Брой 554

Варна—Бургасъ, 9 Май 1914 год.

Година VI

В А Р Н Е Н С К О ИДДАНИ'Е
ИЗЛИЗА

За обявения:

г

въ Варна '

,

гармонденъ редъ на 1-ва
стр. 1 лв., на Н-pa и III
стр, по 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки,

Вторникъ и Пвтъкъ
въ Бургазъ

Ср*да и НедЪля.
А*онамвнтъ а България:
За година. . 16 лв,
, 6 м-ца. ,'~ 8 лв.
.

3 м-ца.

.

За по-воче обнародвания
со прави особенно г •*/ 2 0
4)25
разумение.

LEPHAREDUC0

5 лв.

За странство:
За година. , 3 0 лв.
. 6 м-ца. . ,15 лв.
винаги предплата.

С У Б С И Д И / А Н Ъ О Т Ъ В А Р Н Е Н С К А Т А N БУ Р.Г АЗК Щ

Органъ за информация, политическа и стопанска

27.—
Съобщения, ржкописй ..
суми се изпращат»* до
уредника: П. ДрагулУ».

Т Ъ Р Г О ВС Кй Н

ИКОНОМИЯ,"ТЪ^ЗЙИЯ,

земледелие и индустрия.

Единъ брой 10 стот.

Единъ брой 10 стот.
Телефонъ въ Варна № 223.

Уредиикх: П .

Телефонъ въ Бургазъ № 1З5

Д Р А Г У Л Е В Ъ .

Ползнгь отъ търговските банки.

РУСЕНСКА ТЪРГ.^ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА.

СТР. ИКОНОМОБЪ

ОБЯВЛЕНИЕ № 168.

бившъ митнически управитель.

Представителство ~ Комисиона - Транспорте.
Агентъ ни Франц. Застр. Д-во «ЮНИОНЪ"—Paris.

Дедс-Дгачъ Гюмюрджина Софлу.
Телеграфически адресъ: Стрикономовъ.
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ФОШСКД
Главенъ представитель за Шла България

Русенската Търговско-Индустриалпа Камара съобщава на
интересующигв се, че на 17/30 юни ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ доставката и
инсталирането на централното отопление на новостоящето се
здание на Камарата.
Офертите ще се приематъ въ деня на .търга отъ тържната
комисия отъ 3—5 часа п. пл. въ помещението на Камарата.
Залогътъ на предприятието , е 5°/ 0 отъ оферираната сума за
доставяше на отоплението.
,•••/••
Поемнигв условия и плановете могатъ да се видятъ въ Русе
при Камарата и въ София при т-на Архитектъ Никола Ив. Лазаровъ.
гр. Русе, 1 май 1914 год.
Председатель: Ив. Мънзовъ
за Секретарь: Ив. Неновичъ.

българска Текерална Цанка.

ТЮТЮНИ и.
ПАПИРОСИ

„5 ? °

Дружество Братя Нобелъ
Руски Ватумски газъ отъ собствените имъ
извори въ Баку.
~ Г - ^ - З Г Ь э въ сандъци и бъчви. ~
ва ^автомобили, осветление и всички
технически цЪли.
Централа въ СОФИЯ.
Депозити: София, Варна, Бургасъ, Пловдивъ, Свищов ь и Русе.

=ц:——im

Днгло-ймерцкинснц Търговски Нуззй Соф

НА Ф ТА"

Телегр. адресъ: «Англомеръ".

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

| | Фабрична Марка,

ГА'.3 *Ъ
отъ

най-добро качество

Употребявайте
само тази марка.

Капиталъ 1,000,000 лв.
Централа въ СОФИЯ.
Клонове въ всички градове на Царството.
Поетояни складове въ всички клонове огь ГАЗЪ
въ каси и варели, БЕНЗИНЪ за осветление,
автомоболи, мотори, индустриални и техномически цЬли, МИНЕРАЛНИ и ЦИЛИНДРОВИ
МАСЛА, ГАЗОЙЛЪ (НАФТЪ) ва Дизелмотори,
ПШСУРА ва гориво въ парни котли, КАТРАНЪ,
ПАРАФИНЪ, АСФАЛТЪ и всички други неф
тени продукти.

©

Ц1жи и условия кай-изкосни.

©

ПРЕРОВЪ-Моравия.
1-ва Ч е х с к а Придворна Машинна Фабрика

~ за земледелием машини и орждия

ЮР. ДДНАИЛОВЪ
nam. 2.

(Хавличково).

Рекорда на еФтиното гориво е

Petters Semi Diesel
моторъ отъ 8—200 В. Н. Р. (действителни конски сили).

Американски вършачки „Farquhar".
Всякакви технически инсталации.
_ ОФЕРТИ ПРИ ПОИСКВАНЕ _
— СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ. —

4SP^P4*
. xLmVw
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СКЛАДОВЕ ФАБРИКИ: ПРАГА.
ВИЕНА.
БУДАПЕЩА,
ТРИЕСТЪ.
ПАРИЖЬ,
ХРИСТИЯНВД
ТОРОНТО.

в

ВИНТЕРБЕРГЬ.
КОЛИНЕШЬ.
НЕВЕРНЬ.
КЛАТАУ.

НИОСЪ&ЛЬОВЕЩАИНЬ
1мп.& Крал. Придворни Доставчипи
Пазете се отъ имитация.

Представители за България:

Износно-Вноена .Банка.

р е уредени и добре финанси
рани банки като инструменти
за своята търговия u индус
трия, но дважъ по - блаженна
ще е, ако тия б а н к и , тия
капитали не еж, чужди, а еж,
на нейни собственни капита
листи. Представете си положе
нието на Германия, която съ
милионната си армия заплашва
целъ светъ, а въ парично отно
шение е принудена да се по
кланя предъ 10—20 банкери въ
Франция и да приглъща горчиви
хапове. Но не е само това —
хиляди и хиляди работници въ
Германия, хиляди фабрични и
индустриални заведения таьл.
работятъ за обогатяването на
французките банки. Германците
иматъ гений на промисъла," иматъ рЬдка по големината си
предприемчивость, иматъ пламенна енергия и пробиватъ да
лечни пжтища за индустрията
си, но всичко това се свежда до
уголемяването не толкова на
своите стопански богатства, а
за разработването на француз
ките капитали, за уползотворяването на френските свободни.
парични средства.
Ако за германските произво
дителни сили чуждите капитали
еж едно тежко бреме, то това
бреме за страна като нашата,
която минава за страна на Ори
ента, въ която всеки дошълъ
чужденецъ иде, за да изне
се богатъ ловъ, може човекъ
да си въобрази, какво може да
бжде. Съ каииталите си чуж
денците у насъ изяждатъ хле
ба и матката, а намъ оставятъ трохите. Каиитала е госпо
дарь на ума, гения, предприемчивостьта и енергията. З а насъ
това трЬбва да ни е ноторно
познато и по него да се разви
ваме. Годините, вековете, при
такова познаване на фактиче
ската истина, ще ни доведатъ
до положението на Англия, която
при сегашната стихийна сила на
търговския и индустриалния си
р а з в о й , служи си само съ
своите национални капитали —
нито взема отъ чужбина пари,
нито пропуща да излезатъ пари
нейни навънъ въ чужди пред
приятия. Всичко върши за себе
си и за своите си капитали.
Щ е бжде добре, ако по отно
шение създаването банки и всекакви кредитни учреждения ние ,
се стремимъ да бждатъ т е само
наши, да се създаватъ само съ !
наши собственни пари.

Така се обясняватъ и фак
тите, че почти ежедневно (въ
преки видимиятъ търговски и
l t n i l l l L 4 ПГПШПП
свършилъ висши агрономически
на ки
ПиШП П п Ш ш Ш п П
У ? владве основно писменния индустриаленъ застой, предизД и Ш и U l l J l l U p i I l l l ) ) и говоримъ френски езикъ, желае и^канъ отъ нееднократно изтък
да постжпи на работа въ търговска кантора или дружество, като ваните отъ насъ обстоятелства,
кореспондентъ или друго ср'вщу заплата. Може и да участвува въ които иървенствующия елевъ прЬдприятието съ капиталъ до 20000 лева. Постжпване сега ментъ е политическия) никпатъ
или по-късно. Споразумение чр-Ьзъ редакцията на в. „Търговски въ страната търговски, инду
стриални и кредитни дружества,
Фаръ" за Т.
повечето отъ които еж, акцио
нерни и средствата имъ еж, съ
брани отъ широката публика,
отъ действителните спестявания
И така първите и сжщественна нацията.
ни ползи въобще отъ банките
Като изтъкваме тия отрадни за една страна еж, тия, че стоя
факти, които еж, предвестници щите свободни и въ бездействие
Продава винаги на сравнително износни цвни на едро и дребно:
Първокачеотвени английски каменни въглища „КАРДИФЪ",
на доброто бждаще на Бълга нейни капитали се турятъ въ
АНТРАЦИТЪ, КОКСЪ, ЧУГУНЪ и ОГНЕУПОРНИ тухли.
рия и следъ погрома, който тя услуга на кредита на произво*
ТУРСКИ ВЪГЛИЩА, МАРСИДСКИ КЕРЕМИДИ и др.
иретърие и въпреки че нейии- дителния нейиъ гений, на за<
Пор-жлкигв изпълнява добросъвестно, оферти и мостри изпраща
т е врагове на всека стжпка въ стжпването нуждигв на нейното
при първо поискване.
чуждите страни я дискредити- стопанство. Съ това си полезно"
Телефони:
ратъ, ние идемъ да се спремъ действие т е се явяватъ като
ВАРНА — 280.
Адресъ за телеграми:
на самата тема, съ която оза фактори въ нейния икономичес
БУРГАСЪ — 101.
КИРЧЕВЪ.
главяваме статията си: ползитп ки подемъ. Но най-сжщественотъ тгрговскитть банки. Но пре ните ползи принисани отъ бан
ди това требва да споменемъ, ките еж, за търговията и ин
че мерилото за търговския и ин дустрията. * Търговията и инду
дустриалния, както и за стопан стрията въ страна, която е ли
ско производителния
прогресъ шена отъ банки, която нема
съ една дадена страна е бро- солидни финансови посредни
=
BS A. F» И А,
—
ятъ и качестворо на нейните чески фактори въ вжтрешния
банки. Колкото по-вече и по-доб- и международния обменъ, приСКЛАДЪ ОТЪ НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО:
№
ЕЯ р е уредени банки има тя и кол личатъ на риба лишена отъ во
кото повече капитали еж, вложени да, Кредита, това е за търго
АНГЛИЙСКИ камени въглища кардифъ; .
въ техъ, толкова повече прогреса вията и индустрията водата, въ
АНГЛИЙСКИ антраситъ отъ една и сжща мина, а не смесь
отъ няколко мини;
3 й става релефенъ, толкова по която т е живеятъ, плавать и се
вече шансовете й за новъ и по- развиватъ — въ която те растатъ.
АНГЛИЙСКИ коксъ сиециаляо качество за л'Ьяри и за печки
новъ прогресъ еж, обезпечени. f) БанкитЬ, които услужватъ тър
Телефонъ № 148.
Но тукъ има да се прибави още говския и индустриаленъ креТелеграфически адресъ: Велико — Варна.
едно нещо: блаженна е оная дитъ, за различие отъ банките,
страна, която има повече, доб които иматъ свое по-специално

ВАРНА—БУРГАСЪ.

Главенъ представитель за България:

L/fSMBb Адресъ: M s L v l i ^ k o v o

„Телефонъ Ms 1192.

ХРИСТО КИРЧЕВЪ

съ мелничарски, спиртни, захарни и пивоварни
, отдели.

Напосл г вдъкъ, въпреки че дър
жавата пр вкарва едно тежко
положение отъ безпаричието си,
въ търговските и широко об
щественна капитали се заб'ЬлгЬзва една твърде усилена мо
билизация, една симптоматично
забележителна подготовка за
развиването на кредита и за да
ването тласъкъ на търговията
и индустрията. Началото на това
усилване се даде въ Русе. Пър
ва бъ- Сконтовата Банка, която
уголеми капитала си, за да даде
по-гол-Ьмъ развой на бждащата
си д-вйность въ онова поле, кое
то съставлява нейна область въ
банкуването, въ нейното търгу
ване. Последва я, веднага с.твдъ
сключването на нейната подпис
ка, Българската Търговска Бан
ка, която къмъ 5-милионния си
капиталъ прибави още 2у 2 , за
писани и внесени само въ 24
часа. И сл-вдъ туй посл-вдваха
подпискит-в и уголемяванията,
на капиталите си, все пакъ така
бързо и безъ никакви мжчвотии,
и всичките почти по-големи и
по-малки банки — Балканската,
Генералната, Кредитната, Т ъ р говско-йндустриалната и пр. Освенъ това, едновременно съ то
ва уголемяване на банковите
капитали, последва основаване
то и на нови 'банки — Бургазката Търговска Банка, Ломската
Банка „Богатство" и други.
Отъ тия факти требва да се
прави само едно заключение: 1)
че нуждите на търговията и
индустрията отъ оборотни сред
ства еж, се уголемили твърде
много или инъче казано, че
търговията и индустрията еж.
така пораснали, че е станала
въпиюща нужда отъ приливъ
на нови капитали отъ нови
средства за ползотворното по
държане на кредита въ тия две
области; 2) че въ страната има
изобилие отъ пари и свободни
средства, които търсятъ широкъ
оборотенъ просторъ въ областьта на търговията и индустрията.

a
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• КОНЯКЪ, МАСТИКА,
АМЕРЪ, Р О М Ъ ,
= = ВЕ^РМУТЪ = =

Ж. Э. Хгршевт» u Сшл> — Сливен*
е ж най-добри.
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Велико Христобъ Сииобе и С~ие
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Стр. 2.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

Общо Зшрпкователно Дружество
АСИКУРАЦИОНИ ДЖЕНЕРАЛИ
(ASSICURAZIONI GENERALI)
ВЪ

ТРИЕСТЪ

ОСНОВАНО ВЪ 1831 ГОДИНА
"Ч. ЛЪПШПООип. ипитПППЧ. дъйстьува въ България отъ 1904 г. съгласно
йЪ ДИРЙШВеПи КиППДШ» К н я ж е с к и у к а з ъ к» 78 отъ 9 Декември 1904 г.

Фондове за гаранция на 31 декември 1911 лева 456,085,75790 отъ които
въ Български цънни книжа лева 2,3,00000 —
Изплатени суми отъ Дружеството на застрахованите при* него отъ
основаванието му: лева 1.168,459,027"64.
Застрахованите капитали по Клонъ „Животъ" възлиза на 31 декември
1912 година: лева 1.330,570,404-75.
Застрахова ЖИВОТЪ по всичките сжщестзующи комбинации.
ПОЖАРЪ, ТРАНСПОРТИ по сухо и по вода.
Умърени премии. — Модерни и либерални условия. — Покрива риска за
инвалидность. — Улеснява въ изплащанието. — Авансира на застрахова
ните съ 4У»% годишна лихва.
КЛОНЪ ЗА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ — СОФИЯ.

-J

Варненското пристанище шШ войната.

КЛОНЪ ЗА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ
ул. „Московска" № I.

ВАРНА
ул. „Панагюрска" № 1.

т т т
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П о с т о я н и складове з а продажба на в с в к а к в и м а т е р и а л и :

ШНУРОВЕ, ЖИЦИ, КАБЕЛИ, ФАСУНГИ, ЕК0Н0МИЧЕСКИ КРУШКИ

„ъщш>? и птъту*
чиличени търби (пешедъ) и принадлеж
ности, гумени търби и осветителни твла.

« " Ишшо-машики, елекпр-мотори, •-•
вентилатори и електрически апарати за
Г О Т В Е Н И Е XX О Т О П Л Е Н И Е .

йзм-Ьрватели инструменти отъ вс^какъвъ родъ.
Извършва всвкакви видове електрически инсталации за
осветление, цр'Ьнасение на енергия и комплектна елек
трически наредби за индустриални ц'Ьли.

Съвети по всякакви инсталации изъ
областьта на електро-техниката се даватъ
въ всвко време

БЕЗПЛАТНО
Българска Банка и Търговско Акционерно Дружество
Socicte yinonyme ^ulgare Ы Banque et h Commerce
Основана съ съдействието на Societe Anonyme Hongroise
de Banque et de Commerce, Budapest,
Централа въ София, улица „Кн. Клементина" № 2.
Кореспонденти въ всичкигв по-главни градове въ Бълга
рия и странство.
Извършва всвкакви банкови операции, като:
Аванси ср-вщу цъчши книжа и стоки, търговски сконтъ, покуп
ка и продажба на ьгвстни и инострани цгЬнни книжа; чекове,
кредитни писма и пр. Даване гаранция за търгове и пр.
Приема влогове:
Безсрочни съ 5 % год. лихва. Срочни по споразумение
споредъ срока и сумата. За улеснение Банката издава
спестовни книжки.
Телеграфически ацресъ: „Колонияле" — „Colomale".

0!РМ

Комплектни СОдО-ЛИМОНАДЕНИ инсталации
система Хуго Мосблехъ-Кьолнъ

'Я

АПАРАТИ за ПШЮКВАСЪ

{£ АПАРАТИ за точене и пълнене БИРА въ стъкла система
Албертъ Пио — Нарижъ
б
;-" ЛИМОНАДЕНИ, БИРЕНИ, ПИВОКВАОНИ, СОДОВИ
и др. О Т Ъ К Л А

НАТУРДЛНД Т Е Ш УНГАРСКИ ВЪГЛЕНИ КИСЕЛИНА.
г,
к
•а

П р е д с т а в и т е л с т в о и складъ з а Б ъ л г а р и я п р и

Велико )9рЗ. Жебскелеб*» & C-ie — русс.
Johnston Line.

Отъ Л И В Е Р П У Л Ъ
в/s „Сашпоге" св очаква въ Варна
B/S „Shitoore" „
„
»
»

и

АНВЕРСЪ
къмъ 6 Май
„ . 16 Май

1914
1914

Deutsche Levante Linie.
Отъ ХАМБУРГЪ.
s/s „TaYghotos" св очаква въ Варна
S,'s „Pindos"

къмъ 25 Май
6 Май

1914
1914

къмъ 15 Май
къмъ 20 Май

1914
1914

Огь АПВЕРСЪ:
в/s „Erymanthos" се очаква въ Варна
s/s „Ahata" се очкава въ Варна*

пр'БДОпр'Ьд'Ьлоние, м а к а р ъ че и татъ ва пълно разрешение на пробт и я посл-ЬднигЬ н'Ьматъ р г Ьзко лемата за модернизирането па жит
ната търговия; когато ое улеопи, офактическо р а з л и ч и е о т ъ г в х ъ , аростотвори, поевтени и модернизира
се н а р и ч а т ъ търговски, поради манипулацията съ тоя тежъкъ и обрйсамото естество па р а б о т а т а , меняващъ транспорта артикудъ, — съ
която в ъ р ш а т ъ . К ъ м ъ т'Ьхъ се номощьта на елеваторите, само то
I о т н а с я т ъ , именно б а н к и г Ь з а гава цЬлата наша система на железноп&тпи и морски съобщения ще пред
т ъ р г о в и я , з а сконтъ, з а заеми ставлява единъ съвършенъ и пъленъ
и п р . с а м о в ъ т ъ р г о в и я т а и ин инструментъ за трапепортъ и за раз
д у с т р и я т а в ъ н а й - р а з н о о б р а з  мена.
ното и м ъ р а з в и т и е .
Въ съображение на гореизложеното,
З а т и я банки и з а п о л з и г в явява се крайно необходимо построя
о т ъ г в х ъ , т ъ к м о ние щ е има ванието и уреждането на елеваторите
у насъ въ България. Ако искаме да
да продължимъ в ъ по-нататъш- постигнемъ едно правилно разреше
н и г в си статии на озаглавената ние на въпроса за елеваторите, необ
тема. И щ е пр'Ьпоржчаме т'Ьх- ходимо е построяването на дела една
ното п р е д п о ч и т а н е о т ъ всЬкого, мрежа отъ .елеватори по всички жекойто би пожелалъ да вложи лёзноплтии гари, съ вместимость спо
с в о и г в ^ с и а с т е н и с р е д с т в а или редъ производителностьта на районите
имъ, която елеваторна мрежа да свърш
излишни к ш и т а л и в ъ банково ва съ 2 големи събирателни елеватори,
п р е д п р и я т и е к а т о а к ц и о н е р ъ и- съ силоани магазини, въ Варна и Бурли с а м о с т о я т е л е н ъ б а н к е р ъ — д а гасъ. Несъмнено, пълното и целостно
п р е д п о ч и т а , с и р . , б а н к и т е които уреждане на елеваторите, като се по
и м а т ъ з а своя прЪка ц-Ьль да строи делата тая мрЬка отъ елева
тори, съставлява единъ оложенъ пробу к а з в а т ъ п о м о щ ь и подкр'Ьпа лемъ, чието разрешение и пълно осу
на т ъ р г о в и я т а и индустрията,
ществление може. да б&де желание
за едно по-далечпо бждаще, тъй като
ва това се изискватъ редъ изучвания
и значителни средства, а пъкъ едното
и другото могатъ да се поетигнатъ
съ течение на вреието. За сегашния
моментъ най-целесъобразното е да се
(Докладъ на Вари. Стокова Борса до вапочне проучването на въпроса отъ
компетентните учреждения и да се
министерския съв'Ьтъ).
тури начало още сега за оежщеотвле
ппето на тая идея, като се започне
(Продължение отъ бр. бр. 650 и 552.).
постройката на първия събирателенъ
Безъ да се простираме да изброя
ваме подробно всички предимства на елеваторъ въ Варна. Това е най-намодернить елеватори, ще се ограни- лежащею мероприятие, отъ което из
чимъ да отб-ЬлЬжимъ само елвдтггв: носната търговия въ пристанището
1. Елеваторите опростотворянатъ, очаква своето модернизиране и бх.
лодобряватъ и поефтепявттъ цтЬлата дащото си развитие и отимулиране.
манипулация по разтоварването на Посредствомъ единъ модеренъ елева
храните отъ вагоните, складирването торъ, който да улесни и поевтени ма
и натоварването имъ въ параходите. нипулацията съ храните до разме
При елеваторите само sa половинъ рите, както отбелевахме no-ropi,
часъ време могатъ да се разтоварятъ варненската износна търговия ще мо
цълп тренове отъ 60—60 вагони, а же да привлече и насочи къмъ прп
дневно се разтоварятъ до 400—500 станището една третя часть отъ ду
вагона храни, тъй като това разтовар навския зърненъ експортъ, който въз
ване става отъ нгЬколко страни. Съ лиза годишно до 260,000 тона средно,
щевременно храните се издигатъ па и съ това ще може да се компенсира,
горнитз етажи, гдето се пречистватъ, до негде, загубата, която претърпе
прЪтеглятъ, клпсиратъ по качество и съ отниманието й добруджанския хинсе изсппвать въ съответните магазин терлапдъ. Тоя елеваторъ ще требва
(силози). Натопарването на храните да се построи на проектирания и строя
отъ силозитЬ въ параходитЬ ее из- щия се вече моль въ пристанището,
втршва още по-бързо, защото модер та да може да се отдели съвършено ра
ните елеватори могатъ да . изсипятъ ботата по манипулацията съ вносните
до 500 тона на часъ храни'въ пара-. стоки отъ износните. Въ такъвъ слу
ходите, така, че въ 10 часа, може да чай молътъ и елеваторите ще бждатъ
се натовари единъ п/влъ параходъ отъ предназначени 8а износа на храните,
5000 топа, когато пъкъ за натовар а всичките други кейове стени ще се
ването на сжщин тоя параходъ сега предназначите за вносните стоки. По
се употребяватъ повече отъ 10 дни. такъвъ начинъ ще се постигне едно
И понеже ще се товари отъ нЬколкб : разделение на труда въ пристанището
страни, дневно ще може да се нато- и ще се премахне днешния безпоряварятъ 3—4 парахода отъ 5000 и по дъкъ, който владее въ него въ мо
вече тона. Всеки, който познава усло менти па уоиленъ впосъ и износъ.
вията на житната търговия, може да
За тази цель ще бжде необходимо
оцени какво преимущество представ и належащо да се предвиди ощо въ
лява бързото натоварване на парахо настоящата сесия на Народното Съ
дите въ едно пристанище; веднага брание нужния кредитъ за довършване
нг.влото може да се намали съ единъ на въпросния моль.
шшшнгъ на тонъ, вследствие на зна
Едновременно съ това ще требва
чителното съкратяване времето за то да се започне и проучването на въ
варене. Въ резултатъ при действиетопроса за елеватора, да се приготвятъ
на елеваторите се получава общо на
маление на разноските въ житната нужните планове, та да може веднага
търговия, което отива въ полза на да се започне постройката му, заедно
съ силозите.
земледелието.
Споредъ направените предварител
2 Елеваторите спомагатъ за реа ни проучвания отъ Управителния Сълизирането на практика идеята за обе ветъ на борсата, за нуждите на ек
динението храните въ неколко типово спортната тървовия съ зърнени хра
за всеки експортенъ районъ и, като ни, която се явява и като изразъ на
уреждатъ една послЬдователна сорти експортната способность на оня рай
ровка на храните въ общи типове, онъ отъ Северна България, който тя
позволяватъ експортирането имъ на обслужва — въ варненското приста
външния пазаръ, въ нёколко известни нище ще бжде достатъчно да се по
и прокарани въ пазаря типове.
строи на първо време единъ модеренъ
3. Като предвиждатъ една стара елеваторъ, съ вмЬстимость 76000 то
телна сортировка на храните, съобраз на. Като се вземе нредъ видъ ф'кта,
но определените общи типове, еле че презъ последните години средния
ваторите улесняватъ уреждането на експортъ'на зърнени храни отъ Вар.
на е достигналъ до 300,000 тона го
варантпия кредитъ и неговото пай
широко разпространение както между дишно, то можемъ да приемемъ, че
търговцптЬ, тъй и между производи тоя елеваторъ ще може да се изпол
зува четире щати презъ годината (т.
телите.
е. ще можо да се напъяпи и ивпразне
По-широко погледнато, назначение
то на елеваторите е да нопъдцятъ ро четире пжти пръзъ годината). Това
лята на железниците и пристааищята използуване, макаръ и да не е на
въ съврвменната държава, състояща пълно интензивно, по ние мисяимъ,
се въ това да стимулиратъ производ че все па&ъ що бльде достатъчно, за
ството й, като се създадатъ нови да се рентира вложения въ него капроизводствени отрасли, отъ една питалъ и да даде приходи за неговото
страна, а отъ друга, да улесиятъ пре издържане и правилно функционира
воза на нейните произведения до та не. Споредъ направените отъ насъ
кава степень, че да стане възможно предварителни ивчисления, стойностьбързото имъ и евтено пренасяне отъ та на такъвъ единъ елеваторъ нема
вжтрешните отдалечени райони къмъ да струва новече отъ 4,000,000 лева,
•
пристанищата. Обачо, за да могатъ а именно:
тия съобщителни средства да пред
1. Зърнохранилищата (силозите),
ставляватъ съвършенъ инструментъ построени въ два грамадни магавипи
на транспорта, те требва да бждатъ силози, съ о б щ а вместимость по
допълнени съ необходимите техничес 350С0 тона всеки единъ и подразде
к и съоржжения, назначени да улес- лени па 250 малки силози съ различна
пятъ и да поевтинятъ манипулацията вместимость отъ 600—2000 хектосъ износните а вносни стоки. Спе литра
3,000,000 лв
циално за зърнените храни елевато
2. Галериите "съ лон^
рите еж института, който ще спомог
т*ите и всички други
не за подобрението и модернизира
технич.
приспособления 400,000 лв
нето на житната търговия.
3. Електрич. централа
Държавата, която е построила и за двигателна сила н За
строи още пристанища, кей т е , хан осветчете
600,000 лв.
гари и др. улеснения въ техъ, сжщо тъй
' '
Всичко 4,000,000 лв.
требва да построи нужните елеватори
на улеснението на житната търговия.
Ако се вземе сега 8а база средния
Както модерните пристанища и кейо годишенъ експортъ на варненското
вете се явяватъ да допълнятъ ролята пристанище отъ 300,000 тона и, като
на жедезношътнптЬ съобщения, тъй и се смЬтпо, споредъ изложените по
елеваторите п всички други техни тере данни за манипулирането съ
чески приспособления за износните и храпите отъ ввгона въ силова, а отъ
кпосна стоки, се явяватъ като едно тамъ въ парахода, че при елевато
необходимо допълнение и усъвършен рите ще се взематъ равни такси
ствуване на самите пристанища, безъ средно по 20 ст. на 100 кгр., заедно
които въ тия последните но може да ! съ наема (магпзвиажа) въ силоза, то
се създаде напълно модерна търговия ' можо да се очаква оъ сигурность
съ модерно манипулиране на стоките. единъ годишенъ приходъ отъ 6- 0100
Улесненията, които представляватъ.' лева при годишното функциониране
железниците въ превова на върненина проектирания елеваторъ.' Тая гума
т* хпаии, пе могатъ още да се ечи- !
600000 лева е достатъчно за ренти-

За навла и други сведения да се адресира до Г-да

Братя Золасъ — Варна.

Врой Б54_

изной нн на пашкули за Италия.

рането на вложения капиталъ. За
лихвитЬ и амортизацията на капитала
Не веднъжъ се е изтъквало, че на
огь 4000000 лова за 30 години по 6%
ще бядатъ нужни годишно 400000 лв. шия износъ н а , пашкули за Италия
Оставатъ, значи, 200000 лева 8а из- постоянно ще се увеличава. Новото
държката, подобрението и пр. на еле географичеоко положение на Бългаватора. А при едно евентуално уве рия У б в а да пи дава още по-голема
личение на експорта до 4О0О00 и Надежда за благоприятното развитие
500000 тона ще може да се получи н а ' Г и наша т ъ р г о ^ Р е к о л т а т а па
о вначителенъ чисть приходъ отъ пашкули при това въ Италия оть го
дина па година намалява, а нуждите
експлоатацията па елеватора.
5а копринената индустрия се увели*
Това с а бедЬжкигЬ, които счетохме
Италианското правителотво подъ
за нуждно да дадемъ за осветление
на въпроса за елеваторите. Т е ни и8- давлението на синдиката на свилопротъкватъ достатъчно ясно предимствата изводителит* нарежда всевъзможни
и удобствата на еаеваторната работа, улеснения за подобрението на тая ин
въ сравнение съ днешната рхчна ра дустрия. Между другите мероприятия
бота въ присанището и пълната въз министрътъ на марината е нарединъ,
можността, която се има да се уродятъ да се създадатъ пр&ми реиси отъ Вевъ нашето пристанище еддшаторитЬ, пеция за Бейрута, Солунъ, Цариградь,
въ сравнително кратко време и безъ Смирна и Егейските острови ва пре
да има нужда да * се апгажиратъ въ воза на сухите пашкули, депозирани
тЬхъ грамадни средства, както това въ тия места и продадени на ита
е направено въ некой отъ сгоедните лиански филатьори или нредназначени
да се изнасятъ въ Италия. Вънъ отъ
страни.
При помощьта на елеваторите, като това параходните агенти еж оторизисе намалятъ разноските по манипула рани да издаватъ коносамента направо
цията на храните, съ 40 ст. на 100 за Торино или Милано, а въ длъжкгр., ще св даде възможнооть да се ностите на капитаните на параходите
конкурира на дунавския пжлъ и да се се вменява годема отговорность за
привлекать къмъ Варна поне 160000 пазене на стоката и имъ се предано*
тона отъ дунавския 8ърне 1Ъ експортъ. ва да упражняватъ строгъ контроль,
Съ това ще се създаде и по-големъ тъй щото но тоя начинъ ще бжде оситрафикъ на държавните железници. гуренъ транспорта при по-износни
Варненската експортна търговия, об условия, отколкото по железниците.
легната на предимствата що й даватъ
Тия рейси, обаче, изкяючаватъ на
елеваторите, ще се стрЬми да про шите пристанища на Черното море
никне въ най-отдалечените райони въ и Белою море. До създаването на
в&трешностьта на Северна България, нашето пристанище въ Порто-Лагосъ
а тъй сащо ще заоили и своята пред- Деде-Агачь ще привлече всичкия тра
приемчивость и инициатива въ вън фикъ пе само на южна и отчасти на
шните назари.
западна България, по и на цЬлия Од
Постигнатото намаление на разнос рински вилаетъ (останалото подъ ото
ките въ пристанището съ 40—50 ст. манско владение), който дава въ изо
на 100 кгр. die иде въ полза на зем билие първокачествени пашкули. Сле
леделието. При единъ експортъ отъ дователно, една услуга ще се принесе
400000 тона, то дава една разлика на нашите еконортъори на пашкули,
отъ 2,000,000 лева въ полза на земде- ако правителството ни направи по
делеца, която той ще може да упо стъпки предъ италианското такова,
треби ва подобрението на своето сел щото параходите отъ рейса Венеция
—източните пристанища да заоегатъ
ско стопанство.
'
Бързото пъкъ разтоварване на ва и нашит* пристанища и то поне па
гоните въ пристанището, което ще се Бело море прВзъ сезона па реколтата
постигав пакъ съ елеваторите, ще или сезона на износа на сухите паш
даде възможность за по-бързо и ин кули. .
тензивно използуване на подвижния
материалъ на железниците, съ което
ще се постигне една икономия въ него,
Само икономията, която ще мооюе да
се реализира еь подвижния материалъ,
ще, б&де достатъчна да компенсира
държавата въ сумитп, коита ще упоДо управителите па митниците,
трпби за направата на елеваторитгъ.
Министерството на финансите е
Така, че уредбата на елеваторите
въ варненското пристанище се налага изпратило следното бързо окржжно:
като една неизбежна необходимость
'„Съ телеграма подъ № 2041/912
на времето, което нреживеваме. На г. е наредено да се пропускать безъ
града Варна бе садено да понеое мито на индустриалците само тия су
най-тежката жертва за спокойотвието рови материали, които първоначално
и благополучието на останалата часть ся, вписани въ списъка на сжщите;
отъ отечеството. Съ отнемането па довписаните нови манериали въ ка
Добруджа не се накърни само настоя зания списъкъ ще ое освобождаватъ
ще му положение, но му. се отнеха и безъ мито, само ако ва това е пос
условията за неговото бждаще разви ледвало допълнително нареждане отъ
тие и благоденствие.
Министерството на финансите. Отъ
Ето вап/о, като верваме, че Почи съдържанието та тая телеграма се
таемото Правителство се е убЬдило разбира, че вносимите отъ иидуовъ ползата и крайната необходимость, триалцитЬ материале ще се пропус
която представляватъ елеваторите ва кать безъ мито, ако въ момента в а
варненското пристанище, ние св на- вноса имъ въ страната фигурирать
деваме, че ще направи зависящею едновременно въ списъка ва техъ и
отъ него, за да св оежществятъ те въ съответните издустриални или от
по скоро на дело.
делни свидетелства, издадени отъ Ми-.
За тая цель имаме честь да хода нистеротвото на търговията и пр.;
тайствуваме да се удовлетворять след- ако въ тоя моментъ те не фигурирг тъ
ните^желания на варненското търгов и въ тоя списъкъ и въ индустраал- :
ско съсловие:
ното, респективно въ отделното сви
1) Да св прпдвидятъ и гласуватъ детелство или пъкъ фигурирать въ
още въ настоящата сесия на Народ описъка, но не с а вписани въ инду
ното Събрание нужднитп> кредити за стриалното или отделното свидетел
довършване направата на започнатия ство и обратното, сллците не св про
пристанищепъ моль;
пускать безъ мито. А понеже без2) Да се назначи една комисия отъ митпиятъ вносъ на суровите мате
ирпдставителит на българската цен риали (чл. 17 отъ закона на насьрдтрална кооперативна банка, на Ми чение местната индустрия), инстала
нистерството на желгьзницитп), на ционните и строителни такива (чл. 6
Министерството па търговията, иро- отъ а&щия йаконъ) почва да тече отъ
мишленостъта и труда, Министерство- датата на вписването ймь въ индус
то на финанситгь, Министерството триалните свидетелства или отделни
па земледллието и държавните имоти, т е такива, то отъ това следва, че ма
на респективните търговски камари териалите, които еж, внесени преди
и стокови борси, която да обс&ди въ тая дата и за които еж заплатени
проса за постройката и уредбата на митните и други права, не могатъ
елеваторите и силозите у насъ, а да се освобождаватъ отъ мито, ио
тъй с&що и въпроса за постройката силата на това вписване.
на магазините-антрепозити на вносВсичко гореказано може да се ренитп стоки.
капитулира въ следното:
Същевременно да се заинтересува
На индустриалците ще сэ пропу
българската централна кооперативна скать безъ мито и общински налогъ,
банка въ постройката и експлоатация на основание закона ва насърчение
та па елеваторите.
местната индустрия, суровите и по3) Да се изработи плат за съби луобработени материали, инсталацион
рателния елеваторъ въ Варна, чиято ните и строителни такива само нодъ
постройка да св започне едновременно тия условия: 1) ако въ момента на
съ мола. Споредъ мнението на компе вноса имъ въ страната, който е тоя
тентни ио въпроса лица, едновременно на освобождаване материалите отъ
съ постройката на мола ще тргъбва да митницата срещу заплащане на мит
се поставятъ и основите на елеватори инге права, респективния индустриате (силозите) — това за улеснение на лецъ представи индустриално или отсамата работа по постройката, Защотодъдно свидетелство, въ което да еж
инъче, ако по рано се построи мола и вписани материали; и 2) вписаните
отпоелгь се започне да се строятъ вър въ свидетелствата материала требва
ху него силозите, ще се създадатъ по твь момента на обмитването обезатедвече затруднения при постройката, тъй но да фигурирать въ списъка за техъ.
като при поставянето основите па си Ако при обмитването не сжществулозите на построения вече молъ, ще ватъ горните две условия, материа
стане нужда да се разбиватъ заска- лите ще се обложатъ съ мито нЙ общо
леиите материали, върху които в за- основание,
--.
крепегм мола на морското дъно, а това
ще предизвика излишни усилия и раз
При това, не се разрешава, да се
ходи, които още отъ сега могатъ да освобождаватъ материали на индус
св избпгнатъ.
триалците подъ депозить на митнитЬ
4) Да се отпустне нуждния кре права, подъ нредлогь тия метериали
дитъ още въ настоящата сесия па На- да бждатъ довнисани въ съответните
родното Събрание за покупката и ин- имъ свидетелства или да св предесталирането въ пристанището два тавять ва техъ отделна такива, следъ
електрически винча за бързото разто KOSTO възъ основа и а довпиованото
или представ онат* свидетелства ежварване на вносните стоки.
щите
да се освобождаватъ безъ мито".
Варна, 16 априлъ 1914 год.
Управитепенъ СьвЪтъ на Борсата:
Председатель: Топи Петровъ, под
председатели: В. Майровичъ и Андрей
Екимовъ, члепъ-секретарь: Mux. Cm.
Ппйчевъ, членове: ifоста Ранковъ А,
Р. Датамански, Р. Калдерот и'Лв.
Ковачевъ.

По безмитното внасяне на суровитЪ

ВЪНШНИ СВВДЕННЯ.
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Производството на вино въ Италия.
Прйаъ изтеклата 1913 год. Италия
е произвела 65,240,000 хектолитри
вино. Въ сравнение съ продукцията
отъ 1912 год. отчетната година над
минава съ 8,117,000 хекл. Ето раз
нит* провинции въ какъвъ раам4ръ
производство еж дали презъ 1913 г.
(цифрит* еж въ хиляди хектолитри):
Плвмонтъ 7265; Лигурия 834; Лом
бардия 2591; Венето 3027; Емилия
6034; Тоскана 4699; Маркея 2214;
Умбрия 1070; Лациумъ 2666; Амбруци
2087; " Кампания 6718; Пулие 6426;
Базиликате 646; Калабрия 843; Си
цилия 4697 и Сардиния 612.
Реколтата на гроэдето за 1913 го
дина е 76,723,000. квинтали. Тави ре
колта в дала единъ рандеманъ отъ
68 литри вино на 100 кгр. грозде.

Доходит* на ромжн. желЪзници.
Презъ 1918/14 год. (отъ 1 априлъ
1913 г. до 31 мартъ 1914 г.; ромжнскигв държавни железници еж имали
бруто приходъ 108544699 лв. срещу
108324008 лв. презъ 1912/18 год, и
107604019 лв. презъ 1911/12 г. Доходътъ презъ 1913/14 се разпределя
така: отъ пжтници 40894876 л в , отъ
багажи 1256800 лева и отъ стоки
66453023 лв. Пр'Ьзъ времето на мо
билизацията (м. м. юли и августъ 1913
г.) железниците еж дали много мал
ко приходъ сравнително прихода прЬзъ
сжщит-е месеци на предшествуващи
те години.

Сръбсни търговски камари.•
Преди няколко дни сръбското правителскво е открило въ Скопие и Би
толя отдЬления отъ търг. камара въ
БЗшрадъ.

Продава се к ж ща
въ гр. Варна, ул. XI линия № 618/3,
при съседи: Желю Ивановъ, улица
XII линия и Атанасъ Продановъ и
улица XI линия, която е съ два етажа,
отъ които горния етажъ има 2 стаи
и салонъ и 2 отаи и коридоръ на пър
вия (долния) етажъ, съ дворно место
и дворенъ кладенецъ. Въ двора имг»
и кухня на отделно. Желающит'Ь, да
я купятъ се умоляватъ да се отнесатъ
до редакцията ни,; за да имъ св яви
цената и притежателя,

Търговските nptговори съ Турция.

М-ръ Тончевъ е* заявилъ на нашия:
столиченъ кореспондентъ, че прегово
рите съ Турция за сключването на
търговския договоръ не с& преуста
новени. Правителството е повикало
делегата Р. Косевъ да направи личенъ докладъ 8а хода на преговорите.
Г-нъ Косевъ тия дай пакъ ще замине
8а Цариградъ съ инструкциите, които
ще МУ се дадатъ.
Преговорите, обаче* споредъ на
шите сведенея, срещатъ големи за
труднения отъ извънредно неприемли
вите искания на турците. Така, за
известни техни артикули те искатъ
да плащатъ само 2 на сто вносно
мито, понеже за сжщите тия артикули
се плащали разни вжтрешни берии,
като акцизъ и др., което увеличава
продажните цени на тия артикули.
Нашите делегати настояватъ за 12
ва сто мито 8а сжщите артикули.
Разликата, вначи, между едното и дру
гото становище е твърде годема.
£ Е д и н ъ отъ нашите делегати е за
явилъ предъ единъ народенъ предста
витель отъ нашия парламентъ, който
презъ великденските празници бе въ
Цариградъ, че турците съ своите
искания еж, твърде прекалени и даже
предизвикателни и че той не верва
въ успешния край на преговорите.

Онопо намбиалния енндикатъ.
Утре, среда, камбиалниятъ синдикатъ, чийто срокъ изтече на 30 априлъ
т, г , ще има заседание, за да обми
сли и реши въпроса, дали да про
дължи още за известенъ периодъ
деятелностьта или не. Преобладающето мнение въ банковите кржгове
е, че синдикатътъ трЬбва да продъл
жи сжществуването си до сключва
нето на държавния заемъ, при който
случай ще бждатъ премахнати усло
вията, които налагать сега продъл
жението на срока му. Съ колко вре
ме ще бжде още продължвнъ той, ще
зависи, както казахме, отъ това, кога
ще бжде скючепъ заема. Щомъ посл*дниятъ бжде сключенъ, камбиадния синдиката ще престане да сжществува.

За причината и нантаринината.
Плевенския народенъ представи-,
тель Яеделко Георгиевъ депозиралъ
въ бюрото на камарата следното пи
тане до м- стрите Д ръ Радославовъ
и Д. Петковъ; 1) На каква сума възлиэатъ сдържаните отъ селските об
щини суми отъ кантаринина и кринина; 2) По какви причини до сега
тия суми не еж употребени за пред
назначението си- и 3) Не мислятъ ли
г-да министрите да преустановятъ до
сегашната практика и създадатъ но
ва: всека сума да отива по предназ
начението си, а до сега събраните
суми да се повърпатъ на общините
за дельта.

Бълг. Търг. Парах. Д н о ~ Варна.
Както се виае, срокътъ за сжще
ствуването да Българското Търговско

обаче, е ползата и за зимни- |
| s/a „Царь фердинандъ".-I малка,
те посеви и за пасищата и ливадитЬ. j
i
Тия дни при Деде-Агачъ s 's „Царь |
i Фердинандъ' е получилъ нови повре- | Както казахме и миналиятъ пжть, то- i
ди, вследствие на което се е върналъ i ва внесе едно видимо усаокоеиие как
въ Цариградъ, отъ гдето, щомъ е билъ то у эемледелците, така и у търгов- I
| добре поправенъ, отплувалъ е по I ците.
линията си за Александрия. Това знаемъ отъ достоверно место и бърваме
да успокоимъ заинтересованите тър
говци, които се обезпокояватъ за стокитЬ си; последните пематъ никаква
повреда и вече требва да еж на м4« "я В а р н е н с к о т ъ р ж и щ е .
стоназначението си.
•
I
Варна 8 май 1914 г.
Зимница. Днешните телеграфически
Търгъ.
известия отъ странство говорятъ за
На 17 юни т, г. Русенската тър повишение на цените почти въ всич
говска камара ще: произведе търгъ ки тържища на Зап, Европа и Аме
за отдаване на предприемачъ дос рика. Тукъ дпесъ настроението е потавката и-инсталирането на централ тиърдо. Въ сравнение съ последния
ното отопление на новостроящето св ни бюлетипъ цените иматъ спадане
здание на камарата. Интересующите отъ 10—15 ст. на 100 кгр.
св нека прочетатъ обявлението на I
Днесъ се продадоха 31 вагони по
стр. отъ настоящия брой.
18.80 лв, отъ 71 кгр. съ 15% смесь
отъ Разградъ, 19 лв. отъ 72.200 кгр.
Издадени индустриални свидетел съ 12% смесь отъ Разградъ, 19.35
лв. отъ 73 600 кгр. съ 6% смесь отъ
ства.
,
. 1. Оригиналното индустриално сви> Разградъ до 19.75 лв. отъ 75 600 кгр.
Международна желЪзногшна
детелство № 68/1914 г., издадено па съ 2'/4% смесь отъ Трембешъ.
конференция,
Анонимното Търговско и Индустриал^ •,: Рмжъ. Днесъ 1 вагонъ по 15 лв.
На 16 т. м. май, въ Бернъ, Швей но Дружество „Доверие", фабрика за отъ 68.500 кгр.
Ечеминь. Тоже 1 вагонъ по 14.50 л.
цария, ще се състои международна бояджийство въ Русе, е изгубено и
Еукуруаъ Не е настжпило никакво
конференция по раэпиоанията на обик на дружеството е издадено ново сви
изменение
въ цената на тоя артиновените пжтнишки влакове.
детелство подъ сжщия номеръ и дата,
съ сжщия срокъ (I япуарий 1914 г. кудъ. Дпешните продадажби възледо 31 декемврий 1915 г.) и съ еж- зоха на 24 вагони по 12.50 до 12.80
Банковия кредить въ Попово.
до 13 05 лв. Белъ кукурузъ се про
Въ междуградските търговски цен щите материали и количество, пока даде по 15.25 до 15.30 лв., а смесь
зани
въ
първия
екземпляръ.
;
трове на Враната и Тозлука грвдепа
2. За улеснение по обмитването отъ белъ и желтъ кукурузъ по 13.20
Попово е, който държи рекордъ въ
до 1490 лв.
търговско отношение. Въ това отно материалите презъ разните митници
шение него не мо1атъчго достигна е ивдаденъ втори екземпляръ отъ ин
нито Е.-Джумая, нато' Осм.-Пазаръ, дустриалното свидетелство № 175/914
нито Разградъ; а той вече съперничи на г. на Вас. Радковъ & С,ие, акцио
и на Горня Оряховица. Между това нерно дружество, фабрика за плетачни
той се радва на една агентура па изделия въ с. Бичкиня, Габровска
Българ.>Народна Банка, която едва околия, въ което, еж jвписани всички
8 май 1914 год.
разполага съ единъ епецифвциранъ материали и въ сжщото количество, Аиверсъ зимница безъ известие
за пласиране въ района- му кредптъ показани въ първия екземпляръ..
Браила
,,
слабо
отъ 600 хиляди дева, разпределени
Лопдонъ
„
твърдо
така: 200 хил. за ипотекарни ваеми, Панаиръ въ Софлу.
„
кукурузъ твърдо
200 хил. за шконтъ и едва 100 хил.
Тази година тридневниятъ панаиръ Ню-Иоркъ. зимн. май 106—пов. 1*/8 с.
за дребенъ--краткосроченъ кредитъ. въ Софлу за едъръ и дребенъ доби- J „
„ юли 97 7 / пов. % с
Като се има предъ видъ; че тоя гр а- тъкъ и за колониални и др. стоки ще Чикаго кукур. юли 67'7 8 „ 2/ °'
8
8
децъ е единъ голвмъ житарски и яй- се състои отъ 9 до 11 май. Место за
септ. 66 5 / 8
7°
чарски центръ'-и отъ друга страна, панаиря е определено на изтокъ отъ Була Леща зимн. апр. 14.04 пов. 7 х.
че е. едно постоянно депо на всека- града, покрай жел.-пжтната линия.
.. „
кукур. май 7 67 пов 27 х.
къвъ родъ г търговски стоки не само Стопаните, • които завеждатъ доби- Берлин* зим. май 209 3 /4пов. 27г м.
за ц-киата Поповска околия, но и за тъкъ за продаване, трвбва да еж
„
ржжь „ 176'/4 пов. 17» м.
по половината почти отъ околиите "снабдеци и съ свидетелства за еоб- Парижъ зимн. май и авг. 27.75 пов. 10 о.
на гореспоменатите градове (понеже ственость или интизапски билети й Ливерпуль зимн. май 7.44/ пов. */ п.
8
8
се намира въ едно средоточие, което свидетелства за здравословното оъ.,
кук. юли 5.4— пов. 1 п.
по-лесно ги уолужва въ търговско стояние на добитъка.
Чикаго зимн. юли 89 в / 8 пов. 1 с
отношение, отколкою околийнвте имъ
центрове), то тоя крадитъ не'би тр-Ьб- Търгъ за солници.
Пазаря въ Александрия.
вало да бжде по-долу и отъ два и
На 16 т. м. при Гюмюрджинското
Презъ месецъ марть е имало пакъ
три милиона; но .централното упра окр. финан. управление що се произ
вление на банката требва да авап-' веде търгъ за отдаване на предприе големъ застой по отношение ценитесира на агентурата си поне единъ мачъ експлоатацията на държавните па житата, брашната и др." яргикули
милионъ, за да може тя отъ малко- солници „Ту8лата" при Гюмюрджина съ изключение на боба на александр.
малко да отговори на предназначе за срокъ отъ 20 май т, г. до 31 де nasvpb. Покачване слабо само царе
нието си и до една степень да 8адо- кември 1918 г.. Първоначалната стой- вицата и ечмика.
Жита съ незначителни пристигания.
воли нуждите на търговията отъ ность на предприятието е определена
Поржчки на брашна слаби. Това се
кредитъ.:
па 200,000 лв. Офертите се приематъ дължи на обстоятелството, че норжчсамо до 3 ч. ел. об. на 16 май при ките отъ мин. година още пристиг
Телеграфомщенеча конференция.
управлението.
нали презъ м. м. декември, януари,
Прёзъ м. септември т. ю д . ще се
и февруари и които се намерваха въ
състои въ Мадридъ международна те
Вносъ на памучни прежди.
тамкашните антрепозити еж стигнали
леграфопощенска конференция. Като
Министерството на финансите съ за това време. Но понеже търгов
делегатъ отъ България ще участвува общава на митниците, че съгласно ците беха правили своите поржчки
въ конференцията директора на по решението на Министерството на тър миналата година за до края на м.
щите и телеграфите г. Стояновичъ,, говията и пр. Г. х. Дечевъ отъ Вар мартъ т. г., за туй и не е имало зна
на има право да' внася за напредъ чителни сделки; прЪзъ априлъ обаче
Курсъ по управляване на гемлед. само памучни прежди суланъ отъ № еж направени голЬми поржчки за
4 нагоре, белени и не, на масури, брашна. Франция, която преди вой
машини въ Ломъ.
Русенската търговска камара съ чвлета и на шпули, но не и боядисани, ната внасяше вай-много брашно, отсъдействието на М ството наземде- т- е. само боядисани на шпули нема стжии на балкан, държави Ромжния
дйането е открила на 27 априлъ въ право да; внася. Другите материали, И България и на Русия. Големъ кон
Ломъ курсъ по управляване на земле- поименовани въ поредните № № 2 и курентъ на пияцата е Австралия. Над-Ьлски машини, който ще трае единъ 31 стр. 30 на списъка на суровите последъкъ има големо движение въ
месецъ и половина. Ржководитель е материали, сжщо меже да ги внася полза на българските брашна. Напра
вени еж за априлъ п още повече за
инженеръ Табаковъ. Редовни слуша безъ мито.
май големи поржчки въ България.
тели на брой 30 въ курса се приематъ
Това е началото, може|иа се каже, за
само железари съ най-малко двуго Станция вписана въ тарифа.
дишна практика и първокласно обра
Съ валидность отъ 1 юни н. ст. т. по-големъ вносъ на българските браш
зование, като при това не еж по мал г се вписва въ отдашь (Abteihrag на въ Египетъ отъ обявяването на
ки отъ 19 години и по-стари отъ 35 Division) А на изключителната тарифа балканската война насамъ.
год. и не железари, които притежа- № 19 (Holz—Bois) отъ тарифата за
Презъ мартъ е внесено брашно за
ватъ парни вършачки въ стопанства сточното съобщение a quatre, часть лири ст. 187425 На първо место иде
та си. Свършилите курса ще се под II, свитъкъ 1 въ сила отъ 1 януари Франция 62397, на второ Австралия
лежать на изпитъ и ще имъ се изда- 1909 год., па стр. 110 станцията Qra- и Н. Зеландия 27932 и после Ромждатъ свидетелства.
nica на k. k. St. В. съ 241 ст. еди гия 30256, България е внесла отъ 1
«...
нична цена за 100 кгр.
януари само за 3095 л. ст.
Жито малко е внесено за 1623 л.
Ецно рЪшение на експерт, комисия.
ст. и то главно отъ Турция.
Експертната комисия е взела след Годишни дружествени събрания.
Царевица за 12090 л. ст. Отъ Тур
ното решение :
— Търговска и Ипотекарна Банка
1) Гладките памучни макатлъци на БалканитЬ—София свиква акцио ция пай-много 8367, Русия 1587 и
съ смесена сатенова сплцтка, както нерите си на общо годишно събра България за 1433 л. ст.
Сирене е внесено, презъ м. мартъ
и гладките докове, боядисани или на ние на 26 май т. г. Анкцоите се деза л. ст. 18881, отъ което отъ Бъл
печатани, да се облагатъ по ст. 369 и позиратъ до 15 т. м.
гария за 1789 л. ст. Главния вносъ
2) Детските мушамени шапки, гарни
рани или песъ шнуръ, да св обаа- Розовата реколта компрометирана. е отъ Англия 2760 и Турция 6751.
Овце и кози внася изключително
гатъ по ст. 352 съ 400 лв. 100 кгр.
Карловскиятъ в. „Буря" съобщава,
Като съобщава па митниците това че вследствие силните студове презъ Турция. За м. мартъ е внесено за 2783
решение на експер. комисия, Минис втората половина на м. априлъ и пад отъ общия вносъ, койи възлиза на
терството на финансите имъ явява налата слана посЬвите въ карловско 3044 л. ст.
Тютюнъ 0 внесенъ отъ Гърция за
следното: Основание за облагането еж силно пострадали и особено ро
на тия платове по ст. 369, експерт зите. Има вече констатирано въ не 26928 л, ст., а мин. г. повече; Турция
ната комисия намира въ качеството кой села до 50% и повече даже по 28893 л. ст. (мин. година повече);
имъ „гладки", което качество се дъл вреди. Изобщо реколтата на розите България 3i 1352 л. ст. срЬщу 747
жи на особеното съчетание на жич- въ карловско, тави година се смЬта" л. ст. пръ-зъ сжщия месецъ на 1913 г.
Износа отъ Египетъ се състои глав
ките отъ основата и вътъка при тъ за компрометирана.
но въ тютюнъ, памукъ, памуч. семе,
кането имъ. Наистина макатлъците
зеленчуци и др.
еж предвидени изрично въ забележ
Преэъ мартъ е изнесено:
ката къмъ ст. 367, но вада може е- Прехвърлена фирма.
Приятно ни е да съобщимъ, че мла- Тютюнъ и цигаретиза 2878106 л. ст.
дипъ по-дебелъ платъ да се обложи
2426252
„
съ митото на тая статия, той не треб диятъ^и енергиченъ Ив. Годевъ, бившъ Памукъ за
275359
„
ва да притежава по високо обложено началникъ на търговското отделение, Зеленчуци п евмена
43184
„
по тарифата качество. Въ случай ка е поелъ върху си на ново фирмата Яйца и животни
И. Родевъ и С-ие, като е прибавилъ Зах. тръстъ
5694
„
чеството „гладкость" е по-високо об
14217
„
ложепо, следователно решението за новъ клонъ къмъ работата си — зае Оризъ
2683Э
„
облагане гладкате макатлъци по ст. ми срещу консигнирани стоки за ко- Кожи
369 е напълно основателно. Сжщото ; мисионна продажба. Не се съмняваме
нЬщо може да се каже и по отноше ' въ отличния уопехъ на работата му.
Регистровка па Търговски и Ин- 0 \
ние гладките памучни докове и др.
дустриалнп
Марки извършва на [|1
Дъждовете.
памучни платове; въобще тарифенъ
и
твърде
изноони
условия
принцппъ е, щото единъ платъ или
Отъ сведенията, съ които до сега
една каква да е, стока, притежаващи разполагамо, се вижда, че почти въ
доколко тарифни качеотва, да се об целата страна еж валели изобилни
София, Царь Самуилъ 60.
лагатъ съ мито по качеството, което и много благотворни дъждове, отъ
Телефонъ 1442,
най високо е обложено по тарифата. \ които, особено летпитЬ посеви, твър- де много ще се васидятъ. Не твърде ibE
з-J

Параходно Д-ство тая година изтича.
Отъ болшинството на акционерите
му ще зависи да решатъ за неговото
бждаще сжществувание и бждащата
продължителность на новия за тая
цель срокъ. Дирекцията му възнамерява, по тоя поводъ, най-късно до 30
!
гони т. г. да определи дата и свика
събрание, като постави ва дневенъ
редъ: продължение срока и за изда
ване нови купонни листове или нови
акции. Дирекцията, прочее, не емвта
да слага на разрешаване по принципъ само бждащето съществуване на
д-ството и това е обяснимо, защото
найголЬмиятъ акционеръ — държа
вата е измвнила старото си станови
ще за разтурването на дружеството.
Отъ друга страна и съ полагане въ
проса да се продължи срока, решава
се и тоя — да сжщаствува д ството.
Това е добре, но важно е, дала ще
могатъ инцидентно да се полагатъ и
решаватъ и други въпроси, вънъ отъ
дневния въпросъ. По това ние ще се
повърнемъ.

Зърнени храни.

Чуждестранни борсови
съобщения.

Г

zz M. Хаимовъ =

МЕТАЛИ.

БРАШНА.
Варна, 8 май 1914 г.
№ 00
О
1
2
3
4
Трици

76 кгр. торба 22*— лв.
св
21-—
2060 „ Я
—
20—
°
—
АУЛ
„
—
19.— „ о
_ и
а 18-—
?

t

Колониални стоки.
Варна, 8 май 1914 г.
Цени въ брой
Захарь каси X &® к - ДР- б. '
44 60
X 25 к. др. „
44-50
„
,. X 5 0 к - вД- I, о б - 4 4 Б о
„
„ X 25 к. „ „ об. 44-60
„
„ х в о к - II II КР< —
и
II X 25 к. „ „ „
„
келле
—*90
„,
ситна брашно
—"92
'„
песокъ руски
—.86
„
„
софийски
'—
Кафе Рйо
I
2 70
»
„
Н
260
»
.
Ш
2-45
„ Лаве
I
2-85
„
„
II
2 70
„
„
Ш
265
„ Роле
I
"
2-90
.
.
П
2-85
„~ Гуатемала
3.10
Бахаръ
'
1*30
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 150
Ниперъ червенъ I
1.45
„
II
1.35
Пиперъ черъ
1-90
Кимьонъ I новъ
.
1*50
Леблебии Елеме I
—'56
„
„ местни
— 50
„
ежра
—
Лимонъ-тозу Кристалъ
4'40
„
„ обикновенъ
4'—
Свещи Gouda 4 к-о.
1*60
„
„ Speciale
к-о 1*60
Свёщи Gouda Extra-Подкова к-о 2..—
„
„
файтонлж. 1 к-о 1.60
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 11.50
„
„
II дребна „ П.—
„
мастика за рак. зюм. „ 7*50
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 1'15
„
„
„ I I к.
106
,,
Метелински „ I I к-о —.—
Сапунъ Англ. Sunlicht 12 ун. каса 58.Б6
10
53,—
9
8 .
„ 43.Газъ каса.руски
11.—
„ тенеке 2 тенекета за
1010
Нишадъръ буци
1 '35
Нишадъръ калъпи Salamac к-о 1.30
Сода бикарб. extra к-о 46 в.
11'—
Сода за пране 100 кгр. вар,
12*—
Синъ камъкъ к-о
068
Рафия I (лика) к-о
0-72
Рафия II
„
к-о
0 86
„
„
Триестъ № 602 к-о 47 50
„
англ. Rangoun тор.
36 —
„
Пловдивски I к.
—
Тамянъ I extra
1'60
„
П ред. к-о 60 к-о
1*20
Сардели „Sultanines"
55' —
„
Бориславъ 250 кгр.
56- —
„
Faforite ред. безъ д. 46-—
„
„
съ домати
47'—
„
Bride-„бyлкa" :U
60.—
„
„Ламотъ"
65'—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10'—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6 50
Масло дърв. Royal айвал. к-о
195
„ E-Vierge „
„
"1'85
„
„ Vierge „
„
1'50
„
„ Superieur „
„
1'75
„
Е-Fine „
„
170
Extra
„ | 1„
1-66
„
,. обикнов. I I митилин. 1'40
„ сусамено I
1"35
„
сусамово I I •
1'36
„
фастъчно I
„
1'3б
„
слънчогледово
„
1'24
Маслини D. Sp.
- '95
„
Superieur
0-88
Extra-Extra
0 87
I
Extra
0-76
„
Prima
—'96
„
Гръц. въ ср.ламура
—98
Локумъ кристалъ
1'10
Локумъ луксозенъ lVi
1'20
Локумъ
Vis обикиовени" 0-98
»/
0 97
V,
»
0-95
IV,
»
0-95
„
челикъ к. б об. О 95
Лимони итал. I
каса
20'—
Портокали Тарабулузъ
14'—
Мандарини връзката
18-—
Солъ Фоча
сто кгр. —.—
„ Тунизка
14-50
„ Анхиалска
12 50
„ Атапаскьойска
12 60
„ Ситна (бита)
1060
Зачка гол. варели
к-о 0-10
„
мал.
.
„ 0-10
Стипца голвми варели
„ —'23
Стипца малки варели
„ —'24
Рошкови сакъшки нови
к-о 25"—
Рошкови критски
„• 25'—
Фурми нови
SXO'58
Фурми „
КХОбб
Фурми нови
Я Х —'•'О
Смокнии торби
0'60
„
каси на върви
0 75
Грозде черно сухо
к-о 84
Грозде бело
„ I
„
85
„ черно къбръзъ въ каси „
88
Таханъ
I
к.о 1'2б
Халва м-естна
» 1'12
Кесии книжни
» —'42
Чай I
к-о 7—8
,, П
,, 5 - 6
I, III
„ 4.80
Хамсия Елемо Extra нема
п

i,

>i

Варна, 8 май 1914 год.
Калай английски кгр.
6.60
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. О'ЗО
Железо шведско на талии .
32-—
шв. късо к-о „ 26К-ВО—8'—
it
шина пъри 100 к-о
0-20
it
пенчереликъ 100 „
0 20
и
чемберликъ 100 „
0-25
•I
Стомана англ. 50 къса
27.—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12 50
10 „. 13-—
it
II
и
13-50
12
it
>|
и
14-—
14
it
II
Галваниз.
кгр.
8
„
052
it
„it
. „
Ю .,
062
II
12 „
062
и
»
14 „ . 0-56
и
Олово
кгр. 0-70
Чутунъ
тонъ НО.—
Оризъ Ризонъ I торба
60*—
„
Женов. I к о
63-—
„
Фиуме белъ едъръ тоач. 46-—
„
желтъ
к-о 46'—

КАМЕННИ ВЪГЛИЩА. ,
Варна, 8 май 1914 год
Кардифски наредъ
65*—
„
пресети
60*—
„
железарски
.
60*—
Нюкастелски наредъ ,
.'. 42'—
Турски наредъ
35,—
Англ. на прахъ
' 34*—
Антрацитъ въ торби '
74-—*
Антрацитъ англ. безъ торби
62*—
Коксъ леярски
75'—
Чутупъ
„
138'—Тухли огнеупорни парче .
—'35
Керемиди малскирои
166 %

КНМБИО.
българска Народна банка.
(Варненски клонъ).
V-,

Варна, 8 май 1914 ГОД
Кшбио на виждане (чекове).
Купува Продава
107'БО, U 8 —
Парижъ
132-Ю 1Л2-75
Берлинъ
2710, 27 26
Лондонъ
106-85 107.46
Анверсъ
112 36 113-—
Виена
107 85 10860
»
283- 285-—
Русия книжни
24 70 2485
Цариградъ
107
50 10850
и
106 85| 108-40
Италия
107-35 К8-Швейцария
106 401 107-40
Ромжния
108-25
Гърция
|
Наполеонъ у Виена крови — —
Комисиона 8а преводъ минимумъ
на всички гореозначените държави
1 лв. Комисиона за преводъ въ вжтрЬшностьта на царството е У* % съ
минимумъ 25 стотинки.

ЩЕ ft АППА с ъ толкова агънца и
J j y ООЦС още 50 овце маторци,
все отборъ стока, имаме събрани и
продаваме на много износни цени и
условия. На желающите продаваме и
само агънцата до б май т. год. найкъсно.
" • '* .

Пор. А. Бояджиевъ & Г. Димитров*
Фердинандъ.

FРндрЪй Момеринъщ.
ФНБРИКП
за кожи и кожени изделия
Специалитетъ
ДАМСКИ ЧАНТИ.
Габрово.

Продава се

^-ш*™.^:

на ул. „Пиротска", № 14 въ Варна.
Сжщо строително мЬсто до лозята (до
Държавната болница) „Малка кокар-.
джа" отъ 2600 кв. м. ..... \
Споразумение: София, ул; „Царь
Симеонъ", 34 за Д. Е.

в

¥ Уххжь {. |арухъщ
ЗЕ

Варка
КУПУВА и ПРОДАВА
акции отъ всички българ.
б а н к и и а к ц . д-ства. .
Отнесете се до него при покупка
и продажба на акции.

ь.

ЗЕ

^ ^

ЗЕ

ЗЕЗУ

ГОЛФМЪ ИЗБОРЪ ОТЪ

_помпи_
за кладенци, градини и
винарски
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
МАШИННИЯ CICJIM^

В У Л К А Н Ъ

С. €щайк* - ?усе.

ii

Хайверъ' Кетовъ I-в. 10 к-о X 4£>' —
„ II
„ 10X40—
Лакерда резана
1.40
„
цела
1 чифтъ X в - б °

л

ъ*

L

Илюстровани каталози при.
поискване даромъ.
Jfc

Стр. 4

Врой 5 б £

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*

ГЖърговско jfHuj. 2)-cm6o „DoBtpue", Варна
-

Ы
*

Клои* Цалчикъ.

Извършва всЬкакъвъ видъ операции — кредитни и търговски.
Отпуска заеми сръщу лични гаранции, цънни книжа и стоки.
Сконтира и инкасира търговски ефекти.
Приема срочни и безсрочни влогове.
Специална служба за купуване и продаване на дънни книжа
за чужда смътка.
ТЪРГОВСКИ ОТД/ЬЛЪ:
Представлява-и доставлява на фабрични цъни и условия разни земледёлчески, индустриални машини и орждия отъ най-прочутигЬ английски
/
и американски фабрики,
Депозитори: на чудесните препарати Ш у ф л а й , Б о г о л е у м ъ и Коро
Н о л е у м ъ , необходими за всЬки земледЬлецъ и скотовъдецъ, за пред
пазване добитъка отъ мухи и болести.
Депозитори сжщо на всеизвестната фабрика John Deere & C-ie
за плугове и др.
Най-добритъ пръскачки за лозя, люцерново съме, въялки и пр. и пр.
^Телефонъ № 286.

Телегр адресъ: „ДОВ'БРИЕ".
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КА-ПИТАЛЪ, напълно внесенъ лева зл, 2 »^S'oOO
ЗАПАСЕНЪ ФОНДЪ и резерви » ои '
Централно седалище в ь Р У С Е
Клонове-. Варна, Добридъ, Силистра.
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
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ВЪЛШСКЙ КРЕДИТУ БАЙКА „ГИРДАПГ
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Основенъ капиталъ лева златни ЗСД000.
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ПРИЕМА ВЛОГОВЕ еъ срокъ и безъ 4 » « » ^ * g
f S 2 S
срочни свидетелства и въ текущи см-втки и плащ
5% tod. Auxta аа безсрочни влогове
^ п я п _„ н п о в е Ч е "
6V. год. лшееа аа влогов, с* срокъ «Д яа ^ п 7 Т А Т Н О и в н о с и т *
СПЕСТОВНИТЕ КНИЖКИ СЕ ^ ^ % ^ ^ f p L l Z Z
и
както и изтеглянето на сумит* става бш никакви у ц
безъ никакви р а в н о м .
трКутПИ
СМЕТКИ ср*щу гаранция на ц*шни книжа, стоки
поръчителства.

Съвършенно упростотворено безъ никакви вентили и кпапи,
следователно най-сигурна и подходяща двигателна сила за по
малки индустрии.
Генерално представителство:

въ България и странство.
_
„„иЖа .
Купува и продава за чужда%/а всички видове ц*нни книжа

Условия най-лиь'ерални.

Е. МЮЛХАУПТЪ & С-ие, Командитно Д-ство,
Машинна фабрика и зшйзоЛрща — РУСЕ.

Унгарско Параходно Двво „Левантъ"

Изв-Ьстяваме на заинтересую щи гЬ се, че ще имаме седмично ^
•и
сл-вдния рейсъ:
Парахода, идящъ отъ Галаць—-Сулина—Кюстенджа, пристига
ЗА
въ Вургасъ всЬки Вторникъ въ 7 часа сутриньта и заминава за
Цариградъ сжщия день въ 4 часа под. об-Ьдть.
Парахода, идящъ отъ Цариградъ, пристига въ Вургасъ вей
*» ка Нед-вля 7 часа сутривьта, а эаминава за Варна—Кюстевджа
—Сулина—Галацъ и Браила 11 часа пр-вди обйдъ, седмично за
Представители и кореспонденти въ всички по-главни
нагор-в и вадол-Ь.
градове
въ странство.
Рейса се подържа отъ два парахода: „Корвинъ" и „Келетъ".
Главеиъ акционеръ: Българска Кредитна Банка
Агенти — 0. & В. ХОФМАНЪ.
„ГИРДАПЪ".
.

Телеграфически адресъ,: „ Г И Р Д А Л Ь

[-во Импер. Кр. Прив. Дунавско ПарахоДно^РУ^!£1££:

Първо Българско Акцион. Дружество

nJKTHO Р А З П И С А Н И Е
въ сила отъ откриване на навигацията до второ разлорвждание.
На тор*Вс^ки
На долу

МЕЖДУНАРОДНИ ФР1НСН0РФИ
Централно седалище въ София, ср-вщу Народния Музей.

Тръгва

Вр. Телефонъ 1178.

П

й

Международни транспорти п©
сухо и вода.

Специална служба за чранспортъ съ мобилни кола.

Вжтр-вшни транспорти,

Складирвание стоки.

Специална групажна служба
Виена—София, Варна—София,
Бургазъ— София.

Рекламации на надвзети
пр'Ьвовни такси и мита;
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Телеграфенъ адресъ: Т Р А Н С Б А Л К А Н И Я .
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Обезмитявавия.
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СКОНТИРА полици,
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Тръгва

Калафагь
Видинъ
Ломъ
Бекетъ
Рахово
Бешлии
Корабия
Сомовитъ
Никополъ
Т. Магуреле
Свищовъ
Зимничъ
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Аванси ср^щу стоки (варантенъ кредитъ).
О

СОФИЙСКА ЪШМ

Продажба пжтни билети.

Камионажъ.

и пр. и пр.

Ы

Българско Акционерно Анонимно
Дружество.
Централа София, — клонъ въ Ваона.

-Л

ОСНОВЕНЪ

ФРАНЦУСКО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО ва ЖИВОТЪ
Частно пр-Ьдприятие подчинено на дъравния контроль.

Основано въ 1844 г.

^

Основано въ 1844 г.

6 Купува и продава за своя смЪтка и по поржчка HI СВОИТЕ
клиенти всички видове български и инностанни цЪини книжа
по най-износенъ курсъ.

Общи условия иного либерални в особено благоприятно аа осигурените.

7 Събира мастни и внностранни полици, чекове, и факгури, копосаменти, излезли въ тйражъ акции, облигации и куиснигЬ имъ,
лотарийни лозове и пр.
\Щ Издава чекове и акредитивни писма 8а България и странство.
9 Върши размьпа съ всички монети и банкноти.
10 Представлява мастни и инностранни фабрики и пърши изпосъ
на български произведения.
11 При Банката има търговски отдЪлъ за агентура а комисиона.
12 Банката взема участие въ обществени доставка и предприятия.
13 Св раарпшепив отъ Министерството на Вятргьшчитп,
j.a60r
ти Банката е открила при себе си единг емаграционьнъ отдллъ
който прпдстаелява първитп Английски и Френски иараходни
дружества аа Америка.
14. Софийската Банка приема влогове, на които плаща лихви:
5% годишно на безсрочните влогове, а на влогове съ срокъ по
споразумение.

• Осигурени капитали на края на 1912 г. — 720.000.000 лв.
Фовдъ за гаранция: 435.000.000 лв.
Рискътъ ва войната гарантиранх безъ допълнителна премия.

ФРАНЦУСКО АНОНИМНО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО
съ onpfcfl'feneHH премии противъ пожаръ.

Основано въ 1819 г.
Основано въ 1819 г.
Застраховки на здания, мобили, стоки, фабрики и пр .

ЗА

Гаранции 114.334.000 «p., резерви 29.037.000 »р. Премии въ
цортФейлъ 81.297.000. Платени ножари отъ началото на дружеството
418.145.262 фр.
За всички сведения отнесете се до представителя за
k България: Р. В. МИРКОВИЧЪ & С-ие, София, Бул. Дондуковъ 43,
Телефонъ № 903.

Търговия съ машини й технически предприятия
Б И В Ш Е

Евгений Белесъ

1,000,000 л е в а .

Главно ctflanMiue въ Парижъ, 33, rue Lafayette.
Застраховки: Ц-Ьлъ животъ, см-Ьсени, зестрени, комбинирани,
популярни и др.

„ФЕНИКСЪ"— ПОЖАРЪ

Анонимною Дружество

КАПИТАЛЪ

1 Сконтира търговски полици.
2 Открива текущи емвтки срЬщу депо на търговски полици.
3 Прави заеми ср'вщу залогъ на държавни, общински и частни
цЗшни книги.
4 Прави заеми срйщу залогъ на скъпоценности и бичсухврии.
5 Прави ваеми ервщу цесия на контракти за държавни и общицски предприятия и доставки

Дирятъ се дЪятепни мастни и пжтующи агенти съ добри условия.

В А Р Н Е Н С К И
К Л О Н Ъ
ПрЬпоржчва своитЬ най-усъвършенствувани:

ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧКИ.
. ,

=

Слицо И в е й к а к ъ в ъ в и д ъ :

Мотори и индустриални машини.
Оферти св даватъ при първо поискване.
УСЛОВИЯ
\. \.i.'•'...
,

8 А И З П Л А Щ А Н Е НАЙ-ЛИБЕРАЛНИ.
ГАРАНЦИЯ НАЙ-СИГУРНА.

.морско Търговско Акционерно Дружество

Фабрика за цементови издЬпия
БРНТЯ

МНТЪЕВИ-BRPHR.

Честь имаме да извЬотимъ на иптерееующигЬ ее, че въ фабриката
ни, находища се до квартала » Кадиръ Баба" въ градина бивша
Кара-Пенева, се памиратъ най-доброкачествените цементови и гип
сови изделия: ЦвЬтни плочи разни видове; тротоарни и дворни
плочи, на които здравината отъ опитъ е напълно доказана; бордури
аа тротоари й дворове, равни видове блокове за цоколи; канализа
ционни тржби съ рачни диаметри, керамиди марсилски типъ; сте
пала обикновенни и мозаичени, омивадници, корита, разни кор
низи; равлични гипсови и цементови статуи и украшения за кжща,
и равни чешми мозаични и цементови и разни шадравани, курни
за бани и други.
До порхчка фабриката изработва каквито и да било цементови
• . л.

<

j

И ГИПСОВИ ИЗДАЛИЯ.

Основенъ капиталъ 1,000,000 лв. напълно внесенъ
Основана 1895 година

Централа РУСЕ.
Клонове: София, Пповдивъ, Варна, складъ въ София,
ул. „Раковска" № 86, Телефонъ № 439.

Генерални прЪдстав. на прочутата Фабрики за автомобили

erStetin
чл •• :; I

I ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА БАНКА
1
пловдивъ

Д о с е г а продадени и в ъ дви
ж е н и е в ъ ц'Ьлото ц а р с т в о
47 автомобили.

^

Една годишна гаранция ==
Безплатна поправка.

Приди да се снабдите съ каквато и да е друга марка автомобилъ, вижте новия типъ 1914 г. „ЩЬОВЕРЪ" автомобилъ
Изобретателя на велосипедите и
автомоболни пнеуматици е
DUNLOP — пиеуматици еж, най-здравигв, вай-сигурнигЬ! Само въ Dunlop
пнеуматици не сжшествува експлозия. Само DUNLOP пнеуматици
изминаваш разстоянието отъ около 8000 километра бевх повр-Ьда'! 1
Само единъ опитъ съ DDNLOP пнеуматици и во^ки ще се ув4ри
въ тяхната сигурность.

Извършва всъчшъвъ видъ банкови операции:
сконтира ттрговски ефекти; прави заеми ервщу лични гаранции и съ
залогъ на ценни предмети и отоки:
Открива текущи смЬтки ервщу лична гаранция и ипотека на недви
жими имоти; Купува и продава чекове за въ България и страпетво:
прави и парияни преводи;
.Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
РАЗНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.

Приема влогове:
БЕЗСРОЧНИ съ 5 V годишна лихва. СРОЧНИ за до 1 г. 5*/,% лихва.
СРОЧНИ за 1 година и нагоре 6 % годишна лихва.
Телеграфически адресъ: г И НД У СТ РИ А Л НА
Талефонъ № 10.

1

Б. 1 . ПЕРСИЙСКИ т
София, бул. Окобелевъ, 25.

Пр08веж,атъ

истински персийски килими

гарантирани въ вс-вко отношение.
Изработватъ се килими по порхчка, а въ склада
се намиратъ най-раанообразни такива.
Телефонъ № 1 2 1 2 .

Печатница „ З о р а " — Варна,

I

Телефонъ № 1212.
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