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Ето вече два м-всеца се изми
наха отъ започването неприятелствата между Италия и Турция.
Търговския св'втъ, [млого повече
отколкото широката публика, че
телефонъ 900.
Бул. Мария Луиза 79.
<
сто се е запитвалъ, дали подоб
Гол-Ьмъ депозитъ на тржби, съединителни части, помпи, желгьзни децимали — кантари безъ драмове, сино едно положение толкова па
костно за неговигв интереси мо
стема Гарвенсъ, маркучи За вино, бира и вода, кожи, ремъци отъ балата и камилска косъмъ отъ найже да се протака още за дълго
добро качество, копринени сита за драгина, колани, ксфи за елеватори, чукове за\ воденични камъни, вен врЪме.
тили зо вода и пара, кранове, манометри, навивки за високо налтане, водни навивки, навивки отъ асбестъ, Върху този пр'Ьдметъ даваме
н-вкой точни сведения, черпени
червени плочици клингеритъ, асбестови плочици и пр. и npi
о т ъ най-достоверни источници и
които могатъ да ни доставятъ
няколко необорими факти въ отговоръ на този въпросъ.
Прътщ всичко нека вземемъ намЪренияти на Италия. Тъ- еж ка
тегорични. Римското правител
ство не може да се съглаеи на
миръ, ако този миръ докара осъ
Д р у ж е с т в о „ПЛУГЪ", К а в а р н а .
ществяването на неограниченъ
сувернитетъ върху двата вилаета
Триполи и Бенгази. Декрета за
и
анексията обявенъ прЪзъ миналия
м"всецъ и съобщенъ на великитв
Новосъставеното в ъ гр. Каварна Землед. Т ъ р г . Акц. Друже
сили не допуща другъ видъ раз
АДВОКАТИ —СОФИЯ.
ство „ П л у г ъ " , поканва г. г. основателите и акционерите на горнерешение на въпроса. Всичко оно
то Дружество на общо учредително събрание въ гр. Каварна на
Улица .Витошка" № 8.
ва, на което може да се надава
21 декемврий 1911 г. въ 10 ч. преди об-вдъ въ салона на каварн.
Турция е да може да упражеява
търговецъ Иванъ Гочевъ, за с л е д н о т о :
въ Триполи единъ видъ духовенъ
1) ПровЪрявание да ли е покрита подписката на Д-вото и
протекторатъ надъ мусулманитъ*
внесенъ ли е депозита.
при
условия аналогични на ония,
Banque Bulgare de Cr'edit „GH1RDAP".
2) З а избиране Управителенъ и Проверителенъ Съвети.
които т я упражнява надъ мусулОСНОВАНА 1882 ГОД.
3) З а изработване проектоустава на Д-вото.
манитЪ в ъ Босна и Херцеговина
Капиталъ, напълно внесенъ лева зл. 2,000,000.
4) З а изработване бюджета н а . Д - в о т о за 1912 год.
сл'вдъ анексията на тази провин
Запасенъ фондъ и резерви . , • „
600,000.
гр. Каварна, 12 декемврий 1911 год.
ция пр-взъ 1908 г. о т ъ АвстроЦентрално седалище въ РУСЕ.
Клонове: С о ф и я , В а р н а , Д о б р и ч ъ , С и л и с т р а , Я м б о л ъ .
Унгария.
Отъ основателить на ново
съставеното Земл. Търгов.
Извършва всички банкови операции.
Отъ положението, което т я е
Д-во „Плугъ" въ г. Каварна.
Приема влогове съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни книжки,
заела и намеренията, която е
. срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
декларирала,
Италия
ъккккз.$,*г- публично
шкшшшшшк«kkkkkks
5 % г°д- лихва за безсрочни влогове.
следователно
е
ангажирана
да
-»3
б% год. .. „ за влогове съ срокъ една година и понвчв.
3 Търговско Акционерно Д-во, ^ешшдйлецъ'"—Ст.-Загора. jj£ отиде до край въ борбата, която
Спестовните книжки се даватъ безплатно и вноските както и из
е предприела. Т я не може да
теглянето на сумите става безъ никакви формалности и безъ
•
никакви разноски.
= =
1. Открива текущи сметки подъ лична и реална гаранция.
sjl сложжи оржжието или да трети
Сконтира п о л и ц и , отпуща заеми и открива текущи смЪтки
2. Отпуща заеми срещу лично поръчителство, ценни книжа, р £ ра съ Турция, освенъ ако посрещу гаранция на ценни книжа, стоки и лични поръчителства.
срещу стоки и зърнени произведения, скъпоценни предмети и пр.
ь£- следнята се откаже о т ъ всички
3. Пригма срочни влогове и на текуща лихвенна сметка.
gjl си права върху Триполитания.
Събира полици за чужда см-Ьтиа.
4.
Върши
инкасо
на
местни
и
чуждестранни
полици
и
записи.
i>Издава ч е к о в е и прави пръводи за по-големите градове въ
Първия важенъ въпросъ, който
-»з
5. Купува и продава всвкакви ценни книжа: държавни ренти, | £
България и странство.
= =
се
изиречва п р е д ъ насъ е да
^ софийски облигации, акции отъ застрахователни, кредитни и инду- **""
Купува и продава за,чужда сметка всички видове ценни книжа.
узнаемъ въ продължение на кол
^*j стриални дружества.
^Щ
0. Сконтира търговски полици и записи.
•
- УСЛОВИИ НАЙ-ЛИБЕРАЛНИ.
"—
ко време редовните турски вой
I*j •
7. Върши безплатно справки на номерата отъ разни тиражи.
^_ ски, заедно съ арабските пълТелеграфически адрссъ: „ГИРДАПЪ*
чища, могатъ да продължаватъ
кампанията.
Плана приспособенъ о т ъ Фети
бей ще ни изясни това.
Както е известно, Фети бей, е
за покриване търговски стоки, храни, земледвлчески и други машини,
старъ висши офицеръ о т ъ тур
кола, тухли, керамиди. Употр-Ъбяватъ се и за пренасяне (превозване)
ската армия, некогащенъ военно
грозде, за палатки панаирски, военни и пр. и пр.
а т а ш е в ъ Парижъ, който влезе
въ Триполи п р е з ъ туниската гра
'•• Има и специялни размери за открити вагони.
'
ница.
Освенъ, г д е т о той не е
Складъ въ големи количества и много видове и големини при
убитъ, споредъ както ни уверя
ваха новините, но днесъ подъ
неговата висша команда се нами^ = Изисквайте винаги прочутата
ратъ
турско арабските войски,
които продължаватъ отчаяните и
•
Продажба на едро и дребно.
ожесточени нападения, чийто пе
Реномирана въ целъ св-втъ за ней
Ц1.Ш1 и качества безъ конкуренция.
рипетии ежедневно ни д о н а с я
ната здравость и красивость.
Огнесете се за по-подробни сведе
телеграфа.
*
ния при Генералния Представитель:
Фети бей пристигна на театра
АЛБЕРТЪ Б. САМУЕЛЪ - ВАРНА.
на военните операции следъ п р е взимането на Триполи о т ъ итаС а п у н е н а ф а б р и к а „СОЛУНЪ*
лиянците.
НА
Познанията, които той имаше
вече за страната фиксираха не
говия планъ на действие въ мо
мента на неговото тръгване о т ъ
въ София.2
SOC1ETE DE CBEDIT PAR ACTION „NIVA"
Франция. И този планъ, както
Произвежда чистъ марсилски сапунъ 72%1който не отстъпва по
=
a CAVABKA. = =
сме уверени да п о з н а в а м е е
нищо на истинския марсилски такъвъ подъ запазена марка .Бориславъ*.
Единствени производители на прочутия с а п у н ъ за пране
следующий:
ВЛОГОВЕ ПРИЕМА:
„Прогресъ" „Солуиъ" и .Екстра."
Да не се опитва за пргьвзиБЕЗСРОЧНИ с ъ : 5 % г. лихва; СРОЧНИ за 1 г. съ 6% год. лихва;
Поръчки на едро исаълнява най-акуратно.
менето
на Триполи
отъ ново;
СРОЧНИ за 3 г. съ 7% год. лихва ; СРОЧНИ за 5 г. съ 8% год. лихва.
Да
не
дава
ртиително
сра
За суми по-голЪми отъ 10,000 л. особено споразумение.
жение
подъ
cmtbHumtb
или
бли
Извършва, наедно съ това, следните кредитни, търговски операции:
отпуща кратко-срочни заеми срещу лични и реални гаранции; откри
зо въ околностьта
на
този
ва специални текущи сметки на кредитоа ог< Сни земледелии и тър
градъ,
прямо
ефикасно
заговци, срещу залогъ и ипотека на движими и недвижими имоти, сре
пазенъ отъ италиянската
фло
щу добитъкъ, земледелчески произведения, машини и ценни книжа;
та, но, напротивъ,
да безпокои
шконтира и инкасира всека! :ви търговски и нетърговски ефетеи (по
Пустна въ редовна продажба произвежданите въ нея най-доброиталиянцитп,
въ оазиса,
да
лици
и
др.);
купува
и
продава
за
чужда
сметка
недвижими
имоти
въ
качественни марсилски, турски и др. сапуни.
пргъдизвика
по-дълго
продължа
района
на
балчишката
околия
;
представлява
търговски
и
индустри
Клиентите й ще намерятъ винаги най-иягодните условия и аку
ални фирми; приема влогове за спестяване съ процента за безсроч
ването на тази война съ мал
ратно изпълнение на поръчките си.
ните влогове; финансира предприятия отъ търговски и
ки схватки,
по начинъ да обез»
индустриаленъ характеръ и пр. и пр.
ц и Н И БЕЗЪ КОНКУРЕНЦИЯ.
сили неириятеля
въ човпци
и
да му причини
голпми
мате

техническо бюро — Вукурещъ — София.

ГОЛШЪ ДЕПОЗИТЪ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАТЕРИШШ.

„МЕТЕОРЪ"

масла за пр-Ьгрета пара отъ най-добра и гарантирана шарка.

Желю С. Шивачевъ

Покана.

БЪЛГАРСКА КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАНЪ".

\шшшшш

£

£

Мушами непромокаеми

Братя П. и И. Бъклови
Б У Р Г А 3 Ъ.

Братя Каназиреви

I-ва Българ. Парна Сапунена Фабрика
=
„РАЗЛОГЪ,,
=
на Братя Каназиреви & С-1е,Бургааъ.

Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина ва шевъ, която
работи на лйво и на
дънено струвайки
много ефтино?

«ар- „Durkopp"

Кредитно Акционерно Д-етво „НИВА"-Каварна.

* • < • шип

Телефонъ № 223.

До кога ще продължава ИталоТурскската война.

Жакъ Паукеръ

Василъ А. Драгулевъ

Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.

риални
разходи;
Да привлече
италиянцитп
въ вмтрпшностъта
къмъ
Иефренъ до планинската
верига ho
направление
на Тунизката
гра
ница и тамъ да имъ даде едно
генерално
сражение;
Въ случай, че ормжието
на
турцитп,
и арабитп> се увгьнчае съ усппхъ,
Фети
бей ще
нападне Триполи. Ако пъкъ ита
лиянцитп
бждатъ
побпдитеЛи,
Фети бей ще отступи
съ ору
жие въ р&ка
пргьзъ
Джебелъ
до като
дойде до
Тунизката
граница,
която ще прпмине
за
da прпдаде
ормжието
си на
френскитгь
военни
власти.
Новините, които телеграфа ни
донася ежедневно о т ъ Триполи
се силятъ да п о т в ъ р д я т ъ ф а к т а ,
че Фети бей изпълнява първата
часть на своята програма.
Т ъ й като м ъ ч н о т и и т е ва снаб
дяване съ жизнени припаси и
особено вода с ъ т р ъ р д е големи
въ тази страна (италиянците си
донасятъ водата о т ъ полуострова),
то очевидно става, че требва да
се изминать още много месеци,
докато италиянците ще дойдатъ
въ положението, което се ожида
о т ъ Фети бей, да имъ даде ге
нералното
сражение, за което
по-горе намекнахме.
;
Обаче, в ъ Европейска Турция,
в ъ противоположность на онова,
което по-горе казахме, обществе
ното мнение спокойно и даже
равнодушно следи ф а з и т е на бор
бата. Дипломатическите услож
нения и намесването на силите
i

поставятъ в ъ едно досга дели
катно положение действието на
италиянската флота в ъ турските
води.
X
Римското правителство, както
е известно вече, се е отказало да
блокира Дарданелите.
Най-много което т я може да
стори е да направи десантъ в ъ
некой о т ъ турските острови.
Но предвидъ на това т у р ц и т е
съ
взели вече предпазителни
мерки, като доведоха гарнизона
в ъ Метилинъ до 3,000 души До
б р е в ъ о р ъ ж е н и , които могатъ да
причинятъ големи загуби на ита
лиянците преди да капитулиратъ.
Обаче т е з и загуби н е м а д а и м а т ъ
никакъвъ резултатъ, з а щ о т о И т а 
лия може да завземе другъ н е 
кой островъ.
Отъ друга страна многобройни
мини с ъ били поставени въ всич
ки стратигичееси точки, г д е т о
италянската флота не ще може
да снове безнакаэано. Търговски
т е параходи, които сами се пилотиратъ в ъ района на х в ъ р л е 
н и т е мини, едва могатъ да и з б е г н а т ъ п л а в а ю щ и т е мини и п р е з ъ
т е з и дни единъ параходъ изгуби
витлото си.
При т е з и условия, Турция н е 
ма интересъ първа да направи
предложение за миръ, но и И т а 
лия не ще да о т с т ъ п и , та неприятелствата могатъ да п р о д ъ л ж а т ъ още за. дълго време. Н а 
истина, остава още само едно
средство—приятелска намеса. Но
действителното
дипломатическо
положение прави това средство
проблематично.
С. Д. М.

Н. Лафчиевъ,
агентъ на Ь т о Българско Застра
хователно дружество

„България"
приема застраховки за ш н в о т ъ ,
п о ж а р ь и з л о п о л у к и въ Варна.
'{f^ff)fu\,l¥r''Tlarrxrilr''ttn't]ut'
жгпгтуфг
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В. Щ А А Д Е К Е Р Ъ
Варна — Русе — ПлЪвенъ.

b;

I МОТОРИ за бензинъ, МОТОРИ за нафтъ,

hi

най-гол*мъ складъ съ:

ГАЗОЖЕНИ
МОТОРИ
и
ПАРНИ гарнитури вършачки, вськакВИ ПарНИ ШаШИНИ за индустриални щЬлп.

Всичко отъ фабриката
ш\
Рустонъ, Прокторъ и C-ie Л-тдъ
Линколнъ — Англия. 1

Землед'Ьлческото и търгов
ско състояние па Турции
Прегледа който даваме по-долу вър
ху земледелческото и търговско съ
стояние на некой отъ по-главните
землед-влчески области и търговски
центрове въ Европейска и Азиатска
Турция, презъ месеците септемврий
и октомврий, е доста интересенъ, тъй
като той дава едно пълно и ясно
представление не само за доскорош
ното състояние на посевите, за ре
зултатите отъ последната реколта на
разни отомански земледелчески про
дукти, еднообразни съ такива произ
веждани и у насъ, но и за състояни
ето и движението, въ сжщите тър
говски центрове, както на специална
та съ тия продукти търговия, тъй и
на общата тамъ търговия, която поч
ти на вевкадъ- била най-неблагопри
ятно повлияна, отъ сегашниятъ воененъ конфликтъ между Италия и Тур
ция, и вьобще отъ сегашните поли
тически обстоятелства.
EeponeucKumtb области-

•

Одринско.
Започнатите зимни посеви продъл
жавали нормално. Обаче, въ известни
местности, i t закъснели поради лип
са на работници презъ вреье на жет
вата и вършидбата. Последната ре
колта на жита, ечмикъ, царевица,
и овесъ превишавала миналогодиш
ната съ 25—30 °/о както въ каче
ствено, тъй и въ количествено отно
шение. Тъй слшш и производството
на пашкулите, които въ качествено
отношение биле превъзходни, се пред
ставлявало по-изобилно отъ минало
годишното.
Вносъ значителенъ, но износъ твър
де слабъ, едно поради незадоволителниятъ курсъ на храните и друго по
ради липсата на улеснения за тран
спортирането на предназначените за
Европа продукти. Освенъ това, владеющата по настоящемъ тамъ монет
на криза съставлявала важна пречка
за сключването на търговски сд*лки.

Новъ хотелъ-Казино.

5,Вузлуджа" - Габрово.
Елегантно мобелирани стаи. — Обстановка модерна.
J
j i ГОСТИЛНИЦА ОБРАЗЦОВА.
. Собственъ кинемотографъ. Извънредна чистота.
'<У \
Бърза прислуга.
Пжтницигпр'вдставители гости на Габрово ще наагврятъ въ
хотелъ ;Бузлуджа" най-приятенъ и най-износенъ приемъ.
Телефонъ на разположение на пжтницит-в.
Отъ Дирекцията на хотелъ казино Б у з л у д ж а — Г а б р о в о .

„Оригинплъ" -„Original"
отъ фабриката

Frister & Rossmann
основана въ 1864 година.
Единствена, най-усъвършенствувана, бързошевна и солидно конструирана

шевна машина

„ОРИГИНАЛЪ" нима съперница!
Благодарение на преимуществата й предъ другите машини
има вече въ употребление 1V» милиона машини.
Г. г. търговци искайте каталозите съ експортните цени и
условия о т ъ :
Генералния представитель за България

Ат. К. НЪмцовъ —София.
ул. Трапезица № 6

'

Телефонъ № 1143.

София.
Грандъ хотелъ

„Петерсбургъ"
55 стаи, 4 етажа.
Парно отопление, електрическо осветление.
Жгълъ на улиците „М.-Луиза" и „Екзархъ Иосифъ"*

0^г За знание.
Явява се на интересующите се търговски кжщи нужЩ дающи се за представителство на артикулите имъ отъ ра' зенъ родъ за Силистренско, Куртбунарско и Тутраканско да
се обърнатъ, като испратятъ условията си до Господина

Иваиъ Балкански — Силистра.
Комисиона-Представителство.

Скеченско.
Тютюневата реколта тазъ година,
вследствие на поройни дъждовен на
извънредно горещото лето не била
благоприятна. Въ сравнение съ мина
логодишната, тя представлявала единъ
дефицитъ отъ 50%, Отъ друга Стра
на, политическото положение е повли
яло вредно върху тамошната пияца,
гдето движението на търговските опе
рации било твърде ограничено. Покрупните търговци се въздържали да
пристжпятъ къмъ покупки и техната
бездейность се отразявала неблаго
приятно и върху дребната търговия.
Не по-малко еж. способствували за
тоя застой и кредитните тамъ учреж
дения, които чувствително намалили
операциите си.
Гюмюрджина.
Очакваните благоприятни резулта
ти отъ реколтата на храните еж се осъ
ществили. Особено реколтата на жи
тата [превишавала значително миналогидишната. Оная обаче на цареви
цата, въ количествено отношение
представлявала дефицитъ отъ около
20% въ сравнение съ миналогодиш
ната, но въ качествено отношение
била по-горня. При това и производ
ството на тютюня, съ изключение на
малки повреди, причинени въ некой
села отъ падналите презъ летого
силни дъждове, било доста удовле
творително. Количеството на това про
изводство възлизало на около 500.U00
оки, срещу около 750,000 оки презъ
миналата година.
Презъ септемврий т. г., вселствие
пристигнали въ големи количества
Храни, движението на операциите въ
тамошното тържище е било доста
живо. По-късно, обаче, едно поради
монетната криза и друго поради политичеекчте събития, по следва лъ за
стой.
Купувачите на храни се държали
резервирано, въпреки правените имъ
отъ продавачите отстжпки. Тъй сжщо и операциите съ тютюнъ еж. би
ле по неблагоприятни отъ миналого
дишните, ако се ежди отъ сравнител
но ограниченията кредитъ, авансиранъ
презъ текущата година на земледелците отъ крупните купувачи на тоя
артикулъ. Въ всеки случай изглежда,
че тамошното тържище не е изложе
но на чувствителни сътресения отъ
сегашните мжчни обстоятелства.
Солунско.
Състоянието на реколтата удовлет
ворително. Памучната реколта добра
и въ качествено и въ количезтвено
отношение. Тютюневата — въ количе
ствено изобилна, но качествено по
средствена. Сусамовата—слаба вслед
ствие на появилата се болесть no ра
стението. Тазгодишното производство
на сусамътъ представлявало дефицитъ
отъ около 55% въ сравнение съ ми
налогодишното.
Никакви сериозни търговски сдел
ки. Тържището се намирало почти
въ застой.
Битолско.
Реколтата на храните, която въ
продължение на по-вече отъ 7 годи
ни беше почти нищожна, прЬзъ те
кущата година била доста добра. Тя,
по всека вероятность, ще покрие на
пълно нуждите на местната консума
ция. Въ Прилепената околия рекол
тата на тютюна е била тоже добра и
по качество и по количество, Новигв

посеви извършени при добри условия,
благодарение падналите н а в р е м е
дъждове. Требва да се забележи, че
отъ 1902 година насамъ, вследствие
емиграционното движение тамъ, както
и вследствие на политическите •обсто
ятелства, земледелието въ тоя край е
било твърде занемарено. Поради то
ва, днесъ битолското тържище е пре
станало да играе роль въ износната
търговия на страната. Стойноста на
вносната му търговия презъ месепъ
октомврий т. г. иъзлиза на около
S0i'),()00 турски лири. Тоя вносъ се
представлява главно отъмаьифактурни
сгоки, часть отъ които еж бели пред
назначени за Янинско.
CtpCKO

Летните дъжиове причинили повре
ди на тютюневата реколта. Въ коли
чествено отношение, тя изглежда поч
ти равна съ миналогодишната, но въ
качествено, неудовлетворителна.
Добрите качества представлявала
30% отъ цвлата реколта. Върху ре
колтата на памука и на царевицата
дъждовете нанротивъ упражнили мно
го благоприятно влияние.
Експортното движение било твърде
слабо. Презъ целия м. септемврий не
еж биле експортирани отъ тамъ по
вече отъ 40 вагона ечемикъ. Опера
циите съ тютюнъ първоначално сла
би, но постепенно съживявани. Зна
чителна часть отъ находящата се но
селата стока продадена.
Драма.
Презъ целиятъ м. октомврий бёрилбата и манипулацията на тютюня из
вършени при най-благоприятни атмо
сферни условия.
Слабъ оборотъ, предизвиканъ още
отъ владеющата тамъ парична НЕМО
ТИЯ и отъ намалението на кредита
отпущанъ до сега отъ местните бан
кови учреждения. Малки количества
тютюнъ отъ последната реколта про
дадени при цени релативно удовлет
ворителни. Притежателите на останалиятъ непродаденъ стокъ ще треб
ва, вероятно, да чакатъ неколко ме
сеца, до гдето добиятъ ожидаваните
отъ техъ цени.
Япина.
Зимните посеви, ако и малко затруд
нени отъ бездъждие, извършени при
добри, инъкъ, условия.
Реколтата на маслините се предвестявала много изобилна, но липсата
на работни ржцв, която вследствие
мобилизацията на войските, отъ день
на день се чувствувала все повече,
заплашвала земледелческото население.
Почти пълна бездейность въ Яненскот) тържище, преписана на п ми
тическите събития. Освенъ това и
чуждестранните търговци, при тия
събития, не се решавали да изпратятъ стоки за Еаиръ и Албания, така
щото и износната и вносната търго
вия на тая область се намира за сега
въ големъ застой.

XX Редовна сесия на Варнен
ската Търговско-Индустриялна Камара.
Зааъдание VI на 8/XII—iyn г.
Начало въ 3 % ч. следъ обедъ.
Председатель г. П. Г. Петровичъ.
На дневенъ редъ е дебати по Браш
нената ни индустрия въ неточните
пазари.
Г-нъ Серафимовъ. Да се направи
всичко възможно за да се премахне
митото 3% въ Турция на нашите
брашна, като се направи въ замена
отъ нашето правителство некаква отстжпка на Турчия за другъ артикулъ.
Г-нъ Секретаря оборва това пред
ложение.
Г-нъ Дафиновъ. Брашнената инду
стрия у насъ постепенно расте. За
това помагатъ грамадните мелници,
които се построиха напоследъкъ.
Требва да се подобри и качеството
на брашната, а за това еж необходи
ми грамадни капитала и огромни мел
ници. Държавата требва да се при
тече въ това отношение на помощь
на мелничарите.
Дадена на гласуване резолюцията,
предложена отъ бюрото се прие.
Следва на дневенъ редъ: „Законо
проекта за данъка върху прихоГ-нъ Секретаря дава некой обяс
нителни бележки по законопроекта.
Подобенъ данъкъ е имало на всекжде, въ всички напреднали страни.
Най-напредъ се яви въ Англия. Попосле се яви въ Германия. Послед
ния се явява но-справедливъ и подобъръ отъ първия. Следъ това по
степенно се явява и у всички други
напреднали страни.
Негодувание отъ такъвъ законъ се
е явявало отъ страна само на дребни
търговци, които не еж. държали теф
тери и не еж можели точно да посочатъ приходите си.
Прочита се законопроекта, изцело и
се приема по принципъ.
Пристжава се къмъ разглеждане
законопроекта членъ по членъ, като
се искатъ следните изменения:
По чл. I. Закона да обгржща всич
ки данъкоплатци, включително и земледелците, а не само изброените въ
члена професии.
По чл. 2. Да се облагатъ съ дадъкъ всички граждани.
По чл. 4- Да се освободятъ отъ
данъкъ чуждите капитали пласирани
у насъ въ видъ на заеми.

По чл. j ,

буква л. Цифрата 300

да се измени: 300 за селата и 600
за градовете.
По чл. 8. Вместо den години да
се измени на три години.
По чл 20. Облагането да почне
отъ 1% (а не 1%) и да стигне до
6%. като се повишава съ 7г %, а не
както е въ законопроекта съ 7*По чл. 2J. Да се унищожи прока
рания въ тоя чл. принципъ, че ако
предприемачътъ не плати данъка си
унищожава се предприятието.
По чл. j6. Въ втория пунктъ ци
фрата 660 л. да се увеличи на 9J0 л.
По чл. 41- Да се премахне поста
новлението, което заставя господари
те да събиратъ данъка отъ своите
служащи и въ противния случай да
се държатъ тв отговорни.
Утре ще се продължи разглежда
нето на останалите членове.
Заседанието се зарки въ 67s часа
вечерьта.

киране взе началото на осъществя
ване. Ние можемъ да се похвалимъ,
че и въ тоя въпросъ нашата идея се
възприе. На 12 того мелничарите
експортери отъ Варна и отъ НЕКОЙ
околни други места имаха събрание
и решиха да се синдикиратъ на на
чалата на пълна търговска взаимность,
които ще бждатъ изработени и по
дробно изложени въ единъ договорт..
Въ сжщо!о събрание се избра и три
членния комитетъ, който ще руково
ди делата на синдикиранитв мелнича
ри — експортери. Председатель па
комитета е г. К. Ранковъ, подпрвдседатель — г. Н. Енчевъ, секретарь
— г. Кр. Петковъ. За по нататашната дейпость на синдиката ще има
ме случай да даваме осветления.
Линията Царева-Ливада — Габ; ово.
Министра на общите сгради е писалъ писмо до царя и го е молилъ
да определи день, въ който, въ него
во приежтетвие да се открие и тури
въ експлоатация железнопжтната ли
ния Царева-Ливада — Габрово, коя го
е готова. Тия дни, вероятно къмъ 20
декемврий, отваряното ще стане, ако
времето благоприятствува.

Заседание VII 9/А7/ юл г.
Начало въ 37г ч. следъ Обедъ.
Председатель Г-нъ Яко Найденовъ.
На дневенъ редъ е продължение
разглежданието на законопроекта
членъ по членъ.
По чл. j6. Въ ал. I да се зачер- Поканени сме да помолимъ,
кнатъ думите: или финансовия г. г. уиравителя на митницата и упра
агентъ, и да се прибави; и единъ
членъ избранъ отъ еснафа. Въ ал. вителя на порта да се распоредатъ
II вместо общ. управление се поставя да прибързатъ съ постройката на
хангарите, които спжватъ движение
държавата.
то
на кея и не даватъ възможность
По чл. /7- Вместо единъ — двама
представители на камарата въ ал. I на стоките да се събератъ подъ су
и плащани отъ държавата, вместо шина.
Съ месеци вече стърчатъ развали
камарата — въ ал. II.
ните
на хангарите като места за ку
По чл. j8. Прибавя се: плюсъ кумявки.
Презъ периода уговоренъ
единъ представитель на камарата.
за
посгръйката
на тия хангари се
По чл, 6i. Този чл. да се измени построиха другаде
цели железници,
така. Ако председателя на комисията тунели се прокопаха,
а варненските
остане въ решенията на комисията хангари още чакатъ довършването
си.
при особено мнение, то това да се
счита за тъжба предъ касационната
Лионски магазинъ въ София.
комисия.
Презъ денесъ царь Фердинандъ по
По чл. ji. Къмъ пункъ 4 да се
сети,
красиво уредения и ферично
прибави: или ако има тъжби отъ да
нъкоплатеца, а пункъ 5 да се заличи. осветявания съ множество електричес
Глобите въ всички членове, кжде- ки ламбички и кандилабри магазинъ за
то се предвиждатъ такива, да бж- продажба на копринени платове отъ
фабриката „К. Чековъ & Сие" на ул.
датъ въ двоенъ размеръ.
По чл. 8j. По този членъ данъка ,Алабинска" въ София и въ удивле
да се определя не отъ финансовата нието си, въ изненадата си отъ въ
администрация, а отъ първоначалната трешния красивъ нарядъ, въ оценка ни
това що виделъ, царя, направилъ едно
комисия.
знаменателно изявление въ следните
Останалите членове на законопро дуии: я Такъвъ магазинъ, съ такава
екта се приематъ.
красива мебелировка и съ такова съ
Г-нъ Халтмковъ, докладчикъ на ко четание въ вкуса по наряда на бога
мисията по проверка на главния фи- тите асортименти отъ стоки, каквито
нансовъ отчетъ за 1910 г., чете акта виждамъ въ него — съ такава дивна
за ревизията на комисията. Приема се. елегантность, която да ме пленява, азъ
Г-нъ Секретаря дава отчетъ за видехъ само въ Лионъ*. Ние писах
финансовите операции на камарата ме за сжщия магазинъ преди повече
презъ отчетната 1910 г., който сжщо отъ мЬсецъ време, когато той още беше
се приема.
въ началото на отварянето му. Е, да, йе
Следва на дневенъ редъ докладване на въ София още единъ втори мага
правилника и програмата на вечерни зинъ по красота на наряда и, по елете търговски курсове и правилникъ за тантностьта на богатите си мебели.
учителите.
Редко има такива магазини и въ мно
Г-нъ Директора на Търговското го други европейски градове. Но за
училище докладва:
насъ това е по малко ценно. Истин
I. Правилника за вечерното търгов ски ценното е, че тамъ се продавать
ско училище и програмата на сжщото. изключително копринени платове отъ
Приема се правилника, а програма- български произходъ —отъ превилегимата се предоставя на училищния ваната I-ва Българска Копринена фа
съвета да я изработи и представи на брика „Български Левъ", които се
бюрото на камарата за удобрение.
отличаватъ съ елегантностьта, солидСжщия докладва правилника за учи ностьта и ефтинията си — на които
телите на вечерното търговско учи лионските платове отстжлшатъ, защо
лище, който сжщо се приема безъ то тия на фабриката .Български
изменение.
Левъ" се изработватъ саио отъ чиста
Г-нъ Секретаря докладва нроекто- Натурална коприна и въ техъ не се
правилника за вечерните занаятчийски намиратъ платове съ металическа боя
временни курсове. Приема се.
(багрило) и такива, на които лустроСжщия чете правилника за отпуща- то маскира гнилостьта — които следъ
не стипендия на разни занаятчии. Прие късо поносване начеватъ да се цепятъ.
ма се.
Д а м и т е отъ столицата, че и отъ
Четатъ се следните протоколи на провинцията, когато пожелаятъ да
бюрото: № № 11—1910 г., 1—1911 носятъ копринено облекло адраво, со
г., 3-911, 8-911, 9-911, 10—911, лидно, красиво и да го оставить на
11-911, 14-911, 24—911, 27—911 наследниците си пакъ хубаво, пакъ
модно, ще сгрешатъ, ако не се отнесатъ
и 28—911, които се удобряватъ.
Заседанието се закри въ 6 ч. ве до тоя магазинъ. По всичко и всекога той требва да се предпочита.
черьта.

ХРОНИКА.
Г-нъ Венчанъ В. Христовъ,
отъ фирмата Велико Христовъ и Си
нове, шефъ на клонътъ имъ въ Лондонъ, който тия дни беше дошелъ
въ Варна по случай скоропостижната
смърть на сестриното му дете Велич
ко Христовь, онзи день замина обрат
но за Лондонъ.
Дружество „ Плугъ" Каварна.
Отъ днесъ се отваря подписката за
записване акпиите на новооенованото
въ Каварна Земледгълческо Търговско
Акционерно Дружество „Плугъ" съ
капиталъ отъ 200 хиляди лева срещу
2000 безименни акции. На чело на то
ва добро предприятие въ нашата бо
гата Добруджа еж се турили г. г. Атанасъ Хр. Ючормански, В. Н. Кожухаровъ, Г. Желязковъ, Желю Атанасовъ
и много видни землевладвлци, търгов
ци, адвокати и едри земледелии. Вь
днешния брой, на 1-та страница ние
даваме поканата на сжщото д-ство
върху която обръщаме •вниманието на
четците си.
Българска Генерална Вайка.
Клона на Генералната Банка въ
града ни иуцраздни досегашното здание, въ което се помещаваше 3—4
години и се помести въ новопострое
ното здание отъ д-ръ Флори иа"нроГ
тивоножния жхълъ на сжщата улица.
Това за сведение на всичките г. г.
клиенти на Генералната Банка.

Мелничарски Синдикаты
Нашата прокарвана отъ неколко
години идея ва мелничарското синди-

За пристанището въ Балчнкъ.
Веренъ на обещанието, което бв
далъ на депутацията, г. Министра на
обществените сгради, е предвиделъ
въ бюджета за градежъ на пристани
ща презъ идната 1912 год. 200 хи
ляди лева за предварителните измер
вания и изучвания на балчишкото при
станище, за да се начне строенето му.
Намеренията на министра на общи
те сгради
по подобряването на телефонната служ
ба въ Бургазъ, които чухме лично
отъ него, сл много Добри. На него не
му еж докладвани рапортите, които
н-ка на Бургазката станция е прати лъ
съ ходатайства за наемане ново згодно помещение за станция, за уголе
мяване персонала по телефонната
служба, за промьната на номератора
и пр., но той неиосрвдетвашш отъ
публиката и отъ вестниците знае
вичкитв тия недостатъци и неуредби,
за това следъ гласуването на бюдже
та и когато тоя последния начне да
се упражнява, ще направи всичко да
се премахната всички недостатъци по
устройството на телефонната служба
въ Бургазъ. Що со отнася до номера
тора, той мисли, щомъ пристигиатъ и
се инсталиратъ новопоржчаиите таки
ва за Софийската станция, за въ Бур
газъ да изпроводи единъ или повече отъ
сегашните софийски. Интересите на
бургааките търговци нему му сг>
црисжрдце, ще може да ги удеше?
твори само, когато разполага съ нуж»
нитв средства.
Бургазката Търгов. Камара
ще открие иасвданията на своята ре
довна сесия дмесъ, 15/X1I но причина,
че министра едва на 12 того ушъ да
првгледа и утзърди избора на члено
вете и отъ гр. Бургазъ.

Брой 308
в ТЪРГОКВСИ

Т Ъ Р Г О В С К И
Модерснъ театръ к. Ранковъ.
Новопостроения въ града ни модеревъ театръ „/{. Ранковъ" е готовъ
— електрическата инсталация, апара
тите и всичьит* други разни машини
и принадлежности еж, п >ставенц по
местата си. За пубвиката театра, съ
най отбрани ленти и невидени отъ варненци до сега картини, ще се отвори
на 25 того — първия день на коледа
— отъ когато ще започнатъ и редов
ните му представления. Безъ съмне
ние, въ тоя новъ модеренъ театръ
всичко е модерно и заслушващо да се
посети и в и д и . З д а н и е т о е
доста
хигиенично
та
в-Ьчъ н-Ьма публиката, особенно дъщата съ крехка"възрсть, да се душатъ,
както до сега е бивало по разните
бараки и душилнини. Децата ще намиратъ истинска наслада тукъ и неще вечъ да се скитатъ по улици
те, а ще виждатъ и черпятъ поукв
и знание.
Една поправка.
Въ брой 305 на вестника си въ
статията: Решения на индустриалния
съвътъ въ номеръ по редъ 14 сме
пропуснали една грешка. Исакъ &
Леви требва да се чете: Исковичъ
& Леви.
Неверно съобщение.
Единъ маниякъ чузденецъ разпро
странява нев-Ьренъ слухъ, че е сьставилъ никакво яйчарско дружество за
подобряване яйчарската търговия, т.
е. той и фирмата, която той пред
ставлява да крадатъ повече, отколко
то до сега. Упълномощени сме да явимъ,
че никакво яйчарско дружество отъ
български търговци нъма. Има единъ
бандитъ съ 3—4-ма нему подобни,
които ие.катъ да устроятъ една грабителска шайка, кояго да ограбва и
държавата, но това не ще й се „удаде.
Противъ увеличение 1 о на данъците.
Русенските граждани-домопритежатели, свикани на общо събрание въ
„Доходното здание" днесъ на 11 декемврий 1911 г., следъ като изслу
шаха речите на съгражданите си:
запасния г е н е р а л ъ Драндаревски,
Иванъ Д. Буровъ, инженеръ Т. Тоневъ, Ал. Каназирски, Никола Мъгловъ Георги Армяновъ, Иванъ Божковъ, Нено Димовъ, Маринъ Петковъ
и др., относително прекомерно висо
кото оценяване имотите имъ подлежящи на данъкъ върху сградите и
като взеха предъ видъ :
1) Че съ станалите въ края на 1910
година изменения въ закона за данъ
ка върху сградите се отне най сигур
ния и постояно [астящи доходъ- на
градските общини — октроата — ка
то имъ се даде въ замена данъка вър
* ху сградитв и се заставиха финансо
вите власти да увеличатъ чрезмерно
оцвнките на имотите за да се добие
гарантирания отъ държавата доходъ
— равенъ на поетлшлението отъ ок
троата — така че държавата да неблде принудена да повръща на об
щините часть отъ отнетите приходи;
2) Че облагателните комисии, на
правлявани предимно отъ финансови
те органи, при оценката на имотите
еж се руководили изключително отъ
желанието да добиятъ колкото е въз
можно по големъ приходъ отъ данъ
ка върху сградите, като сл вземали
въ съображение само тия признаци,
които, макаръ и неоснователно, еж.
имъ давали привидно право да покачватъ цените на имотите, безъ да взематъ въ внимание техната доход
ность ;
6) Че облагането на имотите съ да
нъкъ върху сградите за 1911 година
става едва кжде края на сж.щата го
дина, вследствие на което извънред
но обременените съ данъкъ домопритежатели нематъ възможность даже
да облегчатъ до некждв положението
си чрезъ прехвърляне на часть отъ
тоя данъкъ върху наемателите на
сградите;
4) Че първоначалната комисия, на
товарена съ описването и оценяване
то на имотите, не е имала пълния законенъ съставъ споредъ ьредписанията на чл. 5 отъ закона за данъка
върху сградите и че въ повечето слу
чаи комисията се е състояла отъ два
ма и въ съвършенно редки случаи
отъ трима членове, и
5) че въпреки изискванията на чл.
8 отъ САЩИЯ законъ притежателите
на имоти, подлежащи на данъка върху
сгррдите, не ся. били поканвани да
приежтетвуватъ при преглеждането
на декларациите и оценяването на
имотите.
РТзШИХА:
1) Да се помоли господина минис
тра на финансите да направи нужднитв постлпки предъ Народното Съ
брание да се узакони, щото данъка
върху сградите за 1911 година да се
събере по облога за 1910 година;
2) Да се отмени оценката напра
вена отъ първоначалната комисия,
като се нареди: а) да се разследватъ
незаконните действия на тая комисия
и накажатъ провинилите се нейни
членове и б) да се назначи нова ко
мисия, която, въ пъленъ законенъ със
тавъ, дд извърши описването и оце
няването на имотите подлежаща на
данъкъ върху сградите, и
3) Възлага се на бюрото на събра
нието да поднесе настоящата резо
люция на Господина Министра на фи
нансите и прати преписи отъ нея на
русенските народни представители,
съ молба да я подкрепятъ предъ Гос
подина министра.

t Христо Г. Дановъ.
Историята на българската просве
та и на възраждането е на половинъ
векъ свързано съ това име. История
та на българската нова книжнина и
на типографската щюмишленность въ
царството ни и въ широките преде
ли на Турската империя, до кждето
проявява животъ българската душа,
половината отъ съществуванието си
длъжатъ на тоя великанъ работник-..
Но почина и той, почина и тоя живъ
спомень отъ епическата епоха — по
чина храбреца, който съ българското
слово въ разните епохи води на три
фронта борба: съ гърцизма, католи
цизма и турцизма. На 11-ий того пре
даде той Богу духъ. Богъ да прости
Дпда Христо Г. Дановъ добриятъ
и плодовитиятъ български учитель,
търговецъ и промишленикъ.
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Брашна.

Варненско тържище.

Варна, 14 декемврий 1911 год.
№ 00 75 кгр. торба 20*— лв. „
№ 0 —
- 19*50 , §
№ 1 —
— 18*50 . сЗ
№ 2 —
- 18*- . "
№ 3 —
— 1750 , °
№4i/, _
— 15*50 . «

Варна, 14 декемнрий 1911 год.
Днесъ тукашната борса не се състоя,
понеже по причина на дъждовното
време не могатъ да се сондиратъ ва
гоните.

Бургаска борса.

10/ХП 911 г.
МАНИФАКТУРА.
Днесъ на борсата имаше 80в/8 ва
Памучни прЪжди
гона и 13 тона.
Зимница. Имаше на борсата 485/в
Варна, 14 декемврий 1911 год.
вагона. Продадени по следните цени:
Варненска — „Борись"
16*70 лв. % за 55 либри отъ Скобе
№ 4 л. зл. 11*95 пак.
леве, до 18-20 лв. % за 62Vi либри
1 2 - II
отъ Стралджа.
•» 6 „ I I
12*10
Жито. Имаше 11 вагона. Прода
и 8 „ II
12-20 it
дени
по
следните
цени:
20
лв.
%
за
..
10
,,
„
1
И
£
12*40 и
59 Д либри отъ
Стралджа, до 2 Г 20
н * ^ i> »
1
«
"к
1265 •I
Пръустроена фирма въ Свиленъ лв. % за 62 4 либри 8отъ Яиболъ.
14
|
а
>» * *
11
it
1305
Кукурузъ. Имаше 7 Д вагона. Про
(М. Паша).
а.
11 *•"
II
И
13*45
Досегашната фирма на Петръ Фо- даде се по 14 лв. °/о
„ 18 .. ,.
Ртжь. Имаше б'/г вагона. Поодатевъ въ гр. Свиленъ (Мустафа Паша,
Английски
Одринско) се преобразова и отъ 1/14 дени по следните цени: 14*90 лв. %
1к-во
за 53'/j л и б р и отъ Любемецъ, № 8/12
ноемврий започна да функционира
12-30
;
подъ името „Братия Фотеви* , въ до 15 лева °/0 за 56 либри отъ
8/14
12-35
съшия градъ. Предметъ на търгови Стралджа.
12/14
12*45
8
Ечемикъ. Иташе 6 /* вагона и 0ТЪ
12
ята й е манифактура и галантария.
14
12*60
%
Въ състава на така съставената фир тона. Продаде се по 16'40 олв.
18
13-60
тЪ
Новама, освенъ Петръ Фотевъ, като съ- Чирпанъ, до 16*50 лв. %
20
13*90
дружникъ влиза и брата му Георги Фо Загора.
22
14-20
Фий. Имаше 1 вагонъ и 1 тонъ.
тевъ, доскорошенъ екзархийски ин24
14-50
спекторъ на училищата въ Одринска Продаде се по 16.50 отъ Чирпанъ до
18/24
1405
та область. Къмъ главния предметъ 17*40 лв. °/0 отъ Ямболъ.
Сулани
на търговията си фирмата си задава
10-40
Адана
№ 4/8
за цель още да търгува и съ преж
1060
Митилински
№
4/8
Чуждестранни борсови Измирски
ди, да прави житарство, да събира и
10*30
№4
продава пашкули и същевременно да
съобщения.
10*50
№6
се занимава съ некой банкерски опе
10-70
№
8
рации. Състава на личностите въ фир
14 декемврий 1911 год.
10*90
№10
мата с& най големата гаранция за
11-10
№
12
Анверсъ
зимн.
j
раздникъ.>
успешното функциониране на тая но
1 Пг
„
кукур.
'
ва къща въ намъ. съседния градъ
Ливерпулъ.
Браила зимница подържано
Свиленъ отъ Турската империя.
П а м у к ъ . Тенденция едва
„
„ 1% смесь
подържана.
4о/
»»
»i
' /о
»
Вчера 6txa на котва
4-91
За декемврий
въ Варненското пристанище следуюЗа
юний—юлий
4-92
Лондонъ"
зимн.
тихо
,
,
Б е з ъ H3Bi CT
щите параходи, некой отъ които сто
За септемврий — октомвриий
502
„ кукурузъ слабо 1 s
яха дэ самия кей ;
Пенденъ, София, Траки, Грацъ, Ню-Иоркъ зимн. дяк. 97 /e пов. 1'6/в
.
„
май 102% спад. /в
Пелопсъ, Кирилъ, Мартъ - Муръ,
11
,i
ЮЛИ
Фелноръ, Етелъ и Рересби. Всички, кукур. декем. безъ сделки
i e работници на кея беха заняти съ
и
м
май
„
товарянето английските параходи съ
Варна, 14 декемврий 1911 год.
Б.-Пеща
зимн.
априлъ
,
царевьца.
„
кукур. май
Варненската дневна пияца
=
,
На вниманието на портовия н чал- Берлинъ зимн. декем.
= : Цени въ брой.
и
»» май
,
никъ.
Захарь каси кгр. 50 др. б.
51*—
. ръжь декем.
„
Мнозина търговци ни се оплакватъ,
я
»
» 25 я щ
£b'ib
»
к
май
„
както и ние сами днесъ имахме слу
„
Едри
бучки
50
кгр.
„
52*—
„ кукурузъ декем. „
чай дп се уверимъ, че площада на
п
п
v лО 9
у
Jo.
кея е прокопанъ съ ями пълни съ Ливерпулъ зимн. мартъ „
„
торба
(келле)
кгр.
1*03
„ май
каль и мръсота, а особено местата
„
торба
ситна
брашно
1.05
„ кукур. януар.
№ № 5, 6 и 7. При това почти всич
„
„
песъкъ „ кгр.
098
„
,
февр.
„
ки улици водящи къмъ кейния пло11/XII 1911 год.
щадъ сл» гокрити буквално въ каль Чикаго зимн. декем.
,
до колене и човвкъ за да се добли
„
„
май 977/8 спад. */в Триестъ.
жи до кея требва или на кокили да
.
»
юлий
Въ корона за 100 кгр. захарь
ходи или съ аеропланъ да прехвър
„ кукур. декем.
—
тенденция подърж.
чи. Липсва ни само електрическо ос
„
„
май 63 в/8 спад. «Д
За готова стока
39
ветление за да се огледаме въ кал
За ноемврий—мартъ
39
„
юлий
ните локви. Нема съмнение че тази
Прага.
мръсна, вонеща каль когато изсъхне
ще се обърне на прахъ, пъленъ съ Телеграфически известия отъ стран
Захарь тенденция тежка.
ство за 8 декм. 1911 г.
милярди микроби, които ще се разГотова стока празникъ.
несатъ отъ вётъра въ домовете ни и
Кафе Рио I
310
ще ни заразатъ, както сме вече зара
ПИАЦА
ЖИТА
КУКУРУЗИ
» П
2*95
зени съ множество болести, които
, III
2 85
ежедневно взиматъ свойта данъ.
Днесъ
Вчера Днесъ Вчера
. Лаве I
310
Сега баремъ градътъ е снабденъ съ
.
П
2.95
изобилна вода нека се пуснатъ чеш Ню-Юркъ
. III
2.85
мите да се измие кальта въ морето
„
Rolle
I
3.40
98—
63% 70—
98'/«
съ помощьта на пожарната команда. Декемврий
,
II
3.30
Май
74—
96%
97»/.
Да ли ще чакаме Н. Ц. Величество Юлий
11/XII 1911 год.
102»/4
103%
Господаря да дойде некой денъ и ни
Триестъ.
хвърли въ лицето укори че сме мръс Чикаго
(Въ корони за 50 кгр.)
ни хора за да се сепнемъ и побър
Кафе
„ Сантосъ"
Декемврий
94—
9
5
64—
637,
заме да очистимъ улиците си.
Май
За декемврий
791/*
99%
64% 6 5 98»/.
Много лошъ обичай се е завелъ да Юлий
94%
95'/»
За Маотъ
80
64% 65—
правимъ шосейни улици, които ниКафе Рйо
какъ не еж. практични, защото летно Парижъ
За декемврий
79
време улиаите ставатъ прашни, а зим
За мартъ
781/»
Януарий-Априлий
2605
но — кални. За Бога, постелете ули Жита
Бахаръ
1.3U
Мартъ-Юний
2635
ците съ каменъ поважъ да се пре
Януарий-Априлий
32-40 Анасонъ новъ I стока Сакъзка
1*30
Брашна
махне кальта за винаги.
Мартъ-Юний
32-85 Пиперъ червенъ I
0 80
Рапицови
Ноемврий
76-25
И
0*78
Поради падналите напоследъкъ Масла
Декемврий
76-—
Кимьонъ
I новъ
1 80
дъждове и закаляването на пътища
Днесъ Вчера
Леблебии
елеме
I
048
Берлинъ
та пристигането на храните по раз
• П
0-47'
ните станции напоследъкъ е намаля
Декемврий
204-50 205-25
,
cj&pa
нема
ло до минимумъ. Складовете при га Жита
Май
213-25
214-75
)
3*90
рите еж почти изчерпани.
185-50 185-50 Лимонъ тозу кристалъ
Ржжь
) Д«"»Р«*
»
, обикновенъ
3.60
194-50 195-—
Възможно е при настъпването на
Свещи Gouda 3 1 /. к. VI каса
Г35
Св. праздници храните значително да Кукурузъ) ДеакйемвРий
165*
,
Specialite
к-о 1*32
се изчерпятъ и тука въ пристанището.
Ляверп.
Свещи
„ Extra
„ , 2*—
,
,
файтондж.
1 к-о 190
Тегления на класната лотария.
7/3%
7/4%
Ж
™
)мДаерКтГРИЙ
7/2% 7/2% Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 8*80
При тегленията на 6 класъ, 12 ло
5/9% 5/9%
„
„
II дребна ,, 7 60
тария станали въ салона на .Славян
5/8%
„
мастика за рак. зюм. „ 6*30
ска Беседа" въ София на 12 декемСапунъ Айвалийски белъ I к. 096
врий т. г., при над юра на Нотариуса А
-р-)
Й.
33%
„
II к. О 90
и комисия отъ Софийската Община,
„ Метелински „
I к-о 0-^0
съ изтеглени 120Э печалби, отъ кои
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*—
то безъ наша отговорность съобща
Инностраиенъ бюлетинъ.
it
и
«'
Ю „
,
42*—
ваме само следующите:
39
—
9
Лева зл. 10,000 на № 49785; лв. зл.
Курсъ на сурова захарь отъ борса
35 —
н
it
it
° «•
3.000 на № № 478, 26914, 36628 и та въ Прага.
9 60
Газъ каса руски
37611; лв. зл. 2,000 на № № 15093,
Prag 16/ХН—911 год. н. ст.
„ тенеке 2 тенекета за
9*—
17185, 41816 и 48113, както и още еа промитъ
35*50
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
много други по 1,000—500 и по-доле. „октом. декем. 1912 корони 2580
отъ собствените извори на Братя НоПроверка на горнето може да се франко Aussig за сто кила.
направи чрезъ официалните тиражни
Разликата между сурова и рафини белъ се продава по лева 9 60 касата.
Франко вагонъ Варна.
листа, каквито всеки колекторъ иё- раната захарь е около 11 корони.
1*22
праща при поискване.
Курсъ отъ борсата въ Хавръ за кафе Нишадъръ буци
„
калъпи Salamac к-о 1*15
сантосъ Good Average.
Сода бика( бон. Extra к-о 46 в. 10*50
Havre 15/X1I—-911 год. н. ст.
МАРИНАТА Р И Б А :
., за пране к-о 150 вар.
19*—
за
дек.
януар.
февр.
мартъ,
арп.
май
Калканъ, Торикъ, Кая и други.
1
Синь
какъкъ
к-о
0 58
фр.
83*-8
1
—
81*—81*—
80'/,
80
/,.
Приготвени тъкмо на сезона отъ|
Рафия 1 (лика) к-о
080
за
юний
юлий
авг.
септ,
октом.
ноем.
специалистъ-майсторъ въ тенекета | фр. 80»/« 80'/« 80 — 801/* 80 — 80 — Рафия II „ к-о
0 75
отъ по 1 кгр., има за проданъ
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
за 50 кгр. франко Хавръ.
големи количества.
„
Женов. I к-о
47 50
Забт>л. За по нови и по бързи свЪдеХристо Христостомовъ\
„
фиуме
белъ
едъръ
топч.
39-50
ния интересующий се могатъ да се обрърибопродавецъ
„
„ желтъ
к-о 39 50
щатъ къмъ комисионерската кжща Аронъ Б.
„
„ Триесте № 602 к-о 40*—
централата Варна
Аврамовъ въ Русе, която представлява найлолЪмигЪ европейсли кдщи по тия артикули,
,
Английски Rangoun тор. 3650

«I

Колониялни стоки.

„ Пловдивски I
49.—
Тамянъ I extra
„
Г50
„
II ред. к-о 50 к-о
— 1*20
Сардели «Sltanines*
52*—
„
Петелъ 250 кр.
„ 52'—
„
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
•
,
съ домати 46"—
„
Bride — булка V»
46*—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6-50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1*90
„
„ Vierge
„
„ 1*80
Superieur „
„ 1*75
„ E-Eine
„
„ 1-70
,,
„
Extra
„
„ 1*65
„
„ обикновено митил. „ Г65
„ сусамено I
1*18—1*20
,,
,,
Н
к-о 1*16—1*18
„ фастъчио I
,.
нема
слънчегледово
1-14— 1*16
Новите дървени масла отъ тазго
дишната реколта, ще пристигнатъ
къмъ м. януарий идущата 1912 год.
Маслини Specialite
0-90
„
Superienr „
„
0*87
„
Extra-Extra „
„
085
„
Extra
„
„
0 82
„
Prima
„
„
0-80
Новите маслини, отъ тазгодишната
реколта, ще пристигнатъ къмъ м.
мартъ идущата 1912 година.
окумъ кристалъ
1-07
,
лукзозенъ
.
I 1 /. 1*20
Лукумъ
VH обикновени 1*05
Vr
.
1-05
V.
.
1-05
1 и V.
,
1-03
.
челикъ к. 5 об. 1*03
>
» к. 5 бад. Г05
.
нар. каси к. 10 1'10
Лимони Андросъ к-о 39—40 " 16*50
Лимони италиански
каса
16*—
Портокали Тарабулузъ
14*—
Яфа
14-—
Мандарини връзката
13*50
Солъ Фоча
13-30
» Туниска
сто кгр. 11-80
, Анхиалска
12*50
. Атанаскьойска
12*60
. Ситна (бита)
7*80
енана
13*30
Зачка гол. варели
к-о 0-11
и мал. „
„ 0-12
Стипца големи варели
„ 0*19
„ малки
„
„ 0*20
Рошкови сакъшк.
„ 0*18
„ критски
0*18
Хурми нови
SXO'51
„
.,
КХО-55
„
,,
НХ0*60
Инжири торби
„ 0*55
,
каси на върви
„ 0'70
Грозде черно сухо
к-о 0*84
„
бело „
I
084
„ черно Къбръзъ въ каси
088
Тахънъ
I
„ 1 06
Халва местна
„ Г05
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай I
,, 7—8
„ Я
„ 5-6
.. Ш
4*50—4*80
Хамсия Елеме Extra нема * 0*00
II ,
*
1*40
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 X *5 —
.11
„ 10 X 40—

Строителенъ материалъ.
Варна, 14 декемврий 1911 год.
Керемиди марсилски 1000,
145 лв.
Дъски кубикъ
73—75
(дървета
неизрб.
куб.
60
Обикн.
|
„
изрбот.
73—75
Борови дървета
куб.
85—95
„
„ неизраб „
63—70
Белгийски циментъ I кач.
10—50
„
II .
9
Греди обли
12—16
Каменни въглища.
Варна, 14 декемврий 1911 год.
Кардифъ I качество тонъ
—
II
.
„
48
Коксъ
„
54
Антрацитъ
„
56
Железарски вжтлища тонъ
45
Огнеупорни тухли парчето
0.30

ПАГАЗИШЪ
П. 0, Пипевъ & Синове — София.

Доставя по поржчка^отъ провинцията
хубави модерни платове по сезона, вс-вкаквь
кадифета, готови пердета и перделици и всЬкакви манифактурни стоки по най-изискания
вкусъ и висока качественность.
Мостри се пращатъ при всЬко поискване.

^гт-ятггя 1 дав ИгУ iTU»;-foa-.iiri кп и « п

Грандъ хотелъ
„ПАРИЖЪ". Пловдивъ

1 25 \
1 чифтъ X 3 30 t е единственния рвномиранъ, първо-

Лакерда резана
цела

разрядвнъ, фамилияренъ хотелъ
Цени въ странство:
въ аристократическата часть
Melis prompte
cour.
49
на Пловдивъ.
„ Nov.-Mars
„
49Vs
Sabl Oct.-Decembr „
46
( На всичките стаи гледката е про
сторна и величественна.
Carre Nev.-Mars
„
50V.
Всичката мобилировка в нова и
Метали.
л. зл.
модерна.
Калай Английски кгр.
5-75
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. 30*— ' При хотела има отличвнъ рестораитъ u кафене.
Железа НМ к-о 24 връз. 7-25—7-50.
Телефонъ № 140.
„
Шв. кжео к-о „
7-25—7*50
— Ц-БНИ УМЕРЕНИ. — —
„
шина пръти 100 к-о
0*19
Притеж. и съдържатель:
„
пенчереликъ 100 „
0'19
Нейко Узуновъ.
„
чемберликъ 100 „
0*24
iiiii--4.-04.iirwwv.ii гочт-дщ ыи иди ииСУ
Стомана Англ. к-о 50 каса
24—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80
за влачене вълна съ чепкалка, терманска система
. „ Ю „ 13*20
„ „ 12 „ 13*60 и ярмомелка, английска система, се
1А
1Апродаватъ на много износна цена.
II
II
11
11
*
II
*
За споразумение при II. Стамовъ
„ Галванизир. кгр. 8 „ 00*48 ннижарь — Варна.
, Ю , 00-48
. 12 , 00*48 DDDDDDDD D D D D D D D n
, 14 , 00*50 LJ Преди да тръгнете да пжтувате [=j
О яо во
.
„
00*49 Уосигувете
осигурете се cneuiv
срещу ЯППППЛУКЯ
злополука. LI
Чугунъ
,
тона
110*—
D

I

Даракъ

х

х

п
•

Единъ левъ и половина D•

[=j иска Народното Осигурително Э
^Дружество „БАЛКАНЪ", за да[=]
ЫВи осигури: лева златни 5000Ы
^=| въ случай на смърть или пълна U
Българска Народна Ванна.
Ы доживотна инвалидность причи- У
(Варненски клонъ)
^нени отъ „злополука" ако шь- --1
Варна, 14 декемврий 1911 год.
'тувате по железница, трамвай п
Камбио на виждане (чекове).
Q или съ кола и конь въ течение г~\
Купува продава и инкасира
ц н а 30 дни; постигне ли Ви пъл-.Г]
Анверсъ
99*55 99*85
• на, но преходна инвалидность,*-]
Берлинъ
123 45 123*85 123 80 • плаща Ви се 5 лева дневно п
Виена
104*70 105*05 104*95 •
обезщетение.
г-\
Лондонъ
25*25 25*33 25*32
•
ПОДРОБНИ
СПРАВКИ
ВЪ
П
Парижъ
100075 100*35
•
Д-ВО
„БАЛКАНЪ,"
•
С. Петерсбургъ 266*20 267*50
Цариградъ
22*93 23 00 2299 LJ MtcTHHTt му агенти и шьтующи инс- Q
•
пектори — аквизитор!!.
Г~\
Наполеонъ у Виена Крони 19-'35
Комисиона за преводъ минимумъ на D n D D D D D D n D ПППППП
всички гореозначените държави 1 лв.
да застраховате жи
Комисиона за преводъ въ влтрешвота си изучете ноностьта на Царството е V»%o съ ми
вит-Ь най-износни и либерални
нимумъ 25 стотинки.
тарифи на старото Д-во я А н к р ъ " . Капитали и фондове
Българсна Търговсна Банна
196 милиона.
(Варненски клонъ)
Сведения безплатно.
Варна, 14 декемврий 1911 год.
Купува
Продава
Представители въ Варна:
Парижъ
1(010
100*35
Чимшкровъ & Сребро!Лондонъ
25-24
25*31
Цариградъ frs [™*
**£

Камбио. |

Ангелъ В. Мангрели

Виена
ьиена
Берлинъ
Анверсъ

I

104 65

'
)100.05
123*40
99*55

10

95

*'
100.35
123
75
99-85

свищовъ
ТЪРГОВСКИ
~ — "
ПОСРЕДИШГЬ
(миситинъ).
m

Брой 308

Стр. 4

,ТЪРГОВЫИ ФАРЪ'

Поржш за гр. Варна и окржга се приематъ отъ П. МШИШКИ - Каварна

ЕишайОИйВШ' Ш Ш З Д 1 Ж Р

КОЙТО ИСКА ДА ОСИГУРИ ЖИВОТА СИ

по най-модернитв, съвършения и най-изгодни комбинации, конто осигуряватъ и за връме на война, и съ участие въ печалбитъ, и съ га<
— рантирано намаление ьа премиитъ;
-

$0ВД?ИРАЖЬ
СОФИЯ
ЛПШЬШШИЬ

Жойго желае д а осигури е р а зестра или постоя*
Н Р Н Ъ HAYAfl'h

з а малол, т

nvn и H

1огава свръхъ това 0 ще единъ опръдъленъ капиталь;

, W(\f|TA

р

Ь нигЬ

СИ

насл-Ьдници, а като порастнатъ да получатъ

VAV

N

иска

cptmy една незначителна вноска да осигури себе си и насл-Ьдници-

iiiviuv T t си отъ пагубните посл*дствия на внезапна злополука, осакатя
ване или инвалидность, каквито могатъ да го сполътятъ винаги, при из
пълнение на занятието му, когато пжтува или въ обикновения му животъ;
МОЙГА и м а дввЖИМИ и недвижими имоти и стоки и желае да ги осиUWUIV Г у р и о т ъ пожаръ, или отъ друга новръда като ги транспортира,

ФАБРИКА
— ЗА —

ОГНЕУПОРНИ
ЖЕЛЕЗНИ =
КАСИ

ДА СЕ ОТНЕСЕ ДО

НАРОДНОТО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО

Ъ"

КОИТО ЛОТРШНВА
АВТОМОБШУ^ОРДУ
СПЕС1ЯВАМН0Г0 ОТЪТЬЗЩ
БАНКНОТИ

ПЪРВА ПО РОДЬТЪ И
МОДЕРНАТА СИ УРЕДБА
ВЪ ЦЪЛИЯ БАЛКАНСКИ
= = = = = ПОЛУОСТРОВЪ.

Телегр. адресъ: Бурджевъ.
Телефонъ № Z0.

условията на което с л най-либерални, ясни и опръдълени.
Като м-встно българско дружество „БАЛКАНЪ" не изнася, а запазва
въ страната всичкитъ' си капитали и ги кзползува за повдигането на
народното благосъстояние, като улеснява осигурените съ заеми и от
пуща такива ср^щу цъ-нни книжа и ипотеки.
Съ високия размъфъ на гаранциитв и резерввтв си „БАЛКАНЪ"
стои въ редътъ на първостепенигв европейски дружества, а при това,
операциите му еж. поставени подъ прекия надзоръ на държавата
— и на акционеригв. —

НАГРАДИ СТЪ И Ш Ж Е Ш .

1 ППЧТЕНЪ ДИПЛШЪ
. 1 златенъ медзлъ,
6 срШрни utffim
3 конкурсни първи nptmiiH.

Първа Българска Фабрша за Дараци

"язяч.

НА

Димитъръ С Тарйкчиевъ — Сливенъ.

Въ машинния складъ на

Искайте проспекти и сведения,

Кб !

които се даватъ даромъ и съ готовность отъ Главната Дирекция
въ София и отъ пжтующитъ и мъстни агенти въ всъки градъ.

Въ фабриката ми се изработватъ отъ солидна кржгла и иожообразна стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа Filztuch
(киче на платъ) всички видове гарнитури: зжби за фабрични дараци
отъ каквато и да било система и виличина, ржчни дараци за влачене
вълна, гребени за добитъкъ и вевкакви други телни издълия, необ
ходими за дарацигв.
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и всЬкакви други машини, мотори и тъ-мъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява и попра
вя каквито и да било машини дараци и др.
= =
Давамъ най-подробни свъдъния за работата. ^ н г =
Работа солидна конкуренция на всички европейски фабрики. Референ
ции по работата може да се поискатъ отъ всички сливенски
текстилни факрики.

рн

Се намиратъ винаги за проданъ всЬкакъвъ видъ земледъ\лчески
и индустриални машини, като: вършачки съ апарати за дребна слэма,
мотори, мелници, турбини, еврики, сноповързачки, жетварки, евнокосачки, евносъбирачки, манила, триори, мисиротрошачки, франпузки
воденични камъни, тухлрреки машини, дараци за вълна, ярмомелки —
ржлни и конски, плугове отъ прочутата фабрика „БЕХЕРЪ", евялки,
ротативи, боруни, култиватори, валяци — гладки и назж.бени, машини
за лекуване хранит* отъ главня—дървени и жел-взни, вевкакви каи
ши,—плетени отъ камилска вълна и кожени, I-во качество минерални
и цилиндрови масла, роначки и пр1 си за грозде, пръскалки, елеватори,
буталки и сепаратори за МЛ-EKO, телени въжета, апарати за точение
на бира, стругове и разни дърводълски принадлежности, както и
всички части и иринадлпжности за земледгьлчески и инду
стриални машини.

Агенция на Българското търг. парах, д-во—Варна.
Съобщава се за знание на интересующигв се, че дружествените
параходи подържатъ елтзднитв рейси:

Линия Варна —Цариградъ
Всвка сябота и понвбгълникъ въ 5 часа сл'Ьдъ объ'дъ.

Линия Варна — Вирея
Ослужва се отъ параходитъ- „ Б о р и с ъ " и „ Б ъ л г а р и я " .
Тръгватъ отъ Варна ВСЕКИ понед-влникъ 5 часа вечерь, като се отби.
ватъ въ Цариградъ, Дарданели, Аирея, Самоеъ, Чезме, Хиосъ, Смирна,
Мишилинг а обратно.

PAIKAHCKA
БАНКА
Щ
(Б an que Halkanique)

Линия Варна — Александрия
Обслужва се вевки 25 дни отъ парахода «Варна", като взема
стока за Навала, Сол/нъ, Александрия, Портъ-Саидъ, Налфа, Бвйрутъ
и Триполи.

Линия Варна —Бургазъ

Александрия (Египетъ) и агенции въ Кайро и Портъ-Саидъ.

Линия Варна — Б а л ч и к ъ — Каварна

АГЕНТЪ ХР. ИВ. ЧИМШИРОВЪ —ВАРНА.

Свищовъ.

Banque Bulgare de Commerce

(Акционерно дружество
Капиталъ напълно внесенъ лв. зл. 5,000,000
Резерви образувани
„ „ ,566,000
1

• • • • • Централа въ Русе • • • • •
Шонове: София, Варна, Бургазъ, Габрово и Пловдивъ = г =
Кореспонденти въ всичкигв градове въ България и странство

—•• Извършва всички банкови операции. ^—
Приема суми безъ^срокъ въ текуща[смътка съ 5% год. лихва.
Суми съ срокъ се приематъ по споразумение.
Купува и продава цънни книжа и чекове.
Издава акредитивни писма за странство и пр.
Банката прави улеснения по операциите съ цъини книжа прие
ла млечни изплащания на купени отъ нея книжа, дава безплатни
сведения по разнит* книжа, прави аванси сръщу ц-внни книжа и пр.
i

ш

Адресъ: М-г El. Mochonoff, Alexandrie (Egypte)
В. Р. №825.
Agences Le Caire & Port-Said,

Радю Фичевъ | С-ие

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА

$t
Ц
|Ц
ч*
М,
| |

Агентура — Иомисиона — Представителство.
Дава вевкакви св-вдения безъ никакво възнагражде
ние на всЬки интересующъ се по всички артикули, които
могатъ да нам-врятъ добъръ пазаръ въ Египетъ.
Представлява и продава брашна на Индустриално
то Дружество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
кжщи на комисионни начала.

За Балчикъ и Наварна всвка ср/ьда въ 8 часа сутринь и само до
Балчинъ в обратно всвка сябота въ 10 часа сутриньта.
Подробни следения за навла, пжтници, добитъкъ и проче дава агенцията.

Фичевъ & C-ie — Свищовъ.

Й

Ел,

Всвка нвдгъля 8 часа и вевки четвъртъкъ въ 9 часа сутринь,
като се отбива въ Нвевмврия, Анхиало и Созоаолъ.

Притежава въ депозитъ гол'Ьмъ асортиментъ| I-во ка
чествени сухи чамови дъски и гр-вди за индустрия и постройки,
разни величини, отъ най.реномиранит-в Галашки фабрики. До
с т а в я с ж щ и т * з а гр- О д р и н ъ и в и л а е т а му, т р а н з и т ъ
•—безъ д а п л а щ а т ъ м и т о в ъ Б ъ л г а р и я ,
Продажба на цъ\ли вагони при най-износни ITBHH и
условия.
Телеграфически адресъ:

m

Ш

Грандъ Хотелъ

U

БУ1ЕВАРДЪ
Г
съ 104 елегантно мебелирани стаи, 4 фамилиярни салона, парно
отопление, електрическо освътление, асеансьоръ (машина за из
качване), 2 АВТОМОБИЛА съ по 6 мъхта возятъ пжтницит-Ь отъ
гарата и обратно
ЦЫ1И: легло отъ 1'50, стая самостоятелна отъ 2 лева нагор*.

Кафене гоствлввда (българска и н-вмека кухня,)
Сладкарннца и бирарЕя, сервира се по листа и табелдотъ.
""
- ЦЪНИ УМЪРЕНИ Z Z Z ,
I
На Г ПИ п г о л м и отъ 10
Приший за хотелъ и i остилница РУ °- *
^^Ш^^ш^шШшШШВ^^ВШ^Ш^Шш^^ШШштш^Ш^шт

ДУШИ ПрЭВИ Се ОТСТЖПКЭ.

Безплатно пренасяне на г-да пасажерите съ авто
мобили „Ford" отъ гарата до хотела и обратно.

БЕЗПЛАТНО ЛЕГЛО.
Като се знае, че вевки плтникъ плаща отъ гарата до който и да е
хотелъ и обратно по 2 лева, всичко 4, то пжтникъ, който ще пре
стои само една вечерь въ столицата и ако спи въ

имжмтжш. Грапдъ Хотелъ »Булевардъ"

— •

ще има НЕ САМО БЕЗПЛАТНО ЛЕГЛО, но ще икономиса даже
единъ или два лева.
Мъсечни абонаменти въ гостилницата и за въ кжщи при
много умърени цъни.

„ГРАНДЪ ХОТЕЛЪ БУЛЕВАРДЪ".

Телегр. адресъ: „Търгбанкъ" „Bulcombank."

Оамо| единъ: опитъ е достатъчно да се уверите, че
шгЬчни шоколади

кокоа кпеамъ кохлеръ

Българска Бараходна Агенция^
„Цариградъ".*)
Службата на s/s ,Борисъ" s/s „България"
Отъ Варна за Цариградъ : тръгва понедплникъ 5 часа вечерь, при
стига вторникъ сутринь; отъ Цариградъ за Варна пр'взъ Бургасъ, тръгва:
cptbda 4 часа вечерь и пристига въ Вургасъ въ четвъртъкъ сутринь, а въ
Варна—петъкъ сутринь.

Линия Варна—Цариградъ—Бургасъ—Варна.
Услужва се седмично съ s/s „Кирилъ".

COCOA CREAM l M

<л НАИ-ХРАНИТЕЛНИТЬ и НАИ-ВКУСНИТЬ НА СВЪТА.*
Намира се всФкжд*, а депозитъ на едро:
Сладкарница „ОХРИДЪ" на Филевъ & Пасховъ, София

%9

Пристанища

Дни

Варна
Цариградъ

Събота
Неделя
Понедплникъ
Вторникъ
Срйда

Бургасъ
Варна

Пристига

|„|
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АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
Капиталъ шесть милиона л в . златни н а п ъ л н о в н е с е н ъ .
Централа въ София. Клонове въ Бургазъ, Пловдивъ, Русе
и Варна. Агентура въ Балчикъ.
Кореспонденти въвсичкитъ- по-главни градове на България и странство.
ИЗВЪРШВА ВСШКВИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, КАТО:
Аванси сръщу ц-внни книжа и стоки, търгов. шконтъ покупка и продажба на м-встни и иностранни ггвнни книжа; чекове, кредитни писма и пр. Даване гаранции за търгове и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни съ
4 % год. лихва.
Съ срокъ най-малко 6 мъхеци съ 4 7 » % г. лихва.
Влогове по-големи отъ 10,000 лева по особни споразумения.
Полагатъ се особенни грижи за покупка и продажба
на чуждестранни ц-внни книжа.
Банката има постоянно въ депозитъ различни мастни ц-внни
книжа, които може да пръдава веднага въ вс-вко
желаемо количество.
Пръпоржчва особено своя новооткритъ отдълъ за купуване и
продаване зърнени храни на комисионна.
Т-вхното приемане и манипулиране се извършва съ най-гол-вмо внимание. За пр-вдаденигв й храни на консигнация Банката дава авансъ при най-износни условия.

Австро-Ориенталско-Д-во — Русе.

| |
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По случай ликвидацията на машинния отд1злъ, Автро-Ориентал- Ш
ското дружество продава останалата въ най-пълна здравина и изправ- Ш
ность вършачка съ локомобилъ отъ 8 до 10 конски сили отъ прочу- Ш
тата английска кжща Robey & С». Ltd., Lincoln.
|Ц
Слмцо, по случай ликвидацията на с&щан отд-влъ продаватъ ^
се а) сноповързачки, 6) съносъбирачки, в) жетварки, г) косачки а) Щ
стоманени плугове отъ прочутата клада Rud If Bachler, която кон- Ш
курира всички отъ тоя родъ клщи, е) сламорвзачки отъ различни Ш
фабрики F. Wichterle, Larl Drissler, Franz Eisenscliimmel ж) тро- Ш
шачки отъ прочутата фабрика Larl Drossier, з) грани, и)'истински №
В 0 д е н и ч н и ккамъни,
амъ
прочути
различни цолове
цоло! отъ УО до fast
" Р 0 Ч у ! И офранцузки
* Р а н ^ з к и _воденични
» и , различни
lzu, к) 2 апарата за слама, които се продаватъ ведно
съ вършач- Щ
ката и на отдЪлно, л) други дребни останали жел-взни артикули""—
луфи, кранове и пр. и пр.
Желающие да купятъ, се умоляватъ да се отнесатъ до канта- Щ
рата въ Русе писменно или лично.
> ^
|
Продажбата може да стане изц-Ьло и детайлно.
ш
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шюш®

Торгово-Промишлен1,ое Товарищество

Преемникъ Алекс-Ья Губкина А. Кузнецовъ и К-о,

=

МОСКВА.

=

Основной капиталъ 100U0U0O рублей.

1аи ЕЪ памет
Продаакбл па едро п р и

В. Рашеевъ и е. Стощоняшшъ, Русе,
единстшеппи представители за България.

Тръгва
5 ч. вечерь

сутринь
5 ч. вечерь
9 ч. вечерь

*) Понеже карантината въ България се вдигна, разписанието ще се
изпълнява редовно.
Агентъ: Спасъ Антоновъ

арн не дарява

Ш

никой, обаче нвй Ви показваме пжтя къмъ богатството. 500 Щ
неразрешени проблеми се пращатъ безплатно отъ
W

С. Krogpel Ш Co.
Patcntvcimltungs-Gosollschatt, Coin n. llli.
Дружество за управление патенти.
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