натрасъ, Корфу и др. аа Солунъ,
Дв-Саранда, Превеза, Салаора, Саяда, Парга, както и за Бриндизи (Италия).

Отъ Варненската Агенция.

Ш

ПШДО

Т^ЛРАЛЛЕиН?

се за

МОСКВА.

веенушни .'••„"
пропадутъ
МЫЛО Л Е Д А

«««™—i

-

продам

ЧЕРЕЗЪ несколько дней послъ
употгевлбшя

НРЕ/ПА ЛЕДА

ДОСТАВЛЯВАМЪ

всЪщВ

'

,

G,Banque Bulgarle")

най-здравит* и най луксозните

БЕЗИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЗКЕСТО.
-СОФИЯ.-—

АВТОМОБИЛИ

Оеновенъ капиталъ 3,000,00 лева зл.
Извършва всъкакви банкови операции,

на най прочутата въ ц-Ьла Германия фабрика

•нмям

Гтн

„ADLER"

отпуска заеми и открива смътни срещу: ценни книжа, стоки и
търговски сконтъ. Покупка и продажба на местни и иностранни цЬнни книжа поржчка. Покупка и продажба на чекове и коносамента
ср-вщу странство. Дава гаранция съ удостоверение за участию въ
търгове при споразумение и въобще извършва всички видове търговски операции на комисионерски начала.
•
о о о о Приема влогове, на които плаща лихва 5°/0 о о о о
годишно на безсрочнигЬ влогове, а на срочнитъ- — при споразумение.
Банката ще посредничи при покупко-продажбата на разни бъл
гарски произведения, като зърнени храни и др. на комисионерски на
чала, като за ц^льта е въ сношения вече съ тържищата въ странство.

'' •' Телеграфически адресъ на банка България е:
„БАНКБЪЛГАРИЯ'
„BANQBULGABIE."

Доставлявамъ, тоже товарнит*

АВТОМОБИЛИ

„АДЛЕРЪ"

Глав. Пръхтавитель

Първа Българска Фабрика за Дараци
НА

Пристанища

ш

СОВМЬСТНО СЪ ПУДРОЙ.

Отъ Варнен. Агенция.

АВТОМОБИЛЕМ

ОСНОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 1,000,000 лева.
1. Сконтира търговски полици.
2. Открива текущи емвтки срещу депо на търговски полици.
3. Прави заеми срещу залогъ па държавни, общински и частни цен
ни книги.
4. Прави заеми срещу залогъ на скжпоценности и бижутерии.
5. Прави заеми срЪщу цесия на контракти за държавни и общински
предприятия и доставки.
6. Купува и продава за своя сметка и по поржчка на своите кли
енти всички видове български и иностранни цЬнни книжа по
най износенъ курсъ.
7. Събира местни и иностранни полици, пекове, фактури, коносаменти,
излезли вь тиражъ акции, облигаци и и купоните имъ, лотарий
ни лозове и пр.
8. Издава чекове и акридитивни писма за България и странство.
9. Върши размена съ всички монети и банкноти,
. •10. Представлява местни и иностранни фабрики и върши изнесъ на
български произведения'.
11. При Банката има търговски отделъ за агентура и кемисиона.
12. Банката взема участие въ обществени доставки й предприятия.
13. Съ разрешение отъ Министерството на Вжтрыинитм, работи
Банката е открила при себе си единъ емиграционенъ отдплъ, кой
%
то пргьдставлява трвитгъ Аниийски и Френски параходни дру
жества за Америка.
14. Софийската Банка приема влоговз, на които плаща лихви:
5% годишно на безсрочните влогове,
а на влогове съ срокъ по споразумение.

•, А

САРКИОЪ КУЮМДЖИЯНЪ

Флота на дружеството.-

Българско Акционерно Анонимно Дружество
Централа София—-клонъ въ Варна.

•

ПонедЪлникъ въ 9 часа сутриньта за Со
зополъ, Анхиало, Месемврия Варна
Вторникъ въ 10 часа вечерьта направо за Варна
Ср-Ьда
. 10 .
. .
„
Четвъртъкъ 10 ,
,
. . .
Петъкъ въ 10 ,
,
„
,
.
Сжбота въ 9 часа сутриньта за Созополъ,
Анхиало, Месемврия Варна.

Трака
Иониа
Алваниа
Самосъ
Тессаляа

880
37645 38

4

Гепералии представителства на апглийски и
американски фабрики аа:

Отъ Бургазъ за Цариградъ

Четвъртъкъ 9 часа сутриньта и връщане
сжщия день обратно за Варна.
Сжбота 9 часа сутриньта само за Балчикъ ^
и обратно.
v
ЗабЪл-Ьжка: Когато н-Ькои отъ параходитъ се намиратъ на поправка, или въ случай
на лошо връме, изпълнението на това разписание или часть отъ него се преустановява или
измЪнява.
Параходите не могатъ да тръгватъ по-рано отъ определения частъ.

Делфисъ
ви. тона 51ОЭ
Еонъ
,
„ 4100
Пантансъ Ралясь
, 4000
Сапфо
„• , 2500
Скарамангасъ ,
, 2000

210541 05
308043

АНГЛО АМЕРИКАНСКИ
ТЪРГОВСКИ МУЗЕЙ-СОФИЯ

на друзкествепит* параходи
V

21148)

0(Ъ Дирекцията

ЛЪТНО РАЗПИСАНИЕ
ПонедЪлникъ
.Борисъ* въ 5 ч. вечерьта
или
.България* направо за Цариградъ

500000
38236
10490
2762 М)
80400
21000

Капиталъ
Запасенъ фоидъ
Специални резерви
Срочни и безср. влогове
Депозанти и заложители
Гаранции
Депозан. з/сч за гаранц.
по текущи сметки
Текущи сметки креди
тори
Гаранции за кредити
Дивиденти за минали
години
Лихви и комисиони ,

Българско тпргпвсио параходно ДРУЖРСТПО — Вария.

Оть Варна за-Цариградъ

^У^и^^Шупл.

Българско Акпиоперпо Дружество

ПХ<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХхХХхХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХхХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХО

Ж. В. УРУМОВЪ
Варна, ул. .Съборна* 18.

Дииптъръ С. Таракчиевъ — Сливенъ,
Въ фабриката ми се изработватъ отъ солидна крлгла и ножообразна стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа Filetuch
(киче на платъ) всички видове гарнитури: зжби за фабрични дараци
отъ каквато и да било система и величина, ржчни дараци за влачене
вълна, гребени за добитъкъ и вевкакви други телни издвлия, необ
ходими за дарацит-в.
• _
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и вевкакви други машини, мотори и гвмъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява й поправя каквито и да било машини, дараци и др.
:
-. '
Давамъ най-подробни свъдення за работата •• .•'• •'
':
Работа солидна, конкуренция на всички европейски фабрики. Референ
ции по работата може да се поискать отъ всички сливенски
текстилни фабрики.

3L-2;

ЛИЗОЛЪ
най-ефикасно средство противъ

Филоксерната зараза
унищожава вс-вкакви нас-вкоми и микроби по овощнигв
дървета и цв-втя.
Единственъ представитель за ц-вла България:

Дрогерия РАФАЕЛЪ КАМХИ —' Варна,

