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С У Б С И Д И Р А Н Ъ ОТЪ В А Р Н Е Н С К А Т А ,

СОФИИ|СКАТА И Б У Р Г А З С К А Т А Т Ъ Р Г О В С К И КАМАРИ.

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

Единъ брой 10 стот.

Единъ брой 10 стот.

Уредничеството се пом-Ьщава въ собствения домъ на уредника.
Пощ. кутия № 61

Съобщения, ржкопг
суми се изпращат
уредника П. Драгул

Телефонъ № 223.

Уредникъ; П. ДРАГУЛЕВЪ.
О. Л

НИКОЛАЙ ЕЙ РИЛ ОВЪ — Варна.
(Телефонъ № 135. П. уч. ул. .,Малка Пръ-слаеска).

Англо Вългарско Анонимно Дружество

СПЕЦИЯЛНО

Саркизъ Еуюмджиянъ

ЕЛШРОТЕХНИЧККО & ИНФОРМАЦИОННО

прочутит* мапгени и велоевпеди „ГРИТЦНЕРЪ"

Високото равнище на ц-Ьнит*
на зърненит'Ь храни сега за сега
и в-Ьроятната възможность за понататъшното имъ повышение къмъ
пролЪтьта т. година в л е к а т ъ
сл-вдъ себе си вгзникването въ
по главнит/Ь потр-Ьбителни страни
въпроса за необходимостьта да
се изефтинатъ хранить по реда
на намалението митничнигв налози върху тоя продуктъ. По съо5щението на нъ-кои иностранни
в^стници, слуха за това е изл'Бзълъ най-първо отъ Франция; въ
Германия пъкъ лидерит-в на агpapitHT"B СА внесли въ рейхстага
ходатайство за отагвиата отъ 1
септемврий митата на кърмовия
ечмикъ и кукуруза. Може, сл-вдователно, да се очзква, че при
новото укр^пване на зърнения
пазаръ подобнит-в ходатайства
могатъ да се докоснатъ до ръжта и пшеницата. Това обстоятелство н^ма да се забави, разбира
се, по единъ чувствителенъ начинъ да се отрази върху насгроението на зърненяя пазаръ въ
смисълъ на оелабяване житнитв
ц^на влтр"В въ потр-вбителнитв
страни; обаче, отъ друга страна,
има основание да со мисли, че
понижениего на митата, ще по
могав да се угодами търсенето
въ"рху житата вжтр-в въ Фран
ция и Германия, ще угол-вми и
[експорта на производителнигв
страни — отъ Русия, Ромжния,
България и пр. и то при по-гол-вмо и по-гол-вмо р а с т е н е на

Защою само този не е взелъ отъ тъхъ, който не ги е видълъ.

Ц-ВНИТ-В ВЪ ТИЯ П О С Л ' Б Д Н И Т ' В .

__

•*• „БЮРО" -т
Информира и пр'вдставлява разни електротех ични фабрики по съобщителни и осв'втлителни инсталации, сжщо и наеыане на помещения,
продажби на имоти и служби по всички отрасли на търговията,
промишленостьта и занаятигв.
Вейки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потр-вбии за гр. Варна, провинцията и странсгво. Приематъ се и застраховки: за живот ъ на , Ню Иоркъ" и за пожаръ на д-во „Фениксъ'.
Ii;pi*. 2Z#i#§>!: «• шШМ ш> ШШЗ **Ш

Варненеки клонъ

Модерни Английски Платове
за мжжкй костуми
w цъни износни -w
'ттшштт

Руеекое общеетво параходетва и торговли.
Въ градската Агенция на Обществото въ Одесса, „Деркбасовска", 33,
.Пасажъ* могатъ всвкога да се купуватъ пасажерски билети за всички
Нощенскс-Пасажерски параходи тръгващи задъ граница и п фтовегЬ на
Кримь и Кавказъ.
Русское Общество Параходетва и Торговли поддържа по

влир-вшнигЬ линии:
Срочни пощенско-пасажерски и товарни съобщения по Кримско—Кавказката ли
ния (седемъ рейса въ седмицата) между Одесса и Батумъ съ засЬгание Кримскитъ и
Кавкаэскигё портове. По Николаевската и Херсонската линии (лътЬ ежедневно, а зимЪ три пжти въ седмицата\ съ спирание въ Очаковъ. По Дн-Ьпрската линия (лт>гЬ
два пжти въ день, а въ друч игЬ врЪмена на навигацията веднъжъ въ день) съ засЬ
гание всичкитБ промежутъчни пунктове.
По задграничнитЬ линии:
Александрийсхата права (еженедЬлно) между Одесса и Александрия съ минавание пр-взъ Цариградъ, Дарданелигё, Смир1 а и Пирея.
Александрийската обикаляща (единъ пжть въ двЪ седмици),. между Одесса
и Александрия, съ минавание пръзъ Цариградъ, ДарданелигЬ, Атонъ (Св I ора), Солунъ, Мителинъ, Смирна, Хиосъ, Мерсина, Александрета, Триполи, Бейрутъ, Кайфа,
Яфа и Портъ-Саидъ.
Македонски — Александрийската обикаляща (въ двй недЬли веднъжъ), между
Одесса и Александрия съ спирание въ всичкигё ropt помЪнати портове.
Въл%ареьо—Аиатолийската, (въ двЪ иед'Ьли веднъжъ) между Одесса, Варна,
Бургазъ, Цариградъ и портоветЪ на Мала-Азия до Батумъ.
Аиатолийската (въ дв-в недЬли веднъжъ , между Поти и Царигрядъ съ спирание
въ Батумъ, Ризе, Трабезундъ, Керасундъ, Орду, Самсунъ, Синопъ и Неболи.
Черпоморско—Балтийската (товарна;, между Одесса и С.-Петербургъ съ спиране въ Ревелъ, Рига и Либава, а сжщо, въ случай на нужда, и въ задграничнитв попжтни портове.
Персийсхата (четире рейса въ годината), между Одесса и Басора съ минаване
пр-Ьзъ Цариградъ,, Дарданелит-в, Смирна, Бейрутъ, Яфа, Портъ-Саидъ, Суезь, Джедда,
Ходейда, Джибутти, Аденъ, Маскатъ, Бендеръ-Абасъ' (линге, Буширъ и Мохамеру.
Севастополь—Царщрадската, срочно-товарна (еженедЬлно) между Севастополь
и Цариградъ.
Обществото поема върху себЪ си извършването навсички митнически—експедиционни формалности, застрахованието на пръвозванигв съ параходит* му стоки по
всичкигв линии, а сжщо и организиранието и на екскурсии.
Флота на Обществото съетои 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 водизмъхтване.
Адмиралтейството на Обществото се намира въ Одесса. То располага съ кораборемонтна работилница, съ свой еллингъ и плаващъ докъ, конто издигатъ и най-голт>мигё кораби на Обществото.
За справки могатъ да се отправятъ до управлението на Обществото въ С.-Пе
тербургъ, Невский, 45,—въ 'Одеската Главна Контора, Ланжероновска, 1, въ градската Агенция въ Одесса, Дерибасовска, 33, и въ агенециитъ на Обществото, намиращи
се въ всичкигв портове, поевщавани отъ параходитъ на Обществото, а сжщо и въ
сухопжтнигв агенции на Обществото: Баку, Берлинъ Варшава, Виена, Хавръ, Хамбургъ Джулфа, Екатеринославъ, Екатеринодаръ, Кайро, Киевъ, Кутаисъ, въ, Мос
ква, Парижъ, Симферополъ, Тифлисъ, Царицинъ и Ериванъ.

Пр-Ёдстоящето намаление митата на
зърненигЁ храни.
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„ГРИТЦНЕРЪ 'ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ
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ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА
ВЕЛОСИПЕДЪ,
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Т И Х А И Б Ъ Р З О Ш Е В Н А , легнодвиШюща-Щ ЗДРАВА
съ специаленъ апаратъ за бродиране, гарантир. и луксозна машина?

WT ВЗЕИЕТЕ. УМ „ Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ "

*™

НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЪГЛЕДАТЕ

^ ^

ПРОДАВАТЬ .СЕ ВЪ БРОЙ И НА СРОЧНИ И З П Л А Щ А Н И Я ^ ^

ПОПРАВКИ
Годгыиъ депозитъ

БЕЗПЛАТНО.

отъ най-усъвършвнетвуванитгь

Плвтачни МАШИНИ

ЩГ „МЕТЕОРЪ" и „УНИВЕРСАЛЪ" - Р Щ
СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕВЕЛИНИ.
Представители
о о о о

за България БР. W, БЪКЛОВИ, Руов, София, Варна.
Представители въ всички градове о о о о

ЗемвдАдеко Търгов. Акд. Д-во. „Пдугъ"—г. Наварна.
Извършва вевкакви банкови операции, отпуска заеми ср-вшо лично иоюжлителство, Ц-БННИ книжа и ипотеки. Сконтира вевкакви полици, купува и
пподава вевкакви ц-внни книжа, иапъянвтелни листове. Инкасирва търговски
ефекти- открива текущи емвтки на кредитоспособна землед-влци и търговци.
KvnvBa и продава за своя и чужда сы-втка недвижими имоти.
По*дставлява търговски и индустриални фирми; продава и доставя всич
ки землед-влски машини и орждия въ Варнонски и Шуменски окрдзи.
Приема влогове безерочни съ 5% лихва, срочни за I год. 7% лихва, а
за 2 и по-вече години 8% лахва.
Теле[рафвчески адресъ .ПЛУГЪ'

ДОСТАВЯ:
ВсЬкакъвъ
видъ машини
и материала.

Инженеръ Велчевъ
ВАРНА.

ПОЕМА:
ВсЬкакъвъ
видъ
инсталации.

ЧТРЛТттпттт да се сдобиете съ истинско модерни и доходни инстатбЛаЮЩИ л а ц и и - н е забравяйте да се отнесете и до насъ.-

Сапунепа фабрика

„СОЛУНЪ"

НА

Братя Каназиреви
въ Софвя.
Произвежда чистъ марсилски сапунъ 72% който не отстлшва по
нищо иаистинския марсилски такъвъ подъ запазена марка .Бориславъ". Ц
Единствени производители на прочутия с а п у н ъ за пране
яПрогресъ" .Солунъ" и .Екстра.*
Порлчки на едро испълнява най-акуратно. »>ааамД|

шва****—

——

mnnini машини отлично пр*поржчени.
и Ж г а ОТ» п а механиквта. Н*ма ноЖ 2 , й х ъ - б е з ъ шумъ при въртенето.
R j l i l i покупки въ Варна и округа,
отнесете се до:

Панайотъ Ив. Брешевъ,
М П » » „ТЕИЕНУГА", У* .Вл»двсла,п.- (Ташь-Иолу).

I-ва Българ. Парна Сапунена Фабрика
= . „РАЗЛОГЪ,,
=
на Братя Каназиреви & C-ie, Бургазъ.
Пустна въ редовна продажба произвежданитв въ яея пай-доброкачествении марсилски, турски и др. сапуна.
Клиентитв й ще нам"врятъ винаги най-изгоднигв условия и акуратно изпълнение на поржлкигв си.
Ц-ЁНИ БЕЗЪ КОНКУРЕНЦИЯ.

противъ 77.000 тона пр-вди една
година. Вънъ отъ това, и настроението на американските тържища се отличаваше и се отличава
още и до сега еъ съвевмъ твърдо настроение. Що се отнася до
съетоянието на зимницигв въ За
падна Европа и въ другигв стра
ни, то въ това отношение далечъ
не всичко е тъй благополучно,
защото честата и при това остра
пром-вна на свир-впит-в студове
съ стоплянето въ ц-вла Южна Ру
сия и въ придунавскит-в държа
ви не напълно благоприятно се
отразява върху съетоянието на
тия поевви. Осв-внъ това, съпровождащата една такава см-внана
температурит-в гололедица на ме
ста, особенно въ районите по течението на Волга и Днеиръ въ
Русия, стоя почти презъ цвлата
зима, което тоже може да се от
рази съвсемъ лошо върху зимниците отъ по-късните посеви. Нагледъ, тия фактори се имаха предвидъ и отъ ония германски а'грарци, конто побьрзаха да повдигнатъ въпроса за намаляване
житните мита. Може да се мис
ли, че за т*хъ не беше секретъ
и обстоятелството, че въ Русия
и дунавските държави зърнените
запаси презъ този периодъ еж.
много по-малки отъ миналогодишните. За най-добро доказателство
въ справедливостьта на това за
ключение служи факта, че до последчо време въ всичките руски
и дунавски тържища следваще
неизменно твърдо настроение при
тенденция къмъ по-нататашно повишение на цените, върху което
се опирайте, отъ една страна, усиленото вжтрешно консомативно
търсене, а отъ друга—въздържаностьта на предложения отъ производителите и продава чите.
Положението въобще на житната търговия, въ упоменатите
страни, е такава, че даже при
ограничено търсене отъ задграница цените върху всичките зърнени продукта ще се държатъ
на високо равнище до окончателнотоизясняванезаключенията вър
ху предстоящий урожай. Наймалките имъ обаче влошавания
могатъ, разбира се, още по-вече
да укрепятъ тържищата. Всичко
това ведно взето говори въ полза на н е и з б е ж н о понижаване
на тия високи житни мита, които сжщесгвуваха до сега въ Гер
мания. А защото тая последната
се ползуваше, най-вече, отъ руските и не пс-малко отъ дунавските
зърнени продукти, то всеко на
маляване на налаганите се върху
техъ мита е твърде желателно
и за нашите търговци. Преобладаването на социалъ-демократическия елементъ въ Германския
райстагъ е достатна гаранция за
скорошното намаляване на зър
нените мита.
Ако това стане (а, както казахме, то е въ реда си да стане),
нашите производители и наши
те търговци ще требва сериозно
да се замислятъ върху начина,
по който нашите зърнени про
изведения да завзематъ еднъжъ
за всекога т р а е н ъ пазаръ въ
Германия.

Wo вевка в е р о я т н о с т ь , като
^дна отъ по-главнит'Ь причини
!за възникването на тия слухове
и х о д а т а й с т в а за намаляване житнит-в мита еж послу
жили крайно разнорЪчивигв св-fe1дения за новия урожай въ Ар'жентияа. Още въ декемврий м*
Гсецъ отъ тая страна идеха съоб
щения за блескавия сборъ тамъ
на всичкигв родове храни; но по1
диръ това, часть, поради съвевмъ
дъжделивото вр-вме пр-взъ перио
да на жетвата, а часть по при
чина на появилигв се въ надвечерието на жетвата разнообразии
повр-вдници, първоначалнит-Ь 6tл-вжки за урожая се твърд'В мно
го смалиха. Въ втората, наприм-връ, половина на януарий, отъ
Аржентина се изнесе въ Европа
всичко 19.000 тона пшеница противъ 111.000 тона експортирани
за слщия периодъ пр-взъ 1911 г.
Наистина, м^стнит-в стопани и
житопромишленници обясняватъ
тая толкова голъчма разлика съ
сжществующата въ страната стач
ка на жел^зничаригв; обаче, дру
га източници не придаватъ на
това обстоятелство твър-в важно
значение, както и по напр-вдъ
утвърдявайки, че причината не е
въ стачкитв, а въ сериозяия недоборъ отъ жито въ сравнение
съ миналата година.
Партизанит-в на възможното ослабване на пазаря въ недалечно
врйме сочатъ върху огромнигв
запаси отъ храни въ С.-А. Щати
и върху удовлетворителното състояние на зимницигв въ Запад
на Европа, Русия и Балканскигв
Държави. Наистина, споредъ посл'вднит'в статистически сведения, юююзэахжктжвевазюзэююсяз
р^зм-вригв на зърнената налич
Н. Лафчиевъ,
ность въ задатлантическата република къмъ края на януарьй агентъ на I-то Българско Застрсб-вха съ 38.милиона бушела по хователно дружество
вече отъ миналата година; екс„България"
спорта, обаче, на С. Щати въ поприема
застраховки за ЗКИВОТЪ,
сл-вдиигв 2 нед-Ьли отъ сжщия
пожарь
и алополукн въ Вчрна,
м-всецъ достигна 135.000 тона
.,4Лмш<ТагаЖ| ^^..

дат? ммгмуу)ии

Месробъ Мурадовъ - адвокатъ
ВАРНА.
Защищала всвкашш д*ла првдъ всички
сждилища въ Царството.

В.ЩААДЕКЕРЪ
Варна — Русе — ПлЪвенъ.
па^й-гол'Ьмъ

складъ

съ:

МОТОРМ за бснадшъ, МОТОРИ за пафтъ,

ГАЯМ
ШОП
ПАРНИ гарнитури вършачки, всъкакИ

ВИ ПарНИ МаШИНИ за индустриялни ц*ли.
"3

Врой 352

,ТЪРГОВиКИ ФАРЪ"

Стр. 2

Всичко отъ фабриката
Рустонъ, Прскторъ и C-ie Л-тдъ
Линколнъ — Англия.

Азъ бЪхъ 25 години глухъ!
Сега азъ вече чувамъ!
Азъ самъ изнамерихъ единъ малъкъ апаратъ, който СУГЬДЪ 25
години глухота ми повърна слушането.
Сега азъ посЬщавамъ театрите и концертитв и слушамъ артиститв, конто по рано само гледахъ, чувамъ всякой щепнение и наймалкия шумъ.
Който желае да се избави веднажъ за винаги отъ глухота, тежко
чуване, течение на ушит* и пр. нека се снабди съ апарата

Азъ б*хъ глухъ!
който е малъкъ, еластиченъ и се носи въ ухото безъ да се вижда.
Апарата „Азъ б'Ьхъ глухъ" се препорлчва и като сигурно пр-Ьдпазително средство отъ углошаване на железничари, фабриканта и
и техни работници, афтомомилисти, артилеристи, въобще на хора,
конто работятъ при гол-вмъ шумъ и който еж. предрасположены
къмъ глухота.
Съ почитание:

Георгъ Хаммтонъ - Берлинъ.
изобретатель на апарата ,Азъ бехъ глухъ*
Комплектниятъ апаратъ въ разкошна кутия, съ наставление на
български за употребление™ му струва лева 25, — За въ провинцията
1 лв. по-вече за пощенски разноски. Порлчки се изпълняватъ само
срещу 5 лева предплатени.
Главенъ представитель и депозитьоръ за цела България.
Телефонъ № 1143

НОВО!

Ат. К. НЪмцовъ—София.
ул. Трапезица № 6.
(до католическата църква).

НОВО!

I-ва Варн. фабрика за циментови и гипсови изделия

А. Василевъ и С^ — Варна
Има честь да извести на интересующие се, че въ депозита на фабри
ката ни има въ големо количество и на съвършенно HJHOCHH цени най-доброкачествени и съ изпитана солидность следните видове циментови и гип
сови изделия:
1. Цветни плочи отъ обикновенъ до най-луксозенъ типъ съ и безъ ре*
лиефи за бани, кухни, антрета и др.; — 2) Тротоарни и дворни плочи, както
и бордюрни камане; — 3) Разни видове блокове за цокли на здания; 4) Канализационни трлби, разни размери;-—5) Подпрозоречни, надпрозоречно и подпокривни корнизи; — 6) Обикновени и цветни съ или безъ мозаика стдшала,
цели балкони, стллби и пр.; — 7) Имитация на чарни, червени, сиви мряморни плочи полйрани и матови, мозаична работа; — 8) Гипсови изделия: ка
пители, корнизи, орнамента, розети, балюстри, консоли, фризове надъ врага
и прозорци и пр. и пр. Особенно внимание обръщаме на скулптурните изде
лия. конто се изработватъ отъ специалистъ скулптьоръ.
Телеграфически адресъ: Циментфабрикъ Василевъ. Телефонъ № №
63, 154.
.
'
А
Поржчкитъ се изпълняватъ бързо, при условия и ц-Ьни много износни.
„
„ . п
Представители: Бургазъ: Износно Вносна Банка; Добричъ: К. А Пачевъ & А. Калчевъ: Балчикъ: Баю Добревъ & С-ие; Провадия: Никола
Кирчевъ и Шуменъ: Д. Щеревъ & С-ие.

Отъ фабриката.

конто да заминать за Цариградъ и
заедно съ представители отъ Цари
градската камара да изработятъ ос
новните точки, върху който ще стане
за напредъ сближение между Бълга
Споредъ чл. 272 отъ Търговска за- рия и Турция. Заякването и закрепконъ, дружествата могатъ да и «давать. ването на здрави икономически начала
облигации, но общата, стойкость на между България и Турция, отдавна
издаденяте такива не бива да надми- се чувствува, още по-вече като се вэенава размера на действително внесе ме подъ внимание нашата търговия и
ния въ дружеството основенъ капи- нашите търговски интереси въ Тур
талъ. Това ограничение на сумата, до ция. Иапратените делегати се завърразмера на конто само може да се наха прЬди седмица отъ Цариградъ,
издаватъ облигации, има за цель да като ел з а в ъ р ш и л и благополучно
запази, до колкото това е възыожно, своята мисия.
интервенте на носителите на обшгациите и обезпечи съ внесения капиталъ вземанията имъ срещу дружест
вото. Отъ друга страна, съ въпросЗаконопроектъ за Ииотечното ограничение законодательтъ е
ния кредитъ при В. Н.
ималъ предъ видъ да не допуща, щото търговските дружества, чрезъ об
Банка.
лигационни заеми, да разширяватъ
Внесенъ е въ Народното събрание
езоите операции въ такива размери, и поставенъ вече на дневенъ редъ за
конто далечъ надминаватъ техния ос конопроектъ за изменение и допол
новенъ капиталъ и обикновения имъ нение на закона за ипотечния кредитъ
търговски кредиты
при Българската Народна Банка. ИзТаково ограничение, обаче, се ячя мененията иматъ за предмета следнива съвършенно безцвлно, когато стой- ните четири промени въ закона: опностьта на издадените облигации бл- ределяне източниците на б а н к а т а ,
де обезпечена съ една реална гаран- конто могатъ да блдатъ употребени
ция, каквато представляватъ ипотеки- въ ипотечнйгв операции; увеличаване
те върху недвижима имоти, тъй като размера на заложните облигации, коиносителите на облигации, конто ел то могатъ да се издадать преди да
гарантирани съ ипотеки върху недви- блдатъ покрити съ ипотеки или за
жими имоти, ел почти еднакво обез логъ, на данъци и такси; разреше
печена въ своите вземания, както и ние на банката да издава заложни об
вземането на ипотекарния кредитъ. лигации съ лозове или премии и раз
Въ друго отношение, те еж. поставе- решение на слщата да отпуща аванни даже вь по-благоприятно положе си въ видъ на текущи сметки срещу
ние отъ последний, защото, отъ една залогъ на индустриални недвижима
страна, техните облигационни креанси имоти.
ел гарантирани, не само съ стойноЕто и самите изменения: чл. 3
стьта на ипотекиранитв имоти, но и алинея 11 се изменява така:
съ основния капиталъ на дружествоСъ разрешение, обаче, на Министра
то, а отъ друга, носителите на таки на финансите бат ата може да издава облигации могатъ лесно да мани- де преди всеко пжривше съ такива
пулиратъ съ т*хъ, като ги даватъ въ заеми, заложни облигации до размеръ
залогъ и. си отварятъ кредитъ за на десеть милиона лева. Въ такъвъ
частните си или търговски нужци, случай, добитите суми отъ така изда
нещо, което твърде млчно може >ia дените облигации, до окончателното
се направи, ако кагитала имъ би билъ имъ пласиране, могатъ да се употревложенъ въ единъ обикновенъ ипоте- бяватъ съ камбиални или сконтови
каренъ заемъ.
операции.
Чл. 4 се изменява:
Водимо отъ тия съображения и съ
Приетите отъ банката капитали въ
цель да се даде възможность на слществующите днесъ у насъ друже качеството й на влогова каса, могатъ
ства и банкови учреждения, конто от- да се пласиратъ въ заеми и текищи
пущатъ ипотеченъ кредитъ, да раз- сметки срещу ипотеки или заеми сре
ширятъ своята дейность въ тази об щу залогъ на даждия и приходи найласть, съ което ще се посрещнатъ много до размеръ две пети отъ техразвиващите се ступански нужди на ното общо количество. .
населението, Министерството на праЧл. 11 се изменява така: Банката
воелдието внесло тия дни въ нярод- не дава заеми срещу: а) недвижими
ното събрание законопроектъ за до- имоти по назначение и б) театри, ми
пълнение на чл. гуг отъ търговския ни и кариери.
законъ, споредъ наредбитгъ на който Срещу фабрични или индустриални
дружества и банкови учреждения заведения, тя може да дава аванси са
занимаващи се изключително съ мо въ видъ на текущи сметки и то
отпущане на ипотеченъ кредитъ, до размеръ на 35% отъ стойностьта
ще иматъ право да издаватъ обли на местото и сградате.
гации на обща сума, която може
Машините и инсгалациитв влизатъ
да надминава дпйствително внесе-- по право въ ипотеката, но не се взения основенъ капиталъ, но не по-ве матъ въ внимание при оцеиката,
че отъ 8 пмти сжщия капиталъ
Ч I. 37 се изменява така:
Вьпросните дружества и б а н к и
Заложните обчигации ел на nj етребва да иматъ основевъ внесенъ ка дявитель.
питалъ не по-малко отъ три милиона
Те могатъ да блдатъ снабдени съ
лера. Лихва^а, която тия ипотекзрни лозове и премии.
учреждения взематъ отъ ллт.жницитв
си по заемитЬ не може да надминава
седемь на стотехъ;
Общата стойность на издадените
Тютюновата Индустрия
заложни облигации не требва да над
въ България.
минава размера на заемите и всека
заложна облигация да блде съ номиПрочутите источни тютюни отъ ввнална стойность не по-малко отъ кове ел добре реномирани и всекисто лева.
му познати. Обаче, онова което малко
Ще се подчиняватъ на контрола на знаемъ е факта, че тютюните, конто
държавата упражняванъ чрезъ пла- се сеятъ а обработватъ въ България
щани отъ тёхъ п р а в и т е л с т в е н и ел слщите по качество и въ нищо
делегата.
не се различаватъ оть турските.
Огъ друга страна, Хасковските тютюнови плантации, понеже ел отъ еи слщо происхождение съ ЕнидКомитетъ по пкономическо дно
женските, Дубнишките тютюневи план
то сближение между В л- тации, конто ел продължение отъ
гария и Турция.
Македонските култури, Пловдивските
—, конто е л покачество, едни и слНапоследъкъ въ българската преса щи съ Керджалийските, преди освосе зачекна въпроса по заминаването бождението още подъ самия турски
на секретаря на Софийската Камара режимъ въ търговията ел биле треД-ръ Ив. Златаревъ и професоръ Д-ръ тирани еднакво на едни и слщи усло
С. Кировъ въ Цариградъ по икономи- вия съ близките и съеедни темъ кул
ческото закрепване между България тури. Само Силистринскитв производ
и Турция. Дължиме да уяснимъ под ства ел биле фабрикувани за местнаробно и ясно този въпросъ, който въ! та консумация въ България.
Новия режимъ на княжеството тонекой вестници взе характеръ за не-'
какво тайно съглашение между Турция гава, като видоизмени онова положе
•и България.
I ние уредиха се фабрики въ разни граИзвестно е на българското обще-; дища. Начинанията имъ бидоха щаство, особенно на търговския еввтъ, стливи, понеже консумацията малко
българо-сръбския съюзъ между Со-! надминаваше Силистренското произ
фийската и Белградската камари, кои-; водство, а пакъ, поради новия редъ
то работятъ за по-близкото сношение! на работите, производствата, конто изи закрепване търговско-икономически- гледваха твърде превъеходни, цвняха
те връзки между двегв съеедни дър- се много добре.
Тютюносеячите, предъ видъ на
жави. Въ този к о м и т е т ъ - с ъ ю з ъ
влизатъ, както отъ българска страна, туй преуспеване и поради предлага
тъй и отъ сръбска, видни икономи- е т е отъ купувачите цени, съзряха
сти, политици, бивши и сегашни ми- въ обрабованието на тютюня новъ ренистри и в и д н и търговци. Комитета, сурсъ за увеличение на землянния прикогото сложилите се обстоятелсгва ходъ. Насърдчени отъ едно вещо пранакара да се събере въ София, мина- вителртво, което не щади, нито усилата 1911 г. и да изработи основните лията си, нито съветите си за попуточки, върху конто где се гради бл- ляризиране, изучване съвременнигв
дащото сближение между двата народа,. земледелски методи на тютюневата
довърши благополучно своята мисия култура и за надделяване и щтвмахкато работи и ще работи въ блцаще ване на контрабандата, тютюносеячи
съ обрабатванието на
за заякчаването на тоя икономически те създадоха
едно народно богатство. При
съюзъ. С л е д ъ образуването на тоя тютюня,
все туй, липсваше нещо за усъвършенкомитетъ между българи и сърби, тур- ствованието на това дело. Фабриканската цариградска камара е изявила тите износяха въ странство по-вечето
на софийската какво и тя е съгласна отъ излишека на производстве-то, нъ
съ едно такова сближение между Бъл те го износяха тамо неприготвено, за
гария и Турция, слщо тя помоли со щото не беха снабдени съ нужните
фийската камара да съобщи дали е сечива и машини за изработванието
съгласна съ нейното искане. При по- на твърде големи количества, нито
вторното настояванч отъ с т р а н а на пакъ да го обработватъ и фабрикуЦариградската търговска камара, ватъ тъй съвременно, както го изискчленовете на софийската камара, сбра- ватъ въ Европа.
ни на заседание, решиха да изнратятъ
По едно време положението ваплашсвои делегата, а именно г. г. Д-ръ

По издавапето на облига
ции отъ ипотечиит*
банки и дружества.

Ст. Кировъ и Д-ръ Ив. Златаровъ,

ваше да стане трудно, зас*ванията се

умножавахз всека година. Неколко
фабраканти намислиха да се сгрупиратъ за да се даде на тютюневата промишленность подема отъ когото се
нуждаеше.
Те основаха дружество, което отъ
началото съедини 45 фабрики, отъ 55
техъ, конто слществуваха въ Бълга
рия, и огъ конто най-силната неможаше да искара по вече отъ 700 кгр.
тюгюнъ на день. Съ четири фабрики
новото д-во достигнд бързо цифрата
7С00 кгр. тюгк-нь отъ разаи качества
и папироеи. нато осигури за себе си,
още отъ първата година дветв трети
отъ местната консумация.
Д-вото на съединенитв тютюневи
фабрики се основа въ 1909 год. съ
кааиталъ отъ 4,000,000 лв. Д-венното
му седалище е въ Пловдивъ и фаб
рикате му се намиратъ въ Пловдивъ,
Варна, Шуменъ и Русе, въ самия центръ
на производящите места. Ц е л ь та
му е чисто определена отъ 4 члена
на устава му: 1-о. Фабрикация на
тютюнъ въ всичките му видове и продажба на фабрикованите производ
ства ; 2-о. Шносъ въ странство на
тютюна изъ цело необработенъ на листове и на фабрикувани производства;
З-о. Подобрёние на тютюневата кул
тура; и 4-о. Всичко, което се отнася
до тютюневата промишленность.
Въ 19 Ю год. Съединенитв тютюне
ви фабрики произведоха:
1-о. Тютюнь:
гр.
. . 845 кгр 860
Първо качество
. 82,971 — 050
Второ качество
1,314,146 — 340
Трето качество
2-о. Цигари:
. 487 — 860
Екстра . . .
30,787 — 550
Първо качество
96,331 — 020
Вгоро качество
За износъ въ странство 345 — 860
т. е : 1,525,935 кгр. 540 тютюнь за
пушене, къмъ конто требва да се приба
вить още 1,091 кгр. емфие за смъркане. На 31 декем. 1910 г. само следъ
една година ексалоатация въ складоветв
на д-вата останаха само 10,000 кгр.
стока фабрикувана. Грамадното коли
чество стока отъ гореизложенитв чис
ла беше вече испродадена. Урежданието на първото упражнение се извърши съ раздаване на акционеритв девидендъ по 10% и поставяне въ запасъ една сума отъ 164.019
лв. 64. Такъвъ единъ резултатъ заслужваше да блде отбвлезанъ.
Да разгледаме сега начинаняита
па втората година. Д-вото на съеди
ненитв тютюневи фабрики бе решило
първо да затвори фабриката въ Русе,
на която производството нгвше да сё
разпредели между фабрикитв въ Шу
менъ и Варна; сётне-постройката на
една Образцова юзина въ Пловдивъ,
ксяго ще може, благодарение на
чудесната си инсталация, да произвежда ежедневно 4000 кгр. тютюнь отъ
всичкить видове. Шумедъ за сега мо
же да произвежда 3000 кгр., твзи
две фабрики ще моглтъ да осигурятъ
целата консумация за България Фаб
риката въ Варна ще дава изисквания
излишъкъ за износа.
Целото производство на първото
шестмесечие презъ 1911г. надминава съ
80,000 кгр. онова отъ 1910 г. и пресметатъ, че е стигнало въ края на годината, 1,700,000 кгр. Да забележимъ,
мимоходомъ, че, 14-твхъ фабрики независими отъ дружеството не надми
наватъ крлгло изцело едно производ
ство отъ 450,000 кгр. Туй е прочее
монопола на българскитв тютюнн, ко
йто е въ формация, защото е невъзможно, к о н к у р е н т и т е да утраятъ и противостоять дълго време на
Д-вото на съюзенитв тютюневи фабри
ки, на конто всичкитЬ усилия кло
нить къмъ намалението на цените по
конто си го доставятъ и къмъ нама
лението на продажнигв цени. При
това, ако р а з г л е д а м е и о т ъ
друга гледна точка, тютюневата ин
дустрия не можо да блде упражнявана отъ други освенъ отъ твърде
силна и заможни клщи. Въ Бълга
ри I, както и въ Турция, закона забранява на тютюносеятеля да спазва
тютюня си по-късно отъ м-цъ мартъ
отъ годината, която следва оная на
реколтата. Прочее, необходимо е щото
индустриалеца да притежава обширни и грамадни здания и персональ за
да приготви и изъврши фермантацйята.
Д-вото на съединените тютюневи фаб
рики е уредило складове, въ конто мо
же да събере и натрупа с т о к и до
5,000,000 кгр., отъ конто то може да
искара провизии за дче години и да
изнесе въ странтсво около 1,000,000
кгр. добро качество. До тоя часъ
д-вото пригежава 2,000,000 кгр. старъ
тютюнь отъ който 350,000 кгр. приготвенъ за- износъ въ странство, по
европейски вкусъ, взети отъ първитв
тютюни отъ реколта на 1910 год.
Д-вото за сега прави опитъ за из
носъ въ странство на своите цига
ри, клонъ на който то ще даде всичкото желаемо разширение, съ пъленъ
просторъ, когато новата му юзина бл
де окончателно свършена. Д-ството
снабдява вече съ своитв доставки и
некой най-забележителни и високопоставени л и ч н о с т и , а особно
Германския императорски домъ.
За необработенъ тютюнь въ листове, д-вого притежава слщо неколко
твърде важна клиента, като Италиянската Режия.

ХРОНИКА
ТърговскитЬ приговори съ Австрия
свършени.
София 7/Ш 912 г.
Австро-бъргарскитп пртовори,
който се водиха тукъ отъ емпсената комисия, за сключване тър
говски договоръ между двгыть държави, тази вечерь се свършиха бла
гополучно. Подробноститп, по дого
вора се пазятъ още въ тайна до
подписването му, което ще стане
на 12 т. м. въ понед)ълникъ, когато
ще пристигнатъ отъ Австро-Унгария специално за тази цгълъ виши
чиновници.
Тая вечерь австрийскитв делегати
даватъ вечеря на нашите въ ресторанта на хот. „България.« Утре ав
стрийский пълномощенъ М-ръ графъ
Тарновски, дава обедъ на дввтв де
легации, а вечерьта ще блде даденъ
банкетъ на целата комисия отъ Мчнистъръ председателя и М-ръ на
външнатв работи г. Гешевъ.
Стъкларница „Златна Звезда".
Най старата стъкларница въ градъть
ни „Златна Звгьзда" на г. Анастасъ
Атанасовъ, която отъ 16 години се
поместваше срешу Сите—Варна, се
премести отъ 1 мартъ въ иовопо.
строеното двуетажно здание на г-нъ
Презента, улица „Малка Търговска"
№ 297.
Като ставаме отзивъ на горното, намъ
е приятно да напомнимъ на многобройната клиентела на гореказаната стък
ларница, че за Великденските праздници е л й пристигнали много нови
артикули, конто могатъ да се купятъ
отъ тамъ съ най-умерени цени.
Българската Централна К о о п е р а 
т и в н а Банка.
Въ днешния брой на вестника ни
даваме изцело законопроекта за из
менение на з а к о н а за българската
централна кооперативна банка. Поне
же кооперативното дело у насъ бърже се разви, а на централната бъл
гарска кооперативна банка се дадоха
на разположение съвсемъ ограничена
средства, коиго едва би могли да
удовлетворять сегашнитв нужди на
разните кооперации изъ Царството,
то българското правителство се видя
принудено, за засилване средствата за
тёхното преуспеване, да нареди, що
то за напредъ, Българската Народна
и ЗемледФлска Банки да й отварятъ
текущи сметки на открито, както и
да приематъ въ депо портфейла на
сдружаванията.
Понеже земледелческия кооперативенъ кредитъ не бива да блде дългосроченъ, но, поради екстензивностьта
не нашего земледелие, не може да бл
де и кратко-сроченъ, както е напр.
търговския кредитъ, то предвижда
се отпущане кредитъ на земгед. ко
операции по текуща сметка, въ осно
ва та на която се прие принципа на 5
годишното погашение.
Съ твзи нов )въвеждания ние сме
уверени ще се даде възможность на
Бълг. Централна Кооперативна Банка
да удовлетвори нуждитв на кооперациигв поне за сега.
Анкета на пазаригЬ и панаиригЬ.
Министерството на търговията и
пр. проектира да направи една анке
та на слществующитв въ страната
пазари и панаири. Цвльта, която се
преследва съ тая анкета е да се констатира съетоянието на тия пазари и
панаири и се заключи каква е ролята на тая форма на размената, която
инъкъ, по общото мнение на икономистите, воче остаряла, посредъ об
щата търговия на страната.
То е вече разпоредило до околийските началници да му изпратятъ, на
първо време, сведения какви пазари
има въ околиигв имъ функционирующи безъ формално разрешение и кои
отъ разрешенитв въ действителность
по настоящемъ не функциониратъ.
Посредствомъ тая една анкета, ми
нистерството мисли да издири меркитв, конто би требвало да се взематъ,
за да се подобри съетоянието на сл
ществующитв въ страната пазари и
панаири и имъ се даде една по-модерна форма.
Реформиранена Търговско промишления музей.
Търговско-промишления музей въ
Столицата отъ 1 априлъ т. г., съ министерска заповедь, минава подъ прв*
кото ведомство на Министерството на
търговията, промишленостьта и труда.
Автономностьта на едно заведение,
каквото е казания музей, е едно цен
но условие за неговото преуспевание.
Обаче, специалните обстоятелства на
неговото досегашно управление и уреждане, което нещо бе създало почва
за решение да .блде той даже аакритъ, е л наложили на министерството взётата мерка. Съ това министер
ството мисли да постави организашята му на едиа по-ращзонална основа
и да подготви условията аа неговото
реформиране въ оня духъ, въ който
ел се изказали по отделно и колективно Търговско-индустриалнигв ка
мари.

Експлоатиране на държавнитъ блата.

Ангелъ В. Мангрели
ТЪРГОСВТКОВИЪ
ПОСРФДЦЛКЪ
(миситинъ).

Всички произведени търгове эа отдаване на предприемачи експлоатацията на държавните блата ед вече
утвърдеии отъ Министрътъ на зем
леделие™ и държавните имоти, съ
исключение па тоя за блатото *Чобанъ Кюпрю* при Видинъ, книжата
за който е л вече изпратени въ мини
стерството и тия дни и той ще блде
утвърденъ.
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Т Ъ Р Т О В О К И Б Ю Л Е Т И Н Ъ
Началникъ на труда.
Изпратенъ е вече на подпись въ
двореца указъ, съ който се назначава социалистическиятъ лидеръ Н Харлаковъ, за началникъ на отделение™
за труда, при Министерство™ на търговията, промишлевностьта и труда.
БургазскитЪ блата.
Комисията. която б-Ьше натоварена
съ проучване въпроса за бургазскитв
блата както вече съобщихме, си е
привършила работата и приготвила своя докладъ до Министра на
ремлед-виието и дършавнитн имоти.
Той е отъ около 60 с т р а н и ц а и е
твърд-Ь обстоенъ. Комисията въ резултатъ на своята работа е дошла до
ствдиигв дв-Ь главна заключения: 1)
че върлуванего на маларията въ Вургазско не се дължи на блатата, причи
на, m която Бургазската Постоянна
Комисия подагна въпросъ за nptcymването имъ. Комаритв—носителигв на
маларийната треска, се развъждатъ
не въ блатата, авъ мочурливигв Mtcта около т*хъ и би требвало тия именно места да се изпълнятъ; и 2)
че ползите, к о н т о се очакватъ отъ
првсушването далечъ не биха били
такива, конто да отговарятъ на грамадни-гЬ жертви нуждни за пр-всушването.
Няе имаме достатъчно много свобод
на земя за обработване, за да не
првдприемаме, само по мотивътъ създаване на работна земя, едно пр-Ьсушване, което би погълнало съ милиони
средства.

може да се събере въ края на тази
седмица за да подтвърди окончателно
съглашението върху тази база.

Пишущий тЬзи редове съ удовол
ствие си спомня феерический изгледъ*
на сегашното съетояние на хауфпашенското п р и с т а н и щ е . Гледката
става още по-величественна като си
Търговията на Франция.
припомнимъ че това пристанище съ
Презъ последнитв два месеца вяо- своигв елеватори, електрическо ос
се е възкачилъ на 1,390,494,000 лв., ветление, монументална постройки и
срещу 1,469,845,000 лв, т. е. съ ед други пристройки СА въ Турция, за
но намаление отъ 79,351,000 лв. за която нве обакнове се отнасяме съ
1911, за съответстпующия периодъ, презрение и апатия. Ира все това, въ
износа е достигналъ 906.7S0.000 лв., Цариградъ хората не СА доволни ОТЪ
т. е. 23,525,000 лв. ио-вече.
това, което сега иматъ, а СА замислили за подновление и прибавки. Тукъ
Отомански Деть Пюбликъ и турски- неволно умомъ се пренасяме на ВартЪ държавни лозове.
ненското и Вургазското пристанища,
Администрацията на Огомански Дегъ конто се издигатъ предъ очйгв ни съ
Пюблакъ е обнародвала номерата на мухлясалитв храни по земята изложе
турските лозове, конто е откупила отъ на на атмосфернагв влияния денсмъ
1 дек. 1911 г. до 31 януарий 1912 г. и нощемъ; кожи и железа, газъ и1
Цифрата на теза лозове възлпза на земледвлчески машини, фурм ии бен7234, която цифра е слщо така афи- зинъ, маслини и памукъ, объркана и
ширана въ залата на борсата въ Га- разхврлени на открито поле съ веч
лата. Знае се че Детъ Пюбликъ обя- но недоразумение и крамола между
вява всеки 2 м-ца номерата на лозове кейови, железопАтни, пароходни и
тв, конто той откупва въ борсата. ыитначески валсти. Надъ всичка тази
Действително, числото на номерата се картина представете си въ Варна и
е издигнало много по-вече огь онова стърчащатв овехтели вече п т у съгна двата интервала отъ предидущи- радени и изоставени- на развала зда-'
тв два месеца. Детъ Пюбликъ отку ния на новата железопАтна станция'
пи 6,085 лозове отъ 1 септем. до 30 и онова на Кейовото управление. Карноемв. 1911 и 4863 отъ 1 авг. до 30 тината става още по-мрачна ако присепт, сльщата година. Числото на всич- бавимъ и кальта а прахътъ ямате а
китв турски лозове, до сега, откупе- локввте по улицате около кея. Кои
ни отъ Деаъ Пюбликъ, възлиза на ще ни освободи отъ тази вавилония?
384,616.

Иригацията на Месопотамия.
Комисията е на мнение, че ако е с Научаваме се че Дружеството „Бац-вльта да се създава земя, отъ която тиньолъ" нтвло да вземе участие въ
да се очакватъ приходи, като се по- търгътъ за предварителнигв работи
святъ съ землед-влчески култури, то по иригацията на Месопотамия, та ве
по-доходно културно начинание о т ъ че е представила планове и оферта въ
риболовството нема. Его защо, ако е Министерство го на общитв сгради.
въпросъ за създаване на приходи, бла Цвлата френска преса е въсхитена
тата требва да се уредятъ и се на отъ удоволствие че се намиратъ френ
править пригодна за |едно интензивно ска капаталисти, конто прёдприематъ
рибовъдство, работа, която ще косгу- работи въ Турция. При това, френската преса ослжда некой алармисти,
ва не особено много средства.
конто постоянно трлбятъ, че работиЗаконопроектъ за взривнитЪ ве те въ Турция били разбъркани и тревожатъ предариемчивитв френски ка
щества.
Министрътъ на влтрешнитв ра- питалиста да странятъ съ своигв ка
боти г. Ал. Люцкановъ е внесълъ ве питали отъ Турция и ги уверява че
че за разглеждане отъ народното съ- Франция смело ще стоа задъ капитабрание изработения отъ епециална ко- лвститв да защищава техни1е инте
где и да е въ светътъ. Вестн.
мисия законопроектъ за взривнитв ве- ресу
L'Jnformation"
препорлчва на френK
шества и оржжията. Законопроекта ските капиталисти,
конто се 1:нтереобхиаша ц-влата материя по фабрику- суватъ да взематъ участие
въ каквивтнето, пазенего и употребление™ на то и да СА предприятия въ Турскавфивнигв вещества и орлшията и та Импепия да се отнесатъ до френтъргуването съ твхъ. Съ него се го ската Търговска Камара, която ще
ни цвльта да се урегулира положена- 1 мъ даде полезна и подробна сведе
ето на тая индустрия и търговия у ния по каквото и да било предприя
насъ, като сжлцевр'вменно обезпеча- тие.
ва нуждния контролъ за личната и
Неволно тука си спомняме неуморобществена сигурность.
ната двятелность на нашия Тенералень Конс/лъ въ. Цариградъ г. Ив.
За публичнитЬ разпродажби.
Мииистерството на търговията и пр. Хамамджаевъ, който употреби все възсъ окрлжно до търговско-индусгри- можна старания да основе въ Цариг
алнитв камари иска да му се изпратятъ радъ една Бьлг. Търгов. Камара, но
сведения за случайте на ликвидирали не успе по причини, за конто не ще
чрезъ публична разпродажба пред блде много крисиво тука да излагаприятия Цвльта на манистерството е ме, защото ще требва да споменавада вида до колко се спазватъ поста- ме имена и обстоя геле гва, конто ще
причинять поголемо зло отколкото
новЛенията на закона за публичнитв добро.
И ние ще кажемъ, ч $ нема ниразпродажби, главно запрътителнигв що страшно
въ Турция за мирная и
клаузи, въ свръзка съ положениего почтенъ търговецъ.
Ние съ гордость
на търговеца ликвидиралъ по тоя на- споменаваые иманата на Братия Радочинъ.
мврова и Селджобалиеви оп> ЧорапОбмисля се положението да се съз- ча ханъ и Балкапанъ, конто сд. ус
даде единъ д'Ьйсгвителенъ контролъ пели и забогатвли въ Цариградъ
отъ страна на общинскитв власти въ презъ най-тъмната за българина епотвя материя, като се следи да не се ха въ турската столица. Ний требва
извършватъ безъ разрешение, подъ днесъ да насърд ШЙЪ честна и заыожкаквато и да е форма, публична раз ни българи да отидатъ и отварятъ
продажби.
български кантори въ Цариградъ, да
съетавятъ българска търг. камара и
Списъкъ на пазаригЬ.
българското правителство не ще заСписъкъ на всички разрешена до къснее да открве клонъ оть Българ.
сега отъ Мииистерството на търго Народ, Банка и имъ даде възможвията и пр., пазари и ланаири за до- ность да взематъ участие въ по-себитъкъ и за други стоки е пригот- риозни предприятия.
венъ вече отъ мииистерството и скоро
ще бжде отпечатанъ въ Държавния
Турция и България.
Вестникъ.
Чегемъ въ в. L'Officiel, че Турция е
Нови станции въ изключителната публикувала проектозакона, съ който
-се продължава още за една година
тарифа.
Станцията Vacz се включва въ из- времения търговска договоръ между
ключ. тарифа № 15, за пр*воза на Турция и България. Тази конвенция,
железо и железни изделия, съ пред- която включва и навигацията по турвиденнтв въ тарифата такси за стан ските и българските води, ще остане
въ сила до 19 февр. 1913 г. Въ сулцията Gyur — Джьоръ.
декретъ се казва, че този за
Въ изкл. тарифа пъкъ № 41, отъ танския
конопроектъ ще бжде внесенъ въ пар
сточното съобщение съ Германия се ламента веднага щомъ се свика той.
включва станцията Rybnik на kgl.
Esenbahndirektion Kattowitz съ долуПристанището Хайдаръ Паша.
означените единична цени, конто ще
вапочнатъ да се прилагатъ отъ 1
Поради грамадната важность, коя
то отъ день на день заема порта на
априлъ н. ст. т. г.
а, А. Ь, I а, В. Ь,
Хайдаръ-Паша, като изходна точка
47 2
241 464
235
на Багдатската железнопжтна линия,
както и за оная на Анадалското, Дру
жество на П о р т а Хайдаръ-Паша,
въ съгласие съ п р а в и т е л с т в о т о ,
е р е ш и л о да се з а п о ч н е негоЗлободневии иовиии
вото р а з ш и р е н и е . Въ тази смисъль е билъ приготвенъ вече единъ
Захариата Конференция въ
планъ и внесенъ въ Мииистерството
Брюкселъ.
на общественитЬ сгради за проучваИзглежда че спора относително вно ние. Порта на Хайдаръ-Паша ще 6Аса на p S a захарь въ Германия ше де по такъвъ начинъ приспособенъ,
o l i e S o пР-ършенъ Понеже щото да може да побира много парастояшшта комисия за У Р ™ н " е Т 0 ходи изведнъжъ съ приспособления
„а този въпросъ не може да г у р е за товаряне и растоваряне, особенно
ди, като задоволи и дв*гЬустраниj то храни идящи отъ Анадола и стоки
тя отложи заседанаята си и остави предназначениза Мала Азия и по-после
Германия и Русия сами да уредягь за Иерсийски заливъ и Индия. Въ сущ
спора помежду си. Явствую,™ спора ность, това разтоварване често ПАТИ
ще бжде уреденъ върху следуюшата става въ самия Цариградска порть, кой
то се намира предъ оня на Хайдаръ-Па
Русия ще има право « а * * т * 7 а - ша и после стоката се пренася съ
помощьта на мауни въ пристанището
150,000 тона прЬзъ «^стоящето УП
ражнение, 50,000 тона п р * £
^ на Хайдаръ-Паша за да блде иатоварена въ вагонигв и пренесена по
то упражнение и 5O,0U0 тона «**
течение™ на ствдующето У^жяение. разнитЬ градове въ Аиадола.
Вь Брюкселъ верватъ комисията ще

П

„
„
„
,.
(,.
'„
,.

12-45
12-60
13-60
1390
14-20
1450
1405

12/14
14
18
20
22
24
18/24

„
„
НХО'60
Инжира торби
„ 0-00
каса на върви I ,
0 00
f
Грозде черно сухо
к-о 0-84
„
бело „
I
0-84
, черно Къбръзъ въ каси
0*88
Тахънъ
I
„ 1*06
Халва местна
„ 1'05
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай I
„ 7—8
„ П
„ 5-6
,. Ш
4-50—4-80
Хамсия Елеме Extra нема
П ,
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 X *« —
. П
„ 10 X 4 0 - Лакерда резана
1*20
цела
1 чифтъ X 3-20
Цени въ странство:
Melis prompte cour.
51'—
„ Anflt.-Mars „
51 У,
Carre Nev.-Mars
.
521/,

| Камбио. \

Българсна Народна Бонна.
(Варвенски клонъ)
Варна, 9 мартъ 1912 год.
Камбио на виждане (чекове).
Сулани
Купува продава и инкаенра
Анверсъ
99-51 99*71
№ 4/8
Адана
10-40
Берлинъ
123-48 123-68 123-62
Митилински"
№ 4/8
1060
Виена
104-60 104-80 104-75
Измирски
№4
10-60
Лондонъ
25-26 25-33 25-32
я
№6
ю-зо
Парижъ
10010 100-275
я
№8
10-50
С. Петербургъ 26670 26820
№ 10
10-70
ш «
Цариградъ
22'90
22-95 22-94
- '
№ 12
11-90
Наполеонъ у Виена Крони 19-11
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначенигв държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ влтрешностьта на Царството е 'АУоо съ ми
Варна, 9 мартъ 1912 год.
нимумъ 25 стотинки.
Метали
Варненската дневна пияца
Българсна Търговсна Банна
Цени въ брой. Калай Английски кгр.
5*85
(Варвенски клонъ)
Захарь каси кгр. 50 др. б.
53 — Гвоздей въ каси к-о 100% кгр. 0*31
Варна, 9 мартъ 1912 год.
я
я
я 25 , »
27-—
Железа НМ к-о 24 връз. 7'25—7-50
Купува
Продава
„ Едри бучки 50 кгр.
54 —
„
Шв. КАСО к-о „
7-25—7-50 Парижъ
11Ю10
100-30
27.—
„
шина пръти 100 к-о
0"19 Лондонъ
25-26
25-33
105
„
пенчереликъ 100 „
0*19
,. торба (келле) кгр.
I 22-90
2296
1.08
„
чемберликъ 100 „
0-24 Цариградъ frs 1100-10
„ торба ситна брашно
10045
1-— Стомана Англ. к-о 50 каса
тгвеъкъ „ кгр.
24—
10480
105II
3-20 Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12-80 Виена
Кафе Рио I
1
3—
U
123-70
. „ Ю „ 13-20 Берлинъ
123-40
290
99-90
„ ,. 12 „ 13-60 Анверсъ
.
. Ш
9960
320
, Лаве I
14
143—
и
II
и
it
**
и
.
, Н
2 90
. Ш
„
Галванизир. кгр. 8 „ 00*48 Ежедневно автомобилно съобщение
. Rolle I
3 40
, 10 , 00-48
Балчикъ — Варна и обратно.
330
.
. П
.
.
. 12 . 00-48
Пятно разписанив
3 40
» Гуатемала
,
, 14 . 00-50
Автомобиль
на Д-во
„Довприе"
Европейската паяца по твърда съ теп Олово
.
„
00-49
Тръгва отъ Балчикъ всъки день 10 ч- сутрин.
ленция на повишение.
,
тона
ПО-—
» . Варна
,
.
3 , ел. об.
Бахаръ
1.30 Чугунъ
Ц/ьиа
на
билетъ
за
одно
плтуване
8 лв.
Каменни въглища. .
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1-30
Билети за пжтуване се продавать: въ Бал
Пшеръ червенъ I
0 85
Варна, 9 мартъ 1912 год.
чикъ въ кантората на Д-во ,Доверие," въ
П
080 Кардифъ
I качество тонъ
75 Варна въ тютюнопродавницата на Захари ДиКииьонъ
I новъ
180
,
II непресятъ
55 митровъ подъ хотелъ .Пр-Ьславъ'.
048 Коксъ
Леблебии елеме I
„
100
047
• П
„
65
0-45 Антрацитъ
,
сАра
Железарски
ВАглища
тонъ
—
3-90
Лиионъ тозу кристалъ
на
0*30
3.60 Огнеупорна тухли парчето
,
, обикновенъ
= = А В Т О М О Б И Л А —КУПЕ"^---=
Г35
Сввщи Gouda З'/i к. VI каса
на
,
Specialite
к-о 1-32
х »
Анастасъ П. Наранашевъ—Бапчинъ
С»ещи
„ Extra—Подкова » 2 —
,
,
файтондж. 1 к-о 1 90
Тръгва;
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 880
Отъ Балчикъ за Варна всЪки день въ 9 ч. сутр.
.
.
, Каварна »
, , 6 „ сл.об.
.,
„
Пдребна „ 760
„ Варна
„ Балчикъ „
„ ,. 3 „ „ „
„
мастика за рак. зюм. „ 6-30
„ Каварна „
„
„
„ „ 7„ „ „
Сапунъ Айвалийски бель I к. 0 98
Таксата
е:
0 92
я
••
II
И
К.
Балчикъ—Варна 8 лв. на човЪкъ
Метелински
II к-о 092
„ —Каварна 4 „ „
„
за
кладенци,
градипи
и
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44-—
Варна—Балчикъ 8 „ „
„
,
„
„
10 „ , 42*—
випарски
Каварна—Балчикъ 4 „ „
„
Q
оо.
БилетигЬ
се
продавать:
ОФЕРИРА
МНОГО
ЕФТИНО
И
11
II
* II
»
"«
*ZZ: Въ Балчикъ отъ Иванъ Денчевъ въ
II
11
О |«
»
оО'—
и
МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ
хотелъ „България". Z^ZZZ,
Газъ каса руски
9 60
_
Въ Варна Бирария „Мамкъ-прошекъ"—
„ тенеке 2 тенекета за
9-—
Мусаллата cptiuy хотелъ „nptMaBb". "ZZZ.
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
Въ Каварна отъ Андрика Т. Илиевъ—бакалинъ.
отъ собетвенше извори на Братя НоС. Ешцайнъ — Русе
Забгьлпжка: Разписанието за директив пжбелъ се продава по лева 11 касата.
илюструвани
каталози
туване отъ Варна — Балчикъ — Каварна и
Франко вагонъ Варна.
обратно, сега, по независящи причини, за сега
1-25
при поисквапс даромъ.
Нишадъръ буци
не ще се изпълва редовно, обаче отъ 1 май т. г.
1-15
„
калъпи Salamac к-о
то ще бжде безусловно редовно.
Сода бикарбон. Extra к-о 46 в. 1050
., за пране к-о 150 вар.
19'—
Синь камъкъ к-о
0 65
Johnston Line
Рафия I (лика) к-о
080
Рафия II „ к-о
0-76
Отъ Ливерпулъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
Пар. „Barnesmore" очаква се въ Варна къмъ 1 мартъ ст. с.
„
Женов. I к-о
4750
,
„Aranmore*
, ,
„ 10 „
„ „
„ фиуме белъ едъръ топч. 3950
„
„ желть
к-о 39 50
„
„ Триесте № 602 к-о 40-—
Отъ Хамбургъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
,
Английски Rangoun тор. 37*50
Пар.
„Areturas"
очаква се въ Варна къмъ 7 мартъ ст. с.
„ Пловдивски I
52.—
,
„Tenedos"
»
. ,
„
„25
„
„ ,.
Тамянъ I extra
„
1*50
Отъ Анверсъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
„
II ред. к-о 50 к-о
—1-20
Сардели «Sltanines*
52-—
Пар. „Arta" очаква се въ Варна къмъ 7 мартъ ст. с.
„
Петелъ 250 кр.
„ 52*—
, „Harrsa" ,
» ,
, 2 6 мартъ ст. с.
в
„
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
„ „Pyrgos" ,
, ,
,
» 30 ,
. .
,
,
съ домати 46'—
За навла и други сведения да се адресира до г-да Братя Золасъ, Варна, щ
„
Bride — булка V*
46-—
„
„Ламотъ*
45-—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10'—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6-50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1"80
„
„ Vierge
„
„ 1*70
„
„ Superieur „
„ 155
„
„ E-Eine
„
„ 150
„
„
Extra
„ Г48
„
„ обикнов. II мвтил. „ Г45
Важи отъ
отваряне на навигацията до второ разпореждане.
!2" сутр. тръг. Видинъ
пр. пл.
118—1-20
тръг. 7"
сусамено I
5
Ломъ
"
сутр.
II
к-о 116—115
ш
Ill
Ш
"5"
»
, Бекетъ
, —
,.
нема
„ фастъчно I
—
а
1» я» £а Понедел.
Четвър. о. б 00 пр. пл. , Рахова
„
1-10—1-14
„ слънчегледово
„ Бешлий
0-96
ю
1£1°веч"ерь gв
Маслини Specialite
, Корабия
„
0 90
п
„
Superienr
9«о
о 9«о
о
„
0-88
я Сомовитъ
в
„
Extra-Extra
X
800
, Никополъ
Петъкъ к
„
0-85
в
U
„
Extra
Среда
7»о
О 1Q08
» Турну - Мугуреле ,
„
0-82
„
Prima
* 10»° .
„ Свищовъ
,
51в сл. пл. о
170
Локумъ кристалъ
а
12»°
,
5« и
°
„ Зимничеа
Г! »
лукзозенъ
я
lVi 1^0
Неделя 2 12" ел. пл. прис.Русе тара
тръг.
Петъкъ
Лукумъ
Ун обикновени 105
: sИ
6
я
1 05
тръг. ,
„
прис. 1"
116
Ш

Колониялни стоки.

»

•

•

»

"

»

»

»

14t

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Варпеиско тържище.
9/Ш 1912 год.
Днесъ имаше на борсата продадени
41 вагона и 11 тона.
Зимница. Безъ изменение. Прода
дени 19 вагона,
по-следнигв цени;
18 15 лв. за бб1/* либри съ 24% смесь
отъ
Ишикларъ, .до 1945 лв. % за
581/* либри З1/» % смесь отъ Паввикена.
Кукурузъ. По-твърдо. Продадени
21 вагона и 3 тона, по-следшпе це
ни: 13*80 лв. отъ Пордимъ, 1440 лв.
отъ Павликени, 14о т45
лв. отъ Добричъ,
до 1450 лв. % ъ Плевенъ.
Ечимикъ. 1 вагонъ отъ Провадия,
продаденъ е по 17 лв. °/0.
Бобъ. 8 тона отъ Горна Ореховица.
Продаденъ е 23 50 лв. до 24 лв. %

Вургазска борса.
6/Ш 912.
Днесъ имаше на борсата продадени
36'/* и 7 тона.
Зимница.,— Продадени 25"А ваго
на, по следните цени: 18 30 лв. за
55 л^бря отъ Папазлий, до 1940 лв.
% за 63 либри отъ Стралджа.
Жито. — Продадени 91/* вагона,
по следните цени: 21 "5о лв. за 59V*
либри1 отъ Скобелево , до 2250 л.%
за 62 /4 либри отъ Яаболъ.
Ржжъ. — Продаденъ 1 вагонъ, по
1575 лв,% за 521/» либри отъ Папа^лий.
'
Кукурузъ. — Продаденъ •/* вагонъ
и 7 тсна, по 14-20 лв.% отъ Ц. Аспарухъ

Чуждестранни борсови
съобщения.
9 мартъ 1912 год.
Анверсъ зимн. твърдо
Браила зимница подържано
Лондонъ зимн. твърдо
., кукурузъ »
Ню-Иоркъ зимн. май Ю71/8 пов »/в с
.
„ юлий Ю4»/в о е з ъ изм ,
кукур. май — безъ зделки
„ кук>р. юлвй — „
Б.-Пеща зимн. апр. И 44 пов. 5 х.
„ кукур. май 873 пов. 3 х.
Берлинъ зимн. май 2151/* спад. V* м
,

РАЖЬ май 191—

,1м.

„
кукур. май — безъ сделки
Лаверпулъ зимн. май 7"8-в/8 пов. 7/в п.
„ кукур. май 64.— , „ • «/в п.
Чикаго зимн. юлий 98'/g
безъ изм.
кукур. юлий 7tB/8 спад. '/ в с.

Брашна.
Варна, 9 мартъ 1912 год.
№ 00 75 кгр. торба 2050 лв.
— 20-№ 0
№ 1 —
. — 19-50 ,
№ 2 —
. - 19'- ,
№ 3 —
, — 18-50 ,
№ 4 —
, — 18'— ш
№47, , - 17'- .

МАНИФАКТУРА.
Памучпи прожди
Варна, 9 мартъ 1912 год.
Варненска — „Борись"
№ 4 л. зл. 11-15 пак.
&
ш
о " „ „ 11-20
it • 8 „ „
11-30
я g,
1140
» 1" ч и
12
1160
!•
11 11
11-85
И 1 * 11 II
« 1" „ „ 12-25
: С ' 11 1 ° I» II
1265

И

1 Л

Английски
№

8/12
8/14
10/14

I к-во
12-30
1235
1240

РАЗПИСАНИВ

Гоймъ изборъ отъ

пони

ВУЛКАНЪ

Deutsche Levante Linie

Дърво Д. Австрийеко Кр. Прив. Дунавено Дараходно Д-во

П&ТН0 РАЗПИСАНИЕ

п

V»

-

--

.
1-05
1 н У.
V.
.к.
1-.
челикъ
5 об. 1-—
,
нар. каси к.
Лимони Андросъ к-о 39—40 10 1-—
14-—
Лимоня италиански
каса
14'—
Портокали Тарабулузъ
14 —
13-50
.
Яфа
00-—
Мандарина връзката
1330
Солъ Фоча
» Туниска
сто кгр. 11-80
12.50
» Анхиалска
1260
, Атанаскьойска
7 81
» Ситна (бита)
13'30
енана
Зачка гол. варели
к-о 010
, 012
., мал. „
, 0-19
Стипца голени варели
, 020
„ малки
„
, 0-20
Рошкови сакьшк.
0-20
„ критски
SX051
Хурми нови
КХ0.55
»»

I»

в

Вторникъ

22"1 5

.

Гк) г

MU

тр.' ) Р - гр,
, .
пр гр. Русе Г. (рам), тръг.
Р. гара „
тр
Тутраканъ
Ь" вечерь
Олтеница
»
Силистра
9"
.

Зоо
3»о
4оо

: • !

•

1

J ОО

я
п

О.

м

10 пр. пл. ™
10" .
о Неделя
10"й
,
н
6 _ „
д
6S0
3
" сутр.

Ипспекцпята.

D. Д. Rurnmfilolf

Calata, Omar Abed Han
Constantinople.

Комисионна, пр*дставителство, информации:

Врой 352

„ТЪРГОВоКИ ФАРЪ'

Стр. 4

Акцнонерца Банка „НАПРЪДЪКЪ"- ШгЬвенъ.

МАШИНЕНЪ

ПОКАНА
Управителния съв-Ьтъ кани господа акциоиеригв на XV редовно годишно
събрание, кое™ ще стане въ "помъщението на Б пшата на И мартъ тази
година въ 9 часа пр-Ьдъ обЬдъ съ сл-вднин

Дневенъ редъ:
1) Докладъ на управителния съв-Ьтъ за д-Ьягелностьта на банката пр-Ьзъ
нзтеклата 1911 година.
2) Докладъ на пров-Ьрителния съв-Ьтъ за направенит-Ь раввзии и про
верка на годишния Балансъ и см-Ьгката Печалби и Загуби.
3) Приемане на Баланса и емътката Печалби и Загуби за в-врно съставени, освобождение отъ отговорность управителния съв-Ьтъ, аостояното управ
ление и разр-Ьшаване да се раздаде на акциоиеригв припадающата имъ се
иечалба.
4) Избиране читирма членове за управителния съв-Ьтъ, трима за пров-Ьрителенъ съв-Ьтъ и двама за помощница на посл-ЬднигЬ.
5) Разр-Ьшаване кредитъ за бюджета на Банката за 1912 год. съгласно
чл. 33 огъ устава.
За право участие въ събраиието акционера -Ь депозиратъ акциит-Ь си въ
11л*Ьвенъ при касата на Банката, Варна при клопа на слщата, въ Русе, Софая,
Пловдивъ и Бургазь при Българ. Търговска Банка, а въ останалит-fe градове
при Българ. Нар. Банка.
Ако събранието не стане на горната дата, отлага се за 18 мартъ.
Плывешь, 18 февруарий 19; 2 год.
Отъ управителния съв-Ьтъ.

БАЛАНСЪ
На Акционерната Банка „Напр-ьдъкъ" гр. Плъвенъ къмъ31 дек. 1911 г.
АКТИВЪ.
ПАСИВЪ.
Портфейлъ
Ипотечни заеми
Недвижими имоти
Депозирани ефекти
Публични фопдопе
Текущи смътки (Дебит)
Депозирани стоки
Каса

лева ст.
5092Ш 80
560093 Ы
70003 84
547780!54862150
2426912 12
118090 81
128214 22

лева ст.
1СО0ООО —
Капиталъ
183587 81
Резерви
424513 15
Срочни рлогове
1036 —
Дивидентъ непоисканъ
119544 91
Депозантни стоки
166620 90
Чужди полици за инкасо
Текущи смъ-гки (Кредитори) 1803838 32
773002 42
Депозанти
791756 63
Bp-Ьмени
15598 55
Лихви за 1912 год.
135668 85
Печалби

5416167 84

5415167 81

СКЛАДЪ

ДАВИДОВЪ & МИНАСЯНЪ
ПЛОВДИВЪИма прйдставителства на: 1-о Най-прочутигв
брани (грабли — търмъци) отъ фабриката Gross &
С-о специална за тия орждия, коитосж удобрени и
прт>поржчани отъ всичкигв западни агроном, ака
демии, грамадёнъ износъ заРусия и други страни,
дори за Америка. 2-о. Патентовани пръекачки за
лозя и овощни дървета „Aufomax". З-о. Контролни
каси „Exact" послътщо изобретение, много ефтини,
достжпни и на най-дребнигЬ дюкянджии. 4 о. Минерални и химически масла за индустриялци и зем
леделии. 5-о. Вършачки съ най-солидна конструк
ция. 6-о. Инсталации на модерни мелници и всЬкакви индустриялни заведения отъ „Е. Мюлхауптъ & С-ие" въ Русе. 7-о. Встжакъвъ видъ земледЪлски и индустриялни машини отъ най-реномирани германски, английски и американски фабрики. 8-о. Кошничерски изделия (приематъ се
поржчки). 9-о. Дараци и тепавици. 10-о. Мелничарски потреби (каиши, балати, сита, чукове и
пр.). П-о. Ярмомелки и др.
'
Агенция на Кооперативното Английско Осигурително Д-ство.

„НОРВИЧЪ

ЮНИОНЪ"

Поискайте оферти, цйни умБрени и акуратно исполнение.

Варненски Окржженъ Сждъ.

,

СМЬТКА

1. По клона. „Ложаръ*

„България"

Печалби и Загуби за 1911 год.
Да Зема

Да Дава
лева
"77574
7756
6017
989

Бапкови разноски
Амортизация имота
Възнагражденио служащит-Ь
Отнесени за 1912 год.
Вапасенъ фондъ
7,133.75
Резервенъ фондъ
28,535.10
Дивидентъ
100 000.— 135668
22Ю06

ст.
65

лева | ст.
Лихви, комисиона и др 222757134
-5248J90
Лихви отъ облигации

24
50

85
24

«8006J24

гр. Пл-Ьвенъ, 29 февруарий 1912 год.
Счетоводитель: Ив. Симеоновъ.
Пров-Ьрители:

П. Матевъ
П. Ненковъ
Ст. Н. Янковъ

1-во Б Ъ Л Г А Р . З А С Т Р А Х О В А В
ДРУЖЕСТВО В Ъ Г Р . РУСЕ.
Основенъ капиталъ напълно внесенъ
л. зл. 1,500,000,
който може да бжде увеличенъ до
л. зл, 4,000,000.
Запас, фондъ, разни резерви и виосове
л.зл. 17,171,146.
Годишни постжплен. по всички видове
застрахования л. зл. 14,500,000,
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ
отъ учргъдяванвто

на

д-ството.

по кл.„Пожаръ" л. зл.
„ „ „Животъ" „
„ „ „Нещ. Случаи"
/Гранспортъ"

67,100,000
1,507,000
1 074,000
3,140,000

„БЪЛГАРИЯ"
/-то и най-старо
застраховатвлно дружество въ Царството

ДОКЛАДЪ
На пр(^рителния съв-ьтъ къмъ XV редовно годишно събрание на
г. г. акционеритЪ на Акционерната Банка „НАПРЪДЪКЪ гр. ПлЪ'венъ.

ПРИЕМА ЗАСТРАХОВАНИЯ:
съ ндй-либерална условия и
най-ияносни премии.

Противъ всиЧки загуби на движими и недвижими имоти, причинени отъ пожаръ, гръмотевица и експлозия.
2. По клона „Животъ"
За животъ, въ случай' на смърть
или пр-Ьживяване, зестра, капи
тали, пенсии и пр.
3. По клона „Нвщастни случаи"
Противъ вс-Ькакъвъ видъ нещастни случаи по съвс-Ьмъ нововъведени комбинации — съ и
безъ възвръщане на премиит-Ь.
Пр-Ьпорлчватъ се особено нововъведенигЬ.
Популярны
застрахования:
за въ случай на смърть и пр-Ьживяване,
безъ медицинско прътлеждане, съ м-Ьсечни премии отъ 1 левъ нагор-Ь.
Проспекта и подробни СВ-БД-БНИЯ
даватъ: Главното Управление на Дружеството, пр-вдетавителствата му въ Со
фия и Солунъ, пжтуващигв инспекториаквизитори и агентигё му въ всички
окржжни и околийски градове и въ поважнигЬ селски центрове на Царството,
въ Македония и Одринско.

ПОКАНА
№ 5072
Варненски Окрлженъ Слдъ, отд-Ьление търговско, на основание onpi"дЬлгнието си отъ 7 мартъ 1912 г. подъ № 1222, взето всл-Ьдствие молбата
на Георги Манушевъ — Стати х. Мчхшловъ изъ гр Каварна, съгласно чл.
185 отъ Търговския законъ и чл У0 отъ държавния уставъ, свиква г. г. акционеригЬ на кредитното акнионерйо дружество ,Нива" въ гр. Каварна да
приелтетвуватъ на извънредно общо годишно събрание, коего ще се сьстои на 27 мартъ 1912 г. въ 10 часа сутриньта въ пом-Ьщението на дружествэто въ Каварна, за да се занимаятъ съ въпроса, поставенъ на дневенъ редъ:
„См1тяв~не на управителния и пров-Ьрителния сгвъ-ти на дружеството и
избиране вм-Ьсто т-Ьхъ нови такива.
За право участуване въ събранието акциит-b ще се депозиратъ при
всички банки и въ дружествената каса до 25 мартъ т. г.
Вь случай, че събранието въ деня на поканата ве се съетои, то депозирането на акциит-fe се продължава до 30 мартъ 1912 г., а събранието се от
лага за 1 априлъ с. г. въ 10 ч. с, когато и ще се съетои безъ ново поканване, калкото акции и' да се пр-Ьдставятъ.
гр. Варна, 8 Мартъ, 1912 г.
и Пр-Ьдс: Д. Чехларовъ.
п. Секрет: Ив Костовъ

3SD<

Господа Акционери,
Въ качеството си пров-Ьрителенъ съв-Ьтъ на Банката, съгласно чл. 49
одъ устава и чл. 202 отъ Търговския законъ, пров-Ьрихме сключенит-Ь къмъ
31 декемврий 1911 год. Балансъ и емътката Печалби и Загуби и ги нам-Ьрихме в-Ьрно извлечена отъ кпигит-Ь на Банката.
01ъ направенитЬ пр-Ьзъ отчетната година ревизии нам-Ьрихме, че операциигЬ на Банката ел ставали съгласно статутигв й, и р-Ьшенията на управи
телния съв-Ьтъ, като редовно ел вписвани въ съотв-ЪтнитЬ книги. За всичко
взвършено отъ насъ ел съетавени нужднит-Ь иротоколи, юито сме записали
въ особна за тая ц-Ьль книга.
Като имате горното пр-Ьдъ видъ, молимъ Ви:
1) Да приемите за върно съетавени годишния Балансъ и см-Ьтката Пе
чалби и Загуби;
2) Да удобрите пр-Ьдложението на управителния съвЪтъ за разпр-Ьд-Ьлението на печалбата 228,006.24 лева.
3) Да освободите управителния съв-Ьтъ и постоянного управление на
Банката отъ отговорность за изтеклото вр-Ьме.
гр. Пл-Ьвенъ, 7 мартъ 1912 год.
Пров-Ьрителенъ съв-Ьтъ:

Ст. Н. Янковъ
Пеню Матевъ
Петръ Ненковъ

В А Ж Н О З А П7гП"НИЦ1\1ТЪ

НОВЪ ХОТЕЛЪ

ОРКЪ

а

С[о1ф[и[я|

Ш.1
Ki.
Огкритъ пр-Ьди н-Ьколко м-Ьсеца, на лгъла на улица „Трапезица" и „Лавеле" № 6, до Соф. Окр. Управаение, близо до банить-.Съ парно отопление, електрйческо осв-Ьтленле. Мобилировка най-модерна, комфортна и хигиенична. Всички стаи покрити съ пиротски
килими. Прислуга бърза, акуратна, чистота извънредна.
Хотела е строго фамилиаренъ. Цъни май умърени.
. Телефонъ № 982.
.,

Банверь—Еаварна.
1. Отпуска нови заеми: cp-вщу гаранции — по
ручители, ц'внни книжа и стоки.
2. Шкоптира и ипкасира: вс-вкакви полици търговски и нетърговски.
3. Купува и продава: акции отъ разни д-ства.
4. Открива текущи и лихвени см-втки.
5. Приема влоговс: срочни и безерочни.

Българска Параходна Агенция
„Цариградъ".*)
Службата на s/s .Борисъ" s/s „България"
Отъ Варна за Цариградъ: тръгва понедгьлникъ 5 часа вечерь, при
стига вторникъ сутривь; отъ Цагшрадъ за Варна пр-Ьзъ Бургасъ, тръгва:
ергьда 4 часа вечерь и пржтига въ Бургасъ въ четвъртъкъ сутринь, а въ
Варна—петъкъ сутринь.

Линия Варна—Цариградъ—Бургасъ—Варна
Услужва се седмично съ s/s „Кирилъ''
Пристанища
Варна
Цариградъ
*
Бургасъ
Варна

Дни

Пристига

Слбота
Нед-Ьля
Понед-Ьлникъ
Вторникъ v'
Ср-Ьда

Тръгва

5 ч. вечерь

сутринь
>
11

5 ч. вечерь
9 ч. вечерь

я

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

I ВАРНЕНСКИ СЖДЕВЕНЪ ДРИСТАВЪ.

ОБЯВЛЕНИЕ.
№ 605
На основание испълнителна запов. № 2349/912 издадена отъ Варнен
ски Окрлженъ Слдъ на 3-ий февруарий 1912 г. въ полза на Василъ К. Титковъ отъ гр. Ески Джумая противъ Хам. Атамиянъ отъ гр. Варна, за 5500
лева обявявамъ, че на 12-ий мартъ 1912 година въ 9 часа пр-Ьдъ сбЬдъ въ
гр. Варна на илощада „Баллкъ Пазаръ' и на 13-ий мартъ 1912 г. въ селището на гр. Варна ,Сезъ-Севмезъ" до мелницата ще продавамъ сл-Ьднит-Ь движими имоти на длъжника Хампарцунъ Атамиянъ отъ гр. Варна именно: На
първата дата 240 тенекета газеня свинско масло по 17 кгр. едното, всичко
2380 кгр. оц-Ьнено общо за 3400 лв; а на втората — 1) Вол'ъ сивъ д/Ьсния
рогъ челекъ и д-Ьсното ухо р-Ьзано за 170 лв. 2) Волъ жълто б-Ьлъ косъмъ
д-Ьсвия рогъ изваденъ оц. 180 лв. 3) Волъ съ сивъ косъмь рога чифга, д-Ьс-.
ното ухо р-Ьзано оц. 180 лв. 4) Волъ сивъ съ рога чифга оц. 180 лв. 5) Волъ
сиво-чернъ, д-Ьсното ухо на дв-Ь м-Ьста стр-Ьла, оц. 180 лв. 6) Волъ жълто-черъ
д-Ьсното ухо отзадъ уйма оц. 180 лв. 7) Вочъ съ сивъ косъмъ съ двата рога
извадени оц. 180 лв. 8) Волъ сивъ, л-Ьвото ухо р-Ьзано, оц. 180 лв. 9) Волъ
б*лъ, л-Ьвото ухо р-Ьзано, оц. 160 лв. 10) Волъ б-Ьло-сивъ, л-Ьвото ухо дупка
и разц-Ьпено оц. 160 лв. 11) Волъ черъ рогата изкривени на долу и д-Ьснот)
ухо разц-Ьпено, оц. 200 лв. 12) В^лъ комурестъ, други особени б-Ьл-Ьзи
н-Ьма, оц 110 лева.
г
Наддаванието ще почне отъ оц-Ьнки-гб и заинтересуванитъ- могать да се
явяватъ въ гор-Ь опрЬд-Ьленото мбсто, въ опр-Ьд-Ьлений денъ и часъ да натдаватъ.

я Искате ли да имате най-гол*мото удоволствие въ пжтуванията Ви близки и далечни, нед-вйте жали скромната сума
5,340 лева, а си купете едничкия най-СОЛИденъ, луксозвНЪ
и бързъ йфтомобилъ „ F o r d " , който пжтува по вс-вкакви
пжтища и искачва неимов-врни височини."
Отнритъ автом. мод. 1912 г. съ 5 м-Ьста, 4 цил. 20 кон. сили лв. 5400
* " ! л.'
'
- • . 6 -.
, . 20 . • . •
6700
въ брой франко коя да е гара въ Царството.
Ц-Ьнит-Ь се разбиратъ включително:
2 бронзови фара
дева 120.—
1 апаратъ за ацетиленъ
50.
f
3 бронзови фенери
120"
1 свирка
*
go'
Разни инструмента
"
30—
1 километрброитель за бързинит-Ь
*' 15о!—
1 стъкленъ пр-Ьдпазитель за в-Ьтъра » V20.—
Всичко "лева 650.—
Въ депозитъ държимъ всички резервни части.
Поржчки за В а р н а и О к р ж г а при
Баннерсната кяща

Петръ 8 Петко Махалнишки—Каварна.
Фабрика за мастика
НА
Н. Януси & Неархосъ — Каварна.
първигЬ питейни ш Т 21 !
"Упуватъ за луксозно питие найn t L o Царство Едничката м ' а Г Л Г ' ВЪ п о ' г л а в н и т * П»ВД»в и въ
надминав, мастикит-Ь даже отвГн1 в н и Г Г 0 П ° ВКуСЪ И б е з в Р*Д"°« ь Щ

К,^Ге^
ПорлчкитЬ, придружени съ стойностьта, минутно се ипълнявагь.
Н. Януси & Неархосъ.

гр. Варна, 6 мартъ 1912 г.
I Слдебенъ Приставъ: А. X. Байковъ.

Печатница „Зора" на Д. Костакевъ - Варвд,

|
из

