Година IV

Врой 371

Варна, 21 Априлъ 1912 шд.
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За обявления:

Недьля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сжбота

Варн. Градска Библиотека

Ябонаментъ за Болгария:'
Зя година . . 1 6 лв.
. 6 м-ца , . 8
,
. 3 м-ца , \ 5 „

гярмонденъ реяъ пя 1-вя
стр. 1 лв., на П-ра «•..Ш»
сгр. по 70 ст. на IV
стр. 20 стотинки.
За повече обняродвс
се.лрави особенно j
разумение, j

Тукъ

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство:

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

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

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

Органп, за информация, политическа и стопанадф икономия, търговия, земледелие и индустрия.
s

Единъ брой 10 стот.

Л"

Уредничеството се помйщава в^собствения домъ на уредника..

Пощ. кутия /ft 61

Единъ брой 10 стот.

Уредник-ь* П. ДРАГУЛЕВЪ.

Телефонъ № 223.

JBL

тШЛтт

НИКОЛАЙ КИРИЛОВЪ — Варна.

Maschinenfabrik floscher В. М. В- Н. 60ERLITZ

(Телефонъ N° 135. П уч. ул. .,Малка Пр-вславска).

^ ^

Дългогодишна изключителна спедиалноеть. -.:
Тухларски машини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керемическа индустрия,
Инженеръ-специалистъ на разположение на v сериозни купувачи.
Главенъ представитель за Ромжния и България: r z z z z

СПЕЦИЯЛНО

^ ^

ЕЛКТР0ТЕХНИЧКК0 & ИНФОРИАЦИОННО

•»• „БЮРО" - «
Информира и пр"Вдставлява разни електротех> ични фабрики по съобщителни и освътлителни инсталации, е л щ о и наемане на пом-вщения,
продажби на имоти и служба по всички отрасли на търговията,
промишленостьта и занаятигв.
Всвки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потр-Ббни за гр. Варна, проврнцията и странство. Приематъ се и застраховки: за животъ на ,Ню-Иоркъ'" и за пожаръ на д-во „Фениксъ'.

шшт&шш^шзъ,

Министерство иа търговиятп, промишленостьта н труда.
Тохническо бюро Букурещъ—София.
Букурещъ
Str. Smardan 61

/-'•'];•
София.
Ул. Екзархъ Иосйфъ 33, срЪщу новигЬ бани.

Телефонъ 900.

iff i Ш Т

K-Mmmmm-mw-m ш*шумтгж ж,щ

ошоновъ

Александрия (Египетъ) и агенции въ Каиро и Портъ-Саидъ.
Агентура — Номисиона т— Пргьдставитеяство.
Дава всЬкакви сведения безъ ни какво възнаграждение на всвки интересующъ сё по всички артикули,. конто
могатъ да нам-врятъ добъръ пазаръ въ Египетъ.
Пр/вдставлява и продава брашна на Индустриалното Дружество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
кжщи на комисионни начала.

ВАРНА.

Търговия—Агентура — Коягасиона
Екснедищш 4- Информации = =

Машинна фабрика л жел'Ьзол^ярница

1

Е. МЮЛЩПТЪI С КОМЙЙДИТНО Д-ВО
РУСЕ.

ПОЕМА:
Всъкакъвъ
видъ
инсталации.

а се с

Главни команд»тери:

Д.А.БУРОВЪ&С

I-Во-качественъ антрацита за газожени мотори ще
намерите нра

ИА

Братя Каназмрееи
П о р л ч к и на едро испълнява най-акуратно.

ие

Пръ\цетавлява реномирани чуждестрани фабрики за парни
машини, вевкакви моторйу електрически инсталации и др.

ВАЖНО ЗА ПЖТНИЦИТЪ!

|
|
|

I-ва Българ. Парна Сану пена Фабрика
=
„РАЗЛОГЪ,,
=
на Братя Каназмреви & С ie, Бургазъ.
Пустна въ редовна продажба произвежданитв въ нея най-доброкачесгвенни марсилски, турски и др. сапуни.
,^
Клиентигв й ще нам'врятъ винаги най-нзгоднигв условия и акуратно изпълнение на порлчкигв си.
Ц-ЁНИ БЕЗЪ КОНКУРЕНЦИЯ.

НОБЪ ХОТЕЛЪ
<<

и

53
СОФ

Искате ли да притежавате една усъвършенствувана ма
шина за шевъ, конто
работи на л*во и на
дйено с т р у в а й к и
много ефтино?
^ g Изисквайте винаги прочутата

марка „ D i i r k o p p "
Реномирана въ тхЪпъ св-втъ за нейната здравость и красивость.
Отнесете се за по-подробни сведе
ния при Генералния Пр-вдставитель.

ВАРНА.
BE

Ивонъ Волекъ—Габрово.
Осв-внъ пръ-дставителствата на многото други клицн, има пр-вдставителството и на прочутата евЪтовна машинна фабрика Менусъ,
акционерно д-во вь Франкфуртъ н/ Майнъ, конто е специална по
фабрикуването обущарски и кожарски иашини. Огь нея, съ пр-вдетавителството и съд-вйствието на клшата ни ел построени въ Габрово
три фабрики за обуша: фабрика .Янтра", фабрика .Прргресъ" и
фабрика 'Бизонъ", конто дадоха отличии резултати.
На итересуюшит-в се сме готови вс-вкога да изпращаме *вевкаквц каталози, процпекти, обяснения и др.| стига да се отнесатъ
до каитората ни.
^

„СОЛУНЪ*

,Прогресъ" „Солунъ" и «Екстра.*

Изработва специално: валцови и каменпи мелнвци.

Алесандръ Тодоровъ.

^

Оапунена фабрика

Произвежда чистъ марсилски сапунъ 7 2 % който не отстжпва по |
нищо на истин кия марсилски такъвъ подъ запазена марка „Бориславъ*. |
Единствени производители на прочутия с а п у н ъ за пране fe

Мелничари!

САМУЕЛЪ -

Манистерството на търговията, промишленостьта и труда обявява конкурсъ1 3d учебници въ ср-вдиигв търговски училища по стокозпание и търговско знание, като опр-вд-вля премии: за пър-,
вия 1000 лв. и за втория 500 лева.
Учебницитъ- тр-Ббва да бждатъ съетавени по програмата за тия
пръ\цмети въ ср-вднигв търговски училища.
Желающит-в да взематъ участие въ конкурса тр-Ьбва да пръ\цставятъ учебницит-в си въ Министерството въ два екземпляра (пе
чатни или ржкописни—четливо написани) найчшено до края на M"Bсецъ октомврий т. г.
Рецензирането на пр^дставенигв учебници ще стане за см-втка
на министерството въ София.

въ София.

- = -

ДАВА БКПЛАТН0 ТЕХНИЧЕСКИ СЪВгзТИ ПО СПЕЦИАЛИОСТЬТА.

Складъ отъ вжглища въ B-tpsm.

№ 3182.

Отъ Министерството.

Д
Д°биете съ истинско модерни и доходни инггга
ШШшШЩи лации — не забравяйте да се отнесете и до насъ

ЖРЯЯШШИ

=

Съобщянатъ на интересующит'в се, че осв-внъ .другигв
работи, конто иматъ, извършватъ транспортъ на вевкакъвъ
видъ стоки по всички направления въ Царството и вънъ
отъ него, съ най въчцо прилагане на тарифитв.

Адресъ»: Ж-г El. Moclioiioff, Alexandrie (Egypte)^
В. P. №825.
Agences Le (aire & Port-Said.'

Шжтт Велчевъ

Драгановъ & Златаровъ — Габрово.

0БЯВ1ЕНИЕ

ия.

На ж.гъла между „Пиротска" и ,Ломска„ улици близо до банигв, cptniy халитв и главната : синагога — Лице югоисточно. Парноводно отопление и електрическо осветление. Хотела е нобилиранъ
съ най-модерна конфортна и хигиенична мобилировка. Прислуга бърза и акуратна, извънредна чистота и честность. Хотела е строго
, фамилиаренъ
Ц*ни достжпни за вс*ки. — Телефонъ № 723.

БратияТрояно
ВАРНА.
ПАРАХОДНИ агента, поср"Ьдници, стивадори и прътшриемачи за вевкакви видове работа'въ свързка съ параходствата

П Р И ЦФНИ УМФРЕНИ.
АГЕНТИ на много' Б р и т а н с к и и други пароходни
дружества тука, а стыщНвъ Бургазъ, Кюстендже,,
Сулина, Галацъ и Враила.
Телеграфически адресъ: „ТРОЯНО".

Вурмовъ & Станчевъ — Габрово
Коявснопа, еЕСпедицня и пр-вдетаввтелетва, купува и продава разни стоки за своя и чужда сметка.
Продетавителства; Варна, Русе, Свищовъ, Ссфия и
Цариградъ.

Руеекое общество параходетва и торговли, .
;Въ градската Агенция на Обществото въ Одесса, «Дерибасовска", 33,
„Пасажъ* могатъ вевкога да се купуватъ пасажерски билети за всички
Пощенско-Пасажерски параходи тръгващи задъ граница и п >ртоветв на
Кримъ и Кавказъ.
Русское Общество Параходетва и Торговли поддържа по
вжтръшнпгЬ линии:
Срочни пощенско-пасажерски и товарни «.общения по Кримско—Кавказката ли
ния (седемъ рейса въ седмицата) между Одесса и Батумъ съ засътание Кримский и
Кавказскит* портове. По Николаевската и Херсонската линии (ntrb ежедневно, а зим* три пжти въ седмицата), съ спираиие въ Очаковъ. По ДнЪпрската линия (fltrfe
два пжти въ день, а въ другит/Ь eptMena на навигацията веднъжъ въ дешО-съ? засЬгание всичкит* промежутъчни пунктове.
По задгранячннгЬ линии:
Александрийската права (еженед^лно) между Одесса и Александрия съ ыинавание npteb Цариградъ, Дарданелит*, Смирна и Пирея.
Александрийската обикаляща (единъ пжть въ дв-b седмици), между Одесса ,
и Александрия, съ минаванис пр'Ьзъ Цариградъ, ДарданелигЬ, Атонъ (Св I ора), Со
лунъ, Мителинъ, Смирна, Хиосъ,-Мерсина, Александрста,' Триполи, Бсйрутъ, Кайфа,
Яфа и Портъ-Саидъ.
Македонско — Александрийската обикалягаа (въ двт. недъ^и веднъжъ), между
Одесса и Александрия съ спирание въ всичкит1> ropt помънати портове.
Въмарско—Анатолийската, (въ двЪ нед-Ьли веднъжъ) между Одесса, Варна,
Бургазъ, Цариградъ и портоветЪ на Мала-Азия до Батумъ.
Анатолийската (въ двЪ нед-вли веднъжъ), между Поти и Цариградъ съ спирание
въ Батумъ, Ризе, Трабезундъ, Керасундъ, Орду, Самсунъ, Синопъ и Неболи. •
Черноморсхд—Балтийската (товарна), между Одесса,и С.-Петербургь съ спиране въ Ревелъ, Рига и Либава, а схщо, въ случай на нужда, и въ задграничнитъ по-'
пжтни портове.
Персийската (четире рейса въ' тодината), между Одесса и Басора съ минаване
пр*зъ Цариградъ, ДарданелигЬ, Смирна, Бейруть, Яфа, Портъ-Саидъ, Суезъ, Джедда,
Ходейда, джибутти, Аденъ^ Маскатъ, Бендеръ-Абасъ (линге, Буширъ и Мохамеру.
Севастополь—Цариградската, срочно-товарна (еженедълно) между Севастополь
и Цариградъ.
.Обществото поема върху себ-в ..си извършването навсички митнически—експедиционни формалности, застрахованието на пр*возванигБ съ параходитв му стоки по
вСичкитЬ'линии, а сжщо и организиранието и на екскурсии.
Флота на Обществото состой отъ тридесеть и деветь пощенско-пасажерски
параходи, - Шесть сточно-пасажерски, двадесеть и четири товарни, седемь буксирни
(реморкьори) и петь катера, конто общо иматъ 211,582 тона водизмъстване.
Адмиралтейството на Обществото се намира въ Одесса. То располага съ кораборемонтна работилница, съ свой еллингь и плаващъ докъ, конто издигатъ п ;ваа-гол*митт» кораби на Обществото.
...
'
'''
За\справки могатъ,да се отправять до управлението на Обществото"въС.-Петёрбургъ,'Неккий, 45,—въ Одеската Главна Контора, Ланжероновска, 1, въ градска
та Агенция йъ Одесса, Дерибасовска, 33, и въ ягенециитъ на Обществото, намиращи
се въ всичкигв портове, посъщавани отъ параходитв. иа Обществото, а сжщо и въ
сухопжтнитЪ агенции на Общеавото: Баку, Берлинъ Варшава, Виена, Хавръ, Хамбургъ, Джулфа, Екатерннославъ, Екатеринодаръ, Кайро, Киевъ, Кутаисъ, въ, Мос
ква, Парижъ, Симферополъ, Тифлисъ, Царицинъ и Ериванъ,

Стр.

БриА Ь71

,ГЫТ0ВСКИ*ФАРЪ'

клиентите и фабрикате всекога и всеновници на настоящето тържество г- г- гарското правителство въ; лицето на чески да улеснява търговията си. Фярнегония шефъ г. Гешева най-видиия мата на г. Щернлибъ & С-ие факти
.Гешевъ, Неклюдовъ и-Теодоровъ!"
Салонигв - се оглущиха отъ апло- български икономистъ и министра на чески започна да функцаонира и да
финацеигв г. Т. Тодорова.
дисментит* на приелтетвующит*.
оперира отъ вчера, 18 априлъ (1 май
Но, многопочитаеми «господа! Азъ н. ст.), както въ централата си,, та на
' Сдедъ това взе думата йиъ Кирилъ
Бербеико, софиския спецлаленъ корес- считамъ като своя нравственна длъж- и въ клона си въ Варна. . (
подентъ на руския в. «Новое Время* ность да ви посоча още на единъ скроЗа тая,/'банка, основана съ руски, и нашъ сътрудникъ, който: въ еднт менъ деецъ, който може да се каже
Справка въ Рсдакцйята. i
френски и български капитали,: ний
цушата си вложи въ това дело и съ Макаронена фабрика въ Сливенъ.
Огдавна проектираната отъ ямболдадохмб на читателигв са, въ едвнъ отъ дълга ръчь на руски еаикъ така о- своята неуморима работа спомогна по•n«e«»\e»»c.».e\ee\ei-»:«
миналитъ бргеве, н'Ькои фактически "чърта задачигв и бж.дащата дойность скоро да се основе въ София Бал ския индустраялецъ г. Петръ X Пе-_
.на „Балканската, търговска и ипотесв-вдения.': ':(-'? ••,-*. г ..
тровъ макаронена фабрика въ Сливень
канската банка.
.карпа банка' въ София.
'
Вь
нея
'взема
участие,'-между
дру;
- Тоя скроменъ деёцъ е главния ад- е започната да се строи. Тя наскоро
' . „Господа министри, g i m ИВАНЪ НЕНДА — София.
гит* и бъ^гарската народна банка, и, ,:
иинистраторъ г. Ляховский делеги ще бжде окончателно построена и т е
.Господа носланики, '.
което е най важното, тая банка ще
ранъ огъ сьвета да отвори банката послужи твърде много за създаване
„Малостивие государи !
НОВООТВОРЕНЪ ХОТЕЛЪ СПЛЕНДИДЪ \
то пазарь за коравого жито, което не
отвори свой клонъ въ Солунъ съ Ц'Ьль " „Днешното отваряние на една рус- въ София.
••'"."'••
Въ цеитрътъ на града ср-вщу градскитЪ ? да финансира българского землед-влсе търси за далечните тържища, но
Прочее,
П!>едлагамъ
да
пиемъ
за
мииерални бани, клипа отъ I рангъ. Асен- f
ко-французкобългарска банта въ Соческо
и
търговско-индустрвашо
насе
сьоръ; парно отоаленис, елсктрическо ос|фия, това е за България едно гол-вмо здравието на Виктора Ячовлиевича Ляг е най-пригодното за макаронната ин
ление въ Македония.
..,
' •. \
дустрия. ;
оЬтлсние, прислуга. Виенско кяфеце съ
•финансово-икономическо и културно- ховский! Ура!
три билиарди. ОтдЬлна стая за игра.
обществено
тържество
;
то
знаменува
Следъ
това
казаха
неколко
приветНа10-ий
того
стана
съ
гол"Вмо
И. Кен да съдържатель. g
тържество откриванието па тая банка холемото дов-врие и кредита на ВъА- ствени, насърдчитетни яа банката ду Отчета
въ.новото й ттом-Ьщение сръщо град- 'гария въ цивилизована Европа, благо ми министра на фчнансигв г. Теодо за деятелностьта йа управителния съ
lieu erroffnet hotel spleudld
Jl
ската градина, въ дома въ който ми- дарение на постигнатия отъ нея (Бол ровъ и свещеникъ Ап. Георгиевъ кой ветъ на съюза на българските индуIm Zentrum der Stadt vis-avis der Sta'd- t
то призоваблагословението Божиевър- стриялци за 1911 година е отпечатанъ
налит-в години б-вше хотелъ -.Роялт ; гария) напр^дъкъ въ вс-вко отношение
tisch'en Mincralbadern Haus I Rang. Kift, 5
и ррзпратенъ до членовет-| на сп.юза.
, „Менъ сЖщо ечНаправена честь съ. ху това полезно за страната дело.
за което тоже уповъттихме; •
Zentralctieitzuiig, Elcktrische Beleuchtun^.
Споредъ него (отчета) съюза има всич
ь Ami 4•А
прёдложенйето
дй
приема:
участие
въ
-По
случай
тържеството
главния
адВхода въ банката се красвше" съ
Deutsche Bediennung, Wiener-Kaffehaus mit \
drei Billarden. Spielzimmer separat. ;"-••" с
зеленина отъ живи цвъ-тя, стаигв На дёйностьта на тап бпнча като тър- министр"аторъ на Бал анската банка ко 125 редовни записани и обявеня
}. Kenda Hotelier и
ново боядисани, мобилирани, на с:ъ\- гов:ки съветникъ (attache commercial); испрати въ Петербургъ телеграма съ членове индустриялци и индустриялни
групи. Това не еж всички обаче ли ца.
нит-в въ г.швния салонъ личатъ поо- "азъ приехъ това лично за мёнъ пред следното съдържание:
.y'iSophia.
и
групи, к^ито требва да се запишатъ
ложение,
имайка
предъ
.видъ,
какво
„Въ
денътъ
на
отварянието
на
рустретит-в на паръ Фердинандъ, русFonde recemment hotel splertdlde
:
• ския царъ Николай II и президента бждащата д'ейность на банката ще ко-францужо българската банка въ за членове въ него — има още am йAu centre de la ville vis-a-vis au bain
mineral, maison de premier rang. Asccnseur,
на французската република Фалиеръ. върви по предначертания отъ ошо- София отъ името на съвета на тая но и тройно толкова, който, ако раз
chauffage central, eclairage electrique, ser- ,.
Въ приемния салонъ — порт ета на 'вателите и отъ статута й пжтъ, пър'во: банка, моля Ваше Високо Превосхо- бирать интервенте си и важностьта ва
vice francais cafe viennoise avec trols bjl- j
'." Да се съдействува и дава.потикъ дителство да приемете нашата горе- значението на съюза, безъ друго треб
царь Освободителя.
lards. Chambrcs particulieres. a jouer. за всестранното развивание на есте- ща благодарность и искрена призна- ва да станатъ иегова членове, та и
Къмъ
часътъ
10'/»
.слрнит'В
на
•
J. Kenda Hotelier
банката се испълниха сь поканени ствените богатства и икономическигв телность за гдето Вий, пазитель на той да стане колосална сила.
гости. Тукъ личеха българскигв ми- сили на България и второ: да под- руските интереси и искрено симаатинистри г. г. Решёвъ, :на финансит* .цомага за уякчаваиие сжществующи- зирующъ на руско-французский съюзъ
Т. Тодоррвъ, на;>търговията и; инду- те, създавание нови търговзкоиконо- и руско-българското братско приятел-.. Коприненото производство въ
стрията Хр. Тодоровъ, пр-вдс-Ьдателя мическй връзки на България" съ Русия ство тьй преаупредително и благожё- България.
Презъ 1911 грд. еж биле пуснати
нанародното събрание д-ръ Даневъ, и'Франция респёктивно да «зъдействува лателно се отзовахте къмъ нашето
персонала на руската легация на* на уголемяванего руско:българсния и финансово учреждение на Балканите въ продажба изъ цела България 49,595
чело съ г. Неклюдовъ, французския французко-българския стоко обмени като позволихте на-русчигв банки да унции бубено семе, по 30 грама едната. Получено е 1,477,123 кгр. пашкупосланикъ г. Панафио, маса столи- ,-— съ други думи, да преследва ония прйематъ участие въ него. •
ченъ финансонъ, търговски, индус- "цели, за постиганието на който азъ
„Убедателно молимъ Ваше Високо- ли. Средната пазарна цена на суротриаленъ св'Ьтъ, представители на сто- :неуморно работихъ въ руската преса превосходителство да приемете наша вите пашкули е била 2 30 лв., а на
личната и провинциална българска следните 8—10 години, винаги по- та нова банка подъ високото ви по- сухите 6 60 лв. Сухи пашкули еж би
ли изнесени 459,001 кгр. Общата стосочвайки като на предвходяще усло кровителство и за -въ бждаще".
и чужда преса и т. нат.
вие
за
усилвание
руско-български' ; Сл^дъ като се отслужи молебена
Тия дни главния администраторъ г. йность на изнесените паш!кули и коп»
отъ трйма свёщеници, почнаха *да ,j!rb търговски връзки, — безусловна- Ляховский ще замане за Парижъ. Тамъ рина за въпросната 1911 година възразнасятъ на гостигв шампанской за та нужда да се основе една руска ще бжде административного седали лаза.на 3,071,728 лева.
търговска банка въ България.
куски.
ще .на банката, което ще се отвори
Сега азъ-морално удовлетворенъ мо- въ края на тоя месецъ съ големо: тър Дружество за засилване търговията
Руския :. посланикъ г. Неклюдовъ
между България и Турция.
' ' . ' • ' • " ..'
първъ провъзгласи на французски на- га да к а ж а г мойте идеали почнаха жество.
.Напоследъкъ се е основало въ Ца
Следъ това ще се направить пос-,
здраввца за нашия царь Фердинандъ, да се реализиратъ!
подиръ него французския посланикъ . Его защо азъ като предствитель тжпки предъ турското правителство риградъ, едно дружество, което си е
г. Панафио предложи тостъ за рус- на руския печать съ още по-големо въ Цариградъ за султанско ираде — задало за задача да работи за засил
ския царъ Николай II, сл-вдъ негр въодушевление приветствувамъ поя- за отваряние клонъ на Балканската ване българскиятъ експортъ въ Тур
пр-вдевдателя на -министерския съ- ••: вяванието на Балкавигв (въ София) банка въ Солунъ, за който клонъ ё ция и Турския въ България и основъ Saint-Etienne (Франция).
• . ;
вётъ г. Гешевъ, слщо на французки .настоящата руско- французско-българ- вече назначенъ директоръ г. Мутафовъ. ваване на български търговски музей
Последвалия отговоръ отъ министръ съ изложби въ по-голёмите турски
— за пр-вдевдателя на французската ; ска банка.
Доставлява всичко, което ни е нужно.
градове. Дружеството разполагало съ
Коковцева е следния:
.',
Високопочитаеми Господа!
република г. Фалиеръ.
12/912. Телеграма отъ Петербургъ сведения върху най-важните за инДОМаКИНКата: ще нам-Ьри първокачествени шевни машини
• Подиръ това, главния адманистра- ','• Организацията на Балканската тър
Съвета Руско-французка Банка въ дустриалцитё и търговците пияци,
торъ на банката г. Ляховски, който е, говска и ипотечна банка съетавлява
и всички потреби за въ кжщи.
конто сведения ще се даватъ на инделегиранъ отъ управителния съвъ"гъ ,една щастлива кооперация отъ фран- София.
Л о в е ц а : патентовани и изпитани отъ французкитъ- официал*
.Изкренно благодаря на съвета на тересующате безплатно. При сжщото
(въ Парижъ) да отвори банката въ " цузкия финансовъ гении и великата блани власти пушки и принадлежности, конто' ще задоволятъ и най?
София, произнесе съ гол-вмо въоду- (гожелателность и вера на Русия къмъ Руско-френската Банка за изразените дружест во се е основало. едно инфорпридирчивия ловецъ.
•„.••.*'
шевление една хубава р-вчь на фран България, което се прояви сега въ чувства. Съ удоволствие приветству мационно бюро, коёто срещу умерено
' - •• • Д и К Л И С Т а : Велосипедите .Хиронделъ", най-прочутата въ
бързото позволение отъ. руския ми- вамъ създаването на това кредитно възнагражденве ще дава сведения на
цузски, кояго тукъ правеждчае:
Франция "марка по лекота.гелегантность, и солидность. -"'•
г. Коковцевъ на учреждение, което, надея се, ще оп българските търговци и експортьори
:. .Господа министри, господа . rjoc- нистръ председатель
:
Р я б О Л О В б Ц а : всички артикула" и уреди за^ловидба, отъ найланиаи/почятаеми-;господа! ; .' "!• " - '•"рускигв банки да прйематъ "участие равдав възлаганата се върху него на върху кредигоспособностьта на отопървата до най-послъдната необходимость на рибаря.
">
дежда да подтикне къмъ развоя еко- манските търговци.
~.
„Щястливъ съмъ^ чё менъ -се падна, въ Балканската; банка, и практичность
та, тру^олюбаето и саестеливостьта на номическите и финансови отношения
честьта
да
пр-вдевдательствув.
мъ
цри
Всичко, което засьга СПОРТА, изискайте да Ви се набави отъ
между Русия, Франция и България. ": Научаваме се отъ достовЪрно
отваранието на Балканската търговска . българина.
Манистръ на финансите
и
ипотекарна
банка
въ
София.
Огъ
Това
съчетание
дава
ни
основание
мъсто,
•
-г'_. •;"'•;;"
Manufacture Eran§aise d'armes et Cycles
Статсъ—секретарь Коковцевъ. че въ' едно общо събрание браилскиимето
на
съвъта
на
банката
искренно
д
а
очакваме,
какво
Балканската
бан
въ gaint-Etienne.
. . . .
и гор-вщо ви благодаря за гд-вто ни ка блескаво ще испълни мисията си;
те търговци—житари въ Браила еж
Поржччки при пай-износни условие.
направихте честь да сё отзовете съ ьт6лкозъ повече че въ управителния й
р-Ьшили да онищожатъ контрактите
такъва готовность на нашата пока на. '.съветъ влизатъ сжит ОПИТНИ тукаШси на продажби, съ срокъ за това:•••-. Главенъ представитель за царство България: •--'„Огвободената отъ Русия, България ни финансисти и практически дейци,
рене до 30 априлъ н. с. т. г. Това
надмина очакванията на всинца. За 31 чкоито отлично познаватъ местните
техно решение т е основаватъ върху
години свободенъ политически ж'ивотъ" условия на живота.
Цариградското житно тържище.
една клауза въ контрактите си за
тя прояви такъвь напр-вдъкъ въ вевко
Въ миналото Русия е била главна
Цариградското тържище е претру- продажби, клауза, която имъ дава пра
Телефонъ; № 814.
София, ул. „Пиротск*" 15.
отношение, щото възбужца възторгъ виновница на културно-духовното въз- пано съ зернени храни и брашна отъ во да онищожаватъ изцело или час
и очудвание на всичкия св-втъ.
раждание и националното самоопре Рус.ш, Ромжния и България, но при тично контрактие си, когато товаре„Това необикновено развивание на деление на българския народъ. •
все това цените се държатъ високо. ното и изпращането на стоните се
Ежедневно автомобилно «.общение
Бъдгария изисква грамаденъ приливъ ' По-късно Русия е била виновница
На борсата турските ценности спад- спира, вследствие блокусъ, причина на
Балчикъ —Варна и обратно.
на капитали отъ вънъ за непр'Ькъс- .на българската политическа незави наха до уровона достигнатъ презъ война, или други причини на force maнато развивание националнит'В богат симость.
време на революцията преди детро- jore, както въ случая е съ затваряне
Пятно разписанив
• . —
ЩКБДИ—'.
ства на страната. .--..•>
Сега пакъ Русия въ съдружие съ нирането на Султанъ Хамидъ Всички то на Дарданелите.
Автомобиль на Д-во
„Довприс"
да сте изучили най-модерната
,Ето ц^льта на банката, която ...своята съюзница Франция се явява съ очакватъ да се случи нещ) неочакваТръгва отъ Балчикъ всЬки день 10 ч- сутрин.
комбинация за осигуряване еднобан- но всекой се прибира и стега. азъ имамъ честьта. да представляванъ 'намерение чрезъ Балканската
•. ,
, Варна
.
. 3 , ел. об.
Износно Вносната Банка
вр-вменно на капиталъ (зестра),
„Пр^ди н-Ьколко м^сеца, когато азъ , ка да подпомага на България за икоЦгьна на бипвтъ за едио пят/ване 8 па.
свиква акционерите си на редовно горазноски за погребение и раз
за първъ пжтъ пристигнахъ тукъ, номическото й самоопределение, ико- Загуби на Английскигв параходи
Билети за пжтуване се продавать: въ Бал-.
дишно събрание за 29 априлъ т. г.,
носки"
за
издържане
на
насл"вдчикъ въ кантората на Д-во ,ДовЪрие,*_въ
свършеното щастливэ днесъ д-вло,.ми номическата независимость на българ отъ затварянето на Дарданелит*
ако събранието не стане тоя день, то
ницитФ, вт ведена сега само отъ
Варна въ тютюнопродавницата на Захари. Ди-.
се виждаше като ёдинъ твърд'В да- ския народъ. •
Англиийските параходи, конто прг- ще съетои на 6 май т. г. безъ особмитровъ подъ хотелъ .Пр-Ьславъ".
. Сегашната руско-българска търго- вятъ т.ейси отъ самъ и отъ татъкъ на кокана.
леченъ бленъ, да, бленъ б-вше за менъ
ПАР0ДН0Т0 ОСИГУРИТЕЛНО Д-ВО
възможностъта за кооперативно сдру- вия {е твърде незначителна; глэвната Дарданелите, следъ затварянето на
-„БАЛКАНЪ"-——
Иолзуваме се отъ случая да дожавание на Русия, Франция и Бъл причина на това е, че до скоро Русия последнигв, ежедневно иматъ по 30,000 пълнимъ—-още повече,-че имаше ли
въ
гр.
София.
на
гария въ единъ финансовъ институт*. както и България и сега — е била лиризагуба. Въ Цариградъ имало тол ца, конто ни запитваха отъ ХарманГ——. А В Т О М О Б И ЛД—К У П Е
=
Сега тая финансова кооперация вече землед/влческа страна par exellence. кова много натрупано разни царахо-. лий и други места — че тая банка
на
А на оня, който се взре по-внима- ди, щото сблъекванието по между имъ ceta, съ уголемяването на внесения
е свършенъ фактъ. Съ какво може се
Анастаоъ П. Наранашввъ—Балчикъ _
обясни толкова бързо реализирани- телно въ съвременната руска действи- ставало много често. На последъкъ си капиталъ въ размерь на 900 хието на това ?1 Р у с к о т о правител- телность, — не може да не забеле- само въ единъ день имало 4 сблъек- ляди лева, се туря на съвършенио со
Тръгва:
ство, благодарение на енергичнигв хо жи огромния напредъкъ на фабрич- ваниета съ доста големи загуби1
Отъ Балчикъ за Варна всъки день въ 9 ч. сутр.
лидна основа и обещава блескави
,
„Каварна .
, . 6„сл.об.
датайства и уб^вдителната аргумен ната индустрия на Русия следния
успехи.
* Варна
„ Балчикъ „
„ ,• 3 „ „ „
тация на своя представитель въ Со четверть векъ. Тая'индустрия почна Нова прЪдставителска фирма.
„ Каварна „
.,
».
» » ' » » »
фия, дълбокоуважаемия г. А. Б . Не вече да търси за себе си външни паДългогодишния висшъ чиновникъ Лодката Кирилъ.
Таксата е:
клюдовъ, даде позволение на рускитв. изари. Такъвъ единъ пазаръ за Русия- при големата фирма „Евгений Беза кладенци, градини и
Подъ командата на г. капитанъ СахаБалчикъ—Варна 8 лв. па' човъкъ
банки да взематъ участие въ нашето "може да блде България, както и об лесъ,* клонъ въ Варна, г. И М. Щернвипарски
„ —Каварна 4
ровь
лодката „Кирилъ', предназначе
банково учреждение, и азъ > нам'Ьрихъ ратного; въ бждаще, когато се раз- либъ е образувалъ своя нова фирма
Варна—Балчикъ 8 „ „
..
на
за
измервание талвега на р. Дувиятъ
въ
България
некой
специални
за
най-сполучливо
и
удобно
да
се
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
Каварна—Балчикъ 4
въ София подъ наименование И. М. навъ, вчера замина презъ Сулина за
f
произведения,
^—
те
ще
имать
възобърна
къмъ
оная
французска
финан
Бплетит* се продавать:
МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ
Щернлибъ (g С-ие, която ще се за- г. Свиш,овъ, гдето ще бжде предадесова груаа, на която е пр^девдатель можность да си намерятъ пазарища
р-т. Балчикъ отъ Иванъ Денчевъ въ
нимава съ доставки на всекакви ви- на за употребление въ това место
г-нъ Полъ Думъ искрененъ приятелъ въ грамадната руска империя.
хотелъ „България". •
^
дове земледелчески' и индустриални Лодката изглежда доста здрава, хуба
на Русия, а подпрвдс*датель сегаш•
Въ Варна Бирария „Жал»кг-«рошага_—
Ето защо следнитв 4—5 години се м.шини, а сжщо и всекакви техни ва и прибрана, съ единъ тонажъ отъ
ния нашъ пр-вдевдателъ г. Лостъ.
Мусаллата сръщу хотелъ „Пръславъ".
забелезва, какво руското правител чески артикули. Централата на фор 1о т. приспособена за пульта, а имен
Въ Каварна отъ Андрика Т. Илиевг—бакалинъ.
ство и руския търговски и индустри- мата е съ седалище въ гр София, а но, за измервание на дълбчини и край
Съ
такъвъ
съетавъ
азъ
нам'Ьрихъ
илюструвапи каталози
Забплпжка: Разписанието за директно пж
въ София най-благожелателенъ при- аленъ свётъ почнаха да проявяватъ въ гр. Варна открила клонъ, който е брежно наблюдение.
туване отъ Варна — Балчикъ — Каварна и
при поисквяне даромъ.
емъ. Българското правителство въ по-големи, по-сериозни грижи за усил- оставенъ подъ ржководството на г.
обратно, сега, по независящи причини, за сега
лицето на неговия високопочитаемъ ването търговскиге връзки на Русия Д-ръ П. Ранковъ, варненски адвокатъ
не ще се изпълва редовно, обаче отъ 1 май т. г.
Шосирание на варненскигЬ стифови
шефъ г. Гешевъ и министра на фи- съ България.
то ще бжде безусловно редовно.
»"ч»«"«
и койго ще подписва въ качеството м^ста на кея.
наисигв г. Теодоровъ,—като се е на
Българскигв правителства, българ си на прокуристъ за всичкигв дела
Съгласно едно решение на комите
учило за участието въ нашата банка скигв финансови търговско-индустри- на фирмата касателно тоя клонъ. Не
на най-големигв руски банки, — сл-вдъ ални кржгове съ искрена я голема ма нужда ние да говоримъ за способ- та на варненската борса по въпроса
- удобрението на парламента разреши и предупредителность посрещаха и по- ностьта и за търговскигв високи ка за изараздването т местата ва стина българската народна банка да срещатъ тия руски тъ]1Говско-иконо- чества на патрона на тая фирма. За фовеге за да се шосиратъ тия места.
е възложенъ изцело върху члена на
стане членъ на нашето финансово- мически прояви.
него говори самата негова 17 годишбанково съдружие. •;•'•'
Идея за руска банка въ България на непрекъсната търговска; дейность комитета г. В. Майровичь, който ще
.Такъва една постлпка на Бъл се зароди у русигЬ още "преди три- при фирмата .Евгений Белесъ" въ ви нарежда и распорежда въ съгласие съ
пристанщного управление тьй както
гария
е твърд-Ь естествена, като се четире години.
сокото качество на нейнъ прокуристъ, намери за добре.
Цимента първокачественъ я Портлаидь", марка „Вик
има пр^дъ видъ, какво въ сърцето на
Ала мощенъ тласъкъ на това дело говорятъ големигв му връзки сь мнотория*. Удобренъ отъ Мииистерството на Общественбългарина. още еж живи споменитв въ България даде сегашния руски по гото европейски търговски кжщи и
за царя Освободителя.
сланикъ въ София дълбокопочитемия първокласни чуздостранни фабрики и, Т у р 0 ! ™ " 6 1 0 " а H a « " H « « T t въ
пит* сгради съ протоколъ отъ 30 Декеяврий 1911 год.
„Огъ
името
на
банката
и
лично
азъ
Аиатоли
Василевичъ Неклюдовъ, кой главно, доброго име и големата честь,
Хидравлическата варь отъ най-реномираната и прочута фаВследствие на все повече и повече
искренно ви благодаря г. председа то прояви въ тая работа чудесна енер- съ конто се полиува помежду търгов_/,;._.
брйка „Лафаржъ".
телю на съвъта, господа министри, на гия и поразителнопрактически пох- ците въ целого царство, което той У^еличающия ре големъ брой емигранп
| 11 1
' •'
Продажба на едро и на дребно. ""
. ." ' ., . ••
конто България въ не малка степень ватъ, комбинирайки разни финансови е обходилъ и познава много добр в въ 2ЛТ« Т у Р Ц И Я З а А м е Рика и за окол' ? : • , На купувачи въ гол*мо количество франке бордъ — Варна,
дължи своето процъфтявание.
ните бълкански държава, работничефактори (руски, французки и българ търговско и економическо отношение
„Вервайте, господа, ний ще напра- ски); и съ това усигури бързия ус- Независимо отъ това, фирмата на г. ската надница въ империята е поскжппродавамъ на много по-изноенк условия.
>,. г .-•.<.,• ;>'
•:•{;•.
нала. 1ака на работницигв-земледелвимъ всичко зависяще отъ насъ, да ,пехъ на Балканската банка.
Телеграфически адресъ: Василъ Кожухаровъ — Варна.
Щернлибъ & С-ие е вложила и доста Ци тя е достигнала до 3 лева, а на
бждемъ колкото може повече полезни
Моралнйта
акция
на
А.
В.
Неклю
големи капатали, конто й даватъ възТЕЛЕФОНЪ № 226.
на Вашата страна. Пр*длагамъ да дова въ дадения случай посрещна го- можность да води голема търговия въ зидаритв до 5 лева. На всекжде се
пиемъ за здравието на иоралнигв ви* р*ща поддържка отъ страна на бъл царството и като nocp-вднинъ между чувствувала голема нужда отъ работнически ржц-в.
^

Търси се 'шймпщзана

стая при руско или н-Ьмеко семейство- по возмож
ность съ пансйонъ. "
. .:

Пълеиъ отчетъ нб тържертвепото отвараияе въ Софид
п\ руско фрапцузско-бьлгарсвата яВалкапска търговска
и ипотечна банка*.

Хотелъ Сплендидъ

М

За съдружникъ

въ разширението на едно доходно предприятие
се търси подходяще лице съ капиталъ. Пръдпочита
се такова владеюще чузди езици съ търговско или
земледвл. образование.
Подробни оферта до:
Агрономното бюро въ гр. В.-Търново.
НрочутитЬ заводи на

Manufacture Franpaise darmes
et Cycles

йв. г. НЕВРОКопска

Не се оситурявайте

РАЗПИСАНИЕ

•Гоймъ изборъ отъ

ВУЛКАНЪ
С. Ешцайнъ—Русе

ГОЖЪМЪ СКИАДЪ

на Цйментъ и Хидравл. Варь — Варна.

ХРОНИКА-

Врой 3 7 1 .

.ТЬРГОВСКИ

Стр.

ФАРЪ'

3

Т Ъ Р ГО В С К И Б ЮЛ Е Т И Н Ъ
Нова банкерска фирма въ ПлЪве'иъ.
Огъ 10 иартъ т. г. въ гр. Илъъенъ
е основана и е начяала да функцио
нера новата фирма Иозефъ Б. Яковъ
& Cue, която се занимава съ всвкшВ0 банкерски операции, комиеиона и
Пр-Ьдетавитрлство. Фирмата носи името на г. Иозефъ Б. Яковъ СИЕГЬ и
дългогодишенъ управитель и съдружникъ въ фирмата на гол-Ьмия пл-Ьвенски търговецъ — жятаръ и яйчарь г.
Ячо Б. Иозефъ. Бъ формата Иозефъ
Б. Яшвъ & С-ие влиза като съдружникъ и г. Давидъ Я. Меламегъ отъ
Свищовъ, кой го обаче участвува въ
нея само въ банкерството, комисио
ната и пр-Ьдставителството. Щ э се отнася до едрата яйчарска търговия, съ
която г. Иэзефъ Б. Ячовъ е сзмъ ангажиранъ, г. Меламегъ нЪма нишо об
що. Ние познаваме г. Иозефа Б Я'овт,
а познать е той и въ широкагв търговеки сфери като много интетигентенъ, съ гол-Ьма пр-вдприемчявость и
г.ъ неуспорима солидность търговецъ.
За него чухме много симпатична и
много похвални отзиви отъ найпърВЙГВ търговски и бдикови учрежде
ния въ.Шгввенъ и въ Варна. И, на :
истина, добрит* капитали и год-вмата
репутация що си е спечелилъ г. Яковъ,
се д л ъ ж и на н е г о в и т * голыми
способности, безукоризненната честь
и иеуморимата и непоколебима пр-вдириемчивость въ търговията, особен
но въ яйчарската търговия; той е
единъ отъ най-гол-ЬиитЬ и знаоци.
Отъ сърдце пожелаваме на тая нова
фирма до*5ри успехи.
Запасно подофицерско благотворително дружество „Другарски Сьюзъ 1,
въ Варна.
По случай тържественото отпразднуване дружёствения патронен ь праздникъ, дружеството кани членоветъ- си
да приожтс гвуватъ на това праздненство, което ще стане на 23 того при сл-Ьднята прогрмма: 1) на 23 того въ 8'/« ч.
сутриньта всички членове ще се събератъ пр-вдъ д-ствената канцелапия
въ IV уч. ул. „Доинсна" № 3 . 2)Точ-'
но въ 9 часа всички задружчо въ
четворни редове тръгватъ за Съборната църква ,Усп. Пр. Богородица"
въ сл-вдния редъ: 1 Музжа, II Знамето, III Настоятелството,
IV Кавалеритгь на ордена за храбрость и
V Всички дружествени членове и
гости. 3) Сд-вдъ молебена, шествието
въ горняя редъ, тръгва отъ църквата
1Ю улицагв ,Пр-в^лавска", .Царь Борисъ*. , 6 Септемврий" и булевардиTfc: „Сшвниц** и .Мария Луиза",
сиира въ Юнашкия салонъ, кждъ-то
но случая ще има сервярана.з1куска.
Кикладики.
Варненския агентинъ на параходната агенция .Кикладики" г-нъ Лулудопуло ни съобщавуче парахода имъ
и
ще растовари всачкия си толХиосъ
варъ в ь Цариградъ и ще се повърне
въ Черното море да прави рейси меж
ду Варна, Бургазъ и Цариградъ. ,

Гладъ въ Пирея.
Вь Парея житнагв складове били
на привършвание. Пристиганията отъ
странсгво били твърд-Ь ограничена и
ако така продължава още за дв1з седмици наверно ще послъ-два форменъ
гладъ съ всичкатв ужаси конто той
може да донесе.
Съставено Командитно Дружество.
Съобщаваме натърговския св-втъ въ
царството, че въ градътъ ни се осно
ва Търговско KoManjtaTHj дружество,
което ще се занимава съ пр-вдставителство, продажба на автомобили, дос
тавка на разня машина и др. подъ
фирмата: Любенъ х. Косговъ и Сие
Командитно Д-во.
Фирмата ще сеуправляваи подписва отъ иеограниченая членъ г. Любенъ
х. Костовъ и по прокура отъ Командитора Никола Ю. Тодоровъ, изв-встенъ банкеръ въ градътъ ни.
Втори екземпляръ отъ индустриално свидътелство.
Министерството на търговията и
пром. е издало втори екземпляръ отъ
индустриалното свидвтелство на индустриалцит-в Андоновъ и Михаилов ь
отъ Сливенъ, въ което еж. вписана
сж.щигв материала въ-сжхцото коли
чество означенв в-ыгьрвия екземпляръ.
Това е съобщено на нитницит-в, за
сведение и извълнение.

Баланса на застрахователиия отдЪлъ
nptf В. Ц" К. Банка.
Баланса на отд-влението за застра' ховка при Б, Ц Коопер. Банка, съетаненъ на 31 мартъ т. г. е сл^дния:
Активы
текущи лихвёни смъ-гки
617,197 ов лв. текущи безлихвеии см-втки 27,834'" ц-внни книжа 1,000,000,
изплатено обезщетоиие за см*тка на
1911 застрахователна година 6 3 2 5 , 0
застрахована сума 1,138,140 лв j всичко 2,789,494 м . Па сив ъ; невиесени премии (1912) 26189-»°, невнесени
«стлпителни вноски (1912 г.) 1763***,
р е з е р в е н ъ ф о н д ъ 66,669.°*, ос*
иовенъ фондъ 1,000,000, държавни
субсидии 600,^00, лихва и др. 8334 47 ,
вяееепи премии аа сметка на 1911 г.
433491*', внесена встлпителни вноски
за cittTKa на 1911 г. 5038 " , застрахователии удостов-врения 1,138,140 л ;
всичко 2 789,494 е8 .

Безмитенъ вносъ на иатериали.
Мянистерствиго на финанситв е разпор*дило до управателйгв на митВЙЦИГВ ад довпишагь въ списъка на

суровигв илолуобработенитв матеряали, конто се пропускатъ на индустриалцит-в безъ мито и общиники налогъ и елвднягв : 1) сурова помучяа
прежда (тире) пр-всукана и боядисача
отъ № 20 до № 160, като се прибави
въ рубриката „копранено тъкачество"
и 2) асфалтъ, като се прибави въ VI
груаа, II класа — растителни масла.
бои и лакове.
Фалшифицирани еднолевови монети
Вь посл-вдно вр^ме на пловдивския
паяаръ еж пуснати фялшифацирани
еднолевови монети, тааъ 1882 г. Фалши(рикацията" е изпълнена"искустно и
не вевко око може да разаознае истинската огъ фалшивата монета.
По тоя случай ценгралното управ
ление на б. н. банка е распоредило
до клоновегв и агентуригв на банката,
щото касиеригв да се взирать добр*
при приемзнето не еднолевовигв пре
бърни монети и пра злловяне на фалшива такива да ирилагатъ напълно
чл. 15 отъ правияняка за прилагане
закона за касовата служба на държавага.
При това. да пров-Ьрятъ сребърната
наличностъ и да съобщатъ въ централното управ1ение въ най-скоро
вр^ме има ли въ касигв фалшиви ецна7евове монеги, типъ 1882 г. Ако се
укажатъ такива, да се отд-влятъ и се
съобщи количествого имъ.
НовитЪ влакове.
Огъ днесъ 18 т. м., почватъ да
цяркулиратъ по ценгралната линия
новигв пж.тнишки и см^сенъ влакове,"
разписанието на коато ние вече съобщихме.
За пжтующитв с ь малки кораби
По хадатайствого на дирекцията на
желЪзницит-в и пристанищата маннстерския съвъть е р-вшилъ да се освобождаватъ отъ пристанищни такси
(ао 50 ст.)-. плтницат* съ малкигв
кораби, конто извършватъ крайбр-вжната служба въ бургазсквя заливъ,
между градовет* Анхиало, Созополъ
и Месемврия. Това се прави съ ц-вль
да могатъ поваче пжтяици да пд.ту
ватъ и по този начинъ да се • задържатъ малкигв кораби по тия приста
нища, съ което безепорнэ се пр-внася
гол'вма полза на м-встного население

съобщава това на митницигв, пр-Ьдлага имъ за напр-вдъ. по силата на
притежаваното отъ П. Ненова индустриално свидвтелство да освобрждаватъ отъ мито и общински налогъ,
само винения камъкъ съдържащъ 700/в
и по-малко винени киселини, а съ вне
сения вече такъвъ, ср^щу деггозитъ
на митнитй и др. права, да постжпятъ съобразно настоящето, сир'Ьчъ
съдържащия не повече отъ 70% ви
нена киселина, да пропустнатъ безъ
мито и общински налогъ, а тоя въ
см^съ съ повече отъ 70% винена ки
селина, да обложатъ съ тия права на
общо основание, като го тарифиратъ
по статията за винената киселина по
ст. 188 б съ 50 лв % кгр. ;.
Формализиралъ се.
Г-нъ Д. Конгевъ отъ Габрово се е
формализиралъ. отъ нашето антрефиле
работи," намекваще за
яНекрасиви
н*кои волности въ Габровската гара
отъ н-вкои нови комисионери и експидитори. Не знаемъ дали г, Контёвъ
има основание да см^та и себе са засътнатъ, но ние вземаме актъ пт^неговигв обяшения и ще се над-вваме,
че неговата д-вйность н-вма да се заевнчи съ некрасиви работи. за каквито говорёше въпросното ни антрефиле.
ЗшрЪщенне вноса на рогалката.
Въ бр. 73 въ „Държавенъ Ввстникъ"
отъ 2 того е обнародвано р-вшението
на Народното Събраняе за удобр-вние
указа №-Л отъ 1/1 т. г., съ който се
запр-вщава вноса въ страната на ро
галката Secale Cornitum. ,,•
По вноса на канелитв
Въ брой 73 на .Държавенъ Вв
стникъ" отъ 2 того е обнародвано р-вшението на Народното Събрание за
удобръние указа № 29 отъ 20/Х 1911
год., съ който се забранява вноса на
всички металически канели въ ПЧрсгвото, конто съдържатъ повече отъ
1 0 % олово.
ЗемледЪлческитЪ продукта въ Ца
риградъ.
Цёнат-в на всачкигв землед-влчески
продукти въ Цариградъ иматъ въ последнит-в дни теядеация на покачване. Това е пръдизвчкаио отъ създаденото, всл-вдетвле затварянето на
Дарданелитв, положение HI Цариградския пазаръ.

Индустриалцитъ и юбилея на царя
Съюза на българскигв индустриалци
е р-вшилъ, по случай 25 годишния
З.юбодиевни новини.
юбилей на царя, койго ще се отпразнува на 2ий авгусгъ т. г., да поднесе на по^л^вдияя единъ раскошенъ
Поржчанъ подвиженъ материалъ за
албумъ Отъ фэтографяи на всички
... >,'. австрийскитъ желЪзници.
йндустриални заведения" въ'царството.
За този ц^вль съюза е ангажитлъ
Пр-вговорит* относително фяяансостоличная фэтографь г. Из. Карасго
вата котирпвка за дьставанието под
яновъ, койго въ скоро вр-вме ще на- виженъ материалъ задържавнит'Ь жеправи обиколка изъ царството и ще лъзници, който материалъ възлиза на
снеме всички йндустриални заведения. сума 38 милиона.корона, платима въ
За участие въ тоя албумъ всъжи про- 20 година, еж привършени вече.
винциаленъ индустриалецъ ще-тр'вбва
Ачстрийския Credit Foncier и L'Ins
да плати по 55 лв. а софий^кигв по titut des Credit, еж опълномощени,
50 лв. >v. :'.•.--; върху базата на този анюитетъ, вевка една отъ твхъ да издаде но 17
Икономически полици.
милиона корона облагации; a Bank
Установило се, че една отъ причи- Verein — около 4 милиона корона.
нитв за спиран.е на платкит* отъ
Въ таза операция ще взематъ учас
страна на н-вкои столични фирма еж. тие Credit Mobillier и Banque d'Escompt
бяли икономаческит'Ь полици. Тия de la Basse-Autriche.
фирма стремейки се да вьршатъ гол^ма работа съ незначителни свои ка Външната търговия на Съединенипитали еж прибьтвали въ затруднитъ Щати
телни момент.! къмъ икономически по
Външната търговая на Съединенилици. Огъ анкетата която е уредила
тЬ
Щати пр-взъ първото тримзеечие
по тая„случай соф. търгов. индусгриална камара се установило, че е имало на 1912 год. възлиза всачко на 1,011
и»други слу!аи, гд*то икономическит-в милиона долари, съ едно увеличение
полици еж послужили като поводъ за отъ 117 милиона въ сравнение съ пър
спиране на платкигв. Всл-вдствие на вото трям-всечие отъ 1911 год. и се
това камарата е обърнала вниманяего распр-вдвля както слъдва: износъ 607
на софийското търговско дружество мил. съ увеличение 73,000,000; вно1'ъ
431 мил. съ увеличение 44 000,000
в ьрху тая аномалия, като го помо
лила да направа потребного за да се Ш/ввишение на износа върху вноса
популярязира въ пияцата нуждата отъ .73,000,000, сръщу 144,000,000.
избътване т икономически гв полици.
Растурена фирма.
Цен гралното управление на б. н. банка
така сжщо дало съотвътнигв настав
Фабриката за искуствена коприна
ления по тоя въпросъна клоновет"в и
Chardonnet Sarvar, която има главноагентуригв си.
то си седалище въ Парижъ, и която
бъ-ше субсидирана отъ Унгарското пра
Доставени сЪиена за землед Ьлческн ва гелство, тия дни биде растурена.
култури.
Пръзъ 1911 година е дала печалба
Министерството на землед-влието и 8.755 корона на единъ капиталъ отъ
държавнитв имоги е доставало тази 2,538,000
година, чр-взъ българското земледвлческо дружество, сл-вднит'Ь евмена;
Движение на златото**, срЪброто.
15,000 кгр. еспарзетъ, 4,009 червена
Параходъ За1ае11е^фъгналъ отъ
детелинл, 2 000 кръмно цв-вкло ,Ма,мутъ' 2,000, кръмно цв^кло оберн- Бомбай на 11 априлъ н.с. натоваренъ
дорфско, 25,' 00 прованска люперина, еъ 115,000 лири злато за Лондонъ;
1 500 ленено евме ,Ряга" и 5,000 кгр. а пъкъ парахода Морея е тръгналъ
отъ Лондонъ на сжщата дата съ
булонски конопъ
Свмената за горнигв землед-Елчески 174,500 лири злато въ кюлче за Бом
култури е л вече разпратени на дър бай и 110,000 лира ср-вбро въ кюлче
жавнитв агронома, отъ конто земле- за Тиенцинъ.
д-Ьяцитв могатъ да си ги набавятъ.
Производство на Южно-Африканско злато.
Производството на ц в ъ к л о т о въ
България.
Пр-взъ мартъ м-цъ т. г. въ Южна
Пр*зъ миналата 1911 година въ Африка се е добило 27,228 унции чис
Бъл'ария е било заевто всичко 29,421 то злато на сума 111 376 лири, съ едекара съ захарно цв^вкло, отъ конто дно увеличение отъ 10,481 унции на
е получено 63,382,665 к и л о г р а м а стойность 43,703 лири, въ сравнение
цв-вкло.
съ онова добито пр-взъ. м. мартъ 1911
Това производство съетавлява единъ
По вноса на винеиата кисилина.
рекордъ.
Министерството на търговията. промишленостьта и труда, възъ основа на
Нафта Грозний.
чл. 16 буква ,а" отъ закона за насърдчение м-встната индустрия е раз
Производството на нафта въ Гроз
решило на индустриалеца Петъръ Не- ний пр-взъ марть 1912 год. възлёзе
новъ, да внася безъ мито и общин- на 5,753,000 пуда. Това е производс
ски налогъ вииеиъ камъкъ въ см^съ твото само отъ локвигв, защото не еж
съ не повече отъ 70 % ванена ки- имали избликающи извори както друселина.
гадв. Резултатитв еж по-долни отъ
Маннстерството на финанситв, като 1 ония за пр-взъ 19U год.

аЪГНЕНИ ХРАНИ

МАНИФАКТУРА.

Бранлски седмичепъ рапортъ.

Цамучни пр-вжди
Варна; 20 април! 1912 год.

Жито. Въ тържището ни, сд-влкит-в б-fexa почти с ъ в ъ р ш е н о въ
застой въ течениего на настоящата
седмица понеже, всл-вдетвие блокира;
нието на Дарданелскигв Проливй, пжтьтъ чр-взъ морего остана затворенъ,
така щото на тукашнигв купувачи не
имъ б-в възможно да товарятъ. При
говорило се пр-вди н-вколко дена само
единъ товаръ 78 кгр. 2 % съ лей 2175
21,75. — Ф. Б. СуЛина. Й при всичко
че въ странство тенденцията е затвърдена, сд-влкитв не можеха да се развиятъ отъ тогава. Пристиганията отъ
вагони еж много нешачителни; мелничарит* платиха за 78/79 кгр. стока
съ хубавъ пвътъ лей 21. 25/50 отъ
вагона жёл-взно:пжтна линия.
Ржжъ, ечемикъ и овгьсъ, останаха
съвършено безъ д-вйствие и имено по
причина на рфертитв, но и всл-вдетвие на мжчнотиигв, конто се ср-вщатъ
въ товарението.
11аревицата~ъъ началотО на седмицата бъше пр-внебрегната; обаче покжено търсението се подобри, н-вколко параходи имайки нужда за компяектирание, вчера' принесоха за сто
ка първокачествена отъ вагона жел-бзпо-пжтна линия лей 15. — /15.05.
Днесъ, обаче, купувачигв бъха отново по-въздържэни не плащайчи надъ
лей .14.60/70. — Молдовгжа царевица
се np-BntHHBa лей 14.61/70 Корцитура (мелесъ) лей 14.80/15. Чинквантинъ лей 15.75/15. Червена царевица
лей 16/16.20. отъ ж. п< линия.. ,
Въ товарй, се приговорило е д р и
зърна съ лей 15. и Кжлжръ—Фоксъ съ
лей 15.10/16 бордо Сулина. — Търсе
нието за . Унгария, бордо ду навеки
пристанища бвше оживено и се продадоха на гол-вми партиди готово nptдавание съ лей 15 и за априлъ май
съ лей 14 85 14 90. бодро скеле.
Ргьчни навла. Търсенето б-вше сла
бо. — се оферираха 2,000/2,500 Браилски кила отъ Т. Северинъ—Кладова
съ лей 3.50/60. Калафатъ—Видинъ 3
— 3.20 Магурели — Някополъ 2 40/
2 50. Джюоджево — Русе 2/2100 Олтенаца — Туграканъ 1.75/1.80. Каларашъ — Силистоа кила браилски 150 Ч
/1500 2.60/2.70 на тона всички за
Сулина.
Морски наела. Сд-влкитв въ застой
именително котираме: Браила, Анверсъ,
Ротердамъ 14—14.6. Сулина, Анверсъ.
Ротёрдамъ 13/13.6 Браила. Средизем
но море Адриатика фр. 18.

,

Вартнска — „Борисъ?:
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Английски
№
,
„
„
,
„.
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,
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I к-во
12*70
12 75
12 80
12 85
13 —
14'—
14-30
14*60
149Э
1445

8/12
8/14
Ю/14
12/14
14
18
20
22
24
18/24
Сулани
№. 4/8
№ 4/8
№4
№6
№8
№ 10
JV6 12

Адана
МИТИЛИНСКРi

Измирски
я

*
••

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

Колониялни стоки.
Варна, 20 априлъ 1912 год.
ВарненскаТа дневна пияца - Ц-Ьни въ
Захарь каси X 50 к. др.
X 25 к. др.
об.
X МГк. ед.

X ^5 к.

X

,
„
.
„
Кафе
,
-; ,
,
.
.

,

50 к.

Х.аэк

келле
ситна брашно
песокъ
Рио I
.
II
, Ш
Лаве I
, ' II
•.'

Ш

брой.
53
27
54
27
кр. 55
27*50
105
1.08
1.
3-20
3—
2 90
320
3—
2 90
340
3 30
3*50

. Rolle I
.
.
П
» Гуатемала
Е«ропейската пияца по твърда съ тен
1.30
денция на повишение.
1-30
Бахаръ
.
Анасоаъ новъ I стока Сакъзка 0 8 5
.':' [ Варнёчскр ^ържище.
0-80
Пиперъ яервенъ I
У •Г'
;20/IV 1912 год.
180
"•" 'У- ' .'•"•...' '";-;п--'-'.---;Ч
Днесъ пристиганипиалки имаше на Кимьонъ
I новъ
0 48
борсата продадени 20 вагона.
Леблебии елеме I
047
Зимница—по-твърдо. Продадени 11 ,: ; ..•...•;-;• w ^ n . - - .:. - • , ; ; - . , , .
045
вагона по сл-вднитв цЬни: 18*75 лв
,
ежра
3 90
1
за '55 /, либри съ 27% см-всь отъ По Лимонъ тозу кристалъ
3.60
пово, до 20 65 лв.% за 58 либри съ
,
• :,
обикновенъ
1-35
. 4 % см-Ьск отъ Дралфа.
Св*щи Gouda 3 % к. VI каса
1-32
к-о
Кукурузъ—повишение 30 ст.%. Про
,
,
Specialite
2-—
дадени 9 вагона, по 14 65 лв.%.
Св-вщи
„
Extra—Подкова , 1 90
,
,
файтондж. 1 к-о
ока 9*40
•\
Враилска борса.
•Сакъзъ (б-вла дъвка) I едра „ 8 50
„
„
Пдребна
„ 7-17/IV 1912 гГ
„
мастика за рак. зюн. „ 0 9 8
Днесъ станаха продажба на разни
Сапунъ Айвалийски б-влъ I к. 0 92
храни съ сл-Ьднигв ц-Ьни :
. я
"и
'»
II К.
Жито —Имаще продадени 3 вагона
Метелински
II к-о 0 92
по сл-вднит-в ц-вни: 1950лв^до 21-60 Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44лв. % . '
10
42 —
Кукурузъ. — 29% вагона. Продадо9
39—
ха- сё отъ 14 лв. до 1650 лв.%.
35*—
8
Ряжъ. — 1 вагонъ. Продаде се по Газъ каса
П.—
руски
16 лв.%.
10.40
„
тенеке
2
тенекета
за
Ечемикъ. — 21/* вагона. Продадени
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
по 17 60 лв. до 17-b0 лв.%отъ собственш-в извори на Братя НоОвИъсъ — вагонъ. Продаденъ е по белъ се продава по лева 11 касата.
лв.%."
Франко вагонъ Варна.
Мазаре. — вагонъ. Продаденъ по Нищадъръ буди
1-25
лв.%1*15
„
калъпи
Salamac
к-о
Бобъ, — И 1 /» вагона. Продадени по Сода бикарбон. Extra к-о 46 в. 1050
21-50 до 26 лв.%.
19-., за праве к-о 150 вар.
0 75
Синь камъкъ к-о
083
Рафия I (лика) к-о
0 80
Рафия II „ к-о
53—54
Оризъ Ризонъ I торба
47*50
„
Женов. I к-о
20 априлъ 1912 год.
„
фиуме б-влъ едъръ топч. 3950
„
желть
к-о 39 50
it
Анверсъ зимн. слабо
„ Триесгъ № 602 к-о 40 —
.»
Браила зимница безъ охота
,
Английски Rangoun тор. 3750
Лондонъ зимн
.,
„
52.„
Пловдивскв
I
„ кукурузъ безъ охота
1*50
Тамянъ
I
extra
„
Ню-Ичркъ эчмч. май 122 безъ изм.
1
-20
„
II
ред.
к-о
50
к-о
„
„ юлий 116% спад % с.
52-1
кукур. май — безъ зд-влки Сардели „Sultanines*
52-—
„
Петелъ 250 кр.
„
„
кукур. юлий
»
„
„
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
Б.-Пеща зимн. май 11*92^пов. 8 х.
,
,
съ домати 4 6 ' „ кукур. май 9*41 пов. 1 х.
46-—
1
„
Bride
—
булка
V*
Берлинъ зимн. май 231 /» спад. 2 7« м.
45-—
1
„
„Ламотъ*
:'••„•
ржжь май 199% спад. /» м.
10'—
Цименгь
Portland
к-о
130
вар.
„
кукур. май
безъ сд-влки
Ливерпулъ зим. май 7-10-% спад 1% п. Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6'50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1*80
„. кукур- май 57.»/ 8 i- Ve n Чикаго зимн юлий 110% „ Ve с.
1
„
кукур. юлий 77% '., V. с.

Чуждестранни борсови
съобщення.

Вългарсна Народна Ванна,
(Вараенски клонъ)
Варна, 20 априлъ 19'2 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкасира
Анверсъ
99-35
99-55
Берлинъ
123-15 12345 123*40
Виепа
' 104-40 . 104-75 104 70
Лондонъ
••.. 25-23 2528 25 27
Парижъ
100*
100-25
С. Петербургъ 266 05
267 20
Цариградъ
22*93
22 92 22*98
Наполеонъ у Виена Крони 19!6 В
Комиеиона за пръводъ минимумъ на
всички горъозначенитв държави 1 лв.
Комиеиона йа пр-Ьводъ въ вжтр-Ьшностьта на Царството е Vi°/
„о С1> нинимумъ 25 стотинки.
Вългарсна Търговсна Ванна
(Вараепски клеить)

Варна, 20 априлъ 1912 год.
Купува
Продава
Парижъ
U 0 05
ЮО'25
Лондонъ
25-23
25 29
Цариградъ frs
/ 22-92
23 00
1100-20
100 6а
,104-50
104-80
Виена
100-10
100 40
Берлинъ
123-20
li!3*55
Анверсъ
99 45
99 75

>

Deutsche Levante Linie

Ангелъ В. Мангрели
..
"

ZZZZ.' ПОСР'ВДИИКЪ
(миситинъ).

Камбио.

Отъ Ливерпулъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. „Edenmore" очаква се въ Варна къмъ 25 априлъ ст. с.
,
.Jncemore"
. ,
, ,
,
„ 3 0
„
„ „

Варна, 20 априлъ 1912 год.
№ 00 75 кгр. торба 22-50 лв.
М 0П — .
. _ 22-— ,
№
21-50 ,
№ 1
21№ 2
2050
№ 3
1950
№ 4
19'—
N4Vi

.....

Метали
Калай Английски кгр.
5'85
Гвоздей въ «аси к-о 100% кгр. 0й0
Жел-Ьза НМ к-о 24 връз. 7*25—7*50
Шв. кжео к-о „
7-25—7-50
„
шина пръти 100 к-о
0-20
„ . пенчереликъ 100 . „
0-20
„ "" чемберликъ 100 „
0'^5
Стомана Англ. к-о 50 каса
24—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80
, * • • • • - . • • . . . „ 10 „ 1320
••-..-.. ,. :„ 12 „ 13 60
14
14 —
„
Галванизир. кгр. 8 „ 00-48
.
- ...
10 , 00-48
.
,
.
12 , 00-48
. • • 1 4 - . 0050
Олово
.
..
0049
Чугунъ
,
тона
НО —

Johnston Line

Брашна.

ус-...
СВИЩОВЪ
Т Т . Р Г О К Г , К И •'

E-Vierge
1-70
Vierge
1*55
1-50
Superieur
E-Fine
•1-45
Extra
1-48
„
„ обикнов. Ц митил. „ 1*45
„ сусамено
I
-1*18—1*20
„
,.
II
к-о 1-16—1-15
„
фастъчно I
,.
н-Ьма
,.
слънчегледово
'1*10—1*14
Маслина Specialite
0 96
Superieur
„ '. 0 90
Extra-Extra „
„
0-88
„
Extra
, „•
„
085
Prima '
-„'• „"
0 82
Локумък])йсталъ '
'
> 1-70
.
лукзозенъ
' ..'
1% 1*20
Локумъ
1.05
•V,
1.05
/1 и %
,, ' ;. Г—
.
челикъ к. 5 об. 1-—
.
.
нар. каси к. 10 1."—
Лимони Андросъ к-о 39—40
18'—
Лимони италиански
каса
20 —
Портокали Тарабулузъ
/ 14-—
Яфа
1350.
Мандарини връзката
00'—
Солъ Фоча
13*30
, Туниска
сто кгр. 11*80 "
» Анхиалска
12.50
, Атанаскьойска
12 60
. Ситна (бита)
770
енана
13 30
Зачка гол. варели
к-о 0-10
„
мал.
„
„
0-12
Стипца голыми варели
„
019
„
ыалки
„
„ 0 20
Рошкови сакъшк.
„
„
критски
021
Хурмн нови
SX0&0
„
„
КХ0*55
„
„
НХ0-58
Инжири торби
„
О'ОО
,
каси на върви
I ,
0 00
Грозде черно сухо
к-о 0 8 4
„
бЬло .,
I
,
0 84
, черно Къбръзъ въ каси
088
Тахънъ
I
„
1*06
Халва мъ-стна
„
1*05
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай I
„
7—8
„ И
„• 5 - 6
„ Ш
4*50—4*80
Хамсия Елеме Extra н-вма
,.
П ,
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 X &*>'—
. II
. „ 10 X 4 0 Лакерда р-взана
120
ц-вла
1 чифтъ X 3 20
Ц-Ьни въ странство:
Melis prompte
cour. *
51 •—
„ Aoflt.-Mars
„
51Vi
Carre Nev.-Mars
,
521/»

; Г . r
^Отъ Хамбургъ за Б у р г а з ъ и В а р н а ;
Пар. .,Leros" очаква се въ Варна къмъ 25 априлъ ст. с.
• ,' „Andros"/ , . » , . »
,
15 май ст, с

''"••''
.

Отъ Анверсъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. .Piudos* очаква се въ Варна къмъ 15 май ст. с.
За навла и други св-Ьдения да се адресира до г-да Братя Золасъ, Варна

Брой 071

ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*

МАШИНЕНЪ

СКЛАДЪ
) )

ДАВИДОВЪ & МИНАСЯНЪ

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО Д - C J B O
ВЪ ГР. СОФИЯ.
дава iiufl изгодпи. ясни и категоричпи условия при,
ПАЙЕФТИНИ ПРЕМИИ ЗА

ПЛОВДИВЪИка np-вдставителства н а : 1-о Ньй-прочутит-в брани (грабли —
търмъци) отъ фабриката Gross & С-о специална за тин орл.дия,
конто еж удобрени и пр"впоржчани отъ всичкигв западни агроном.
академии, грамаденъ износъ за. Русия и други страни, дори за Аме
рика 2-о. Патентована пръскачки за лозя и овощни дърьета „Aufottiax". З-о Контролни каси „Exact" посл-вдио изобретение, много ефтини ; достжпни и на най-дребнигв дюкянджии. 4-о. Минерални и
химически масла за индустриалци и землед-влци. 5-о. Вършачки съ
най-солидна конструкция, ti-o Инсталации на модерни мелници и
ьсвкакви индустриялни заведения отъ „Е Мкнхауптъ & С-ие" въ
Русе. 7-о Всвкакъвъ видъ землед'влски и индустриялни машипи отъ
най-рейомирани германски, английски и американски фабрики. 8-о.
Кошничерски издълия (приематъ се поржчки). 9-о. Дараци и тепавици. Ю Р . Мелничарски потреби (каиши, балати, сита, чукове и
пр., П-о Яоиомелки и др.

Оеигдаване по животъ I S ^ S ^ H S T W O '
ЖЕНИЕТО НА ВС-ВКИ КЛИЕНТЪ.
„____.,„.
млрско ПР13ГЛЕЖ
Популярни оеигурявания S S в и ДВЙЖЙМИ и -:
Осигурявания по пожаръ =^т й ;
;Г"
По транспортъ
^SS^'gfl^^^Ср*щу злополука й^ТпИ гжЙЙЬГ
ВАЛКАНЪ -.-'

:**Ъ°Ф?^;

1")

i j ЯСС* i I

Агенция на Кооперативното Английско Осигурително Д-етво.

„НОРВИЧЪ БОНИОНЪ"

НОВЪ ХОТЕЛЪ „БЪЛГАРИЯ
въ Балчикъ.

Построснъ е пр'взъ лътото въ 1911 година. Отворенъ е
за пръвъ пжтъ на 15 януарий 1912 — чистъ, хигиениченъ и
съ Добра и честна прислуга. Мобилиранъ е най-модерно съ
съвършенно нови мобили постилки и покривки. За търговскигв пжтници и за изложбата на образцигв имъ има всички
удобства. При хотела има локалъ и ресторантъ отд-влии. Въ
локала се консомира пиво, разни напитки, кафе и чай. Посвщава се и отъ най-избранигв семейства. Р е с т о р а н а има
и ъ р в а т а н а й о т л и ч н а кухня.
Телефонъ Иа 11.

Съдържатель:

ГРИГОРЪ ДЕНЧЕВЪ.

шьтж&ж'штШьЖ

'отъ Глпвната Ди-екиия въ София и отъ мъхтнигв и пжтуюши
агента, за да се убвдит-в дъйствителнп въ пръимуществата, конто
дава БАЛКАНЪ за оси.уренитв.

ж ак.швв
и

шнгт^ъжктт

0 С 1 Г У Р Я В А К А П И Г А Л И И З Е С Т Р А ЗА
МАЛ0ЛФТНИ;
К А ИГР AUHk гарантяра клиеитит* си съ всичкигв резерви и
D a d l l L / i n D гаранции, въ размъръ по-вече отъ 20,000,000 лева,
пласирани въ България въ сигурни държавни'ц*нии книжа и първи ипотеки, подъ постоянния контроль на държавата и акпионеригв — КАКВИТО РЕЗЕРВИ И ГАРАНЦИИ НИКОЕ ДРУЖЕС
ТВО Н^МА ВЪ СТРАНАТА. •

НоискаГпе иросиекти и сведения, който се дава!ъ
веднага даромъ

Поискайте оферти, цЬнп уи^рени и акуратно испълнение.

жшгшшш. ж . ж ^ ш ш

БАЛКАНЪ"

1 По клона „Пожаръ*

Противъ всички 'загуби на дви
жима и недвижими имоти, причинени отъ пожаръ, гръмотевиI во БЪЛГАР. ЗАСТРАХОВАТЬ
ца и ексилозия.
ДРУЖЕСТВО ВЪ ГР. РУСЕ.-,
2. По клона , Животъ"
Основенъ капиталъ напълно внесенъ
л. зл. 1,500,000.
За животъ, въ случай на смърть
който може да бжде увеличенъ до
или пр-Ьживяване, зестра, капи
л. зл, 4,000,000.
тали, пенсии и пр.
Запас, фондъ, разни резерви и вносове
л.зл. 17,171,146.
3.
По
клона ,Нвщастни случав*
Годишни постжплен. по всички видове
Противъ всвкакъвъ видъ незастрахования л. зл. 14,500,000.
щастни случаи по съвсвмъ ноИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ
вовъведени комбинации — съ и
отъ учргъдяванвто на д-ството.' безъ възвръщане на премиигв.
Пръпорлчватъ се особено новопо кл.„Пожаръ" л. зл. 67,100,0^0
въведенитв.
„ „ „Животъ" „
1,507,000
„ „ „Нещ. Случаи" 1 07Ф.000
Популярни застрахования :
„ „ „Транспортъ"
3.140,000
за въ случай на смърть и пр-Ьживяване,

„България"

„БЪЛГАРИЯ'
/-то и пай-старо
застраховатвлио дружество въ Царството
ПРИЕМА З А С Т Р А Х О В А Н И Я :
съ най-либерални условия и
най-износни премии.

безъ медицинско прътлеждане, съ иЬсечни премии отъ 1 левъ нагор-Ь.
Проспекти и подробни св-Ьд-Ьния
даватъ: Главного Управление на Дружеството, прЪдставителствата му въ Со
фия и Солунъ, пжтуващит-fe инспекториаквизитори иагентигё му въ всички
окржжни и околийски градове и въ поважнигв селски центрове на Царството,
въ Македония и Одринско.

IAIT4

сс

ЕЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Капиталъ 1,000,000 лева.
Цеитралио седялвще СОФИЯ./
Съ клонове и агентури въ всички градове на царството.
Газъ въ каси и вдрели, Бензинъ за оеввтление, за мотори,
аьтомобили и-индустриялни Ц-БЛИ," Минерални и Цилиндрови
масла, Газойль и Дизеле иль за" Дизелмотори, Пжкура за отоп
ление на парни котли. Катранъ, Парафинъ съ НАЙ-ИЗНОСНИ
Ц-БНИ я УСЛОВИЯ
.':.•'.:'.•
,

Шевната машина
ВЕСТА — VESTA

БА1КАНСКА БАМА
(В an que Balkanique)
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
Капиталъ шесть милиона лв. златни напълно внесенъ.
Централа въ София. Клонове въ Бургазъ, Пловдивъ, Русе
и Варна. Агентура въ Балчикъ.
Кореспонденти въвсичкитв по-главни градове на България и странство.
ИЗВЪРШВЛ ВС-ЬКЛКВИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, КАТО:
Аванси ср"вщу ц'Ьнни книжа и стоки, търгов. шконтъ покуп
ка и продажба на М"БСТНИ И йностранни ц'Ьнни книжа; чеко^
ве, кредитив писма и пр. Даване гаранции за търгове и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни съ
4 % год- лихва.
Съ срокъ най-малко 6 »гвсеци съ 4У»% г. лихва.
Влогове по-гол'вми отъ 10,000 лева по особни споразумения.
Полагать се особенни грижи за покупка и продажба
на чуждестранни ц'Ьнни книжа.
Банката има постоянно въ депозитъ различии мъхтни ц'Ьнни
книжа, конто може да пр"Ьдава веднага въ всЬко
желаемо количество.
Пръпоржчза особено своя новорткригь отдълъ за купуване и
продаване зърнени храни на комисионна.
Т-Ьхното приемане и манипулиране се извършва съ най-гол'Ьмо внимание. За пр'вдаденит'в й храни на консигнация Бан
ката дава авансъ при най-износни условия.

„НЮИОРКЪ"
=

ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЗАЖИВОТЪ.:
упражнение нр*зъ 1911 година.

Нови уредени осигуровки пръзъ 1911 г.: ЛЕВА:

913.904.863

Най-значително произведение, което е било реализирано отъ
едно само Дружество въ цълия свъть.

Сума на уредени осигуровки въ сила . .
Сума на Актива . . . . . . . . . .
Сума на Пасива
.
Основна резерва за дивиденти
Обща сума на приход, прьзъ упражнението.
Обща сума платена на притЬж. на полицитв.
Заеми отпуснати пръзъ 1911 год . . .
Числото на полицигв въ сила .

ЛЕВА: 10.894.I63.029
ЛЕВА: 3.548.378.388
ЛЕВА: 3.0 II.523.375
ЛЕВА: 536.855.013
ЛЕВА: 583.910.552
ЛЕВА: 278.045.515
ЛЕВА: 130.110.337
. 1.022.726.

Плятени за сиъртня случаи въ България до 1 Януари 1912 г. Лева: 3.956.595
Плятени за сиъртни случая въ България само пръзъ 1912 г. Лева: 296.195
Платеии дивидентя пръзъ 1911 върху полици съ
годншно участие, яздадени пръзъ 1909 г.. възрасть
на осигорений 30 годнни:
огь стойноОсигуряване пожизнено
1С,57% стьта
на го*
Осигур. въ случай насмърть, 20 премии 15,07% дишната
прения,
Смъсено осигуряване отъ 20 год.
12JHV.
12,51 »/<

Обща сума на платеии
Дивиден. пръвъЮН г.
ЛЕВА:

47.985.320.

fZjr всЬкакви обясненна се дадагь по поискване: ~%3%
Директоръ за България: Г. ГЕОРГОВЪ.
София, Бул. Дондуковъ, lb 43.

Д. Лалевъ & П. Гджевъ—Габрово.
Изработватъ въ най-i ол'Ьмо- количеств, десени и фасони сл-вду-:
ющитъ- кожена стоки:
Обувки на шев1: льтни и ЗРЫНИ разни чехли и пантофи: дам
ски, мльжки и д'Ьтскй.
Сандали, конто ел най-практични за л-вко ходене пр-взъ лътгнит* гор-вщини.
Куфари: кожени и платнени съ калъфи или бегь,-по желание.
Чанти: дамски, МАЖКИ, пр-взрамени, провизионни, банкерски, полковофецшерски, ловдж^йски, адвокатски и др.
Разни: портфейли, портмонета, калъфи за очила, за леволвери и др.
nopAHKaTls се изпълняватъ най-точно и бързо.
/
Цвни и условия най-износни. Продажба на едро и дребно.
Умоляватъ се г. г. клиентитв да направить единъ опить и ще
уверять въ истиностьта.

Г^= ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

„ла насионалъ

=

пр'взъ 1911 год.
Полученигв резултати по осигуровкитв за животъ пр-взъ тече
нието на 1911 год. поставятъ, още веднажъ, Дружество „ЛА НАСИ
ОНАЛЪ" (частно предприятие подъ контролата на Държявата) на
чело на всичкигв француски осигурителни дружества, съ едно про
изводство отъ 5,576,886 лева или \съ 25Vi милиона въ повече отъ
Дружеството, което иде на втори редъ пр*зъ; 1911 година.
Общигв операции направени отъ „ЛА НАСИОНАЛЪ' отъ СА.. ществуването и до 1-й януарий 1912 год., както въ осигуровки за
животъ, ,тъй и за пожизнени ренти се възкачватъ на л. 2,947,708,929.
Такива отлични резултати доказватъ достатъчно, че въпр'вки
всичкитв млчнотии, конто се ср-Ьщать постоянно и гол-вмата конку
ренция на толкозъ много осигурителни дружества, дов-врието на осигуренигв лица къмъ „Ла Насионалъ" не пр-вдетава да се изразява
отъ день на день порече и се е докарало Дружеството до епно поло
жение, което е далечъ да се сравнява съ кое и да е друго оси
гурително дружество.
Текущигв застраховки до 1 януарий 1912 се възкачватъ на Ш
1,096,348,158, а ср-вщу тЬхъ Дружеството „ЛА НАСИОНАЛЪ" при- '"*
тежава за гаранция само по клона животъ грамаднитв резервни
фондове отъ повече отъ 750,000,000 лева, което е още едно доказателство, че „ЛА. НАСИОНАЛЪ" е най-богатото и безсъмнено
иай-здравото Дружество въ свъта.
Дружеството приетежава всичкигв видове комбинации, конто по
своитв либерални условия конкураратъ. на всички други дружества.
Който желае да си осигури живота, жената си, д-вцата си, нека
се огнесе до най-солидното Дружество:

„Ла Насионалъ"
Основано въ Парижъ въ 1830 година.

Двректоръ за България:

Борисъ X. Калчевъ.
СОФИЯ
Печатница „3 О Р А" на Д. Костакевъ — Варна

е найусъвършенствуваната машина бърза и тихошевна.
Шевната машина ВЕСТА чр-взъ дългогодишйигЬ си успехи по ц-Ьлото
земно кълбо си е спечелила най-доброто реноме. За бл1зстящата и неуспорима
у
пр-ввосходность на своята фабрикация. .
.
^
ВЕСТА порадяхвоята конструкция е несравняема съ всички познати до
сега мишина, ВЕСТА е получила най-добрит* отливи и награди почти въ
всичкигв изложения, въ България получи първата награда' въ Пловаивското
изложение пр^зъ 1892 година.
ВЕСТА шие напр-вдъ и назадъ всички видове шевове и бродира.
ВЕСТА се распродава годишно 80,030 парчета разни видове.
Вс-вки който масти да се снабди съшевна машина, нека no-Hanoiuib
Д1 види и опита машината ВЕСТА за да не се кае.
Генераленъ Пръдставитель за Царство България

АШЕРЪ БЕИСУСАИЪ.
ВАРНА - РУСЕ — СОФИЯ —!ПЛОВДИВЪ
Търсятъ се представители въ: Провинцията.

БАНКЕРСКА КЖЩА

П. i П. ШАЛНИШКИ
КАВАРНА
Огиускатъ нови заеми и открвватъ текущи сметки: ср*шу
гаранции— лица и ц-внни книжа и ипотеки.
Шконтиратъ и инкасиратъ вс-вкакви ефектни,— търговски
и нетърговски.
Дриемамъ влогове: срочни и безсрочни по споразумение.

АВСТРИЙСКИ ЛЛОЙДЪ.
Пристигва отъ Цариградъ направо-вс-Ька'слбота сутринь и заминава вечерьта едната седмица за Кюнстевдже, Сулина и Галацъ
а другата седмица направо за Сулина, Галацъ, Браила.
Пристигва вс*ка втора ср-Ьда отъ-Одеса - Кюстендже а заминава с»щий день въ 4 ч. пос. пл. направо за Цариградъ.
Въ Цяриградъ парахода йма съобщение съ всичкит* други линчи,

