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НедЬля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сжбота

За обявления:

т

Укъ

Вбонаментъ за България:
За година . . 1 6 лв.
. 6 м-ца . . 8 .
, 3 м-ца . . 5 ' •

LE PHARE DU GOMMERGE.

За странство: :/
!

За година
,\30 лв.
. 6 м-ца . . . 15 ,'.
винаги приплата

гармонденъ редъ на 1 -ва
стр. 1 лв., на Ц-ра и Ш
стр. по 70 ст. иа IV-та
) стр. 20 стотинки.
За погёече joбнapoдвaнич,'<j",
се прави особенно CJJO#
разумение. /__.

_ щ
т

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

Съобщения, ржкописн'
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ

Уредничеството се помЪщава въ собствения домъ на уредника.

Единъ брой 10 стот.

СУБСИДИРАНЪ О Т Ъ В А Р Н Е Н С К А Т А ,

Единъ брой 10 стот.
Пощ. кутия Nt 61

СОФИЙСКАТА И Б У Р Г А З С К А Т А Т Ъ Р Г О В С К И

КАМАРИ.

Уредникъ" П. ДРАГУЛЕВЪ.

Телефонъ № 223.

и
Англо Българско Анонимно Дружество

Maschinenfabrik Roscher G. М. В И. G0ERLITZ

Саркизъ Еуюмджиянъ

Дългогодишна изключителна специалность.
Тухларски машини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керамическа индустрия.
Инженеръ-специалистъна разположение на сериозни купувачи.'
Главенъ представитель за Ромжния и България: zzzzz

Варненски клонъ

J Модерни Английски платове i1
за мажки костуми

ш- цъни износни -я
Техническо бюро Букурещъ- -София.
Букурещъ
Str. Smardan 51

Д. Г. Поновъ 8t Сие — Балчикъ.

,
,

София.
Ул. Екзархъ Иосифъ 33, сръщу новите бани.

Телефонъ 900.

Извършва вк'Ькакъвъ видъ търговски и банкерски операции:
Продава и доставя всички зеыл. ыашии орни ждин
Агенция Застрахов. Д-во „Анкъръ*
Приема влогове срочни и безсрочни по споразумение.
За телеграми Поповъ & С-ие.
'л,;'
Телефонъ №29

D

Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина ва шевъ, която
работи на л*во и на
дъчяш струвайки
__ много ефтино?

И. М. ЩЕРШБЪ H i e .

„ГРИТЦНЕРЪ"

Централа въ София

СКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
=
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ
• • ~ БЪРЗОХОДЕНЪ

Б У Л Е В А Р Д Ъ Д О Н Д У К О В Ъ № 46 и

I

—

- ^ Клонъ въ Варна s = УЛИЦА ШУМЕНСКА № i
Доставятъ всЬкакъвъ видъ зейлед'Ьлчески и индустриялни машини и технически артикул^ съ много ум-врени ц-вни
и леки условия.

^ = Изисквайте винаги прочутата

1
1

«арка „ D i i r k o p p "
Реномирана еъ цвлъ светъ за ней; ната здравость и красивость.
Отнесете се,за по-подробни сведе
ния при Генералния Представитель.

ДОСТАВЯ:
Всвкакъвъ
видъ машини
и материали.

и съ

АЛБЕРТЪ Б. САМУЕЛЪ - ВАРНА.

ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА

Инженери Велч
ВАРНА.

ПОЕМА:
ВсЬкакъвъ
видъ
инсталации.

ВЕЛОСИПЕДЪ,

Най-добра и най-хубава бира
ЛИЛЗЕНСКИ И БАВАРСКИ ТШГЬ,

произвежда и продава парната пивоварна фабрика на

Б. Мплотинъ & В. Хозманъ въ Ломъ.
' ' ' " Молиме всякой' питиепродавецъ, който желае да' има
пр-Ьзъ ц-Ьлия л-Ьтни сезонъ добра бира и да не остане безъ
бира> въ най-силния сезонъ, да се отнесе до гор-вказаната
пивоварна фабрика.

ТИХА И БЪРЗОШЕВНА,

легнодвишюща се, ЗДРАВА

съ специаленъ апаратъ за бродиране, шиюща напр-Ьдъ и назадъ
гарантирана и луксозна машина?

тг

ВЗЕМЕТЕ

ЭШП^Е

си „ГРИТЦНЕРЪ" - «

НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЪГЛЕДАТЕ

ВАЖНО ЗА П?гЯТНИЦМТЪ

прочутит* машипи и велосипеди „ Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ и
Защото само този не е взелъ отъ гЬхъ, който не ги е вид-Ьлъ

НОВЪ ХОТЕЛЪ

ПОПРАВКИ

БЕЗПЛАТНО.

ГОЛФМЪ ДЕПОЗИТЪ
отъ най-усъвършвнетвуванитгъ

Плетачни

Въ градската Агенция на Обществото въ Одесса, „Дервбасовска", 33,
„Пасажъ* могатъ вс-вкога да се купуватъ пасажерски билети за всички
Пощенско-Пасажерски параходи тръгващи задъ граница и п фтовегв на
Кримъ и Кавказъ.
;
Русское Общество Параходетва и Торговли поддържа по
вжтрЪшнигв линии:
'
.
Срочни пощенско-пасажерски и товарни съобщения по Кримско—Кавказката ли
ния (седемъ рейса въ седмицата) между Одесса и Батумъ съ засътание Кримскитв и
Кавкаэскигё портове. По Николаевската и Херсонската линии (лътъ ежедневно, а зи
ми три пжти въ седмицата), съ спирание въ Очаковъ. По Днъпрската линия (лътв
два пжти въ день, а въ другигв връмена на навигацията веднъжъ въ день) съ засвгание ВСИЧКИТЕ промежутъчни пунктове. •
г
. По задграничните линии:'
* •
"Александрийската права (еженедълно) между Одесса и Александрия съ минавание пръзъ Цариградъ, Дарданелигё, Смирна и Пирея,
Александрийската обикаляща (единъ пжть въ двъ седмици), между Одесса
и Александрия, съ минавание пръзъ Цариградъ, Дарданелитъ, Атонъ (Св Гора), Солунъ, Мителинъ, Смирна,
Хиосъ, Мерсина, Александрета, Триполи, Бейругь, Кайфа,
Яфа и Портъ-Саидъ. ;
-..'•
Македонско — Александрийската обикаляща (въ двъ недвли веднъжъ), между
Одесса и Александрия съ спирание въ всичкитъ горъ помънати портове.
Българско—Анатолийската, (въ двъ недели веднъжъ) между Одесса, Варна,
Бургазъ, Цариградъ и портовегв на Мала-Азия до Батумъ. .
Анатолийската (въ двъ иедЬли веднъжъ), между Поти и Царигрлдъ съ спирание
въ Батумъ, Ризе, Трабезуидь, |{ерасундъ, Орду, Самсунъ, Синопъ и Неболи.
Черноморско—Балтийската (товарна), между Одесса и С-Петербургъ съ спира
не въ РевелъГ Рига и Либава, а слщо, въ случай: на нужда, й въ задграничнит* попжтни портове.
I \ - •" _•
„
Персийската (четаре рейса въ годината), между Одесса и Басора съ-минаване
пръзъ Цариградъ, Дарданблитъ, Смирна, Бейругь, Яфа, Портъ-Саидъ, Суезъ, Джедда,
Ходейда, Джибутти, Аденъ, Маскатъ, Беидеръ-Абасъ (линге, БушИръ и Мохамеру,
Севастополь—Цариградската, срочно-товарна (еженедълно) между Севастополь
и Цариградъ.
:.
Обществото поема върху себъ си извършването навсички митнически—експе
диционни формалности, застрахованието на пръвозваннгв съ параходигЬ му стоки по
всичкитъ линии, а сжшо и организиранието и на екскурсии.
Флота на Обществото състои отъ> тридесеть и деветь пощенско-пасажерски
параходи шесть сточно-пасажерски, двадесеть и четири товарни, седемь буксирни
(оемоокьори) и петь катергг, които общо имагь 211,582 тона водизмъстване.
Адмиоалтейството на Обществото се намира въ Одесса. То располага съ корабо
ремонтна работилница, съ свой еллингь и плаващъ докъ, които изднгатъ и най-голъмитв кораби на Обществото.
.
За справки могатъ да се отправятъ до управлепието на Обществото въ С-Петеобургь,'Невский, 45,—въ Одеската Главна Контора, Ланжероновска, 1, въ градска
та Агенция въ Одесса, Дерибасовска, 33, и въ агенециит* на Обществото, намиращи
се въ всичкитв портове, посъщаваии отъ параходитъ на Обществото, а сжщо и въ
сухопжтнитв агенции на Обществото: Баку, Берлинъ Варшава, Виена, Хавръ, Хамбургь, Джулфа, Екатеринославъ, Екатешшодаръ, Кайро, Киевъ, Кутаисъ, въ, Мос
ква, Парижъ, Симферополе, Тифлись, Царицинъ'и Ьриваиъ.

София

Машини

Откри1ъ пр-вди няколко масона, на жгъла на улица „Трапе
зица" и „Лавеле" № 6, до Соф. Hoi-т. Комисия близо до банит*.
Съ парно отопление, електричесьо огвътленяе. Мобилировка най-модерна. комфортна и хигиенична. Всички стаи покрити съ пиротски
килими. Прислуга бърза, акуратна, чистота извтпредна.

,УНЕВЕРСАЛЪ"

Хотела е строго фамилиаренъ. ЦЪии иай-ум^рени.
Телефонъ № 982.

СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ.
Пртдотавитвли за България БР. И. БЪКЛОВИ, Р/св, София, Варна.
о о о о Представителство въ всички градове на Царството о о о о

А. Илиевъ S C-ie
Централъ Варна, клонове: Бургазъ, София,
Русе, Сомовитъ, Пловдивъ иШуменъ.
Котисиона и Експедиция.
Продажба: Г А З Ъ , . СОЛЬ. МИНЕРАЛНИ, МАСЛА
ЗАХАРЬ и МАРСИЛСКИКЕРЕМИДИ

ЭР

,,НЖ)"

: ПРОДАВАТЬ СЕ ВЪ БРОЙ И НА СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ

„МЕТЕОРЪ"!

Руеекое общеетво параходетва и торговли.

д а се сдо иете с ъ
^
истинско модерни и доходни инстаШииаШЩи лации — не забравяйте да се отнесете и до насъ., , ,

ЖРЛЯНШШ

Ивпнъ еаленъ—Габрово»
rf

Освънъ представителствата на многото други клош, има пред
ставителството и на прочутата световна машинна фабрика Менусъ,
акцвонерно д-во въ Франкфуртъ н/Майнъ, която е специална по
фабрикуването обущарски и кожарски машини. Огъ нея, съ предста
вителството и съдействието на кжщата ни еж. построени въ Габрово
три фабрики за обуша: фабрика .Янтра", фабрика „Прогресъ" и
фабрика 'Бизонъ", които дадоха отлични резултати.
На интересующите се сме готови всекога да изпращаме всекакви каталози, проспекти, обяснения и др., стига да се отнесатъ
до кантората ни.

КОМАНДИТНО Д-во

ХРИСТО КИРЧЕВЪ — ВАРНА.
Клонъ — БУРГАЗЪ.

За производство на разни ножоие, евчива и др.
=
жел-Ьзпи издалия. = =

Английски пашортьоръ съ постоянни — най го
лыми — складове отъ:
Антрацитъ за газоженни мотори; 1
Каме пни въглища специално за фабрики;
Кардифъ за топливо и за жел-Ьзари;
Коксъ, чугупъ и тухли огнеупорни за леяри;
Керамиди марсилски и др.
Ц-Ьни всЬкога ум-врени, порлчки акуратни. Телефони:
Варна 280, Бургазъ 101. Телографенъ адресъ Варна
или Бургазъ: Кирчовъ.

СЕДАЛИЩЕ Габрово, — ФАБРИКА - е. Нова-Махла

Аврамовъ & Ковачевъ.
Отъ нова година пустна въ действие новата си модерно инста
лирана фабрика и въ продажба нейните произведения, като: ножове
обикновени, ножове за кухня, ножове за суфра. за хлебъ в пр;
сатъри (за кълцане месо); джебни ножчета (чикии); бръсначи; ками
и разни видове ножици: обикновени домашни, абаджийски, бербер
ски, за книга, овощарски (градинарски и пр. отъ чиста стомана, на
пълно усъвършенств /ванъ европейски типъ — поникелени или позла
тени и добре полирани, конкуриращи въ това отношение на всич
ките отъ този родъ произведения.
ПоржчкигЬ ставатъ направо до седалищната кпигора на дру
жеството въ гр. Габрово или чрезъ търговските ни плтници.
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Спалато

Акционерна Циментова Фабрика въ Ш
- = Салона при Спалато. ^Е—
Щ

3-

Главна Дирекция — въ Триестъ.

gg

' Цимента на тая фабрика е признать за единъ отъ най-добригЬ
н ё допустнатъ за всвкакаи постройки въ Българското царство.
Главенъ представитель за България е г-нъ Александръ Блюменфелдъ въ София.
Г-нъ Ал. Блюменфелдъ, осв-Ьиъ това, представлява и фабрики за. галванизирани и черни водопроводни тръби и части
огь тъхъ,
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НЪ СЕМОВЪ & СИНОВЕ
ГАБРОВО.
Търгуватъ съ вълна, козина, разни видове
кожи, восъкъ и други. Z Z Z Z I Z
Фабрикуватъ пръжди, аби, шаеци, фланели,
гайтани, пояси и др. z z z n

Грандъ

хотелъ

„ПЕТЕРОБУРГЪ
55 стаи, 4 етажа.
- Парно отопление, електрическо освътление.
Л\гълъ на улицитъ „М.-Луиза" и „Екзархъ Иосифъ"'
ТЕЛЕФОНЪ № 1100

БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКА БАНКА
Banque Bulgmre de Commerce

Акционермо дружество
Капиталъ напълни внесенъ 5,000,000 лв. зл.
Резервни фондове^
1,001,000 „ „

• • • • е Централно управление въ Русе • • • •
— — Клонове: София, Пловливъ, Варна, Бургазъ и Габрово =
ш
Кореспонденти въ шсичкитв по-главни градове въ
izziz България и странство, zzzrr

— • Онеражии на банката: •••••

I

Открива текущи см*тки, прави аванси срещу ценни книжа,
стоки и цесии; сконтираш инкасира търговски ефекта; издава че
кове и кредитни писма,./за странство и България, прави преводи;
купува и продава ir/внни книжа; приема поръчки за бурсови здвлки;
приема ц^нни книжа на хранение; купува и продава чуждестранни
монети и банкноти; приема срочни и безсрочни влогове и пр.
За безсрочните влогове Банката издава СПЕСТОВНИ КНИЖКИ.
Банката има специална комисионна служба за храни и други
стоки при клоновете си въ Варна и Бургасъ.
• Телегр. адресъ: „Търгбанкъ" „Bulcombank."

Гоймъ изборъ отъ
ва кладенци, градини и
винарски
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ

ВУЛКАНЪ
С. Ешцайнъ—Русе
илюструвапи каталози
при поискване даромъ.

DDDDDDD DDDDDDDD
П преди да тръгнете да пътувате И
LJ осигурете се cptiuy злополука, Q
D
D Единъ левъ и половина Q
П
D иска Народното Осигурително r-i
D Дружество „БАЛКАНЪ*, за д а д
П Ви осигури: лева златни 5000rj
П въ случай на смърть или пълна J-J
П доживотна инвалидность причи- гг]
нени отъ „злополука" ако пътувате по железница, трамвай •
или съ кола и конь въ течение Q
30 дни; постигне ли Ви пъл- Q
а на
на, но преходна инвалидность, П
плаща Ви се 5 лева дневно П
обезщетение.
Q
D ПОДРОБНИ СПРАВКИ] ВЪ •
D
Д-ВО „БАЛКАНЪ,"
•

•
•
•
•

Ангелъ В. Мангрели •
му агенти и пжтующи инс-'—'
СВИЩОВЪ
• м-ЬстнигЬпектори
— аквизитори.
(jj
Т Ъ Р Г О В С К И ZZZZ •• DDDDDDDDD DDDDnD
ZZZZZ ПОСРФДИИКЪ
.

Брой 376

, ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*

(миситинъ).

БАНКЕРСКА HmUXA

П. * П. 1ШЛШШКЕ
КАВАРНА
Отпускатъ нови заеми и откривата текущи сметки: срещу
гаранции — лица и ценни книжа и ипотеки.
Шконтиратъ и инкасиратъ всекакви ефектни — търговски
и нетърговски.
Приемамъ влогове:] срочни и безсрочни по споразумение...иппиЗ I

боти детайлно: 1) общиятъ съюзъ да ставителите на сдружаванията и гобъде а) мораленъ представителъ на лемата заинтересованость, която закооператизма и б) кредитенъ инсти белезвамъ у всички, ни дава правото
тута. 2) Дълговете на съюза да се из да мисля, че делото ще тръгне въ доплатя гъ,_като общия съюзъ прибере бъръ пътъ.
Историята на сдружаванията отъ
вземанията си отъ кооперациите,а съ
Кръчмарствотб и гостилничарството недостига да се занимае бъдащия кон всекакъвъ видъ е, може да се каже,
по селата въ северо-западний край на гресъ. Ъ) Специална комисия, избрана история на самия животъ. Човекъ по
България, взето отъ Никополъ наго отъ двата съюза, ще прегледа уста естеството си е едно обществено, со
ре е толкова мизерно и мръсно,щото вите на двата съюза, възъ основа на циално сжществэ. Духътъ на сдружаванието кореспондира съ духътъ на
пътника или гражданина, комуто се които ще изработи новъ такъвъ.
случа да прибивава по селата въ тоя
Платформата се посрещна съ живи културата на единъ народъ. Културенъ ли е чосекъ, той е' обладанъ отъ
край, бива принуденъ по-добре да удобрения.
стои гладенъ и.да не пие нищо, отъ
Въ следобедното заседание г. П. духътъ на здружаване, назадничавъ
колкоко да яде отъ храната, която се Дичевъ говори по въпроса „какво да ли е — огь духътъ на егоизма. И це
приготовлява и питието, което му се се прави съ излишъците—суми въ от лия обцественъ животъ въ същность
поднасд отъ питиепродавеца-гостил- делните кооперации". Реши се да се е една борба между духа на сдружа
ничарь. Мръсотията и вонята, която, даватъ въ заемъ на съюзните коопе ване и духа на егоизма. Отъ надделяването на едина се съди за културата
царува върху' всеки кръчмарски и рации при нужда.
готвачески предмети и съестнитЬ про
г. Г. Данаиловъ реферира по въп на единъ народъ. Вашето присътствие
дукти е просто гнусота, каквато че роса за обединението и доказа голе- тукъ говори, че българския народъ
ловеческого око и нервите, даже на мата необходимость отъ него, като из върви на добре*
най-флегматичния человекъ съ затъ- тъкна и пречкитв, които се явяватъ
Ако грешките въ политическите
пено обоняние, немогатъ да понесатъ. въ ПАТЯ на обединението.
сдружавания могатъ да се прикриватъ,
Самата обстановка на кръчмите—го
Никакъвъ изборъ не стана понеже да се поправятъ, тия въ икономичес
стилници или кебапчийници е такава, конграса е извънреденъ и такъвъ бе ките веднага се забелезватъ, те се
че человвку е отвратително да влезе произведет, на редовния конгресъ въ разразяватъ въ разорение и съ фа
вътре, а камо ли да намери отдихъ Ст. Загора.
тални по последствията си.
на умората си при пътуванието. При
Зараждането на сдружаване на ико
такова положение естественно, че че
номическа почва у единъ народъ,
Конгреса на централния съюзъ.
ловекъ неможе безъ рискъ, освенъ
като сдружаване непринудено, добро
26/IV 912 г.
гладуванието и жадуванието, да се не
волно, дохажда по-късно отъ поли
напълне и съ паразитна гадъ или да
Заседанието се откри въ 3 часа тическото, но за това пъкъ върху
добие нъкоя зараза, създадена отъ следъ обедъ. Удобри се отчета за дв- техъ се гради благоденствието и на
мръсотията и нечистотата. По тия .^ятелностьта на съюза. Следъ провер предъка на тоя народъ.
места санитарния и хигиеническия кон- ката пълномощията на делегатите,
Това като констатирамъ, азъ потролъ е твърде много занемаренъ, об пристъпи се къмъ въпроса за обеди желавамъ щото вие да се проник
щините тоже необращатъ внимание нението.
ните отъ мисъльта за премахване въ
на това и съдопустнали всеки кръчсебе си духътъ на егоизма, на. раз
д-ръ
Хр.
(Мутафовъ
държа
обстомаръ-готвачь или ханджия по свое енъ рефератъ по този въпросъ. Той цеплението и искамъ да ви предпачя
усмотрение,, до колкото понятията му застъпи гледището, че обединението отъ отклоняване въ други пътища, въ
разбиратъ отъ чистота и нейното зна въ
моментъ е невъвможно и то пътьтъ на политиката, който ще бъде
чение за общественного здравие, самъ по тоя
следните
три пречки: пър гибеленъ за кооперативното дело въ
да урежда заведението си, като поч ва пречка е главно
България. Това не требва да стане,
различните
ва най-напредъ отъ нечистотата и про върху началата на които схващания,
защото целигв не се постигать и
ще
требва
дължава да плува въ нея, до като и да почива бъдащия кооперативенъ учрежденията се компромитиратъ.
самъ заприлича на мазно-кирлявъ моВие ще прочетете отчета на бан
втората пречка е нееднаквото
делъ отъ триението на ръцетв си, съюзъ;
ката и ще видите, че живота и до
материално
положение
на
двата
съю
кръчмарските си чаши, готвачески па
и трета и най-главна пречка се сега не е вървелъ добре. Но това не
ници, лъжици, ножове и пр. по дре за;
явява
обстоятелството, че такъвъ единъ требва да ви отчайва, защото преч
хите, пояса и гащите си, плюсъ вър въпросъ,
за сдружаванията съгласно ките които я спъваха ще могатъ да
ху това и конската, говежда и други закона, требва
да се реши най-малко се премахнатъ и те съ вече почти
въшки, мъкнати отъ вънъ, нечистено, отъ две трети отъ
"сдружаванията. а отстранени съ измененията, ; които
неметено тукъ тамъ расхвърлени су тукъ въ конгреса ние
немаме пред напоследъкъ се направиха въ закона.
рови кожи, лукъ, немити паници, лъ ставени това число сдружавания.
Бъдете уверени, че оставайки ви
жици и др. нечисти съдини, даватъ
Следъ твърде обстойни разисква наги на почвата на закона, преслед
ецна воня, съставлявать едно зародишно бунище на хиляди вредни за ния, конгреса взема по-въпроса след вайки целите, които сте поставили,
здравието, всвкакъвъ видъ микроби. ната предложена отъ д-ръ Хр. Мута- вие ще намирате съдействие въ веччки правителства. Днешното правител
Това е само за мръсотията и хигие- фовъ резолюция: ^ ,
.Третиятъ конгресъ на бъл. центр. ство) излезло отъ две партии, не поническата обстановка, нъ фалшифи
кацията, която правятъ кръчмарите коопер. съюзъ възприема идеята за малко отъ . всички предшествующи
съ спиртните питиета, това е най- ^ обединението, което конгреса желае съчувства на вашето дело и ще го
грозното. Те съцьли фабриканти на да стане въ най-близко време, но на подкрепи и укрепи за да върви то
вина, ракии и коняци, кой както мо мира, че съгласно чл. 39 ал. II отъ напрёдъ. А кое и да е бъдаще пра
же и разбира, така ги фабрикува безъ закона за сдружаванията и чл. 20 по вителство не ще може да не прецени
контролно. Че те биле отровни и вред следна алинея отъ устава на централ големата полза отъ вашето дело и
ни за общественото здравие, това мал ния съюзъ, решението, на съюза за така също ще ви подкрепи.,
Моето положение, като върховенъ
ко ги интересува, понеже и натова обединението му съ главния съюзъ
рените съ надзора на това не се ин- требва да стане съ болшинство отъ контролъ, ме задължаваше да ви ука
тересуватъ, та те отъ где на каде? две трети на всички дружествени чле жа на опасностите за вашето дело и
>
Разни кезапи, витриоли есенции и за - нове, каквито болшинство нема въ се да ви предпазя отъ техъ.
Обявявамъ първия' конгресъ на Б.
харини, доставлявани по секретенъ гашния конгресъ, — вследствие на
Ц. К. Банка за открръ и призованачинъ, чрезъ които фабрикуватъ пи което конгреса решава:
тиетата си, е обикновенно нещо та-'
Да се свика въ недалечно бждаще вамъ всички ваши усилия на служба
дева, съ които тровятъ простата сел ново общо събрание на съюзните чле на кооперативното дело въ България,
ска маса. Вь това всекой, който има нове, които да решать съ законното на служба на България, i-. ,- "
най-малкото понятие отъ хигиена и болшинство отъ присъствуващите чле
Речьта на министра* бе изпратена
повърхностни медицински познания ще нове обединението и сливането на два съ бурни ръко плескания.
се убеди, само като погледне проста та съюзи. За тая целъ натоварва уп
Председательтъ на конгреса спота селска маса въ тоя край, ще дой рав. съветъ 'да подготви и разучи редъ закона е председателя на върде до заключение, че населението е подробности и законни предписания ховний съветъ на банката, г-нъ Частанало недъгаво, сгърчено, съ разва относно обединението на кооператив каловъ, управитель на Б.-Н. Банка.
лени очи, развалени зъби, олющена ните съюзи, като предварително взе Председателя обявява, че общото чис
плешава кожа, обезумяло и истущено ме мнението на съюзните членове, ка- ло на сдружаванията, които влазятъ
отъ разните отровни есенции и спир сателно обединението, чрезъ референ като членоне въ кооператив, банка е
тове, съ които го поятъ селските' пи- дума Сж.що така натовари управ. съ 492, отъ техъ присътствуватъ на
тиепродавци. На това зло властьта ветъ да изучи матерялното положение конгреса 260 и съгласно закона, при
требва да обърне внимание и го пре на главния съюзъ, като събере отъ наличностьга на такова число делега
крати, като държи подъ строгъ кон- управ. му съветъ всички потребни за то ти, конгреса се счита за законенъ и
тролъ селските кръчми и постоянно ва давни и сведения. Всички свои проуч може да почне работата си. Избраха
да имъ анализира питиетата, чрезъ вания съветътъ да изнесе предъ но се съ явно гласоподаване за подпредкоито съсипватъ това добродушно, вото общо събрание на съюзните чле седатель на бюрото свещ. Халачевъ,
трудолюбиво и по природа здраво на нове, което ще се свика за решаване отъ главния съюзъ и секретари: све
селение. Същия надзоръ и анализъ на въпроса за обединението.
щен. Н. Поповъ независимъ, Каратребва да се упражнява и въ селски
Прие сё следъ това бюджета за и- къневъ, отъ популярните банки, Хр.
те складове, които не падатъ въ това
Спасовски отъ главния съюзъ и Ив.
отношение по-долу отъ клиентите си дущата съюзна година възлизащъ на Геневъ отъ централния съюзъ. Квес
кръчмари. Нестига това, нъ и тъмни 112,000 лева приходоразходъ.
тори: Азмановъ, Ст. Цаневъ, Ан. Ра-'
За членове на управ. съветъ намес- девъ
те лихварски здвлки, които се, въри Константиновъ.
шатъ въ тия питейни заведения, по тото на излезлите такива по жребие
Неколко делегати искатъ да се до
степенно обезимотяватъ и обеземяватъ беха преизбрани: г. г. д-ръ Хр. Мутанаселението на това никой не обръща фовъ, Вл. Молловъ, В. Тантиловъ. пусната въ конгреса всички предста
вители на сдружаванията, които иматъ
внимание, а населението гине въ ми Ганчо Савовъ и Б. Стойчевъ,
За резервни членове на съвета се делове, но не съ кредитирани и не
зерия въ всеко отношение. Ако дър
жавното око само надникне въ тоя избраха: г. г. Ал. Цанковъ, Ст. II имъ съ издадени карти.
Tlptbdci Хр, Чакаловъ заяви, че
край, злото ще вземе нруги оборотъ Луковъ, Б. Азмановъ, Р. Белчевъ, Ст.
правилника
не допуска това.
гДренковъ
и
Ж.
Шивачевъ.
и ако не се изкорени съвършенно, то
Следъ доста оживени разисквания
А за проверителенъ съветъ:т. г. П
поне ще се намали.
Z-ff.
Минчевъ, А. Мустаковъ, С. Атанасовъ конгресътъ реши да се изкаже же
лание, щото II алинея на чл. 1 отъ
Ил. Коевъ и П. Бодуровъ.
Следъ избора, председателя на правилника гласяща „и които се
управитения съветъ, Рашко Маджа- кредитиратъ предъ банката" да се
закри съ кратка речь конгреса тури „и които съ внесли делове".
Конгресите на кооператив ровъ
въ 10 часа вечерьта.
Заседанието се вдигна въ 12 часа.
ните съюзи.
Въ следобедното заседание се про
чете отчета на банката и почнаха ра
Конгреса на главния съюзъ.
Конгреса на българската цен зискванията по него.
27/IV 1912 год.
Заседанието се откри въ 9 часа пре трална кооперативна банка.
ди обедъ. Секретаря на съюза П. Дичевъ направи едно изложение на оно
Първия конгресъ на бълг. центр.
ва, което управителния съветъ е из- коопер. банка се откри на 28/IV 9»/,
вършилъ отъ редовния конгресъ на- часа пр. об. въ салона на Славянска
самъ, както и \схващанията на упра Беседа, съ водосветъ отслуженъ отъ Прихода на ромжнскигЬ желъзници.
вителния съветъ респективно на съюза Софийския митрополитъ, Партений.
Главната дирекция на ромънските
по въпроса за обединението, именно
Конгреса бе откритъ отъ минис- железници съобщава, че прихода отъ
то да стане въ самата кооперативна трътъ на финансите, г. Т. Тодоровъ всички ж.-пътни линии на С. F. В..
банка и заедно съ нея. Това гледище съ следната речь:
отъ 1 апрйлъ 1911 год. до 31 мартъ
е било добре обосновано въ съюзния
Г-да,
1912 род. е 105.334,262 лв., приходъ
органъ сп. .Взаимность.* По тоя въПо силата на закона за основава отъ превоза на пътници, багажъ и
просъ станаха доста обстойни разис нето на бълг. центр, коопер. банка, стоки. За същия периодъ презъ
квания; некой оту ораторите изтък върховниятъ съветъ на банката ви е 1909/10 т. прихода е билъ 80,985,865
наха, че такъво едно поставяне на въ свикалъ днесъ тукъ да чуете отчета лева, а за 1910/11 г, 93.706.860.
проса е противоречие съ досегашно за деятелностьта на последната отъ
то схващане на съюза по него, обаче създаването й до сега. Приятно ми е
следъ обстойните разяснения напра да констатирамъ заинтересованостьта Навигация между Испания и Левантъ.
вени отъ Дичевъ и Т. Влайковъ кон на сдруженията, които влизатъ като
Въ Испания се е образувало пара
греса удобри двятелностьта на упра членове на банка, съ изпращането на ходно дружество, субсидирано отъ
вителния съветъ.
свои представители на тоя й първъ държавата, за подържане съобщени
Веднага следъ това комисията по конгресъ.
ето между Испания и Леванта, като
обединението на двата съюза докладва
Всеко едно дело, г-да, е мжчно въ се посещаватъ пристанищата: Марси
решението си. Дошло се е до съгла самото му начало. Огь първите крачки, лия, Генуа, Неаполь, Пирея, Солунъ,
сие и се изработила следната плат които се правятъ, много пъти зависи Цариградъ, Варна, Одеса, Смирна,
форма; която, следъ като бъде удоб и то съдбоносно по-нататъшния вър Бейрута, Ларнака, Яфа, Крита, Три
рена отъ двата съюза, ще се разра вещ, на делото. Участието на пред поли, Тунисъ, Алжиръ, Аликанте, Ве

Важни бележки за кръчмарството въ Оввйро-Западнии крпй па Бъл
гария.

Външни сведения

неция и Барцелона. Употребяваните
параходи ще иматъ тонажъ по 150U
—2000 тона, съ бързина отъ l"— 1 *
мили. Службата ще бъде двумесечна,
Броя на параходите — 6.
Движението на голъмигЬ световни
пристанища.
Огъ статистичнитв данни се вижда
следното увеличение на тонажа на
разните пристанища презъ поейюштЪ 10 години: Аиверсъ 5,064,000, лам
бургъ 4,619.000. Ротердамъ 4,372,000
Марсилия 3,277.000, Лондонъ 3,078,000
Ливерпулъ 1,565,000, Кардифъ 771,000
Портътъ Анверсъ е' п р о г р е с и р а л ъ
много по-бързо отъ другите и е задминалъ следните световни портове :
Марсилия, Ротердамъ и Кардифъ. l олемиятъ съперникъ на Анверсъ, ламбургъ, е задминалъ предъ тия десеть
години пристанищата Кардифъ и Ли
верпулъ и станалъ в т о р и големъ
портъ на света, следъ като е билъ
четвърти такъвъ.
F. I. C.
Конференцията въ Берлинъ.
Повдигната е въпроса за свикване
конференция въ Берлинъ по закрива-;
нето на Дарданелитв. Главните въ
проси, които подлежатъ да се изяснятъ на тая конференция съ след
ните: 1) могатъ ли, предвидь затва
рянето на Дарданелитв, да се сме
тать за развалени германо-нидерландскитЬ контракти.и въ утвърдителенъ
с л у ч а й — сключените контракти
на какви срокове могатъ да бъдатъ
анулирани; 2) ако контрактите не мо
гатъ да бъдатъ развалени, то кой и
до каква мерка требва да понесе за
губите поради несвоевременното из
пълнение договорите за доставка: 3)
явявали' се затварянето на проливите
като* force majore и могатъ ли да се предвидятъ въ контрактите връзкигв
съ въпроса, даватъ ли надлежнитв
трак гати основание на Турция да си
присвоява правото да затваря въ '
известни случаи'.Дарданелитв; и 4)
върху кого требва да се стоварятъ
загубите поради застоялитв дни, при
чинени отъ затварянето на проливи
те. За тази конференция съ експортеригв - и отъ Петербургъ, противъ
нея не съ принципално и експортирите отъ Ростовъ, но последнитв с ъ
взели решение да не се съгласяватъ
за свикането й понеже въ Берлинъ е
неудбно да стане товай, а още повече,
че немско-нидерландскитв контракти
съ много ясни и категорични по от
ношение на думата force mojore.

ХРОНИКА
Нови разсписания на треновегЬ.
Пътнишкия влакъ Каспичанъ—Ру
се и обратно, както и смесения по и
отъ същото направления иматъ след
ните разписания:
Пмтнишкия:
тръгва отъ Каспичанъ въ 11 ч. 15 м.
сутриньта, пристига въ Разградъ въ
1 ч. 34 м, а въ Русе — въ 3 ч. 35
м. Въ връзка е съ бързия влакъ отъ
Варна за София.
—
Пмтнишкия:
тръгва отъ Русе въ 1 ч. 20 м. следъ
обедъ, пристига въ Разградъ на 3 ч.
40 м., а въ Каспичанъ — въбч. 10 м.
Въ връзка е съ бързия тренъ отъ
София за Варна.
Омгьсения:
тръгва отъ Каспичанъ 5 ч. 30 м., сутринь, пристига въ Равградъ на 8 ч.
32 м., а въ Русе — на 11 ч. 40 м..
преди обедъ. Въ връзка е съ път
нишкия тренъ отъ София за Варна.
Слтсения:
тръгва отъ Русе на 6 ч. 30 м. подиръ обедъ, пристига ' въ Разградъ
на 9 ч. 34 м., а въ Каспичанъ— на
12 ч. 38 м., подиръ полунощь. Въ
свързка е съ пътнишкия тренъ отъ
Варна за София.
А пътнишкия влакъ отъ Варна —
Добричъ и обратно, както и смесения
по същигв направления иматъ след
ните разписания:
Пмтнишкия:
> •'
отъ Варна за Добричъ тръгва вечеръ
7 ч. 18 м., пристига въ Добричъ ве
черъ Ц ч. 22 м.
Отъ Добричъ —тръгва сутринъ
5 ч. 16 м., пристига въ Варна сутринъ
8 ч. 58 м.
Омпсения:
тръгва отъ Варна по обедъ 12 часа,
пристига въ Добричъ 5 ч. 27 м. следъ'
обедъ. Обратно — отъ Добричъ по
диръ обедъ 12 ч. 15 м., пристига въ
Варна подиръ обедъ 5 ч. 30 м.
За Русе това удовлетворение е мал
ко. но за Добричъ, за сега удовле
творението е пълно. Понеже идеята
за удовлетворение нуждитв за съоб
щителни средства между Русе и Вар
на, както е сега реализирана, най
първо се даде отъ насъ, а тя не е
напълно усвоена, ний мислимъ да се
повърнемъ и да докажемъ, че е нуждно да се направи още нещо повече,
защото това ще е отъ интересъ в за
държавата.
*
Новия австро-български договоръ
облагоприятствува и руските вносими
въ нашето царство стоки, а именно.лмела—плащаше 50 лева, а ще пла
ща сега 40 л. мито, солода (ечмичено
зърно) отъя15, ще плаща 10 л„ дъбетил^материалъ-огъ о 50, ще пла
ща О 30 л., за гънатия дървенъ материалъ за мобели-огь 40, ще пла
ща 30 л., за столовете отъ просто
дърво- отъ 50, ще плаща 40 л., за
столове отъ ектпо дърво — отъ 100
ще плаща 80 л., за простото стъкло
~-отъ 10 ще плаща 8 л., за обикновенни стъклени тймия-т,
Щ
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ще плаща 1Г50 л., за кожи за та
бани—отъ 75, ще плаща 70 лв., за
машинни ремъци—отъ 150, ще пла
ща 120 л., за коси—отъ 25, ще плаща
15 лева. Много чудното е, че тия по
чти всичките стоки се фабрикуватъ
въ България и вместо повишение за
вносното нито направено е неимовер
но намаление за Австро-Унгария, отъ
което, на сж.щото основание, ще се
възползуватъ и другите договорни съ
насъ държави.
Търговската и Ипотекарна Банка на
Балканите.
Пропустнахме да явимъ; че въ тази
банка, като поддиректоръ отъ българ
ска страна, влиза запасния генералъ
г. Стоиловъ, като администраторъ г.
Д-ръ Н Радевъ, а, като началникъ на
търговското отделение К. Бербенко,
нашия добръ сътрудникъ. Огъ друга
страна, за директоръ на предстоящия
да се отвори клонъ въ Солунъ (Ма
кедония) е назначенъ бившия админи
страторъ на Българ. Народна Банка,
г. Кр. Мутафовъ, койго въ всичкото
време до откриването на банката въ
София, сътрудничеше по организира
нето н.' Както се знае, Българ. Народ
на Банка е съучастница съ почти у ,
отъ капитала на Т. Иа. Банка и г.
Мутафовъ въ високата длъжность, ко
ято му се поверява и мжчната мисия,
която ще има, да изпълни ще б&це
лицето което най-добре ще може да
отговори на целите, които Б. Н. Б.
иска да постигне съ внисане капита
л и т е си въ Македония.
Отнети облаги.
Съобщено е на м и т н и ц и т е , че
индустриалното свидетелство издаде
но на Хр. М. Бушевъ въ Сливенъ, се
анулира, тъй като даденигв на елмция
облаги по закона за насърдчение м-встната индустрия еж отнети.

s

Привеждането на суми съ чекове.
Съобщено е на клоновете и агентуритЬ ни Б. Н. Банка, за сведение и
руководство, слъдньото окржжно на
Министерството на финансите, отде
ление за държавната и обществена
отчетность, отъ 12 т. м. подъ №5724,
отправено д о счетоводителите при
министерствата, дирекциите и фондо
вете:
„Централното управление^ на Бъл
гарската Народна банка съ писмото си
отъ 30 мартъ т. г., подъ №5399. с ъ 
общава, че некой длъжностни лица
по гражданското ведомство превеждали
едновременно суми на едно и сжщо
лице или учреждение съ неколко чека
като мотивирали тия си преводи, било
съ закона, за отчетностьта по бюдже
та, саоредъ койго по всеки параграфъ
требвало да се отчетатъ по отделно,
било съ обстоятелството, чё по всека
преписка или по всъко изпълнително
дело, требвало да се отчитать сжщо
така по отделно.
„По поводъ на това, Министерство
то на финансите, като Ви съобщава
че гореизложените мотиви еж, неосно
вателни и че превеждането на некол
ко суми изцело на едно и еж що лице
не ще затрудни отчитането по техъ,
предлага Ви да наредите До всички
длъжностни-лица и учреждения, под
ведомствени на министерствата, при
които служите, щото превеждането
едновременно1 чрезъ Българската На
родна банка на суми, съгл. чл1. 48
отъ правилника за прилагане закона
за касовата служба на държавата, на
едно и сжщо лице или учреждение да
става съ единъ само чекъ, за да не се
обременява банковата преводна служба.
Нехайно отнасяне къмъ търговските
интереси.
-Неочакваното тъй бърже напоследъкъ наводнение на гара Сомовитъ
даде материялъ на некой вестници да
лъжатъ и забяуждаватъ обществото.
Единъ сголиченъ вестникъ писа, че
дирекцията проводила 50 вагона да
помогне на търговците въ охраната
на> стоките ймъ\ Това е безподобна
дъже. Никакви вагони не еж прове
дени въ Сомовитъ за такава цель.
Напротивъ, много отъ стоките се
търкалятъ въ миризливите отаики и
въ отвратителните миязми и така
се експидиратъ, ако случайно се от
късне отъ съредцето на дирекцията
да проводи некой товаренъ вагонъ въ
; цосока. къмъ Сомовитъ. „Дори — каза
ни единъ търговецъ — ние плащаме
мята и за полепените по сандъците,
бъчвите, чувалите и пр. унгарски из
вержения, които наводнението ни до
несе а\ утайката ни остави, защото
така изцапаните сандъци, бъчви и пр.
се мерять въ митницата и ние бруто
плащаме мито", Безподобна лъжа е й
съобщението, че е започнатд построй
ката по отместването на линията въ
селото Сомовитъ. Тая постройка не
само, че не е започната, но не се знае
ще се започне ли. Едно трето ало
още е, че маневриста не раздава съ
време вагоните и търговците и отъ
това много страдать.
Признати права на к о п р и н е н а т а
кооперация въ Сливенъ,
Възъ основа на чл. 4 отъ закона
аа насърдчение на местната индус
трия, на копринено-тъкачната занаят
чийска производителна кооперация въ
Сливенъ еж признати права на общи
и специални облаги по сжщия законъ
ва тжкане на копринени и памучнокопринени платове, за което и е снаб* дена съ индустриално свидетелство №
805 отъ 1Q/IV 1912 година съ срокъ

до 31/ХИ 1913 година. Въ свидетел
ството еж вписани нуждните за про
изводството сурови и полуобработени
материали, които следва да се про
пускать безъ мито.
Потвърдяване на вноските по те
кущи смЪтки при Б. Н банка.
Балканската банка е съобщила на
централното управление на Бъл. На
родна банка, че некой банкови клоно
ве и агентури при внасянито суми
отъ страна на нейните респективни
клонове и агентури срещу текущите
си сметки, не имъ потвърдявали вед
нага получаването на сумите, а това
правили обикновенно на втория или
третия день.
Понеже казаната банка, както въ
обще и повечето клиенти на Б. Н.
Банка не отиватъ сами въ банката да
правятъ вноските си, а пращатъ оби
кновено своите хора; то за техъ е
необходимо да бжцатъ своевременно
уведомени отъ банката за получава
нето на сумите.
Ето защо, управлението на банката
като намира за справедливо оплаква
нето на поменатата по-горе банка е
поканила, г. директорите и агентите
да разпоредатъ, щото въ бждаще всич
ки вноски по текущи сметки да бждатъ' веднага потвърдявани съ особени
писма, които за по-бърже ще се подписватъ отъ касиера и контрольора и
ще се приготвятъ отъ самите чинов
ници, които правятъ бележките.—
Тези писма ще се предавать още
въ момента на клиентите или техни
те хора.
< Когато една трето лице внася суми
по сметката на некой банковъ клиенгъ и иска за това да му се издаде
документъ, ще се издаватъ въ такива
случаи разписки йадчежно обгербовани, а на титулярите по сметката, ще
се съобщава нужното съ писмо и то,
разбира се, веднага.
Втори екземпляри отъ индустр. сви
детелства.
Министерството на търговията, промишленостьта и труда е издало втори
екземаляръ отъ индустриалното сви
детелство на акционерното индустри
ално керамическо дружество „Изида"
въ с Новоселци (Софиска околия) и въ
което еж вписани материалите поименовани въ първия екземяляръ на
сжщото. Следователно сжщигЬ ма
териали ще се считать въ двойно ко
личество отъ показаното въ първия
екземпляръ.
Горното е съобщено на митниците
за сведение и изпълнение.
Болесть по пчелит*.
На много места изъ Царството меж
ду пчелитЬ е била констатирана ,болестьта гнилецъ.
За да се ограничи, разпространени
ето на поменатата болесть, която онищожава съ десятки и стотици пчелни
семейства годишно и е една отъ найглавнитъ спънки за бързото разпро
странение на разбориите кошери и за
силването на пчеларството въ страна
та, Министерството на земледелие™
и държавните имоти е предписало на
директорите на подвижните земледел.
катедри, агрономите и землёделчески
администратори да предприематъ въ
най-скоро време, общъ прЬгледъ на
пчелниците въ районите си, като за
болелите отъ гнилецъ семейства, вед
нага унищожатъ, съгласно' чл. 14 отъ
закона за пчеларството.

Тегления на класната лотария.
При тегленията не 4 класъ, 13 ло
тария, станали въ салона' на «Сла
вянската Беседа" въ София, на 26 и
27 априлъ т. г , при надзора на Но
тариуса и комисия отъ Софийската
Община, еж изтеглени 2000 печалби,
отъ които безъ наша отговорность,
съобщаваме само следующите:
Премия лв. зл. 70,000 и печалба лв.
500 на № 21995;
Печалба отъ лв. зл. 20000 на № 17963;
. ' . . . .
ЮООО „ „ 49242;
,
,
» » 5000 , » 18900;
.
„ . . 3000 „ , 39198;
••«'.'»
, . 20С0 ,№№21693
и 45548;
Печалба отъ лв. зл. 1000 на №№ 19528,
48321, както и още много други по
1000, 500 и по-долу.
Проверка на горнето може да се
направи чрезъ официалните тиражни
листа, каквито всеки колекторъ из
праща при поискване.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Пностраненъ пр-Ьгледъ аа
ареколтитЬ и житнит*
тържища.
П р е з ъ истеклата седмица житното
тържище е било много по-тихо отъ
колкото кога и да е било другъ пжть
п р е з ъ т. година. Щ о се относи до
снабдяването отъ вносните страни в ъ
сжщность условията не е ж вече с ж 
щите. Плаващите количества въ д е й ствителность е ж доста важни, така
че нема опасность за смущение поне
за п р е з ъ идущия м-Ьеецъ и даже ако
пристиганията п р е з ъ идущите 2—3
м-ца намалеятъ.
Особенно въ Англия, гдето п р е з ъ
последните м-ци се у с е щ а ш е голема
нужда отъ храни, положението е доста
задоволително уредено и предвижда
се, че п р е з ъ м, май пристиганията
ще способствуватъ да з а п ъ л н я т ъ
стоновете си така, щото да нематъ
нужда да т ъ р с я т ъ загрижено жито
на заповедь отъ Континента.
Количествата жито и брашно на мо
рето съ назначение за Европа възлизатъ за сега на 15,428,500 кв. срещу
15,407,000 и 13,736,000 за съответсгвующия периодъ п р е з ъ 1911 и 1910.
Т е з и количества изглеждатъ достатъч
ни да задоволятъ снабдяването и
търсенето* Наистина, сжществуватъ
некой опасения за нуждите на некой
цържави. Въ Германия, поне," споредъ
статистическите сведения за житото
а р ж ж ь т а показватъ, че не ще иматъ
извънредни нужди. Италия п р е з ъ т е 
зи последни дни е купила неколко
товара плаваще аржентинско жито,
като затварянето на Дарданелите б е ха я лишили отъ редовното й снаб
дяване, но това препятствие вече из 1
чезна съ отварянето на протока.
Изчислението на видимите стокове
въ света къмъ 1 май н» с е чувстви
телно много повдигнато отъ колкото
а р е з ъ коя и да е една отъ миналите
година; тази цифра в ъ з л и з а на
51,649,000 к в , която п р е з ъ миналата
год. достигна 40,250,000 кв. Винаги
целото количество за Европа показ
ва едно мамаление въ сравнение съ
миналата година.
Щ о се относи до С Америка, види
мите стокове значетелно е ж намаляли
п р е з ъ последнята седмица; при все
това, т е з и стокове еж още повишени
въ сравнение " съ мин. год., най-вече
въ Канада навигацията на С Лоренъ
е открита, то има надежда да очак
ваме п р е з ъ идущите седмици тази
страна да изнесе големи количества.
й ^Следующата сравнителна таблица
показва въ кв. размера на експеди
циите въ Европа, жито и брашно
заедно.
' • '< • ПоагЬдн. отъ 1 августъ
седмица 1911-1912 1910-1911

Списка на заразените отъ филоксера места.
Изпратенъ е на митниците преписъ
отъ списъка на обявените за заразени
отъ филоксера местности, въ които
вноса отъ странство на изброените въ
п. 2 на окр. № 4757 отъ - 6/IV т. г.
предмети, е позволенъ. Огъ този списъкъ се вижда, че ако общината, въ
района на която се, намира известна
митница, е обявена за заразена отъ
филоксера, то и митницата ще требва С Ъ е К а Е И И 6 2 9 ' 0 0 0 28.134.000
да допуща вноса въ страната на из-«
броените въ п. 2 на окржжното № ; АРУреаИгТвИ1йа " 2 0 7 - 0 0 0 И-878.500
4757 отъ н. г. растения и предмети; РуСИ И еРН 4 7 7 0 0 0 1 6 Л 3 9 5 0 0
мо ре *
*
ако обаче тази община, въ която се
, 412.000' 16.947.500
намира митницата, не фигурира въ Дунава
Индия, Персия 95.500 7.714.500
списъка на заразените, то вноса презъ Австралия
195.000 9.776.000
тая митница на сжщите растения и Разни брути 108.500 2.908.000
предмети, ще бжае забраненъ.
Всичко
3.124.500 103,498.000
Вноса на бойни пушки.
Вноса на бойни пушки отъ частни
лица за собствено употребление ще
се позволява само съ специално раз
решение отъ министерството на фи
нансите. При искане такова разре
шение митниците ще описватъ сис
темата и названието на пушката. Раз
бира се, преди позволяването вноса
на оржжието, митниците ще изискватъ отъ вносителя позволително за
носене оржжие, съгласно закона за
тая цель и закона за столичната по
лиция.
Утвърдените работнически предста
вители
за Плевенския окржгь еж: въ Пл-Ьвенъ~Ив. Кантарджиевъ; въ Троянъ
—Вл. Власковски; въ Ловечъ—Георги
Павловъ.
Ръководителите на стачки,
както и господарите, въ които еж обя
вени такива се умоляватъ да съобщаватъ Министерството на труда за всека
избухнала стачка или локаутъ, като
препращатъ всички документи по
т е х ъ : позиви, печатни писма, съоб
щения въ вестници, печатни искания
и пр.

20.973.000
.14.322.000

45.157:500
20.864.500
9.016.000
10.231.000
2.615.000
123.179.000
Щ о се относи до експедициите въ
неевропейските страни, г в е ж се въскачили на следующите цифри, споредъ страната отъ гдето произхождатъ:

Жито
Брашно
квинтала
торби
Съедин. Щати 3,576,935 3,930,000
Аржентина
2,882,765
—
Австралия
2,435,550
—
Що се о т н о с и до с ъ ст о я н и ет о на р а з н и т е култури, то се е
значително подобрило презъ истек
лата седмица изобщо въ разните стра
ни. Въ Европа дъждовете, които се
очакваха съ нетърпение, почнаха вече
да падатъ. Въ Съединените Щати еж
паднали изобилни благотворни дъждо
ве, но съобщаватъ и размерите за
станалите загуби отъ проливните дъж
дове въ некой места, ала ще требва
да чакаме за това официалните ра
порти, които ще получимъ следъ не
колко дни, за да можемъ да узнаемъ
точния размеръ на нанесените повреди.
Даваме тука и некой официални
сведения за състоянието на реколтите
въ разните части на света:
Бългория. Житото, ечемика, овеса
ржжьта еж твърде добри въ северна
Българин. Есенните посеви, изобщо сл

доста добри и се очаква една озобилна реколта, както оная презъ 1911 г,
ако климатилеските условия не се
променатъ на зле. Вредъ е почнато
и усилно продължава
посеването
на царевицата, една отъ най-важните
Култури въ страната. Стокове на рас
положение отъ минатата 1911 година
оставатъ твърде малко.
Цените на разните зърнени дуповски хрини еж елвдующите: жито
19.50 лв. ржжъ 16 лв. царевица 14.50
лв. 1С0 тёхъ кл., що се относи до
овеса и ечемика не е имало износъ,
стоковете почти еж истущени.
Българските официални статистични дани за засетите повърхности ни
кога не се приготовдяватъ порано отъ
свършена на годината, такъ че за
сега е невъзможно да се дадатъ точ
ни сведения за това.
Канада. Съобщаватъ отъ Винипегъ,
че засеванието е почното вредъ и се
преследва усилено при много благо
приятни условия. Констатира се едно
големо увеличение на засетата повърхностъ съ жато. Навигацията на
Кибекъ е открита на 29 априлъ за
всички видове параходи.
Винапегското тържище се закри
слабо и съ малко спадане за седми
цата. Пристиганията на храни е било
значително. Огъ I септ, до сега те
еж се въскачили на 32,709,000 кв.
срещу 19,189,170 кв. презъ м. г.
Романия. Времето на последъкъ бе
много променливо; въ некой части
паднаха снегове и имаше замръзва
пията, но никакви повреди не еж
последвали отъ това. Въ сжщностъ
климатическото състояние е добро и
последните новини еж оптимистични.
Прозябването е доста напреднало и
едно малко закъсняване отъ послед
ните студове е било благотворно. За
сяването на царевицата е почнало при
доста благоприятни условия.
Сделките беха доста намалети, по
ради затварянето на Дарданелите.
Пристиганията въ ромжнскитЬ пор
тове еж били много ограничени и се
забелезва едно намаление въ резер
вите на ржце въ земледелците. Тър
сенето на царевицата и овеса е добро.
Русия. Съобщаватъ отъ Одеса че
силните бури придружени съ снежни
виелици еж била последвани отъ до
бро време. Пристигатъ оплаквания
отъ некой области поради бурите й
студовете, но повечето отъ слуховете
еж благоприятни. Въобще полските
работи еж се привършили при добри
условия.
Пристиганията на жито въ порто
вете придължаватъ да бждатъ огра
ничени и стоковете отново еж нама
лели. Руската житна търговия е била
значително покрусена отъ затварянето
на Дарданелските проливи. Всичкия
руски износъ отъ 1 августъ възлиза
на 15,049,000 кв. срещу 45,568,000
презъ 1910—1911. „
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МАНИФАКТУРА
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и
Варненска
—
пБорисъ
№ 4 л. зл." 11-95 пак.
аз
ч
12 — )>
6 ,, ,.
ЧЭ
1210 и
8 к »
я >• <
12-20 )1
Ю„ „
12 40
12 „ „
»)
а.
1265
1 * » i>
а
13 05
16 ., .,
Pi.
13-45
18 „ „
С
Английски
I K-BO

,8/12
8/14
Ю/14
12/14
14
18
20
22
24
18/24

Адана
Митилински
Измирски

13-—
13 05
1310
13 20
13-50
1450
14-80
15-10
15 40
1495
Сулани
№ 4/8
№ 4/8
№4
№ 6
№8
№10
№ 12

1.08
1.05
1-—
1 и У,
челикъ к. 5 об. 1*—
нар. каси к. 10 1*—
Лимони Андросъ к-о 39—40
Лимони италиански
каса
6 й«£
а
Портокали Тарабулузъ
о Sм п
Яфа
S в) •
С^
•
Мандарини връзката
UO'-r
Солъ Фоча
13-30
, Туниска
сто кгр. 11-80
, Анхиалска
12.50
, Атанаскьойска
12-60
. Ситна (бита)
770
енана
1330
Зачка гол. варели
к-о 0 1 0
„
мал.
„
0-12
Стипца големи варели
0-19
„
малки
„
020
Рошкови сакъшк.
0-21
,,
критски
Хурми нови
SX0'55

V."

Памучни прЗдоди

№
,.
„
„
,
.<
,.
„
„
„

3

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

Колониялни стоки.

4L

я

P.W

кх

НХ0' 5 В
,
000

Инжири торби
I .
ооО
„
каси на върви
Грозде черно сухо
к-о 0-84
„
бело „
I
, 084
, черно Къбръзъ въ каси
0-88
Тахънъ
I
,
106
Халва местна
,
105
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай I
7-Й
;;
5-6
„ П
.. Ш
4-50—4-Й0
Хамсия Елеме Extra нема
II .
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 X 45'—
, И
„ 10 X * 0 ~ Лакерда резана
1'2Q
цела
1 чвфтъ X 3'20
я
Цени въ странство:
Melis prompte
cour.
47'—.
„ A6ut.-Mars
„
47 1 /,
CaiTe Nev.-Mars
»
50 1 /!

Варна, 30 априлъ 1912 год.
Варненската дневна пияца
Цени въ брой.
Захарь каси X 50 к. др. б.
53
„
,
X 25 к. др. „,
27
,
„ X -0 к. ед. „ об. 54
»
я X 25 к. „ „ „ 27
,:,, X 50 к. ,„ „ кр. 55
Метали
Э
» X 25 к. „ „ „ 27-50 Калай Английски кгр.
6'20
„
келле
105
Гвоздеи въ каси к-о 100°/0 кгр. 0 - 30
,
ситна брашно
1.08
Железа НМ к-о 24 връз. 7-25—7-50
„
песокъ
1.
Шв. кжсо к-о „
7-25—7-50
Кафе Рио I
3-20
„
шина пръти 100 к-о
0"20
.
.
II
3—
„
пенчереликъ 100 „
0"20
,
Ш
290
„
-чемберликъ 100 „
0'25
.
Лаве I
3-20 Стомана ;Англ. к-о 50 каса
24-т.
П
3 - Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80
» Ш
290
13-20
10
)
, Rolle I .
3-40
13-60
12
.
.
П
3-30
14
—
14
„ Гуатемала
3-50
00-48
. алванизир. кгр. 8
Европейската пияца по твърда съ тен
00*48
10
денция на повишение.
00-48
12
Бахаръ
1.30
' 1
00-50
14
Анасопъ новъ I стока Сакъзка 1*30 Олово
00-49
Пиперъ червенъ I
0-85 Чугунъ
110-тона
< .
.
II
0-80
„
черъ
188
Кимьонъ
I новъ
180
Каиснни въглища.
Леблебии елеме I
0*48
.V П
0-47
Варна, 30 априлъ 1912 год.
,
ежра
0-45
цени твърди:
Лимонъ тозу кристалъ
.
3'90 Кардифски паредъ
60 00
„
. обикновенъ
3.60
,
прёсятъ
1
76 00
Свещи Gouda 3 /, к. VI каса
Г35
Варненско тържище.
железарски
я
„
,
Specialite
к-о 1*32
50-00
•' 30 ДУ 1912 год.
Свещи
„
Extra—Подкова » 2-— Нюкастелски наредъ
Турски
наредъ
40 00
Днесъ имаше продадени на борсата
,
„
файтондж. 1 к-о 1*90
32-О0
„
прахъ
31 вагона.
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока
65-00
Антрацитъ
въ
торби
Зимница. — Безъ изменение. Про
.,
1.
И дребна
„
60 00
„
англ. безъ торби
дадени 22 вагона, по-следните цени:
„
мастика за рак. зюм. „ 7-— Коксъ
8000
леярски
19'40 лв. за 56 либри съ 10% смесь Сапунъ Айвалийски бель I к. 0 98
Чугунъ
,
отъ Оборище, до 20 40 лв. % з а 59V«
„ . ' . „
II к. 0 92
о-зо
Тухли огнеопории парче
либри съ 3VS % смесь отъ Долни
„
Метелински
„
II к-о 0'92
Керемиди
м
а
р
с
и
л
с
к
и
Джбникъ.
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*—
Кукурузъ. — Спадане -20 съ %•
10 „ , 4 2 - и
Продадени 9 вагона, по 13-90 лв- %.
9 „ , ЗУ*
Ечимикъ. — Продадени 13 торби,
Я
)1
>1
о >•
»
аЬ'
по 18 лв. %• ,
Газъ каса
руски
И.—
Другите артикули безъ пристигания.
„ тенеке 2 тенекета за
10.40
шяжжшяштшюкттвят
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
Българска Народна Банка.
отъ собствените извори на Братя НоБургавска борса.
(Варненски клонъ)
белъ се продава по лева '11 касата.
26/1V1912.
Варна, 30 априлъ 1912 год.
Франко вагонъ Варна.
Днесъ имаше на борсата предадени Нишадъръ буци
Камбио на виждане (чекове).
1-25
9 вагона.
Купува продава и инкасира
„
калъпи Salamac к-о Г15
Зимница. — Продадени 7 вагона, Сода бикарбон. Extra к-о 46 в.
Анверсъ
99-45
99-65
1
по-следните цени: 21 30 лв. за 59 Д
., за пране к-о 150 вар.
19'— Берлинъ
123-25 123-55 123-50
либри отъ Т. Сейменъ, до 21-90 лв. % Синь камъкъ к-о
0 75 Виена
104-50 104'75 10470
за 611/» либри отъ Карнобатъ.
Рафия I (лика) к-о
0-83 Лондонъ
25-23 25-28 25*27
Жито. — Продадени 2 вагона, по Рафия II „ к-о
0 80 Парижъ
100100-25
l
23-65 лв. за 62 /i либри отъ Карно Оризъ Ризонъ I торба
53—54 С. Петербургъ 266'20
26750
батъ, до 23.75 лв. % за 62 либри отъ
„
Женов. I к-о
48 50 Цариградь
22-93
22 99 2298
Нова-Загора.
„ фиуме белъ едъръ топч. 44'—
Наполеонъ у Виена Крони 19'166
„
„
желть
к-о 42 50
Комисиона за прЬводъ ыининумъ на
„
„ Триестъ № 602 к-о
всички гореозначените държави 1 лв.
,
Английски Rangoun тор. 37*50 Комисиона за преводъ въ ежтрешЧуждестранни N борсови
„ Пловдивски I
52.— ностьта на Царството е У,%о ci. миТанянъ I extra
„
1*50 вимумъ 25 стотинки.
съобщения.
„
II ред. к-о 50 к-о
— 1-20
Българска Търговска Банка ,
29 априлъ 1912 год.
Сардели „Sultanines*
52-—
„
Петелъ
250
кр.
„
52'—
(Варненски клонъ)
Анверсъ зимн. тихо
„
„Favorite" ред. безъ д. 45*—
Варна, 30 априлъ 1912 год.
Браила зимница слабо
.
,
съ домати 46*—
Купува
Продава
Лондонъ зимн. тихо
„
Bride
—
булка
уд
46*— Парижъ
100 05
Ю0-25
„ кукурузъ твьрдо
„
„Ламой,"
45-— Лондонъ
Ню-Иоркъ зимн. май 122 безъ изм.
25-23
2529
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-— гт
,
„ юлий 118Ув пов. Ув
, • ( 22-92
23 02
,
кукур. май — безъ здЬлки Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6"50 Цариградъ frs j 1 0 0 . , 5
l0060
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1'80
„
кукур. юлий — ,
„
J104-50
104-80
D
„ E-Vierge
„
,, 1-70
Б.-Пеща зимн. май 11*80 безъ изм.
| Ю005
10030
Vierge
„
„
155 Виена
„ кукур. май 9*27 пов. 2 х.
Берлинъ
123-20
123-50
„
„
Superieur
„
„
1*50
Берлинъ зимн. май безъ зделки
9955
99 80
.
»
Е-Fine
„
, , 1*45 Анверсъ
„
ржжь май 202 пов. l1/* м.
„
„
Extra
„
1-48
„
кукур. май — безъ сделки
„
„ обикнов. II митил. „
Г45 rrm-bj-m-r-req-nv •a^i.-j-g-rfH'RPa'-npng:*^M
Ливерпулъ зим. май 7-9-'/е спад. '/ в п.
I
M8—1-20
„
кукур. юлий 5*7.7/8 пов. У8 п. ' „ сусамено
Сусамено масло въ Марсилия има го
Чикаго зимн. юлий 113 в/в •> Ув
в
лемо повишение понеже реколтата на
„ . кукур. юлий 77 / 8 спад. У»
сусама е съвършено упостошена.
В А Р Н А
»
II
к-о 1-16—1'15
!
Складъ о т ъ първокачествени|
„
фастъчно I
„
нема
материали за
^
„
слънчегледово
1-Ю—1-14
Варна, 30 априлъ 1912 год.
Маслини Specialite
0 82
обущари
и
сарачвг
№ 00 75 кгр. торба 22-50 лв.
„
Superieur
„
0'78
на едро.
№ 0 — ,
, — 22-- ,
„
Extra-Extra ,,
„
0-76
№ 1.— ,
. — 21-50 ,
»,
Extra
„
„
0-73
№ 2 ,
. - 21-- ,
„
Prima
„
„
0-70
№ 3 — .
. — 20 50 ,
Локуиъ кристалъ
1-70
лукзозенъ
.
i y , 1-20
№ 4 — .
. - 20'— .
•N*Vi»
t — 18-50 п
Локумъ
Ун обикновени 105

1 Камбио. 3

i

Хр.Цв*тковъ&Иваяовъ|

Стр. 4

Брой 3 7 6 ^

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*
ODD

ВАЖНО! МНОГО

ВАЖНО!!

Съобщаваме на почитаемите ни клиенти отъ столицата
и провинцията,* че о т ъ 1 й М й т. г. заведението ни щ е се
пом-Ьщава в ъ „Малкото Казино" до бирария Б а т е м б е р г ъ
и щ е се занимаваме съ сжщата т ъ р г о в и я : галантерия, манифактура, дреболии и бояджийски стоки.
Надввайки се пакъ да ни посетите и обещавайки Ви
да бждете по-добр-в услужени поради удобствата на новата
ни магазин, честь имаме да Ви поздравимъ!

Беняшшъ Ел. Ардити Синове.
fc^*Търсете

ни само въ МАЛКОТО КАЗИНО!

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО
ВЪ ГР. СОФИЯ.
дава най-изгодни, яспн и категорични условия при
НАЙ-ЕФТИНИ ПРЕМИИ ЗА

Оеигуряване по животъ
СК0 пгаглЕЖ
Популярни осигурявания K ; ЛФКЛРШВШ
и недви
Осигурявания по пожаръ 2:?™Г»Г
"
Ш
по разнообразни комбинации, при
годени за НУЖДИТЕ И ПОЛО
ЖЕНИЕТО НА ВС'БКИ КЛИЕНТЪ.

ттмттоттптгт ОСИГУРЯВАНЕ ОТЪ ПОВРЕДИ ПРИ ПР15i p d U u i i U p i Ь НАСЯНЕТО ПО СУША И ПО МОРЕ;
Рпгтлтш ОППППТППРО последвано при упражнение на ЗАНЯU [ ) b l l | j OJlUllUdijnd ТИЕТО И ПРИ ПЖГУВАНЕ;

БАЛКАНЪ
ОСИГУРЯВА КАПИТАЛИ И ЗЕСТРА ЗА
МАЛОЛЕТНИ;
RAJITf AUT-» г а Р а н т в Р а клиентите си съ ВСИЧКИТЕ резерви и
Н ш Ц П и П JJ гаранции,въ разм1фъ „по-вече отъ 20,000,000 лева,
пласирани въ България въ сигурни държавни цгвнни книжа и пър
ви ипотеки, подъ постоянрия контролъ на държавата и акционе
рите — КАКВИТО РЕЗЕНВИ И ГАРАНЦИИ НИКОЕ ДРУЖЕС
ТВО Н1ША ВЪ СТРАНАТА.

Поискайте проспекти и сведения, които се даватъ
веднага даромъ
отъ Главната Дирекция въ СМшя и отъ МБСТНИГВ И шьтующи
агенти, за да се убъдатъ- действ [телно въ преимуществата, които
дава БАЛКАН! за осигурените.

DQO

РРП

55 САМОКОВАЛШ

46

IS*

ГЕНЕРАЛЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

АНТОНЪ ВАГНЕРЪ
Техническо бюро. Площадь при д-во „ГИРДАНЪ"
•—
гр. РУСЕ. - — — — — — - . :;.'
— Изкустните самоковални камъни държатъ рекорда въ всички
по-модерни държави, никога не требва да се коватъ, икономия на
енергия, много произвождатъ и даватъ най-доброкачественъ брашненъ
продуктъ.
— Брашнени сита .Radial* еж. най-простотворните за малко и
големо производства, заематъ малка поместимость.
— Доставя; всекакви видове модерни машини/турбини, валци,
чистачки и др., отъ най-реномирани фабрики. Предприема направата
на нови и реновира стари обикновени и търговски мелници, на
които съ специално добре обмисленъ планъ, отговарящъ на съвре
менната конкуренция, като самъ извършва монтажи i е.
— Пр-впоргши Суровомаслените мотори съ нажежено-плочни
запалки, функция ефтена, експлозии изключени.
Равновълнитъ- парни машини .НОВОСТЬ* патентъ: «Brack*;
извънредно легки съ икономиченъ (горивенъ материалъ.
-Тухло и керемидените, машини патентъ: „Steinbruek* за ржчни
до най-големи фабрични производства: не се нуждае отъ гипсени
модели, поради което много фабрики ги замениха съ тая система.
Забележка. По желание доставя всевъзможни малко употребя
вани машини съ 40—50 на сто отъ новите по-ефтено. Голёма ико
номия при покупка на употребени въргиачни гарнитури.
DDD

Панайотъ Ив. Брешевъ,
магазинъ .ТЕМЕНУГА", ул. ,Владиславъ* (Ташъ-Иолу).

Пъро Д, Австрийеко Др- Прив. Дунавеко Параходно Д-во

ПЖТНО РАЗШСАНИЕ
Важи отъ отваряне на навигацията до второи разпореждане.
^2"

тръг. Видинъ
тръг.
Ломъ
Я
, Бекетъ
' ...
'
•
Четвър. •ср 6° пр. пл. , Рахова
„ Бешлий _•.
. са 7»°
, Карабин
о
» Сомовитъ '
6
.
'
.
,
. Никополъ
10°
.:
Петъкъ
, Турну-Мугуреле
„ Свищовъ ;
S 12° . ,
о 12»°6 сл. пл. ... щ .Зимничеа
прие. Русе гара
тръг,
Неделя О. о »
тръг., ,
прие
6
прV
Гюрг
-2
,
rP-Pycejnp.
о
„.... тр. /
Г. (рам), тръг.
Вторникъ
10
£Р; } гр.'Русе Р, гара „
З
.

k -- •

Кесъ - Патернелъ
Френско

Застрахователно

Дружество

ооо—: Основано въ Парижъ въ 1841 год.

за Животъ,

'

—ооо,

Основенъ капиталъ 5,000,000 лева
напълно внесенъ.
Направени застраховки до 31 декемврий 1910 год.
Неплатени
»
» »' :,
»
Текуши • . ,
,.'••;»
.
,

шШШШШмщ9ш^шш^штшшщшшчШ'
АНОНИМНОТО ДРУЖЕСТВО
ЗА

търговия еъ машини и технически предприятия
БИВШЕ

ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ
ВАРНЕНСКИ КЛОНЪ.
Препоржчва своигв най-усъвършенствувани:
:

ПЛУГОВЕ, Ж Е Т В А Р К И и ПАРНИ В Ъ Р Ш А Ч К И Z Z Z

843,000,000 лв.
355.000,000 ,
97,000,000 ,

ЦЪНИ УМЪРЕНИ.
^Л
Условия за изплащане най-либерални.
Гаранция най-сигурна.

•

•

'

:

•

•

'

.J» " ' , "^ Понедел'
Ю'° вечерь оа

х°

91»

* • '•« •

jo»
о Среда
я
JH: '.' , ' .и• • • ;
5 " сл.пл.
5"
'• S
°.

. i»

. • о . ,• • . . •

I*6
,
я Петъкъ
1 - - - Г .-•.... -• .
оо
С
Ю1* 40
пр.пл.
II
V,
10
о [1еделя

6*о
„10"
'
6"

. го

3 " сутр.

JH. * ,

Инспекцията.

'

Рафаилъ Г. Мощевъ

Дружеството „Кесъ—Патернелъ" по старость е 70 годишно;
него не засегатъ никакви други загуби, като пожаръ — кжщи, по
жаръ — стоки, по море транспорти, корабокрушения и пр., за които
другите дружества еж. принудеаи да отделятъ големи резерви и ко
ито за да увеличаватъ (надуватъ) резервите по животъ, показватъ и
такивато, като резерви по ЖИВОТЪ—това което „Кесъ—-Патернелъ"
не прави. — Дружеството ,Кесъ—Патернелъ". работи сато по ЖИ
ВОТЪ и голема гаранция резервни фондове които има само срещу
застрахователенъ капиталъ 97,000,000 лв., резерви 70,000,000 лв., еж
доказателство, че „Кесъ—Патернелъ" е най-солидното застрахова
телно Дружество въ целия светъ.
Дружеството „Кесъ—Патернелъ" функционира подъ държавенъ контролъ.
", .. ,'
„КЕСЪ-*-ПАТЕРНЕЛЪ" нема и немоясе да има съперникъ по
своите ясни, разбираеми и либерални условия, практикчни комбина
ции и износни иремии.
,. '
•-,',.
Упълномощено да работи въ царство България

ШУШЁНЪ.

доставя като агентъ на фабриката „Badeilia" най-усъвършен
ствуваните вършачки, снабдени съ сламорезачки, е л е в а т о р и
сламовързачки и т.^н.
Обширни оферти еж на разположение на интересующите се.

Директоръ за царство България:

Желю Шивачевъ.
ПРОСПЕКТИ ВЪ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ПРИ АГЕНЦИИТЬ НА ДРУЖЕСТВОТО.

АВСТРИЙСКИ ЛЛОЙДЪ.
ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО:
j?

ла насионалъ"
пр-ьзъ 1911 год.

Л

Получените резултати по осигуровките за животъ презъ тече* Ы
•нието на 1911 год. поставятъ, още веднажъ, Дружество „ЛА НАСИ- щ
ОНАЛЪ" (частно предприятие подъ контролата на Държавата) на [Щ
чело на всичките француски осигурителни дружества, съ едно про- |?
изводство отъ 5,576,886 лева или съ 251/* милиона въ повече отъ Ш
Дружеството, което иде на втори редъ презъ: 1911 година.
Ц
Общите операции направени отъ „ЛА НАСИОНАЛЪ" отъ еж.- Щ
ществуването и до 1-й януарий 1912 год., както въ осигуровки за щ
животъ, тъй и за пожизнени ренти се възкачватъ на л. 2,947,708,929. К
Такива отлични резултати доказватъ достатъчно, че, въпреки Ц
всичките МАЧНОТИИ, които се срещатъ постоянно и голямата конку- Щ
ренция на толкозъ много осигурителни дружества, доверието на оси- Ц
турените лица къмъ „Ла Насионалъ" не представа да се изразява |
отъ день на день повече и се е докарало Дружеството до едно поло- |
жение, което е далёчъ да се сравнява съ кое и да е друго оси- |
гурително дружество.
|
Текущите застраховки до 1 януарий 1912 се възкачватъ на §
1,096,348,158, а срещу техъ Дружеството „ЛА НАСИОНАЛЪ" при- |
тежава за гаранция само по клона животъ грамадните резервни |
фондове отъ повече отъ 750,000,000 лева, което е още едно до- »
казателство, че „ЛА НАСИОНАЛЪ" е най-богатото и безсъмнено |
иай-здравото Дружество въ света.
>
• |
Дружеството приетежава всичките видове комбинации, които по &
своитв либерални условия конкуриратъ на всички други дружества. |
Който желае да си осигури живота, жената си, децата си, нека |
се отнесе до най-солидното Дружество:
, й

Сжщо и всвкакъвъ в и д ъ :
МОТОРИ и ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ.
Оферти се даватъ при първо поискване.

:

, Тутраканъ
*
»
/. .щ Олтеница
6
" вечерь , Силистра

Дирекция за царство България —София.
i: газожени мотори, мелници и пр.
Отъ 1911 г продавамъ вършачки на швлгьани
рамки та. съ оъчмени лагери. Пот
ребно е по-мал
ка сила за подкарване, по-мал
ко масло, редко
мазане, по-малко
гориво, по-ред
ко превозване.
Лагвритгь не из
гарятъ, остыла
ив св изкривява
За оферти отне
сете се до фир
мата НИКОЛАИ ФЕХЕРЪ & С-ИЕ — РУСЕ.

*

Аоо

Само ср-Ьщу 97,000,000 лева.
Гаранцията е 70,00,0,000 лева • • <

ГолЪмъ складъ въ България

7 пр. пл.
5" сутр. Ф

Сутр.

3'

DDD

DDD

шевни машини отлично прБПоржчеии.
Иослъдая дума на механиката. БИвма по
добри отъ тФхъ-безъ шумъ при въртенето.
За поржчки и покупки въ Варна и окнма,
отнесете се до:
,

Пристигва отъ Д а р и г р а д ъ направо всЬка ежбота сутринь и за
минава вечерьта едната седмица з а Кюнстендже, Сулина и Г а л а ц ъ ,
а другата седмица направо за Сулина, Галацъ, Б р а и л а .
Пристигва вевка втора ср-вда о т ъ Одеса — Кюстендже й зами
нава с л щ и й день в ъ 4 ч. пое. пл. направо за Ц а р и г р а д ъ .
Въ Цариградъ парахода вма. съобщение съ всичкит-в други линии.

ШЖШ1ШШи. R М . Ш Ш Ж И Ж. ЖЯЯ

новъ хошъ „ваши

и

въ Балчикъ.

Построенъ е пр-взъ лотото въ 1911 година. Отворенъ е
за пръвъ ш&тъ на 15 януарий 1912 — чистъ, хигиениченъ и
съ добра и честна прислуга. Мобилиранъ е най-модерно съ
съвършенно нови мобили постилки и покривки. За' търгов
ските пжтници и за изложбата на образцигв имъ има всички
удобства. При хотела има локалъ и ресторантъ отделни. Въ
локала се консомира пиво, разни напитки, кафе й чай. Пос-вщава се и отъ най-избранигв евмейства. Р е с т о р а н а и м а
първата най-отлична кухня.
Телефонъ Ss 11.

'

„Ла Насионалъ"

,

Съдържатель:

ГРИГОРЪ ДЕНЧЁВЪ.

Основано въ Парижъ въ 1830 година.

Директоръ за България:

Б о р и с ъ X. К а л ч е в ъ .
СОФИЯ

Кралевско Унгарско Дунавско Параход, Д-во
ШБТНО РАЗПИСАНИЕ
въ сила отъ откриване на навигацията до второ разпореждание.

На долу

Важно за землед^лций!

св

ё

най-усъвършенствуванигв и най*солидно к о н с т р у и р а н и т е
плугове еж. он-взи отъ фабриката

GEBRODER EBERHARDT
ВЪ УЛМЪ (Бавария).
МАРКА „ГЛИГАНЪ"
Главенъ представитель за България:

Хуго Шоберъ въ Русе.
Ц-Ьноравписъ безплатно и франко,

Тръгва
»
,

1218
~
5"

В00
8«о

• 9 "

• t ч , • , м,, • • съ гуми „BUJNLOP"
еж най-добрит*, елегантни и евтени.
ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Българско Търговско Акц. Д-во.
Централа—РУСЕ-

съ

КЛОНОВЕ:

София, П л о в д и в ъ , В а р н а .
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Видинъ
Ломъ
Бекетъ
Рахово
Корабия
Сомовитъ
Никополъ
Т.Магурелъ
Свищовъ
Зимница
Русе, Гара
Гюргево (Рамаданъ)
Русе, Града
Тутраканъ
Олтеница
Силистра
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