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За обявления:
гармонденъ редъ на 1-ва
стр. 1 лв. на И-ра и Ш
стр. по 70 ст., на lV-та
стр. 20 стотинки.

Вторник* и петъкъ
въ Бургазъ

Средой НедУя
Аоонамгнтъ за България;

LE PHAREDU COMMERCE.

За година , .= 16 лв.
„ 6 М-Ц8 . . 8 „
'» 3 м-ца . , v 5 „
За година; , . 30 лв.
» 6 м-ца .. . 16

•

Винаги прЬдплатени.

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

Единъ брой 10 ст

У р е д н и к ъ : П. ДРАГУЛЕВЪ.
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Говрнлъ Пеневъ & с-ие Бургосъ

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО
Телефонъ № 109.
elephon № 109.
ПРЪДСТАВИ 1 ЕЛИ, НА ' — - ^

Велико Христовъ & С-ве — Варна.

d?

Банкерската Цнтора па

.

колониялни, железарски и бояджийски стоки
Д 0 ^ Т - Л Ж ^ Е " Р 1 Ъ Ф А Б Р - И МИНИТЪ цъли вагони; сурови же
леза, Чемберлици, Шведски железа, М'х'лъци, Черна ламарина, Галваннзирана ламарина. Телени гвоздеи; Цинкъ, Безирови масла, Кини
Крокодиль, Имиериялъ, Джимове, белгийски циментъ хедроликъ,
желЪзки грЪди (путрЪ.ш), каменни- въглища, кардифъ, коксъ, антра.
цитъ нкилимли, Марсилски керемиди, торби калкутски; 2</з либри
и солени, 2i/4 либри земни бои, стипца, зачка, сода .бикарбонатъ,
захарь, кафета, калай, бакъръ, олово, чугунъ, синъ камзкъ, мине
рални, слънчогледови, фъсгъчни, памучни, и дървени масла и чёръ
пиперъ Сингапуръ. При спецификация,
Винаги, преди да си набавите огокигв, искайте нашите .ц%ни 'Съ
щевременно държимъ и въ депозитъ сурови желъзни шини, желез
ни греди (путр-вли), Цинкъ, Ла~марина, Гвоздеи, Калай, бъло тенеке,
Синъ камакъ, Цименгь, Марсилски керемиди, Камънни въглища,
Безирови масла —• бои, бодливъ тель.

Каменни вжглища, нардйфъ, пнтпацитъ
Ш

Английски-- автомобили

лв. 6800 — комплекте,,.
Постояненъ депозитъ прГ

Ъ МЪСТА
Съ ВСИЧКИ принадлежности

ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ

Дй ЗЕЛЬ МОТОРИ (D1EIEL)
най икономичния и най-сигурния двигатель на XX в^къ отъ
•
8 - 2000 конски сили,
;
Фабрикация Linke H o i f m a n n - W e r k e въ Breslau (Герм.)
Оферти при поискваниё. Ц-вни ефтани и изплащане на срокове.
:
Пръдставитель за" България
МАРКО Ш Е Х Т Е Р Ъ — С О Ф И Я .

ВЕЛОСИПЕДЪТ

Я, Илиевъ Ъ С4е

Централи Варна, ^ ^ S ^ Бургазъ/; Софи,; Русе,
Сомовитъ. Пловдивъ, и Шуменъ
КОМИСИОННА и ЕКСПЕДИЦИЯ
. ТАЗЪСОЛЬ, МИНЕРАЛИ МАСЛА, ЗАХАРЬ и
,, '.'МАРСИЛСКИ КЪРЬММДИ. • . . -..
---
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гол'Ъцъ депозитъ отъ

j

«» « ' « P " « - e ГАЛОШИ1;Ь от„ -руско..-.-

БР П И. БЪКЛОБИ — Бургасъ.
хпани оть р.13ни.голвмини и качества.

Главната Дирекция на жел-взницнTt, което не по-малко отъ българскитъ- търговци и отъ производитеЛИТ-Б въ страната 6% обезпокоена
отъ създаденото • положение, вслед
ствие вагонната криза и която не помалко патриотично гледаше на своятъ
дългъ, като фзкторъ на народното
благосъстояние, като помагатъ въ
развоя на икономическото положе
ние на страната, по напора на хилядигЬ упреци, подъ напора на стотиНИГБ обвинения въ нежелание да
окаже съд-вйствието си на търговия
та и въ упорствуване да развие тра
фика, издаде сл-Ьдното подробно из
ложение, което ние in extanso по
долу възпроизвеждаме. Това изложе
ние е отражение на самата исп.на,
то е огледалото на истинско положе
ние на вагоннигв паркове — то досущъ оправдава дирекцията.

М. ЩЕРНЛИНБЪ & С-ие

БЪРЗОХОДЕНЪ

Галоши!:!,

Кризата за вагони.

^

„ГРИТЦНЕРЪ

^ Д Ц 1 ^ ПДУКЕРЪ
София, ул. „Екзархъ Иосифъ" 33

j

.

Единъ брой 10 ст.

неже беше спрено циркулирането на
тов. влакове по липса на въглища,
тъй като мината Перникъ даваше на
железниците
отъ 200—500 тона, ко
Се -примости, въ собственного му здание на улица „Алексангато дневните разходи на въглища
дровска" и продтлжава да
възлизать на 800 тона.
8. За държавната мина Перникъ
ПРАВИ ЗАЕМИ срещу лични и реални гаранции; .
е нуждно всеки день да се гарантиСКОНТИРА търговски полицн и други ефективи на заповедь;
ратъ 100 праздни вагони, а това мо
ПРАВИ АВАНСИ ср-Ьщу ценни книжа ;
билизира единъ паркъ отъ 600 ваго
ОТКРИВА ЛИХВЕНИ текущи сметки; j
на само за превозъ на въглища.
ИНКАСИРА ПОЛИЦИ при износни условия;
Предстоеше да се прввозятъ храни
те по железницата, съставляващи V»
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ срочни и безсрочни, по споразумение и при най"
отъ реколтата за 1912 и целата за
износни условия, срещу, СПЕСТОВНИ КНИЖКИ й безъ особенни
1913 — около 550Э0 вагона.
' ........
формалности при изплащането.
9. Требваше да се превозватъ
около 70000 пленници — 30000 бе
жанци, 15000 глави рекв. добитъкъ,
който се връщаше на ступанитЬ по
всички краища на страната.
10. До края на месецъ септември
се продължи превозването на вой
Всъка година пръзъ есенния се- ски, военни материали, обози, болни
зонъ
нуждата, недостатъка отъ ва ци и пр., които ангажираха едва ли
•-•• , ВАРНА — БУРГАСЪ
гони се чувствува. Такива кризи не не половината отъ вагонния ни паркъ.
Продава винаги на сравнително износни цъни на едро и дребно:
11. Много отъ военните достав
слицесвуватъ само по б. д. желъзниТ1ървокачествени английски каменни въглища „КАРДИФЪ",
ки:
сено, овесъ, ечемикъ и др , прис
ци; това е обикновенно явление въ
антрацитъ, коксъ, чугунъ и огнеопорни тухли.
всички желЪзноплтни администрации, тигнаха къмъ края на юли; тия дос
Турски иъглища, марсилски керемиди и др.
Д-БТО пръвоза, съставляващъ трафика, тавки и сега още превозваме.
ПоржчкигЬ, изпълнява добросъвестно, оферти и мостри из
е сезоненъ. Особно недостатъкътъ
12. За прЬвозъ на вина отъ Крипраща при първо поискване. ;
отъ вагони въ извъстни сезони е го- чимъ и Т.Пазарджикъ, около 100
лъмъ въ страни/ дъто поминъка е вагона. Тютюнъ, отъ който само за
Телефони:
' , '-.•'•••
пръдимно земледълието. Тая година, италиянската режня се пренесоха
•;.• ВАРНА •— 280.:- '•.'.• i
Адресъ за телеграми: обаче, недостатъкътъ отъ вагони по повече отъ 100 вагона, и още тол
БУРГАСЪ —• 101.
•-!•
К И Р Ч Е В Ъ.
нашата мр-Ьжа е много по-чувствите- кова има да се пренесе. Яйца, изно
ленъ, защото покрай пръвоза на хра са на които годишно се определя въ
ните едновременно се наложи единъ 1600 вагони. Птици, плодове, кожи,
новъ голъмъ трафикъ — вносътъ, пашкули около 200 вагона; дървенъ
какъвто никога не сме имали по това строителенъ матерналъ — повече отъ
връме въ такъвъ разм^ръ. При всич
1500 вагона; дървета за подпиране
ко, че дирекцията б-вр-вме даде галериите на мината Перникъ — око
нужднитъ разяснения на търговската ло 300 вагона. Варь, камъни, глина,
камара въ София, писа нъколко пж- дървенъ кюмюръ, - около 400 вагона,
ти въ министерството на търговията газъ 350 вагона, соль около 1200 ва
и това на фннансигв и обясни на гона и пр. пр., всичко около 6000
• . . ' - ЦЕНТРАЛА— СОФИЯ
всъки отдъленъ търговец, който се вагона.
е интересувалъ, причинит*, на които
Следъ като видехме, въ общи
БУЛЕВАРДЪ „ДОНД^КОВЪ" № 46 и
се дължи непълното удовлетворяване черти, какво е предстояло да се
търговците съ вагони, пакъ счита за превозва по железниците отъ 15
неизлишно да даде отново поясне августъ насамъ, нуждно е да се знае
•'.'. Клонъ въ Варна
ния по въпроса, понеже отъ протес съ какви превозни средства желез
«итите, които постжпватъ въ дирекция ницата разполага.
Улица „шуменска" Не 1.
та се вижда, че не всеки е могълъ
Z+I
\ Доставить вевкакъвъ видъ землед^лчески *и индустриални
Вагонниятъ паркъ на нашит-Ь
да разбере действителните причини
^ машини и технически артикули съ много ум-врени ц-вни и условия.
железници се състои:
и
мнозина
търсятъ
тия
причини
тамъ
*<Огъ покрити вагони за превозъ
дъто не еж.
на стоки 2803.
Отъ това число следва да се
Първомъ ще покажемъ, въ общи
черти, какъвъ е тазгодишния тра спаднатъ:
находящите се въ рабо
фикъ, увеличенъ ли е и въ какви
% ^ ^ ^ ^ Е
размери, и на какво се дължи това. тилницата за поправка . . 250 в а г.
останалите презъ вре
- Отъ септември 1912 год. до авме
на войната въ Турция. 280 „
густъ
текущата
г.
нашите
железни
1
намиращите се въ стран
ци, вследствие събитията презъ това
време, беха турени всецело въ раз ство всёкога, изпратени съ
пореждане и отслужване на военни сгоки . . . . . . . . . 310 .
те власти. Презъ този периодъ на
Всичко . 840 ваг,
селението много малко.можеше да си
'.' ЛЕГКЪ, ЕЛЕГАНТЕНЪ
Оставатъ, следователно,
служи съ железниците, за да не се
каже.— никакъ. Всичко нуждно, за вагони, съ които може да
живота, което редовно се пр-Гнася се разполага . . . . . . 1963ваг.
открити вагони серия J м 1800 „
по железницата, бе спрено и запаса
отъ техь следва да се
отъ всички видове стоки, продукти,
материали и пр. се изчерпа вредъ спаднатъ тия на поправка. 75 „
останали въ Турция. . 23 „
окончателно. Останаха градове и се
ангажирали за 6 работ
ла безъ драмъ соль, а въ некой гра
дове буквално настана гладъ отъ ни влака за поддържане
липса на брашно. Изеднъжъ, после линиите. . . . . . . , 120 „
възстановяване- на сточния трафикъ
мобилизиранъ паркъ са
— 15 августъ, отъ всички краища на мо за линията Перникъ . 600 „
страната се направиха въ странство
Всичко . 818 ваг.
грамадни поржчки на стоки, незави
йсь
.; • . - Тъй че оставатъ открити вагс
симо отъ неколкото стотини вагони
ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА
съ стока за България, които войната ни за всички товари, които се пре
завари вънъ отъ границите на цар возватъ въ такава серия вагони —
982 ваг.
ството, и които беха задържани.
"и
' Така*:
Това. е количеството на разпо
Т 1 Т У А И Р Ъ Р З П Т П ^ Ш А : легкодвижущя се, здрава ^
лагаемите вагони, съ които требва
1. Само въ Сомовитъ се стовари
се извърши превоза на всичкия
съ специаленъ апаратъ за бродиране, шиюща напр-Ьдъ и назадъ JL, ха повече отъ 3000 вагони съ стоки. да
товаръ, за които по-горе се каза.
* .гарантирана и луксозна машина?
2. Въ пристанищата Бургасъ и
Като се вземе предвидъ, че еВарна сжщо тъй се разтовариха сто динъ вагонъ, следъ натоварването
•, " '
ВЗЕМЕТЕ СИ „Г РИТЦН Е Р Ъ" —'.
:
ки отъ странство по 4000 вагони.
му може отново да се използува-—
не вземайте други, до като не пр-вгледате прочутите машини и
3. Въпреки всички мжчнотии отъ при най благоприятни условия - • =====i===x=«3-«_ велосипеди пГ Р И Т Ц Н Е Р Ъ" =«=========
страна на сръбските железници, все едва атедъ петь дена, като се сме
ки день се получаваха отъ странство та: единъ день за натоварване, два
Защото само този не е взелъ отъ гвхъ* който не ги е видЪлъ,
за България, преимуществено за Со дена въ пжть въ натоварено състо
ПРОДАВАТЪ се ВЪ БРОЙ НА СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ ^ фия, по 30—40 вагона стока.
яние, единъ день за разтоварване и
4., Само за града София еж. нуж- единъ день за пжть обратно въ
. = ^ д а = = = = = ^ ^ ПОПРАВКИ БЕЗПЛАТНО *=
дни да се превозйтъ за презъ сезо праздно състояние, ще видимъ, че
• Ц
на около 6000 вагони съ дърва за дневно по целата мрежа може да
горене и за другите по главни цен се турятъ на разположение за пре
най-усъвършенстзуванит-Ь плетачни машини
трове на царството — не по-малко возъ 393 покрити' ну 197 открити
отъ 6000 вагона съ дърва.
вагони, а всичко 590 вагона, (кога
5. За трите захарни фабрики то исканията на търговците въали*
предстоеше да се пренесе 100,000,000 затъ дневно на около 1500 вагона).
^
кил.
цвекло—за около 10000 вагона. А това значи, че отъ 15 августъ,
Ч
; „ У Н И В Е Р С А Л Ъ" ;
6. Каменни въглища за разнигЬ когато се възтанови търговския тра
индустриални заведения, стоварени фикъ, за 120 дена е могло да се
СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ
въ пристанищата Ломъ, Сомонитъ, | превозе: 120 дни по 590 вагони
Пръдставители за България: БР. К. БЪКЛОВИ, Русе, София, Варна
Варна. [I Русе, Варна и Бургасъ, около 40000 = 70800 вагона, когато готовъ то
варъ е имало повече отъ 100,000
тона — 4000 вагона.
Представителство въ всичкиЧ-радове на Царството.
7. Требзаще да се пренесатъ са вагона.
шщ
мо отъ Варна и Бургасъ около 4000
Нека сега видимъ Какво въ сжщвагони въглища за железниците, по ность е превозено ,по железницата
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ХРИСТО К Й Р Ч Е В Ъ

Масла: дървени, памучни сусамови, фъсгъчни и слънчогледовимаслини и др.
„Винаги преди да си набавигъстокитъ искайте нащитъ цъни,

• П. ДРАГУЛЕВЪ.
«-

И. А. Воденчрвъ-Бургосъ.

САМО ПРИ НАСЪ щё/намерите адй-износни цени и-условия,
пъленъ чешитъ отъ разни

t^^ffi

Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника:

СУВСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА пЪУРГАВСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

;..'.38 с т р ш : .;.-

:

За по-вече обнародва
ния се прави особенно
споразумение.
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Ди^итръ %. Ивановъ и Синове
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БУРГАСЪ — СПИВЕНЪ.

|
.

щ
'. ESS

1

| Телефони № 7 2 - - 6 1 .

1

Телегр адресъ: Хаджи Ивановъ @

ГолЪмъ складъ = Из осни цЪни
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• ЖелЪза всички видове ; чемберлици, ламарини, калай, б/ъло
тенеке, цинкъ и олово.
ЖелЪзни гръди (путрели), портландъ циментъ, телени гвоздеи,
безиръ, холандски бои, подковни гвоздеи, петали, тръби железни
и каучукови, лопати, кофи и • всички сортове дребна" железария.
Разполагайки съ ангажименти за големи партиди правимъ
доставки направо съ конкурентни цени.
-

БАНКЕРСКА

щ
Ш
Ш
Щ
Щ
гц
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К/Ъ ЩА

Петръ Шштъ & П. Пантовъ
въ видинъ.

Извършва всички пидоне банкови операции.- шконтира заеми—
инкасира, купува и продава цЪшш книжа, прави вжтр-вшни и вънкашии преводи и пр., дава референци.
Занимава се и съ покупка а продажба на разни зърнени хра
ни и пр.
Тел графенъ адресъ: Лукановъ, Пантовъ.
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V.

Модерна парна фабрика за захарни издалия
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> Робертъ йрвзентй н С-ие—Бургпсъ. <
\|
Произвежда неподражаемо най-доброкачествена ХАЛВА отъ
а таханъ и продава по ц%ни безъ конкуренция Произвежда и други
^ i първокачественни захарни изделия. Поржчки въ фабриката.
^
Представитель за цъла Северна България: ДАВИДЪ ЛЕОНЪ,
2 София, ул. Ломска, 9.
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Заводи Сименсъ Шукертъ
КЛОНЪ ЗА БЪЛГАРИЯ.
ВАРНА
СОФИЯ
ул. „Московска" № 1
ул. „Панагюрска"№ 1.
.,-..•... Постоянни складове за продажба на всвкакви материали:

шнурове, жици, кабели, Фасунги, ешоиинески крушки
„ТАНТАЯЪ" и „ О Ь Т А Н Ъ "
ЧИЛИЧЕНИ ТЪРБИ (ПЕШ Е Л Ъ) И ПРИНАДЛЕЖ
НОСТИ, ГУМЕНИ ТЪРБИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЪЛА.

_ _ _ _ Д ш 1 а м о - м а ш ш ш , елскчjjo-мотрри. •
вентилатори и електрически апарати за
г о т в е ш е и отопление.
Измервателни инструменти отъ всЪнанъвъ родъ
Извършва всвкакви видове електрически инсталации за осветление
пртзнасяние на енергия и комплектни електрически наредби
ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ЦЪЛИ.

СъвЪти по вйшви инсталации нзъ областью на електротехниката
се даватъ въ всЪковрЪме
Б Е З
II Л А Т : Н О

В»
Iя
Е.

г

ГаОрово.
Освънъ представителствата на многото други кжщи, има пръдставителството на прочутата световна машинна фабрика М е н у с ъ,
акционерно д-во въ Ф р а н к ф у р т ъ н / М а й н ъ , която е специал
на по фабрикуването обущарски и кожарски машини. Отъ нея, съ
представителството и съдействието на кжщата ни еж построени въ
Габрово фабрики за обуща: фабрика .„Янтра", фабрика „Прог р е с ъ " и фабрика „Бизонъ", които дадоха отлични резултати.
На интересующитв се сме готови вевкога да изпращаме всв
какви каталози, проспекти, обяснения и др.., стига да се отнесатъ
до кантората ни.

«I
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Георги Вези, Синь & С-ие-Вургвсъ
Л

Бр. 495,

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

„Дойче—„Левантъ" — Л и н и и "
Агентът: ,,Мессажери — Маритимъ"
Армеманъ „ А д о д ф ъ — Д е п п е " & Киклидики.

15s

Външни сведеш.

отъ 15 августъ досега и могло ли | по-големата си часть отъ разпола- i Данчо Ивановъ.
гаемите свои средства за превоза t
е да се иска по-вече отъ нея:
Пр-ввезено досега цвекло 6477 вл. I на стоките отъ пристанищата по i СТОЛИЧНИТЕ
Пленници и бежанци . 2000 „ \ Дунава и тия на морето; иначе ка- \
Митото на тютюня въ Египетъ.
Разни военни материали 600 „ ! зано — протежира се вноса, който
Начиная отъ 26 декем[фи^1913
споредъ сведущи по въпроса лица,
Натоварено й превозено
г. въ Египетъ еж повишени митата
възлиза на 80 милиона лева злато,
отъ станциите Русе, Ст.-ЗаОбщипризнато е, че столицата върху тютюня и то отъ 23 на 27
изнесено отъ България, когато доб
гора, Радомиръ, Бургасъ,
у
насъ
се развива за сметка на гроша за държавите, които нематъ
ре разбрания отечественъ интересъ
София, Свищовъ, Плёвенъ,
провинцията.
Въ некой отношения конвенция и отъ 20 на 25 гроша за
диктуваше тъкмо противното. Ето
Сомовитъ, Пловдивъ, Кюстова
е
тъй
естествено
и толкова i ония, които иматъ сключена конвен
защо следваше да се тури по-го
тендилъ и Ломъ . . . . 32026 »
ция съ Египетъ.
лемата часть отъ превозните сред полезно, че се счита, дори, за необ- t
Отъ всички други 120 ж.
ходимо,
като
нещо,
което
даже
треб,
ства на разположение за превоза
п. станции ако допуснемъ,
Новъ германски каналъ.
на храните въ цените, на които ва и да бжде и за което никой ни- |
че еж се товарили средно
Напоследъкъ въ Германия пакъ
що
не
говори.
Така,
напримеръ,
ед!
имаше известно подобрение — треб
и мннимудоъ по 2 вагона
се
наблюдава
движение въ полза на
ва
ли
ще
се
намери
некой
оть
I
ваше чрезъ железницата да се фа
въ день, ще видимъ че е
прокарването
т.
н. средньо-германворизира износа, и тогава високото насъ, който да оспорва необходи- |
превозено 120X2X120. .28800 „
ски
каналъ
(Mittellandkanal)
отъ Хамостьта
отъ
централизиранието
въ
j
камбио и голвмо ажио не щехме
столицата на просветйтелните у- j новеръ до р. Елба.
Следователно, отъ 15 ав
да имаме.
чреждения, каквито еж държавните !
густъ до днесъ, 15 декем
ни библиотеки. И действително, | Разпространение на телеграфните
ври, превозени . . . . 69903 вл.
кжде другаде биха могли да се уре- ; стълбове.
Излиза, че вместо 70,900 ваго X. Вълчановъ.
Телеграфните стълбове добивать
дятъ тия наши библиотеки, ако не i
на, каквато е била пръчзозоспособвъ столицата, кждето е нашия уни- | все по-големо значение въ търго
ностьта на железницата, превозено
е 897 вагони въ по-малко. Тази Българския абадншйски ес- верситетъ съ професорите и студен- г вията сь дърв. материали. Общото
нашите министерства съ вие- I количество на употребяваните въ
разлика произтича отъ нерационалнафъ въ г. Гюмюрджппа. титЬ,
шите ни чиновници, които дерижи- целия светъ въ нает. време теле
ното използуване на вагонния паркъ,
ратъ целата ии администрация, кж графни и телефонни стълбове се
а това се дължи главно на това, че
тая година гол-Ьмо количество на
Приятно става на българина, ка дето е, въобще, ядрото на нашата изчислява на 60-70 мил. парчета и
товара е съ назначение за София. то - вижда въ турския градъ Гю- интелегенция, но тая интелегенция, други 15-20 мил. за осветлителни
цели. Най-гжстата телегр. и теле
И наистина, отъ откриването на мюрджина и българи, макаръ и не що мисли и работи
търговския трафикъ досега еж по значително количество. Това еж
Като признаваме, че действител фонна мрежа има Германия, а следъ
лучени съ разни стоки въ София преимуществено абаджиите въ то но, главните ни държавни библио нея Англия, Белгия, Холандия и
19603 вагона т. е. дневно еж влиза зи градъ. Абаджийския еснафъ брои теки требва да бждатъ въ столица Франция. По-малко разпространени
ли по 160 вагона, когато въ тази 70—80 дюкяна, отъ които само 3 - - та, ние като че ли считаме, че тЬ, телеграфъ и телефонъ еж въ Русия,
балканските
гара не се разтоварватъ повече отъ 4 еж гръцки, а останалите чисто станали съ това столични, требва Швеция, Норвегия,
държави,
Испания,
Португалия.
Въ
50—80 вагона въ-день, по причини: български отъ „Ахжчелебийско". да служатъ за ползувание само на
а) твенотата въ гарата, б) недоста Псноваваието иа ття еснафъ датира столичаните. Провинциалистите, ка Съед.-Щати гл;стотата на мрежата
тъчността и нередовностьта въко- отъ незапомнени времена, сегашни то не столичани, като провинциа значително отстжпва на европейска
мионажната служба (превозни сред те абаджии, наверно, еж пра и пра листи, не могатъ и не требва да се та. #Големата часть отъ европ. дър*ства за отъ гарата до въ града има внуци на основателите. А знайно ползуватъ отъ . твхъ. Всички това жави употребяватъ за телегр. стъл
максимумъ за 100 вагона въ день), е, че най запазени българи и по считаме, като необходимо, като не бове боръ и елха, а Америка —
в) формалностите въ митницата, езикъ и по обачай и по религия що, което така требва да бжде, за кедрово дърво.. Интересно е, че да
же въ последнята, гдето железната
д-Ьто стоятъ по 150 вагона за об- еж отъ Алючелебийско — Пашма- което никой нищо не говори...
митване, а се освобождаватъ, по клийска околия. Всички приказватъ
Поне до сега не знаемъ никой индустрия е широко развита, пакъ
8—10 въ день, и г) небрЪжностьта чисто български безъ никакви при да е възстаналъ противъ сжществу- дървените стълбове превишаватъ
на търговците, които не само че меси н особености, носията имъ е ющия отъ години редъ: столичните железните. Продължителностьта на
използуватъ напълно свободния отъ старябългарска и много прилична наши държавни библиотеки — уни употребяването е различна. Кедро
магазинажъ срокъ (за вагоните подъ и спретната.
верситетската и народната да услуж- вите стълбове траятъ 15-20 години,
боровите — 4-8 год., ейкалиптовимитнишки надзоръ 8 дена), но мно
Гюмюрджинскитв абаджии еж ватъ само на столичните читатели тв, употребявани въ Австрия — 25
го пжти, по свои съображения, плаи
да
не
указватъ
никаква
услуга
на
години.
щатъ и денгуби, и не освобожда отъ селата Петково и Карлуково — провинционалнитв читатели.
ватъ вагоните. И когато имаме 150 Пашмаклийско, които отстоятъ отъ
Тоя редъ въ бждаще не требва
вагона вносъ, а се разтоварватъ Гюмюрджина около 70-90 километ
ра.-Всека
година
въ
началото
на
да
се
търпи, той требва да се изме
само 80 въ день, резултата е поняесеньта
тия
абаджии
тръгватъ
отъ
ни.
Тия
наши библиотеки требва
тенъ за всекиго; затова именно
домовете
си,
носятъ
съ
себе
си
из
да
се
направять
достжпни и за про
сега имаме въ софийската гара
готвения
отъ
жените
имъ
аба
и
винциални
читатели,
които иматъ
около 350 вагона пълни, които чакатъ разтоварването си и около шаекъ за дрехи, пжтуватъ цели два, сериозна нужда отъ твхъ. А такива
500 вагона, сжщо натоварени и съ а въ лошо време и по три дена. читатели въ провинцията ни не еж На вниманието на абонатите ни.
назначение за София, еж спрени и Целата есень и зима и дори повече малко; те еж почти всички провин
Понеже администрацията и сче
стоятъ съ десетки дни по разните отъ пролетьта стоятъ и презъ м. циалисти читатели: еждии, адвока товодството и за двгътп, издания
гари, само по н-вмане место въ со май всека година си отиватъ при ти, инженери и масса други любо на вп>стника ни ек съсредоточени
фийската гара. Така че условието, семействата си, това е вече стана знателни читатели, които искать да само въ Варна и съ счетоводната
' щото единъ вагонъ да ее използува ло у твхъ като обичай. Въ Гю следатъ литературата по своята работа • е ангажиранъ г. Дико П.
на всеки петь дена.не се постига, мюрджина .има две главни абаджий- специалность, за да могатъ да из- Драгулевд, то умоляватъ се г. г. лпоради което и резервата на празд- ски, ресии и неколко дюкяна изъ пълняватъ по-добре службите си, бонатитп» ни, за работи относящи
ни вагони се намалява и тая раз чаршията. Повечето отъ дюкянчета които заематъ или пъкъ за да мо се до администрацията и счетовод
лика въ числото на превозните 'ва имъ еж подъ наемъ, а по малко гатъ известни интересуващи ги на ството по вестника да се отнасятъ
гони, въ сравнение съ това което е собствени. Гледа се надъ дюкянче учни или практически въпроси по- изключително до Варна и то На
следвало да се,привозе.
.' v. :• т о да има и една стаичка за спане, добре да изучатъ, за да могатъ по- горния адресъ. Салю за работи, от-:
за храна и поставяне разни необ добре да си ги уяснатъ. и, ако треб,Отъ изложеното до тукъ се виж ходимости.' Обичай е станало, щото ва, да могатъ по твхъ публични носящи се до редакционната страна
да, че това което железницата е всъки единъ дюкянъ да е отъ най- сказки да държатъ или пъкъ науч заинтересованите могатъ да се била длъжна да направи за прево близки хора, като баща и синове, ни, па дори и нублистични статии отнасятъ до едното или другото
издание въ Варна или Бургасъ, осо
за на СТОКИТЕ е направено, -и че това се е предавало като наслед и брошури да пишатъ...
бенно пъкъ, когото иматъ и желанито липсата на добра воля или ство и никакъ не сж~ се отклонява
Такива читатели, казахъ, у насъ ятъ обнародването нещо въ едното
неразпоредителность еж причината ли отъ това занятие. Винаги ще виза тазгодишната криза за вагони, дишъ, че въ едно абаджийско откри въ провинцията не еж малко. Те или другото издание.
а само средствата съ които желъзг то дъсчено дюкянче не по единъ еж много! Но малцина отъ твхъ
ницата разполага, понеже съ сво- абаджия, а по единъ майсторъ и работятъ така, както искатъ и как ТъргиоскитБ сношения съ Русия.
боденъ паркъ отъ 2945 вагона мо- неколка калфи и чираци. Не само то требва да работятъ, защото нёМеродавннятъ петераургски в.
гатъ да прЪвозатъ 71000 вагона за характера на занятието, но и сами матъ възможность да работятъ: „Търг. Промишленная газета* пи
120 дена, а се иска въ този срокъ те местни и политически условия нематъ необходимите имъ -за ра ше: .„Агентьтъ на Министерството
да се прёвозать 100—120000 вагони, не еж давали възможность на тия ботата книги, нематъ добри библи на търговията и промишлеиостьта
Въ такъвъ случай е нужно да се стари и чисто българи да се проя- отеки, нематъ достжпъ до столич въ София г. Окуличъ е организиима на разположение 5000 вагони, вятъ въ друго направление на тру ните ни държавни библиотеки, не ралъ въ Москва редъ съвещания и
а съ процента на поправки и задъ да и занаята. Те еж били тормозе- могатъ да се ползуватъ отъ тия бо беседи съ представителите на йнграница — 6500 вагони и то само ни и преследвани отъ местните гати наши държавни библиотеки... дустрияоа по въпроса аа развитие
Тоя редъ, повтарямъ да кажа, наашитв търговски сношения съ
отъ тия четири серии вагони,, кога гърци, копито обсебили всички други
то сегашната ни наличность е 4650 занаятия "и търговия й оставили на не требва да се търпи. Той требва държавите на Балканския п-овъ..
Ахжчелебийцитвсамо едно абаджий- да се измени. Столичните библио Износътъ на близкия изтокъ не
вагони.
Нужно е, накрай, да се укаже ство и.^то въ ограниченъ кржгъ. теки требва да бждатъ достжпни за среща обаче осообенно съчувствие
какви изключителни мерки се взе Правено е опитъ всека компания да провинциалистите читатели. Какъ ,отъ страна на московските фабри
ха отъ страна на -управлението на се снабди съ собствено дюкянче, но ще се направять те достжпни за. канти, тъй като по техното мнение.
железниците, за да се облегчи по е осуетяванъ отъ зависливитё и тия читатели ? '
ние сме въ състояние да издърПредлагамъ тоя редъ: начална- жимъ на чуждата конкуренция вт>
злобни гърци, които за това си слу
ложението":
>
• 1. Взеха се подъ наемъ отъ жили, като по ловки и влиятелни, цитгъ на учрежденията: директори тия пазари. Представительтъ на
странство 500 вагона, обаче по при съ интриги предъ. турските-власти. те на гимназиите и прогимназиите д-ството на сукнените фабрики^въ
чина на мжчнотиитв, които се сръ- Сжщите абаджии еж искали да имъ председателите на еждилищата, (а- частность заяви, че износътъ на
щатъ по прт!Возката имъ по чуж се отпусне едно общинско место, пелативни и окржжни), мировите сукна е възможенъ са'мо въ случай,
дите железници, получиха се досе да си построятъ • кжщички, за да еждии, окржжните управители, пред ако по надлежния начинъ бжде разпренесатъ семействата си, но пакъ седателите на търговско-индустри рещенъ въпроса за възвръщане
га не повече отъ 230 вагона;
и з^мледелчески камари, митата*.
:
2. Помоли се финансовото ми поради гръцка намеса, не еж успе алните
кметовете,
управителите на болни
вали.
'•'•.•
нистерство да увеличи персонала и
ците, командирите на полковете и
работното време по митниците;
Поради това имъ изолирано по др., които съвета на университет Птичата търговия.
еднородните стоки дасе обезмит- ложение въ турско време, те доби ската библиотека определи, да иТъОговците съ птици—тжеки И
вать и освобождаватъ • въ симитъ- ли единъ много скроменъ, светливъ матъ право да доставить отъ стококошки—еж
слисани отъ спиране
вагони и идещите
вагони съ стока и боязливъ характеръ, които само личнитп, държавни библиотеки ис:
то
на
износа.
Има търговци, които
отъ странство, по възможность да импонирватъ съ своето трудолюбие, канитгъ отъ подвгъдомственнитп, имъ
притежаватъ по 16 до 30 хиляди
се обезмитватъ въ пограничните честность и скромность.
чиновници научНи книги въ опрпдгъ- гжеки или кокошки, за които имъ
митници — мерки, съ които ще се
ления
отъ правилнйцитгь на тия еж задържани по 50 до 70 хиляди
При
всичката
тая
трудность
на
даде възможность да се разтовар
библиотеки
броеви и срокове, елгъдъ лева. Независимо отъ това, държа
ватъ и освобождаватъ. по-бързо и живота имъ те еж могли да пре- като се убгъдятъ,.че ис канитгъ на нето имъ е свързано съ разходи
възмогнатъ
и
запазятъ
българската
повече вагони; • .
учни
книги
нгъма
въ
каталозитгъ на — по 200 — 300 лева ежедневно за
3. Запов-вда' се на станциите и самобитность, като и турятъ нача библиотекитгъ въ сгьдалищата*имь. храна,
които повишаватъ етбйностьвлагалищата да работятъ пръзъ не- лото на българщината и на нейно Адвокатитт да доставять нужнита
имъ.
.Меж1у това експорта е
то
възраждане
въ
тоя
градъ.'
•
Д-БЛНИТБ и празнични дни;
тп> имъ книги чртъ респективнитгъ спренъ и не се знае, кога ще бжде
4. Намалиха се сроковете на
Само защото еж били такива те елдии-прпдседатели на окржжнитгь
свободното отъ денгуба и магази грозно пострадаха отъ последното съдилища или мирови еждии, а дру- разнешен ь. ТьрговскитЬ камари,
нажъ вр-tMe, като \ ср%дство да се нашествие на турската войска въ гитп, недлъжностни лица — чртзъ министер. на търговията и това'иа;.
заставятъ- получателите да разто- Гюмюрджинско. Все пакъ по искане директорите на мжтнитгь библи финанспитв требва да направять
варятъ по-бързо;
и въздействуване на местните г/ьр- отеки. Доставянето и иовръщание- бързи и енергични постжпки за
5. Пръдъ видъ затрупаностьта ци презъ,м. юли, това лето, напа то на книгитгъ да става по поща премахването причините... и дозво*
ляването
отъ австро-унгарскигв
на софийската гара и да "се даде( дение на всички абаджийскн бъл та безплатно:
власти
да
се
експортиратъ птици
възможность да се разтоварятъ ча-»' гарски дюкяни, разбивать ги, разПодобенъ на тоя редъ има въ I отъ България или поне да дозвокащитв съ десетки дни около 800 тварятъ ги и съ стотици- кола се
! лятъ да се експортира готовата и
вагона съ стоки, спр-в се за нъкол- напълва стоката имъ й на „мезатъ" Австрия.
чакащи експортирането ей стока.
Време
е
да
се"
въведе
той
и
у
. ко дни товаренето на стоки за Со — публиченъ търгъ продаватъ на
много ефтина цена и евреите най насъ. Сега, когато се преработватъ Въобще да се направи нещо, инъфия, и
.'
'
6. Намали се количеството на вече купуватъ. стоката, а парите правилниците за вжтрешния редъ че тъоговцитв, които иматъ готова
отпуснатите вагони за стоки, при прибира временното турско репуб на столичните ни държавни библи стока, еж оеждени на упропастяване.
стигнали въ 4 дунавските и морски, ликанско правителство. Следъ рео- отеки, тоя редъ най-лесно може да
пристанища, за^да се унеличи това купацията наново си дохаждатъ се въведе, стига само, струва ми се, Оть Бургаска™ тьрговска камара.
за превоза на храните къмъ тия абаджиите въ Гюмюрджина, отва- заинтересованите провинционални
Съ рЬшение бюрото на Бур-'
рятъ си дюкяните, но въ твхъ нищо учреждения и лица да го поискать гаската Търговско Индустриална Ка
пристанища.
Провинциалисти читатели, искай мара е определила день за редов
Като завършваме съ разяснени ' вече нема, нито стои стоката имъ
ето по кризата на вагоните, не ще въ специалните имъ депозити, по те да се ползувате Отъ столичните ната си сесия 20 януари т. г. и е
замолила г. министра на търговия
бжде излишно да отбележимъ и верени за пазене на доверенъ тур- ни държавни библиотеки!
та индустрията и труда да разреши'
факта, че вследствие на големите чинъ. Целия еснафъ е ограбенъ,
аларми и непрестанни протести, съ ощетенъ и сега е съ празни дюкяни
заседанията й да започнатъ "той
каквито се пълняха и вестниците и съ голи ржце. Требва държавата
День. Бидейки уверена, че ходатай
а е м а час
™° лице на co ството й ще бжде уваженъ, кама
отъ интересуващите се отъ вносния да имъ се притече на помощь, за П Д В И *
l
l
Я
Г
II
лидни
хора
съ 5 "(„"лихва- рата е изпроводила формални осве
губата
имъ
възлиза
повече
отъ
единъ
трафикъ, управлението на желегниизплащане
за
5
години
сжщо^и ипо
милионъ
лева.
цигв бе принудено да съсредоточи
теки Kraus C. Post-lagend Berlin 29* домления до г. г. членовете и гй е
поканила на заседание въ сжЩ»*

библиотеки и
i T i читалня.

Стр. 3.

БроЙ 495.»

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

день, еь елвдния дневенъ редъ:
•! s
: 1. Откриване събранието.
у-2. Отчетъ на ; бюрото за- д-вй- !
ностьта му презъ времето огь на- i
1 а *?° т °на 1912 г. до края на 1913г. |
,; 3 Избиране бюро на камарата, i ма души членове въ всека една отъ ра, г, Ив х. Николовъ, (който по из- „Булгария" (анг.) ;раст. 130,388 кгр.
Наполеонъ у Виена' крони '" — - 4 !
.
Favorite ред. безъ д.
4. Избиране комисии: а) финан- < камарите, бе изоставено мъртво и • дирванията по тая кражба положи раз. с-ки отъ Англия; .Лазаровъ"
i Комисиона за преводъ минимуиъ;
.
съ домати
сова за преглеждане главните фи ни еднъжъ отъ никой министръ* не- ; изумителна вещина, пъргавина и у- (руски) раст. 62,570 кгр. раз. стоки/
оа.всички гореозначените държави^
; ,
.Ламотъ"
нансови отчети за 1911, L912 и 1913 приложено. Сегашния министръ, г. сърдие), завесата секашь се открива 26.XII „Сириуеъ* (хол.) раст. 382,284 Цименгь Беочинъ к-о 150 кгр. 13 — 1 ав. Комисиона за преводъ въ вжт-|
години; б) комисия за преглеждане Ж. Бакаловъ за пръвъ нжть упра —помежду организираната цьйкаще кгр. колониални ски. 27.X1I „Траве- Бълп цименгь ,Левъ", 100 кр. л 20 решностьта на царството е 1|,°|01) съ
и'Докладване бюджето-проекта за жни това право и приложи чл. 15, ; искочатъ и официялни лица. Малко ракъ" (анг.) раст 1,850,000 кгр. кам. Масло дърв. Roual айвал. к-о 2 — минимумъ 25 стотинки.
*
19И г. и в) комисия за проучване като съ особенна заповедь назначи , търпение и всичко ще се открие, въглища; .Кирилъ" (бълг.) натовари
Г95 Емисионттгь операции на Англия.
. F-Vierge .
;
некой специални въпроси отъ днев г. г. Ив. Грозевъ (касиранъ по из- всичко ще явнмъ на четците си.
2,428 кгр. раз с-ки. 28X11 .Марга
. ,
, Yierge
,
„ , Г90
Споредъ в. „Economist" емисиите
ния редъ.
губване търговското си качество '
рита" (ром.) разт. 60,249 кгр. р. с-ки
1 80 въ Англия презъ 1913 г. възлизали
»
„ Superieur ,
отъ Гърция и Турция и натовари
5. Докладване за одобрение про поради напущането търговията вечъ i Грънчар1таото въ Е.-Джумая.
, Е Fine
на 196-5. мил. ф. стерл/ срещу, 210 9
токолни p-вшения на бюрото по отъ неколко години) и Петръ Же- М-ството на търговията, промиш 269,200 кгр. жито за Гърция; »Ки-, . .
. Extra
мил. презъ 1912 год., 19Г8 милиона
упражняване бюджета на камарата ковъ, като отговарящи на прелед- ; леностьта и труда е вписало въ бюд рилъ" (бълг) раст. 10,110 кгр. раз.
1.40 презъ 191! година и 2676*милиона
. сусамено 1
нята ал. сжщия членъ въ Софийска жета си за 1914 г. особенни суми за ски; .Галаць* (ром) натов. 753,320
. за изтеклите год,
Г45 презъ 1910 година; Отъ общата су
, сусамово II
, 6 . Гласуване бюджета за 1Й14 г. та търговска камара, г. г. Георги построяването модерни пещи <а пе кгр. зърнени храни за Гърция; „Хен
Р50 ма првзъ 1913 г. за английски цен
„ фастъчно I
л; 7. Блатата при Бургасъ: а) въ Самоковски и Михаилъ Михаиловъ • чене грънчарски изделия, които следъ ри Фрайсине" (фр) натовари 872,878
, слънчегледово
1 20 - Г 3 0 ности се падатъ 36 мил. ф. ст., за
риболовно отношение, б) въ хигис- въ Варненската търг. камара и г. построяването имъ ще се дадатъ въ кгр. зърн. храни за Франция. 20X11 Маслини Specialite
l'
OO -0-95 тия на брит, владения — 761 мил.
г. Хр. И. Бацуровъ и Моисъ И. Ка- ; разположението на грънчарите-зана- .Ермиони* (гръцки) разт. 29,859 кгр.
ническо отношение.
0-85 и за чуждите ценности ~-844 мил.
.
Superieur
8. Нуждата отъ ревизиране и но понъ въ Пловдивската търгов. ка ятчии, за да ги използувзтъ на коо раз. с ки отъ Турция; ,В. Кн. Алек
080 Споредъ поменатия вЬстникъ днеш
.
Exstra-Exstra
/
сандръ" (р) разт. 1000 кгр; „Баронъ
во разпределение районите на тър- мара.
078 ното поколение не помни такава го
перативни начала.
Eyvtra
Бекъ" (ав.) разт. 698,607 кгр. .разни
говско-индустриалните камари въ
0 75 дина, когато числото на търсящите
,
Prima
ски отъ Австрия; .Кирилъ" (бълг.)
царството.
Важно за експортьоритъ на добитъкъ Назначенъ аггцть.
!•— пари толкова много да надминава,
Гръц.
„Volos"
•
натовари 1213.кгр. р. с-ки; „Мерпо/
•:, 9. Режима на тютюня въ нова и въ Турция.
Научаваме се, че въ Бургасъ менъ"
Локум
ь
тристалъ
числото на заемодавците, както бе
(ав) натовари 579,044 кгр.
стара България.
Отоманското министерство на за агентъ на чинов, коопер. застр.
Локумъ луксозенъ lVs
презъ 1913.г., а сжщо и когато тол
брашна
и
трици
за
Гърция
и
Астрия;
, :10. Участието на провинциалните земледелие™ и търговията е взело д-во е назначенъ г. Ангелъ ВеличЛокумъ
Ч,6 обикновени
кова много емисии еж претърпели
търговско-индустриални камари въ решение, щото издаваните отъ бъл ковъ, бившъ секретарь на бургас 31.ХП-,Прогресъ" бруски) раз.150000 .."»
неуспехъ.
I;
• »
кгр.
газь;
.Корвннь"
(унг.)
раз.41325
индустриалния съв-Ьтъ п*ри мини- гарските власти ветеринарни сви ката община. Избора е сполучливъ,
стенството.
детелства за произхождението на до като знаемъ, че г. Величковъ е дос кгр, р. ски отъ Ромжния.
1 „
; 11. Създнване при министерство битъка, внасянъ въ Турция, требва та деятеленъ.
.
челикъ к. 5 об. —
то на търговията, промишленостьта да бждатъ легализирани огь ото
Лимони турски
»каса
—
и труда комитетъ за подготовка манските консулства, въ противенъ Бургаската стокова борса
Портокали Тарабулунъ
сключването на търговски договори случай, не ще бжде позволено ни е изпратила следнята телеграма.
.
.Яфа"
—
кому да мине съ добитъкъ турска Министру железниците. Съ големо
"съ чуждите държави.
Програма за 12 Януари:
Мандарини връзката
Експедитори
й
Комисионери
; 1 2 . Тарифата за газьта по бъл та граница, безъ да бжде снабденъ съжеление длъжимъда констатираме,
Соль Фоча. •
сто кгр. —'
съ надлежно легализирано отъ ка че отъ известно време сжществува Съобщаватъ на г. г. клиентите си,
гарските държавни железници.
Венчалната дрймйна
.
Тунизка
14'20
13. Решенията на миналите го заните консулски власти свидетел една несправедливость при разпре- че Централата имъ въ Русе е пре
.
Анхиалска
., 1350
драма въ'3 части
дишни събрания, които не еж из ства.
делрнието на вагоните въ южна и местила кантората си по улиц»
.
Атанаскьойска
1450
Това
за
сведение
на
нашите
пълнени, по СЛ-ВДНИГБ въпроси : а)
северна България. Отъ десетина Митарна, въ зданието на Д. К. Бе,
Ситна (бита)
950 1. Санъ Мартино де Касираца нзгл.
изменение закона за митниците, б) експортьори на добитъкъ въ Турция. дни въ Варна пристигатъ дневно бисъ — срещу Генералната Банка Зачка гол. варели
к о 0*14 2. Адоларъ иска да се жени ком.
телеграфната и телефонна служба
150—160 вагона съ зърнени храни и Митницатаг
.
мал. „
. ' 0 25 3. Венчалната првмена др. въ 3 ч.
1—3
въ Бургас ь, в) разширение на при Камбиото постепенно ще се
когато тукъ минимума е 68, а наСтипца големи варели
. , 0 28 4. Бждащия пжтующъ агентъ ком.
станището въ Бургасъ, г) построй намалява.
последъкъ 15—20. Злото на всич
Стипца ситна
.
030
Въпреки че Б. Н. Банка разпо ко това се крие: първо, въ явната
ка на гарата и митницата.
Рошкови сакъшки нови
. —•
14. Утвърждение ил-j евентуално лага въ странство съ 20 милиона фаворизация на Варна отъ страна
Рошкови критски
, --'
избиране делегати на камарата въ ефективъ отъ заемите, които склю на дирекцията на железниците и
Фурми стари
управителния съвътъ на борсата и чи въ Австро-Унгария и въ Бер- j второ, въ неразпоредителностьта и
Фурми стари
особенъ- делегагь за упражняване линъ — по 10 милиона и въпреки \ нехайството на железничарския
Фурми стари
За 12 Януари 1914 гл
\
върховенъ контролъ върху сжщата. факта, че тя срещу тия ефективни ' п?:рсоналъ. Много вагони, натоваре ч Бургаско търяаще.
Смокини торби
Ловъ на островъ Вавигнана изгледъ.
Смокини каси на върви I
15. Избиране еждии помирители суми има ангажирани само б мили- I ни преди две седмици, стоятъ по Бургасъ, 11 януари 1914 г.
ЛЮБОВНИ ИНТРИГИ
»
она
-8а
камбиото,
което
откупи
отъ
!
гаригв и нема кой да се погрижи
за помирителния еждъ при камарата.
Грозде черно сухо
к-о— •
16. Удобряване представените частните банки следъ синдикиране- | за отправянето имъ до Бургасъ.
Днееъ имаше на борсата изло Грозде бело сухо I
драма
въ
3
части
главната
роля
играе
к-о —
отъ бюрото кандидати за членове то си съ техъ — значи, има на | Това причинява грамадни загуби жени за продань следните арти Грозде черно къбръзъ въ каси к-о —
r-ца Сузана Гранде.
на шконтовите комитети при кло разположение още 14 мил. за еж- \ на търговците товарачи, които не кули :
Таханъ
I к-о
Иванчо""пожарникаръ комична.
новете и агентурите на българска щата цель и нужда — синдикатътъ i могатъ своевременно да използу
, Зимница. Сравнително вчера за Халва местна
. 1*15 Освещаването на пар., Царь Фердита народна банска въ района на ка не ще направи бързо' и резко на- { взтъ цените въ тържищеяо, а сж- средните стоки повишение 10 — 20 Кесии книжни „Хемеби„ --"36 нандъ вт>" Варненското пристанище.
маляване на камбиото, а въ разсто- j що вреди и на държавата въ ин ст. а за тежките спадане 10 ст.
марата.
Чай I
„ 7 - 8 Посрещането на бълг. пленници отъ
17; Удобрение решението на бю- яние на дадените си 3 месеци ще j тереса на която е да се изпозполПродадени 55 вагона по 1875 л. Чай II
. 6 - 7 Гърция. И- присътствнето на Царица
- : рото,-взето въ заседанието му на прави постепенно намаляване и ще | зуватъ колкото се може повече ва за 57'|а либри отъ гара Айтосъ; 19 Чай III
к-о 5*50-6 та и Д-ръ- Радгставовъ.
29/11. 1912 г. протоколе № 4 точка дойде до възможния минимумъ. To- j гоните. Свърхъ всичко това и ма лв. за 57'|j либри отъ гара Ямболъ Железо шведско кжса връска к-о 034
гара Кер~
четвърта, относително размера на ва ще се прави така за да се спаз- I неврения персоналъ при бургаската 1930 лв. з.а 59 либри отъ
.
табанлжци и обло к-о 0"23
отъ
пжтните и дневните пари за лица ватъ и интересите на експортьо- ! гара гледа прЬзъ пръсти на работата менли; 1945 лв. за 591'» либри
Газъ
батумски
каса
Г2Ь0
Регистровкй на Търговски и Ин•
I си.Вагони за коиго првди 4 дни еж Н. Загора до 19 95 лв. за 603|, либ Газъ американски
та не чиновници, командировани рите.
12' — | дустриални Марки извършва
:
дадени бележки още не-еж дока? ри отъ гара Керменлий. ':'[•
>отъ камарата по нейна работа.
: „ ромжнеки
11 60 5
на твърде износни условия
Кожарзко учи шще въ Шуменъ.
рани по местата. Напоследъкъ ма}Кито, Слаба пияца съ спадане
2 18. Избиране синдици.
Единъ отъ най-запазените и, ; невристи еж заловени въ кражба отъ 15—20 ст. Продадени 6 вагона по
I
М. Хаимовъ
.*.£ 19, Случайни.,
.
',
сравнително, отъ най-напредналйте ! вагоните. Види се че тбзи имъ за
19'55 лв. за 59 либри отъ гара'Ям
София,
Царь Самуилъ 60.
занаяти въ Шуменъ за "сега е обра- | наятъ съкратява значително време болъ" До" 2060 лв. за'61 либри отъ
Кои участвуватъ въ бургаските
Телсфонъ 1442.
:
ботването на едри и дребни кожи I то за работа по службата. Търгов гара Кермейлий и 3 вагона непро
к р а ж б и . .;
...•••
1
Англ.
кам.
въгл.
„Нюкастелъ"
> Въ телеграмата на Бургаската (табаклъка). М ството. на търговията ците житари плащатъ по 5 лв. за дадени. за фабрики
50 л.
Кукурузъ 1 вагонъ по 1310 лв*.
стокова борса и до вестниците, из и пр, като желае тоя градъ за все- маневриране на вагонъ. Съ парите
АнтрацитъРуски безъ торби тона б5л.
вратена на 3 того, за да се оплаче кога да си остане центръ на кожар отъ тази доброволна плащана так отъ гара Сл. Клзденецъ.
--» МАГАЗИНЪ
Английски кам. вжглиVoTb портоянните кражби, се изтък ската обработка, не само защото има са нека се увеличи и подбере ма
ща „Кардифъ" наредь тона 64 л.
в а , че въ тия кражби участвуватъ най-сгодни условия за това и има неврения персоналъ. Добавяме, че
Сжщите безъ прахъ буци „ 74 л.
и чиновници и служащи отъ же съ стотини такива занаятчии, а и за фаворизацията на Варна е обърна
БРАШНА
Антрацитъ ангп. въ торби „ 80 л.
лезниците, които, най-малкото, еж щото има най хубавите за тая про- ла сериозното внимание на всички
За праздниците въ кооп. мага- |
, Бургасъ, 11 Януари 1914 год.
Коксъ англ. метелор.
. 80 л.
^съдействували за превозването на мишленость кожи, решило е да от търговци житари въ Южна Бълга
зинъ пристигнаха с л е д н и т е |
.
„ з а отопление
. 70 л.
крадените стоки по железницата и вори кожарско училище за изучава рия и ежедневно отправятъ.до бор
стоки:
i
№
0
74
килогф.
торба
лв.
21-—
\
Турски вжглища
„ 45 л.
за продаването имъ въ други гра нето и модернизирането обработката сата протести и молятъ застжпни;
изъ РУСИЯ:
I
Чугунъ английски
„ 140 л.
•1 •— - ' .. 2 0 50
дове. Констатирано е, че отъ кра на дребни кожи (сега първоначално), чество предъ респективните места
Руски карамели; Чисто краве |
Марсилски керемиди хилядата 200 л.
дените стоки много еж продадени а за по-късно—и по обработката на за премахване тази фаворизация и
масло; Разни видове чай; Кон- Н
17-—
Италиански керемиди
„
140 л.
въ Пловдивъ, Т.-Пазарджикъ и др. едри кожи—за гьонове и кьоселета. запазване интересите имъ.
сервирани риби, — изъ руски U
10 —
Като ставаме* тълкуватели на Трици едри
градове, а тия крадени стоки еж би а това училище сжщото министер
\ фабрики; Руски макарони.
и
10 50
ли толкова много, че издирването ство е предвидело въ бюджета си и справедливите оплаквания на южно Марди ;
българските
житари
и
всички
чле
Нужния
кредитъ
на
тази
1914
год.
К
А
М
В
И
О
.
имъ край нема. Благодарение на
изъ ХОЛАНДИЯ:
|
Мелница Синове Йв. х. Петрови.
нове на борсовата корпурация найКакао Бенсдорфь, въ кутии по |
това съдействие на участвувалите
Българска Народна Банка.
1 левъ, и на тегло; Всевъзмож- |
въ кражбите ж.-пжтни чиновници и Морското риСолоано право въ Бур настоятелно молимъ държавата да
(Лургазски клонъ).
погледне еднакво на Варна и Бурни шоколадни бонбони, — кара- I
служащи, наближавало редъ да се гасъ.
мели, мармалади.
1
На 3 того се произведе за втори газъ и да се премахватъ неотлагазадигнатъ и самите търговци съ
Бургасъ, 10 Януари 1914 год
магазините имъ и да бждатъ пре пжть търга за морското риболовно телно всички неуредици по желез
Всички видове плодове — в
несени и продадени некжде въ про право въ Бургасъ, въ което взеха ниците, които спъвагъ правилния
првени и консервирани.
I
Бургасъ, 11 януари 1914 год. \ J Камбио на виждане (чекове).
винцията;, а полицията все спокой участие четирма надавачи: г. Груеаъ вървежъ на житната търговия въ
ЦЪНИ
ЕДНАКВИ
ЗА
ВСИЧКИ
!
Купува
Продава
отъ Пловдивъ, г. Донковъ отъ Бур половината на царството, послед
но спела и тулела. . .
Бургаска
дневна
пияцаВсички
членове!^нл
Д-во
«БратI
11220
11275 \
гасъ, г. Кермидчиевъ отъ г. Бургасъ ствията отъ което железничарските
Анверсъ
139 —
и г. Н. Станковъ отъ Созополъ. Най чиновници, види се немагатъ да пре13960
ско Дело" — участвуватъ въ 3
Цени въ брой Берлинъ
Сгодени.
ценятъ,
113
—
износната
оферта
бе
дадена
отъ
г.
11360
Захарь
касиж50
к.
др.
б.
4840
!
Виена
печалбите.
Е
Нашиятъ добръ приятель и абоПредседатель на борсата: Г.
2848 ч
. ж25 к. — б..
24-20 Лондонъ
28-62
Делонете на дружеството се |
натъ г-нъ Георги Личевъ, софийски Кермидчиева, която 5-годишно рибо*
113,
„
кел ле
094 : Парижъ
113 50
продавагъ въ магазина по 20 л. 1
банкеръ и предприемачъ, на 29 де ловене дава на държавата 451,780 Я\.ечковъ. Подпредседатель: К. Качевъ.
лева;
тя
надмина
офертата
на
г.
Гру
С.Петербургъ
29970
,
ситно
брашно
—
!
30Г35
единъ делъ.
|
кември изтеклата година се е сго.
песокъ руски • : 0 92 ; Царигралъ
2574
2588
• дилъ за г-ца Мара Г. Георгиева, ева само съ 180 лева. Търгыъ се Движение на параходите въ приста
софийски
—
дъщерята на столичния големъ имо- възложи върху г. Кермидчиева, «ой
/
,
КафеРйо!
3 12
топритежатель, рентиеръ и главенъ то работи въ съдружие съ г. г. Бра нищата .1) Варненско:
„ И
3 я
представитель на застрахователното тя Цйнандови.
Пристигнали
и
заминали
пара
.
Ill
290
д-во „Ню-Йоркъ", г. Георги-Георходи (цифрите означаватъ кгр. отъ
Лаве I
3.20
гевъ. Ползуваме се отъ случая да Пндустрналниятъ съпъгъ. *
разни
натоварени
или
разтоварени
при
М-ството
на
търговията
и
пр.
.
И
.
3
15
имъ изкажемъ своята честитка и
ще държи заседание не на 15 т. м, стоки): 8ХИ 913 г. „Келетъ" (унг.)
. Ш
*:
3 03 Щ БЪЛГАРСКО АКЦ ИНДУСТР. КЕРАМИДЧИЙСКО ДРУЖЕСТВО Щ
най'горещи пожелания.
както съобщиха вестниците, а въ разт. 150257 и пат. 1967; „Кирилъ"
.
Роле I
_ 340
(бълг.) нат. 10000 за Бургасъ ;.9ХН
?Курси за огняри по парнитв вър- единъ день преди 10 т. м.
.
II
>'
„Клио" (хол.) разт. 415000 и нат.
щачки локомобили въ Пловдизъ.
София, ул. .Площадъ Бански" № 5.
Щ
56000;
10X11 „В. кн. Александръ" Спиртъ руа<и улидовка литра 2 60 О
Американска
комисия
въ
Бътария.
По инициативата на МииистерстБахаръ
140
Управлението на панамското (р.) разт: 535908 и нат. 17100; ПХП
вэто на търговията, промишленость
0"8Ф | | Фабриките на дружеството (при гара Новоселци, софийско и въ
„Cliftonhall" (англ.) нат. 4,600,000 Аиасонъ новъ I стока акъэка
всемирно
изложение
е
изпратило
градъ Пловдивъ) произвеждатъ:
та и труда и съ съдействието на
1.45 ^
храни; 12X11 .Ирина" (р.) разтов. Пиперъ червенъ I*
я
и
И
Пловдивската Търговско-Индустриал- въ балканските държави една три- 288000 газь; „Меранъ" (ав.) разт.
И
Тухли обикновени, дупчени за балкони, клинкери, огнеупорни
2 — £ | отъ всекакъвъ иидъ и форма, за всекаква цель: за сгради, сводове,
на Камара, се урежда огь 15 януари члена КОМИСИЯ, състояща се отъ г. 120206 и нат. 53310; „Z dy Car- Пиперъ черъ
г.
Валтеръ
Андрюсъ,
Томасъ
Рнсь
Р20 У | канали, кумини, кладенци и пр.
въ гр. Пловдивъ едномлсеченъ без- и Колвинъ Враунъ, която да под rinngton" (анг.): „Кирилъ" разтов. Кимьонъ I новъ :
0'65 Щ
Хурдн отъ два най употребляеми вида за между железните
платенъ курсъ за огняри по парните крепи првдъ респективните прави 8000 и нат. 6Ш0Э за Бургасъ ; 13 ХИ Леблебии Епеме 1
ежра
_
- —
bit греди вместо сводове. Керамиди марсилски.
вършачни локомобили. Приематъ се телства отправената покана отъ „Инж. Авдаковъ" (р.) разт. 777000
4.20 Щ
Търби каменинови (съ солна глазура итъ вънъ и нжтре) за
за курсисти младежи, навършили 1» председателя на Съед. Шдти за у- газь; 14X11 „Utgard" (герм.) натов. Лимонъ TOiy крнсталъ
,
. обнкновенъ
7.— И канализация и водопроводи, издържающи водно налегане отъ 7—14
години, съ завършено първоначално частие въ изложението. 3200000 храни ; „Имп. Александръ
6'50 О атмосфери споредъ диаметра на тржбите. Глинени тржби за дренажъ.
. образование и съ най-малко двусеIP раз. 813 и нат. 1030 за Бургасъ; Свещи Gouda 4 к. VI каса
.
10
кгр.
:.,
к-о
20
—
Плочи за третоари, кухни, бани и коридори.
Кирилъ. разтоварилъ 2000 и нато' аонна работа при, вършаченъ локо- Кражбите въ Бургасъ.
Нишадъръ буцн
"
1-50
Блогчета камени за постиляне дворове, конюшни, улици и пр.
варилъ
500
килограма
за
Бургасъ;
мобилъ.
Бургаските граждани, безъ раз
Нишадъръ
калъпи
Salamac
к-о
1*40
Стакёти
за бодюри на градини.
Записванията ставатъ, чрезъ за лика, еж ужасени отъ станалите сто .България" (бълг)'разт. 30,000 и
Фиянсови печки обикновени, платирани и "майоликови — под
явление до Пловдивската Търговско- тици вече кражби по кжщите, по нат. 239000, „Маргарита" (гръц.) Сода бикарб ekstra к о 46 в. 11.50
вижни и неподвижни, щеминета и машини за кухни.
Индустриална Камара, придружено дюгените, по магазините, по стифо- разт. 50,000 и пат. 110000 храни, Сода за прайс 100 кгр. вар.. 17*—
""Синъ.
камъкъ
к-о
075
• Разни фиянсови грънчарски изделия като; вази, гърнета, ванн,
14S0
дребенъ
доб-къ
и
28
кафеза
съ следните документи: 1) кръщелно вете и даже по вагонитЬ, натоваре
Рафия I (лика) к о
083
саксии, чаши за млеко, каф;, и разни видове плювалншш (за учили
свидетелство, 2) свидетелство за за- ни съ стоки по линиите предъ га птици.
Рафия И .
к-о
080
ща и болници), пепелници; клозети обикновени й английски и йр; :
' вършено първоначално образование рата. Предполага се, че кражбите—
Оризъ Ризонъ I торба
57-—
Гранитни паважи (големь или малъкъ) за пОстилане на улици,
н 3) свидетелство за двусезонна ра така системно извършвани и незало 2) Бургаско:
„
Женов. 1 к-о
55'—
колони, цокли, стжпала, б >рдюри, плочи и чак ыгь. Дребенъ и едъръ.
бота но парна, вършачка,
вими— еж организирани и закриляни
Пристигнали и заминали'параходи:
Фиуме белъ ёдръ топч. 46"*—
Ценоразписа на фабриката отъ J 911 г. се изпраща безплатно
отъ некое официално лице. Иначе те 24X11, „Пиргосъ" (герм.) разтовари
,» ' ,
желть, к-о 45.46
при първо поискване.—Всички приготвени отъ фабриката ни произ
Министерско за пръвъ\ пжть упра не можеха така продължително, така 510,866 кгр. разни стоки отъ Герма
.
„ Триестъ № 602 к-о 48'—
ведения еж отъ пързокнество и еж изложени въ помещението на
жнено право.
„„„„: системно и така безстрашно да се ния и Гърция, .Кирилъ" (бълг.) раст
дружественната канцелария пъ София,. пл. Бански № 5. i r >г .; ;1
.
англ. Rangoun top. № 9.42'—
Въ закона за търговско-инду- извършвать. Съ кражбата, извърше 12,859 кгр. раз с-ки; „Корвинъ" (унг.)
Техническото бюрона дружеството е на разположениена об
.
Пловдивски 1к.
-—
стрналните камари положението на на въ магазина на Братя П. и И. раст. 118,026 кгр. раз. ски отъ Рощините, които не разполагатъ съ техническия персоналъ, за даване
1*50
чл 15, което дава право на мини Баклови, благодарение съдействието мжния; .Атена" (герм.) нат.2,803,400 Тамянъ I exstra
технически съвети; то се наема да приготовлява проекти за канали*
,
1! ред. к-о 50 к-о
1-30
стра на търговията, по свое усмо на околийския началнякъ и личното кгр. зърнени храни; „Порто д. Адазация и водопроводи, ржководи изпълнението имъ.
- ^';
57'—
трение и безъ всекакъвъ изборъ ржководене на дознанията и след лия" (ит.) нат. 567,720 кгр. брашна Сарделн „Sultanines"
»
Floreal
см.
:
56'—
отъ търговците и индустриалците ствието отъ заместника на прокуро и трици за Гърция и Италия, 25X11
• - » ••
: . - - . .
. . . .•
• . . ' • . .
• 52'——
^-избиратели, да назначава по два-

ТЪРГ О ВСК

БЮЛЕТИН Ж

Театръ Вориславъ

Д. Р. КОССОВЪ & С-ИС

ЗЪРНЕНИ ХРНИ.

НОДЕРЕНЪ ТЕДТРТЬ"

Кпмени

ВЪГЛИЩА.

I

„Братско ДЪло"

Колониални стоки,-

1

^ - „ н з ид д " - е ^

|

Стр. 4.
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waaiBtM8it*ML

"4.1

Постояпепъ пълевъ складъ отъ земледйлчески и инду-^
стриални машини и ор&дия '

„НФТА"

Д.Тенвйъ 6t Ив- Куртевъ

Употребявайте

' Постоянни складове въ всички кло
нове отъ г а з ъ въ каси и варели, б tji
з и ' н ъ За осветление, автомобили, мотори,
интустриялни и технохимиче'ски цели, ми
н е р а л н и и ц и л и н д р о в и м а с л а , газ о й л ъ (нифгъ) за Дизелмотори, п ж к у
ра за гориво въ парни кот.-и, к а т р а н ъ
п а р а ф и н ъ, а с ф а л т ъ и всички други
нефтени продукти.

само тази марка.

Щни и условия най-износни-

ПрЪпоржчвагь се на земледЪлцитъ- и индустриалците: американ- Ч!
ската модерноусьвършенствувана машина вършачка .ФАРКАРЪ"; газожсння моторъ .ХОРНЗБИ" английска фабрикация, които еж цЪла
благодать за зеиледЪлието и индустрията; пртзпоржчватъ се сжщо и
германски и английски модели ДАРАЦИ за влачене вълна. Покупни усло- L
вия и ц%ни всЬкога най-износни, всЪкога добри за купувачите.
*=|

Обущарски мапмнъ „БЪЛГАРИЯ" Л

ГАЗЪ
най-добро качество
••••

Л Storhe Hoffman
-8 Hirschherg—Германия.
Ст.Изработвать
Стоврнли
I
Ксонтопуло
въ
Бургосъ.
-I най-нодходшца и
се по поржчка и се продаватъ готови най здрави,
най-елегантни и по най-взискателенъ вкусъ мжжки, женски и д-Ьт- A
скн обуща, разни видове и фасони — французки, американски и др.
Улица „Богориди", срЪщу дрогерията „Зурковъ"
на
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У
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Безспо
сигурна двигателна сила е

-ч
РУСЕ
Депозита отъ
. •
"
Колониални' стоки
Самоварп Баташева
Чай Гдбшшъ Кузнецова
•
'...'.
Ф|)апцуаск]1 вина, коняци, ликери и нр. ;
Щам'танс-Lco „Mumm &.Cf-ie"
Руски cifiipTb

ш

.,

Английски каменп въглшцц, Кокс г ь, Антрац н т ъ н нр. ,
К Н И Ж Н И И канцеларски стоки.
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Застрахователно Дружесл во
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Шощето но д-вото е въ Пвтер&улгъ въ собственото му здание.
Основенъ капитала напълно в» енъ
Фондове за гаранция
Щета и капитали платени ни оежл-рениг-'в
Събрани премии и лихвиrk ип'вчъ 1911 г.

ЛВ.

„
„
„

ЗЛ.

новата вентилна стабилна парна машина.
ч й к ^ . Ь Мюлвдптъ С-ие Комиидиш Д-во

№М

З^ЙК5

" .-" .

10,6t>(j,h66.66

«*> , . ^ : В У Р Г А С Ъ . • » •<*>•
Откри гъ на 1 октомври т. г. Стаи съ по едно или дв'Ь легла
$. богато наредени. Чистота npujytpna.
.
•
Ш^'оа'.; Намира се ня главната улица, .ffE центра на града.
~1 !
Съдържатали: О . Пегровъ и т. М. А н д о н о в ъ .

Машинна фабрика и же.тЬзолвярница
;
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ШКЕРСКД КЖЩД

^

Коминдитно Дружество Георги ршовъ & Ме
••<•:'

Дружесткото приема сь много износни условия:
Застраховка противъ „Пожаръ"
Застраховка противъ риска за „Транспорти"
..Застраховка върху ..Животъ"
, Застраховка противъ . Злогмукя отъ всъкакъвъ родъ"
, Застраховки доживотни противъ „Злополука на пжтници по
железници и параходи"
Застраховка противъ «Счупване на стъкла".
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Гладки и облагородени

йдаераканеки лози
.ПРОДАВА-

Българското Лозарско Дружество
БУРГАСЪ,
(Акционерно Др во Капиталъ 500,000 лв.).
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За по-голъми суми и срокове по споразумение.
ВНОСКИТ-6 и ТЕГЛЕНИЯТА става гъ безъ никакви ФОРМАЛНОСТИСконтирв'а Tf рговски и нетърговски полици, 'отпуща заеми и
открива специални текущи см 1ики, сръщу " гаранция ц-Ьни книжа,
стоки и лични норжчителства-'
':.-•,..'
Извършва всички видове комисиони* операции и събира поли
ци, обвезателства и пр. за чужда смътка.
Купува u продава за чужда u своя емшпка • всички
видове цтти книжа,
акции, облигации и пр., никто и
инкасирва купоншшъ гшь.

ЦЪни умерени условия износни.
ИСКАЙТЕ] О Ф Е Р Т И .

• ••=•,-

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ:
. Приема суми съ срокъ и безъ срокъ ср-вщу срочни 'свидетел
ства, спестовни книжки и въ текущи смътки и плаща:
На безсрочнит-в влогове
. На срочнит-fe влогове съ срокъ до 1 година
6°
•

щтппп

И

съ и безъ комбинирана'конденция — германски пагенгъ.

„ 2.'Я\000.000---'
„ 774,867,360-„ 124,085,604--

За всички сведения и запитвани ' вi.nxy ::iстраховки отнасяйки
,се до Главное прЬдставинлство за Цагк но Ьь."гария въ София
"На жгъла на ЧлицигЬ .Търговска" и mc,v.\ ,. (,н Никола" № 14 и
до Агенциигь въ ni> главни.те градове въ Цл-тпюю.
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imim н: ешошовъ
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Хотедъ^ ,,^2рлинъ
Разрешено съ указъ отт Н. R Императора съ дата о г ь
20 Мартъ 1891 п н и н ;
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Търговия съ земледълски и индустриални машини.
Шевни машини и велосипеди „ГРИТЦНЕРЪ".
Аби, пр-вжда, гайтани и пояси.
,
Агентура на I Българско Застр. Д-во „БЪЛГАРИЯ".

_УЙГ "СД;" ТОЛГ &£>7 4JJ "ТОз^ 5

= „Р0СС1Я"

S3

с. Варакллп — Месемврия

штт

i
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Ставраки Ян.е.въ"

Цешрала въ София.
Клонове въ всички градове на Царстиото.

(|

Магазинътъ о г ь дълги години си е спечелилъ реномето, че изпъл
нява порлчки и продава обуща безъ вевкакъвъ фалшъ — винаги
здрави, внимателно изработени само отъ най-добри кожи и гьоно
ве и мнаги отговарящи на най-изтънчения вкусъ на клиенгигв.
За винаги магазина остава вЪренъ на принципа: чистъ и злравъ
материала, солидна изработка, елегантность въ фюонирането и уме
рения ц-Ьии. ВсЬки, който предпочита тия предимства, ще посеща
ва и купува обуща отъ магазинъ .България".

| |i

Капиталъ l.COO.OOO лева.

Л]

въ СТ.-ЗАГОРА и РАДНЕВО.

.

!

Българско Аконоиврно Дружество J

на

\

Бр. 495.

„ТЪРГОВСКИ Ф А Р Ъ '

Условия най-либерални
-На срочни изплащания, съ гаранция и намалени цйни ,
СЕ ПРОДАВАТЪ ПРИ

длексщръ Краусъ и G-ие Русе.

JSM

у л . М и ф а н а JSfs 10.
-г
най-усъвт-ршенствуванит-b нови шевни машини «Silberberga които по здра
вина и практичность надминаватъ всички други досегашни системи.
Тия машини шиятъ напръдъ и назадъ и<сж снабдени съ апаратъ за
бродиране.
.
;
;,
Голъмъ асортиментъ отъ всЬкакви видове и системи игли и части на
шевни машини. Механици на разположение'.-: Поправки безплатно.
- Пискмци машини американски . МОНАРХЪ" и . Е Н Д Е Р В У Д Ъ * дЬйстватъ лътко и безшумно най^ усъвършенствувани.
Най лъгки, солидни и елегантни велосипеди ,
г
»C6iicke«
Грамофони отъ прочутата! фабрика „Lindstrfim"
Английски ii-*RycKH първокачествени Непромокаеми
мушами и пелерини, твърдтз ефтини.
Га/юши шведски и американски.
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Единственнитъ аьмм'юилн
:окго и~-л •; о •,^ха рекорда на
здравината въ пргчь.гл-ен-^ на \r,,,f, «-й-и Ть « имеинм нпй
пригодните за нашш-Б пжичцл. г:,'-:'. л/кь пжгнию.тъ не ше рис
кува да остане на лжгя м.м м и.-,.;«чв<1 пъшь и nouiKi*ane а в ю М"била по нашите «.трашни пжгишч.
„OPEL* е победительтъ на ьс.ичк,и<;кчги автомобили въ раз
ните международни надбъ.-вамкя и конг.ууси по издьржаливость
V СС ЛИДНОСТЬ.

Главенъ депозитъ у п р ъ д а а к и г е л и т к Л Шпстеръ & М. Лъскоеъ
• i
бул ...'I'tK'ivi of; г." № 51, С фия.
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Дружество Братя Нобелъ.
р хе за проданъ жШ&—
ГЛАВНО

те внимание на марката

представителство за- България:
НИКОЛАЙ ФЕХЕРЪ и С-ие, София - Русе—Пловдйвъ.

РУСКИ- БАТУМСКИ ГАЗЪ ОТЪ СОБСТВЕННИТЬ ИМЪ '
•.'.ЙВЙЯ=5=Я извори въ БАКУ
—

• '. Газъ въ сандъци и бъчви
Централа въ София.

Фрвнко-Вьлгврскп йпотекврнп Банка
Credit Foncier Franco-Bulgare.
АКЦИОНЕРНО Д-ВО К А П И Т А Л Ъ 20 М И Л И О Н А ЛВ. ЗЛ.
.

С ОФ

И Я V.

Франко Българската Ипотекариа Банка/отпуща заеми cptmy
ипотека на градски и полски имоти въ цялото- Царство Т*зн заеми
0ЧНИ Д
години
™ с ™ и Т ъ Т Ъотъ
. ? п 5а Т до
4 П 40
° С ргодини
° 5погашение
б е ' ь Гогашение или
дългосрочни
съ
Всички заявления за заеми се разглеждатъ и Рггкшяиятъ
нъ
най-кратъкъ срокъ. УСЛОВИЯ Н А л - Й З Н О б г Ш
* Ш а в а Т Ъ ВЪ
Св-Ьдения се -давать безплатно при! първо поискване о т ъ Ди
рекцията въ София, площадъ „Бански" № 2 и л т ъ ^ Г Сь т а в и т е л и т 4
и въ провинцията.
Г
"1' Д^1анитеяи1и
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА БУРГАСЪ: БЪЛГ. ГЕНЕР.
БАНКА.
ш ПЛОВДЙВЪ:
.
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ПеЧатн. Ст. Боёвъ"~"~Бур«йъГ

