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Телефонъ № 223.
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„Сообщения... рлысодиси ,ц
..: суми г. се . .изпращат*- до.
уредника: П. Драгулевъ.

s\

3t3-A. -I^'M'iA.;

Н'Ьма другъ такъвъ пъпрось, първ^сте'Н^шЗ'7(ажв огь . жиз
г?а' -«ойгго' така много да ее мис ненна зп^че.ни; за часть " о т ъ
ли -у насъ, какгнто е ivbiipoca, народа ни. Ц-въч Я-ч.чгарпя е
на житната п р г о в и я . Ние сме една гол'Ьма жиъчшца и ц,'вла тя
землед'Ьлска страна par exellen- чувствува.благата, които й при
се и'-наред'ь.съ уредбата на нася износа, цЪла тя е нр-вко за
землед'влието, на дърво мвего интересована отъ подобрението
длъжни сме-да-аузеяимч» и шш- еа житната търговия.
много^да се грижимъ за търго
Вьпрйса е годим г., той" е мно
вията на эемлед'влското пи.лро* го гол'Ьмъ да се изчерпи.и разизводство, което е дървата -и р'Ьши въ една обнкновеаиа в'встнай-главна основа иа-поминъка снпкарека статия, за това нае
ни^е.Госирвата н а : -ц-Ьчия' ни още -от.ь^ начало .. казахме, че
икономически живот ь. Н'Ьма идемт.'да сецрисьединимъ къмъ
дру£"ь въиросъ, у. васъ,5 който гласъть, кьмь зовътъ' на икотъй:блийко* да се докосва до номастггв да се работи и да
иангая дьржаванъ и • народспъ се. работи много усилено з а п о жиаЬтц. който'така да залавъ добрението на -житната' тьргоиб.^астьта.на- нашето народно "iin'vi, яко се съЗ!)ава, чв'-вслгЬстопанство и тькмо от!., ме 'о ло ождбата-на дч.ржавага и на
1
во;го правилно -или1 -неипавилао рода o n b u e i i шч прогресь или
разр-Ьгасиие толкова много да ре.-ресь. Но ние въ тола оьзса длъжымь
запаси насто^пт,;.|То;_И;бж.да;дето Hiuiae'Fva дьлгьтч.
!
дн
обч.рнемь
в
шм^.аието
не са
;на страната ни.
мо
'па
нравитестаото,
а
и на
Той асЬкога, аъ всЬко' вр'Всами'-i'B
прЬко
3au:iTe;)i.'C..)i!a:m
ме е'тежадъ вь мисъльта иду-"
шата-,на вевки. у-меи^'-' бьлга- търговци и земле:]-вл^и, че" тЬ
р и н ^ който е ехчаецалъ него за своето собегвучо иовдлгане,
вото значение, но напосл'Ьдькъ не само че тр'Ьбчи да подтиктой е станаль. единъ отъ най- ватъ къмъ дойность иривителжизпенигЪ въпроси иа напыт'В ствуто, като му указвать- на
икономисти и на здраво и зр'Ь- двйствителаитЬ нужди на жит
ло мислящия печать, които' да ната тьргрвая, но й сами да
вать своатв миепйя, какъ да двйетвуватч., сами за себе са
се подобри търговията ц какъ да про.мишллватъ и всичко, коанай-добрв ; да се възнагради , за за'твхйюто' благо и за 6 i a землед'влския трудъ и каааталъ. ; гото на; страаата да го пра»
вятъ.
Всичкатв най-'разаообра,)ни до
води. на икономиститв, : аъ жи
Ось сами себе си да съста-воа?о гвхно слово, и на.печата, пять'едно тЬло, една оргаииза*
въ-писането му, еж сб евнжда- ци'я,' която да сз яви като фоли именно къмъ това. ;
леусъ, кждчзто да св крьстосвать.
;. Не ни е п,'вльта да анализи да се съсредоточават ь,. така да
раме ничии доводи', : а да се при- се каже, многообразните интере
съедиаимъ — както сме св: и си на разнитЬ кржгове, за които
други пжть присъединявали ..—-. житнитЬ операция и продажби*
"къмъ твхйия гласъ, къмъ твх- го на зърнените производства
ния зовъ: да се постигне това еж едно наежщно д/ало. Твх,подобрение часъ по-екоро, за ната дойность и. твхнитв по
щото колкото по скоро се наи- стоянни исказич да ие се еларави TcvBa; толкава по добр'Ь ще рать само въ исканията на ваго
;'е;-за народа ни, толкова по-охол на и съобщителни средства отъ
но ще задиша държавата ни — министритЬ, а да иредонрвдвтолкова по-добр'Ь "що стане за лять и за себе си известни за
страната ни. ЦЬльта ни е, си- дачи, чрезъ изпълнението на
рЬчъ, 'да приковемъ внимание- които да аспирнрать за повди
то на м'Ьстото , отъ което зави- гането на своето , и народното
благосъстояние.
»
си да вложи полезенъ
~ — , v U J , ,««
активъ
1ИЦД1 ,
въ полза на тоя глась,-въ пол
Въ такава една рационална
за на тоя искренъ зовъ, ЦЬло- дейность и за собственною до?
то болшинство отъ тая, що съ бро и за. доброто на страната,;
живо слово говорятъ и съ пе тв би направили много добре;
ро пишат ь, диша съ искрен- ако биха предприели организи
iiocTb, съ ненристорено. и го- рането си и работенето въ кря^;
р]$що желание .дё нажать своя га па една програма като таи:
та -дума въ това море на народ
а) замиеяюване и првусгрояната горесть, на която края е зане па агрикултурния и ико
далечъ и невиденъ."
номическия строй па вемледе\ Когато се говори-за житна
та търговия, вевкога ей има социализация па районите, из- >
пр-Ьдъ видь нашия износъ. На- мЬаението въ разпределеното'
шият'Ь'пзлось — казахме вече па зърненитв храни, тЬхната
•-- е основата на нашата фи интензиваость, въ урожайность-.
нансова устойчивость, е фак- та, вч> насоката на движението,
торъ, който ние безъ рискъ да
на зърнените произведения» >
умремъ икономически никакъ
др,; б) оживяването, въ т :
не можемъ да игнорираме.
ско-нромщлдопнит*
.'•..
"
• Първостепенната роля, съ 85
витЬ кржгов"
.i.prouдо 9 0 % , въ износа ни играе
'-- и Ф « н а » с ° житната търговия. И а ш ш п ъ тър» ната, " '
г-^ живота на стра'гоярки балансъ се уравнов 1 *'
'чието
въ п о е л № Р . време
в-Ьсява и става добъръ
„ачна
да
се
заоеяезва и.отрвпо добъръ завие!"'
i0
- I можа- пмъ къмъ организирана
1
ната търгов'"''
дейности Й обединяване, в) из.
,
и,,
още
жито и "
..мо отъ жит M-a.te.iue произлезлите ирЬвъ
ТЪ'*'
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..а: ако се изнесе и-вЬ строя иа в а г р е ш и а т ^ я
- '•'•'•"- ;' ее внасать нари, имав |ъ н ш н а ^ н и з ч р н е п а т ъ р ^ ц я ,
^грвпя; ако се изнесе повече Г ) усилване на железпоп^тното
жито и се виесать ио вече па
ри, има по голЪма тьрготгя,
охолностьта за целия аародъ
морски и »
%ч айа'щв
етапа 110-г.одАма г ~ да^ъцитв ване
х о и а г дружества), с ^ з дЯа 1 ^ ц 1 , ,
л
;
ходил
«
w
яиижонието
и
по -лесао се плащатъ, имането иовй пътища на дви»
,
пр-почо иорасва.
за обмена на стоките, съеди.п
Пие ием'амс кж,тъ въ царство
,«« пччтпЬ' райони на произто, си, кжч'Ьто да пе се раж__1„»,даъ ^ипежла жито и кжлето полята на жит- 1 во дството, w

Стр. 2.

дения въ страната и сьд-Ьйотвуваието за финансовото и въ кре
дита на общеетвеннигЬ начииания въ далото на яситнит-Ь тър
говски операции; е) ваставянето
да се внесатъ въ Народното
Събрание м-Ьроприятия ао областьта на житната търговия.
Съзнаваме, че тия задачи ся.
твърц-Ъ сложни, че за гЬхъ се
иска голяма и далечна подго
товка, иска се много усилена
работа. Да, това е в в р н о ; но
едно организиране е досущъ
необходимо, а сл-вдъ организира
нето постепенно,'бавно може би,
но планомерно тия задачи едва
подиръ друга ще могатъ да се изпълнятъ. Възможно е н'Ькои огь
гЬхъ да останатъ да ги довършватъ бжднвгв поколения, но това
не ще р-Ьче, че тр-Ьбва да се
отлага въ тия общи въпроси
организираната дМность.
Ние мислимъ, че изтеклите
вече 35 години отъ освобожде
нието ни могатъ да бждатъ отб^.твзани като вр'Ьме за изяс
нение, ва поука, какво трЪбва
да се прави. Това вр'Ьме бъчие
вр'Ьме,на лутанията, врЪме на
издирванията, вр'Ьме на подгот
вянето за работа. Изтеклигв 35
години ви доведоха нови нужди,
до нови изисквания. Ние сме
вече народъ културенъ, народъ
узр-влъ sa работа. Нашата ам
биция сжщо требва да порастне
— защо Ромжлия, Гърция и
други намъ подобни страни да
влизатъ в ъ релации даже съ
Аржентина, съ Америка и дру-.
ги далечни страни, а ние да не
знаемъ друго м'Ьсто^ освйнъ
Анверсъ?
•

В. х. Кбакобъ & Синобе — 5ургазъ.
— КЛОНЪ ВЪ СЛИВБНЪ

-

® е ГОЛВМЪ ЖЕЛВЗАРСКЙ ИДГДЗИНЪ ® •
ПРОДАВА: ЖелЬзнн греди, цементъ, телена гвоздеи, бодлива*толь
ламарина, цннкъ, бело тенеке, и разви форми жвхЪяя за каруци в
постройки на вдания.
Водопроводви тръби и принадл-вжпбсти, джамове, мрежа, разни бои
,. безири и др; и др.
т

^)

Ц1ни Bcthora най-износни,

ф^

т
БАНКЕРСКА КШЦА

J. Жодоробъ & С-ие — Jiowb.
Командиторъ ЮРДАНЪ К. ГАНЧЕВЪ едъръ земледЪлецъ,

|

баннеръ,

пргьдприомачъ и индустриалецъ
\
въ с. Нрива бара, Ломско.
Извършва веЬкакъвъ родъ банкерски операции: шконто, инкасо, преводи на суми въ царството и въ странство,
Ш приема влогове срочни и безсрочни и пр.
ЦВ1»М|11|1чич

'

i

'

-

i

— - —

Съвършена храна за кърмачета
идЪца.

Съдържа най-доброто швейцарско млЪка
Намира се въ всЪка алотека и дрогерия.
Ц^на лв. 2.-Кутията.
Пробни мостри безплатно.чрЪзъ:

Henri N e s t l e , WienI/
ДОСТАВЯ:
ВсЬкакъвъ
видъ машини
и материали.

Желогащи

ИНЖЕНЕРЪ ВЕЛЧЕВЪ
JB^*.Jc^xi^».-

ПОЕМА:
Всекакъвъ
видъ
инсталации.

да се сдобиете ех истинско модерни и доходни инста
лации — не забравяйте да се отнесете и до насъ.-

Постояненъ складъ отъ най-доброкачествени камени вжглища за парни машини и тухларници.
3'
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БАНКЕРСКА КЖЩА

Петръ Лукаоовъ S П. Пантовъ.

I

Въ ВИДИНЪ.
Извършва всички видове банкови операции: тконтира заеми>
инкасира, купува и продава ц-Ьни книжа, прави вътрешни и вън"
кашни преводи и пр., дава референци.
Занимава се и съ покупка и продажба на разпи зърнени храни,
кожарство и пр. Телеграфенъ адресъ: Лукановь Пантовъ.
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НАТУРАЛНА ВЪГЛЕННА
ПОСТОЯНЕНЪ ДЕПОЗИТЪ
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Велико Юрд. Тевекелевъ & C-ie, Русе. _.М
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ВМПРШ КР£ДНТВД ЕМКИ

ДПШ'

Banque Bulgare de Credit „GHIRDAP",
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

КАПИТАЛЪ, напълно внесенъ лева вл, 2,000,000
ЗАЛАСЕНЪ ФОНДЪ и резерви „ „ 600,000
Централно седалище вь РУСЕ
Клонове: Варна, Добричъ, Силистра.
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни книжки,
срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
5% год. лихва за безсрочни влогове
6'/о год. лихеа sa влогове съ срокъ една година и повече
СПЕСТОВНИТЪ КНИЖКИ СЕ ДАВАТЪ БЕЗПЛАТНО и вноските
както и изтеглянето на сумите става безъ никакви, формалности и
безъ никакви разноски.
СКОНТИРА ПОЛИЦИ, ОТПУЩА ЗАЕМИ и ОТКРИВА ТЕКУЩИ
СМФТКИ срещу гаранция на ценни книжа, стоки и лични
поръчителства.
СЪБИРА ПОЛИЦИ ва чужда сметка.
ИЗДАВА ЧЕКОВЕ И ПРАВИ ПРЕВОДИ sa по-гол-вмигЬ градове
въ България и странство,
Купува и продава ва чужда о/а всички видове ценни книжа

Условия най-либерални.
Телеграфически адресъ[: „ГИРДАПЪ"

нооти, макаръ и въ сферата на оъвършонно друга дейнооть.
*
Но тора доказва аа още еднвъ излишень пять, че Германия мобилизи
ра силна и добре водитедствувана ар
мия и отъ сега насетне въвнамерява
да открие решителния си походъ срещу всички, които се ивпрЬчватъ на
пхтя й по извоюване пазари за про
изводствата св. Не в'Ьрваые Англия,
Франция, Русия а пр. да не разби
рать това.

Националния подемъ
въ Ромхния.

Въ Ромж,ния с&ществува съюза на
културните сдружения. Ромжните му
казватъ Societate Culturala. ЦЬльта
му а ди подържа романския духъ и
култура въ тесно определените рам
ки и строго подържаната програма
ва национализиране всичко, що оби
тава въ романската вемя и да ваучва
и исторически развива всичко оста
нало отъ миналото, а, най-главно, да
асимилира нациите, които живеятъ
съ бленовете на своето историческо
минало и се ободрявагь отъ него. So
cietate Culturala има дълбоки корени
въ нацията и не е дчлечъ отъ съчув
ствието и поддържката на правител
ствата Това не е една политическа пар
тия, а единъ внетитутъ, въ който вли
вать хора отъ воичките политически
течения, ввключая социалистическите.
То работи като инотитутъ и е органъ
ва всЬко правителство въ национали
стически ге му аспирации, бевъ да
се памвеватъ политическите партии
като групировки подъ своите знаме
на. Вчера 26/ГШ и днесъ 27/УШ
грапа Букурещъ е потъналъ въ блесъкъ и веселба. Оть всички страни
на Ромашин има оъ десятки хиляди
гости. Хотелите еж, препълнени, има
външни хора, които спятъ на откри
то по градините и улиците Веселия
та еж, устроени отъ съюза Societate
Culturala sa усилване фоннивегй u.
Местото ва веселията е Expositia-та,
която е отст&пена отъ държавата 8а
Щ е продължимъ.
тия два дни.безъ всекакъвъ наемъ.
Букурещъ, града на удоволствията и
цЬдата провинция дадоха своята дань
на националното си културно дело
съ големите парични суми, които се
събраха, макаръ че вчера дъждов
ния день отъ време на време о<. езПогнать е стремежа на Германия, покоявашё веселящите се, а некой
Тя иска да вавладЬе икономичеоки, оплати да не посетятъ експозицията.
ако може цЬлъ светъ; но тамъ, дЬто На чело на Societate CuUurala въ Бу
е смогнала да се закрепи съ капи курещъ и въ провинцията стоять мно
талите си, здраво държи и предъ ни го просветени и даже най-просвЬтещо не се спира да е господарь на нитЬ хора, които въ замисъльта си
положението. Капиталите й п дипло еж, турили да въздигнатъ Ромлния и
мацията й се взаимно допълватъ при да я направятъ първа на Балкани
вевки даденъ случай, да вматъ те те. Най-з ьбедюкителаите професори
надмощие и да ивползуватъ особен взематъ участие въ тоя съюзъ, всич
но по-сдабиа-в страни sa своята из ки почти държавници еж, въ негови
носна търговия. Отъ най-малкия до те редове, отъ всички страни въ дър
вай-гол'Ьмия германецъ работятъ въ жавата посреща поддържка и съдей
това направление. Техните канцлери ствие. Неговата сила сега я чуесливать отъ най-високото стъпало на ствуватъ другите нации, а най-много
своя санъ да имъ служатъ въ стре евреите, ващото антнеемитоката му
межа да вавоюватъ нови и по-нови тенденция е много открито проявена.
Това е еъ'стремежа да прекара въ
страни съ своите капитали.
изключително на ромжните
Не отдавно канцлера Кидерленъ- р&цете
всичката
вътрешна търговия - и на
Вехтеръ излезе въ оставка. Всичкия цията да стане
пъленъ икономическа
европейски печатъ • съобщи, че Ки- факторъ въ страната.
него е про
дерленъ-Вехтеръ напуща поста си, будено съгнанието, че УРомлния
ще
да иде на другъ, до важенъ постъ — Олде и политически силна, ако на
да заеме местото директоръ на Deut цията икономически стане силна не
sche Bank, а, най-главно, да воли. чревъ инороднит* елементи, а чр*8ъ
търговската политика на тая банка романите.
въ балканските държави, въ Турция,
Ромъния, България, Сърбия, 1'ърция
Въ това направление Societate Cul
и други.
turala
сега работи най-усилено. То
Наистина, това бЪша само единъ
упражнява
силно влияние върху пра
проста слухъг но и като слухъ —
вителствата
не само дано дав атъ, но
ако даже се не вбждне — той харак
теризира положението, което Герма н да не вамишляватъ sa даване вения ваема въ тия страни и вначение- какви права на евреите, които жи
то на казаната банка, което тя има веятъ подъ единъ ааключителенъ рева германската търговия съ разкло жинъ въ цвдата страна, а едщо и на
нените й на вс-Ьклд-Ь почти капитали. другите, живущи въ нея внородци,
Тоя слухъ съвевмъ правилно преда които не еж, нейни поданвици. То
ва отношенията ва висшите герман силно пречи да се реализира от
ски кржгове къмъ повменоваиигв по- давна прокламираното желание на
гор4 държави, включително н турски- краля да приравни въ правата ДобгЬ мало-азийски и други вдадзния. руджата оъ целата страна и да св
Той сжщо така точно рисува актив премахне отъ нея сатрапсвия режимъ.
ната роля на Deutsehe Bank въ тия Въ тая посока то {проявява фанатистрани и значението й — както ка- чевъ егоивмъ а безнодобенъ шовивахме, — коею й со предава даже низмъ.
отъ самягв германска официални
сфери.
Deutsche Bank играе ролята на официаленъ представитель на германскигв интереси въ бдизко-ииточнитъдържави. Така гдедатъ на нея не са
мо дипломатическите представители
Подъ това заглавие ваведующиятъ
на Германия въ Турция, Ром&ния, романското търговско агентство въ
България, Гърция, Сърбия и пр. и не Хамбургъ ето какво съобщава еъ
р^дко гв се иастжпватъ ваедно съ дата Л августъ т, г.:
агентите на банката sa довършването
Поради ватварянето на Дарданедина едни или други търговски опера
ции; така гдедатъ ва нея самите пра тб, фактъ отъ изминалите св месеци,
вителства и на споменатите държави. породи се, както св внае, едно мно
И требва да се признае, че ръко жество отъ спорове между експортьоводителите на Deutsche Bank изпъл- рите отъ Русия, Роляния и пр. и
германските импортьори, За разре.
няватъ мисията си, по прокарването шаване
тия спорове арбитражните
на германските стоки, безукорно, съ комисии на
въ Германия дадоха различ
настойчивость, съ систематичность и ни мнения. По с&щите въпроси на
съ активностьта на талантливите ей миналото сега се третира идеята, да
търговци, които чувствуватъ вь себе се държи една международна конфе
си биене ю на пулса на великата на ренция отъ flandelstag'a въ Берлинъ
ция, че вадъ техъ тая нация стои въ и отъ комитета въ Петербурга на
всеоружие, оъ всичките атрибути на руските борси.
своята държавна мощь и организация.
За въ бждаще дружеството на тър
Като се вземе предъ видъ тая роля
на Deutsche Bank, това нейно зна говците оъ върнени храни отъ бор
чение и дейностьта й, трвбва да св сата въ Хамбургъ е решило да пре
признае,; че Кидерленъ-Вехтеръ, кой поръча на своите членове, щото да
то wiiae отъ висотата на поста ой и предвиждатъ, даже отъ сега, въ всич
напусна активната държавническа ки контракти за покупки на върнени
политика да заеме местото на ди храни въ Русия, Ромжния и отъ Ду
ректоръ на Deutsche Bank, да стане нава специална клауг а ва Дарданенай-виошия админиотраторъ на тако лите (Dardanellen Klausel), която клау
ва крупно търговско двло, той не ще за да има следното съдържание:
има по-малко гначевио отъ най круп
Въ случай ва ватваряне наДарданите германски дипюматически дач- аелите ще ее ирод-май. срока «а пре

Стремежа ка Термахия.
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даване оъ толкова вр4ме, колкото
трае ватваряаею ва проливите.
Отварянето на ДарданелитЬ ще се
смета станало, веднага след* като
тв б&дагь свободна ва циркулацията
на параходите съ стоки я въ дветЬ
направления. Яапримеръ: продадена
е отъ южна Русия храна оъ срокъ
ва натоварване Н. октомври. Да првдположимъ, обаче, че" на 16 октомври
ДарданелитЬ бивать ватворени. Продавачътъ има право на 16 дни ва на
товарване. На 14 декември Дарданелнте бвватъ отворени. Въ тоя слу
чай ародавачътъ ще има наравположевие 16 дни огь 14 декември, вначи до 29 декември, до когато нато
варването требва да б&де напълно
извършено.
Централниятъ комитетъ на д-ивото
на търговцит-в оъ върнени храни отъ
борсата въ Хамбургъ е оъобщило, че
поменатата клауза се смета въ сяла
в ватова ще блде приложена въ всич
ка решения на арбитражните коми
сии, дадена по споровете, евентуал
но породили се въ сделките съ храна,
които ще бхдатъ реализирани начи
ная отъ 1 августа 1912 г. новъ отидъ.

ВЪНШНИ СВВДЕНЙЯ.
СвЪдення отъ Турция.
—Въ 1887 г. вноса на стоки въ Тур
ция едва е достигналъ ва 10 мия.
ан. лира, отъ които на частьта на
Англия се падаше 60%- Въ 1910 г.
вноса е достигналъ до 25 мил. ан.
лири, т. е. уголемилъ се е съ 160 '/„.
Износа отъ Турция се е уголемилъ
презъ тоя срокъ съ 6,2 до 8,8 мил.
ан. дири.
—По вноса на текоти1ни стоки пър
во место държатъ въ Турция Съед.Щати; въ иослЬднитЬ 6 месеца се
продадоха на туроката армия 900.000
ярда платно за рубашки, което се
указа по качество по-високо отъ дру»
гите европейски фабрики. Турското
правитедотво поржчва всека година
по 20 до 35 милиона ярда отъ това
платно.
,— Въ Одриноко прЬзъ последните
тодини се 8абЬл1зва василено Търсене
и а земдедвлеки оржд^я и машини.
Ноуспоримо е, че сега даже дребни
те земледвлци се запасяватъ еъ но
вите плугове, повечето германски по
2 англ. лири Огь Англия еж, доста
вени нЬколко жетварки машини, но
защото вилаета малко се обхожда отъ
английски пжтници, то търговията
тукъ преминава постеаенно въ ржцете ва германските а др. фирми.

Морското движение въ Генуа.
• Сноредъ официалната статистика,
движението на пристанището Генуа
презъ 1911 год. е достигнало след
ните цифри: пристигнали 6,097 ко
раби съ т о н а ж ъ 7,418,632 тона,
разтоварени стоки 6,065,057 тона;
ваминали 6108 кораби съ тонажъ
7,419,622 тона, натоварени стока
1,084,120 тона.
. :
Статистиката, тоже официална, за
1910 г. е давала следните цифри:
пристигнали 6,061 кораби съ тонажъ
7,682,057 тона, стоки 6,051,826 тона;
виминали 6U10 кораби съ тонажъ
7,468,424 тона, стоки 978,687 тона.
Важно изменение има само перото
ва отправените отъ Генуа отока оъ
около 100,000 тона.

Износа на вина отъ Алжиръ.
Споредъ митничната статистика,
взноса на вина отъ Алжиръ 8а пър
вите 7 м всеца отъ настоящата годи
на.въздига на 4,906,144 хектолитра
на стойность около 135,665,000 левл.
Презъ ожщня периодъ на 1911 год.
взноса е бидъ 3,954,897 хектолитра
ва стойность 102,827,000 лв., а прёзъ
1910 г. — 3,915,985 хектолитра на
стойность 109,648,000 лева!

Белгнйско-холандскитЪ търговски
сношения.
Решенвятъ отъ холандското пра
вителство въпрооъ ва съоръжението
на приаасввя каналъ, свързващъ гр.
Лютихъ оъ холавдоката граница, е
взвикадъ ожесточена полемика отъ
страна ва заинтересованите белгий
ски търговска кржгове в гроза едвали не съ дипломатически усложне
ния между Белгия а Холандия, Не
отдавна антвераеноката търговска ка
мара е отправила до белгийското пра
вителство изложение ва вредите, кои
то ще нанесе на белгийската търго
вия поменатия каналъ и му препо
ръчва, ако постъпките му- прЬдъ
холандското такова не ушгвятъ, да
се погрижи ва постройката ва бел
гийска територия на другъ, неза
висимо отъ проектирания автверпенрейнская, големъ каналъ, непосред
ственно свързващъ Антверпенъ оъ
Лютихъ.

съюзъ въ 1918 год, (Д-ръ Георгъ
отъ Женева); търговска статистика
и въпроса ва уреждане мещуиаро»
день статяотаченъ оргавъ (Ааяаръ
отъ Ларвжъ); желатеаность ва въвежданв еднообразие въ пагласяването иа премагЬ коносамента аа ваповедъ; жедатвлвооть ва едвообра8Но;
нагласяваие коисулокит* фактури въ
международвитЬ саошення; «влатвяность ва международна конференция
по въпроса аа поскъпването аа не •
обходиматЬ предмета. По последва
те трв въпроса боотоиовата търгов
ска камара ще посоча докладчицатЬ.
Изглежда, че българските търгов
ска камара не що бъдать предста.
вени ва конгреса въ Бостонъ, когато
на конгреса въ Лондонъ прйзъ 1910
год. бЬха представена тия въ София

Хроника.
Загриженоотьта на правителството.
Отъ бюлетвна, който въ броя си отъ ;
26 того дадохме относно подожвввето и песимизма, който владве въ фи
нансовите в банкова кръгове, чет
ците ни съ направили заключение,
каква мрачна облаци се винтъ нидъ
българското небе. Тая облаци ста
вать no-мрачни, щомъ • като всека
новъ съмнадъ день носа аа народа,
а особено ва търговеца нова а понова ввненадв — щемъ обстоятелства
та с» тъй усложнявате, че вастоя на
търговията повсеместно не само се
чувствува, но започна да указва в
своето разрушително влияние. Много
отъ банките започнаха съвоемъ съ
големи предпазвания да праематъ
търговските портфейла, а въ веков
случав в ва отр-Ьзъ да отказвать
шковтврането ва гьртовски ефекта.
Само тая самтематичнв факта съ
предостатъчни да характеризатъ по
ложението. И правителството много
основателно е загрижено. То, за все
ки случай, св вижда донесено огь
народната вълна, ио то не може,
отъ друга страна, да ве св дава в от
чета относво резултатагЬ, ако , така
понесено отъ вълната аде до край
ностите, ковхо вь8будените народни
маои му налагать въ единъ моментъ,
когато европейската ковстадацвя му
налага миръ и трезвость. Правител
ството е крайно вагрижено, защото
отъ една страна гласа на патриотиз
ма му.заповядва крайни а решител
ни постъпки, а отъ друга страна
страхътъ му, че всички крайни а ре
шителни постъпки могатъ да блдатъ
съвършевво безрезултатни а дори
катастрофална за отраната. То е тол
кова по-загрижеао, че оъ риска да
взгубв отъ своята популярност?, отвънъ, съ лоши съвети и почта ваов*
да го ваставятъ да пронустпе най8ГОДНИЯ моментъ за реваншъ оъ Тур
ция. Нему му е присърце войната,
колкото му оъ мила в жертвате, ко
ито могатъ да бъдать срещу отри
цателни резултата отъ нея. Но съби
тията съ аа прага на България.
Нужна е само една запалка.
ь

ПрЬвоза по жплЪзницитЪ и маневрит*.; :•
М-стръ франгя е ивдалъ оъ дата
24 августъ т. г. следната заповедь,
която определя сроковете за изпра
щане а превозване стока а животни
по железниците презъ време на ма
неврите:
Вследствие предстоящите войскови
маневри, трафака по Българските
държавва жедевници ще бъде взвъаредно усиленъ. За това, възъ основа
ва § 58, ал. 3 отъ правилника за
експлоатацията, з а п о в - Ь д в а м ъ:
къмъ сроковете ва ввпращанае в превозваве предвидени въ същия параг*
рафъ, ал. 1, да се прабавятъ следните
допълнителни срокове ва взпращанв
в превозване «тока в жввотнв по
Българските държавна железница:
За стоки съ голема бързина:
Срокъ sa взпращанв . . . . 1 дояь.
,
. превозване . . . . * 1 Я f
За отока оъ маяка бързина:
Срокъ ва взпращанв . . i . 2 дни.
„
„ превозване . . . . 3 , v;
- Тези допълнителна срокове ще бж«
датъ въ сила отъ 1/14 до 16/28 септемврв вкдючвтелно тази година.

Интернацно аленъ конгресъ.
На 24—26 октомври т, г. въ Реймсъ
(Франция) ще з а с е д а в а между*
народнвятъ конгресъ по едектро-кудтурата в равните приложения аа елек
тричеството въ вемдвделието, лоаирството, овощарството, градипарството
в другите вемдедедска индустрии. На
конгреса е поканено да вземе учас
тие в нашето Министерство ва «емледвлиото в държавпит-е имоти.

Международния нонгросъ на тър Вагони не се отпущатъ.
Предъ видь ва маневрите, конто
говските камари въ Бостонъ.
тая дни ще св иввършагь а «а конто
Публикувахме, когато б в оконча

ще съ нужни вагова ва превозъ на
телно ивработена, програмата ва V войниците, дирекцията на жедЬаиицамождународенъ конгресъ на търгов те е разпоредила до гарите да не of*
ските камари, който ще стане презъ пущать на търговците никакви покри
н. септември т. г. въ Бостонъ (Аме ти вагопн. По тая причина вероятно
рика) и ще трае трв дна. Предава е да намалее твърдя много ва превоз*
ме я в сега ваодно съ именита на на стоки, а особенно ва зърнена хра*
докладчиците. Тя е: международенъ ва, които се превозват* само съ по
доброводенъ еждъ за разрешение ouo- крити вагона.
ровете между чаотните лица и чуж
дите държави (докдадчакъ професоръ
Антъ отъ Бердиаъ); ,опростяваие че ИзлЪзе оть печатъ
ковото право (докл. проф. Аптъ в кн. 7—8 отъ са. „Стопански При*
Д ръ Трумодвръ); международна по. гдедъ в Домаканство" оъ сдвдиото
щенска реформа въ свръзка съ кон- съдържаиве: Да увеличамъ «ахаотв.
форовцадта аа всемирная пощенска I оа дроиаводотво, ДОлзага ягь за»»Р;

Врой 437.
зрош
......

ими

CTp.^agj

,ТЪРГСЩСКИ ФАРЪ'

Т | .. ц.

Т Ъ Р Г ОВ СКИ
нягЬ фабрика. Старо и ново сЪно.
Устава на животните. Гроздобера.
Кжде да сдвдвамъ ? Въпроси и отговори. Книжнина. Хроника и разив
Списанието се редактира отъ г.'Ал.
Ст, Пвнчевъ въ гр. В. Търново и
поради отбрания му материалъ и ефтавата цена гво го препорячввме
на вниманието на читателите си. Отъ"
него т'В що извлек атъ не малко полаа.

мЬркп отъ ветеринарния порепннлъ,
така и-па съзнанието у нпсолонясто,
което вече почва д.г съобщава на
респективните власти ведчага за все
ка появила се болесть по добитъка.

Б Ю Л Е Т И Н Ъ

Бобъ. Тоже бв8Ъ вименепРе Про
дадоха ci' 2 вагопа по 23 80 л -. р г ь
Добричъ. 32 торби бобъ ,Чалж" Св
продалв по 26 75 лв отъ гара Вглчи-Долх.

24'VUI JVli год.
На парижката търговска борса
тенденцията запази своето подържа
но положение, но веЬко едно отъ тър
Бургазко тържище.
Телеграфната служба на горножищата и цените се подържатъ лес
но нонежв както предлаганията, тъй
орЪховсната гара.
ВургизЪу 27 авхустъ 1912 гдд.
и търсенията еж редовни.
Цельта да се открие телеграфе по
Въ Америка — вчерашните тържи
Зимннца, Двесъ ва борсата пи бе
щенска, а оообенпо телеграфна стан
ция на горно ореховската гара е оче ха представени 16 вагона. Предимно ща беха твърде слаби, поради уве
Свободенъ районъ.
видно явна. Тя е да се даде най-го- купувачъ беше м-Ьстната мелница, личаването броя на пристиганията въ
: М-ството на търговията, промишлен- лемата възможность въ всеко време, която купи за своите нужди по дол вжтрешяостьта и поради реализации
ноотьта в труда съобщава, че оъ p i - когато прпетигатъ и заминаватъ тре- ната стока Благодарение на нейните те.
шенве на индустриалния оъв/Ьтъ, на* новетЬ, публиката и пжтниците да си покупки и благодарение на малкото
При днешното откриване — ципи
межно утвърдено отъ министра, Ру служатъ ва бързи тепегряфни и пис- пристигания дносъ тържището ни те еж добре подържали, безъ ивмв
сенска околия е обявена ва свободна мовни спошения. Въ друго време, т. мина безъ изменение въ цените. Ако, нение. Петнадесета минути следъ от
за производство на еапунъ,
е. когато тренове нема, телеграфна ; обаче, приотигналите вагони беха. криването декемврийския срокъ е въ
служба, особенно, никаква нема, за по вече, спадението беше неминуемо. вастой.
щото на тая гара аема търговци, не Изв-вствята отъ Гърция гласятъ, че и
Женски профосионалечъ курсъ.
Въ Европа тенденция нередовна.
Въ Берлинъ отбелезватъ спадна съ
Мството на търговията и пр. е ма и друга публика, освенъ чиновни тамъ вма спадане, вследствие офер
3 ст. а въ Буда Пеща '— повишение
разрешило на бюрото „Женски трудъ" ците, така че тя никому другиму не тите на Русия съ низки цвни.
Днесъ се продадоха 68»/, либри по съ 11 стот. въ сравнение съ вче[а.
въ София да открие отъ 16 септем е нужна, осввнъ на тая публика, ко
ври т. год. женски професионалевъ ято се намира на гарата по врвма па 17-90 лв., 69 либри по 18-10 лв., 60
курсъ ва подготовка на майсторки по троновете. Самите тренове се кръс либрв по 18 40 лв., 6 Г / 4 либри по
18 80 лв.
- г ••
кроидба и шевъ на горни дамски тосвате тамъ три пжти. въ девь j:
. 24,УШ. 1912 г.
Жито. Днесъ два вагона се про
; дрехи. Програмата на курса е след оутринь отъ 6 до 8 часа, по обедъ
ната* теория и практика по кроидба отъ 1 до 8 часа и вечерь отъ 9у, до дадоха по 20-20 лв. за б2у, ли^ри до .;•• Марсилия. — Тържището въ застой.
8
Жито улка Николаевъ — 121 кгр. б»/°
И шевъ на горни дамски дрехи, за- 11'Д часа. Презъ това време на стан 20-85 лв. за 60 Д льбри.
цията
й
се
открива
и
работа.
Между
Ряжъ. i вагона ое продадоха по септември"— ^1 25. Жито френско
, ваятчийоко книговодство и сметане,
занаятчийско законодателство, мате- туй. както пощенската, така и те ег- 14 90 лв.. Качеството беше около "жълто-червено 77 кгр. кей Марсилия
27 90. Жито Данавско 77 кгр. гото
риалоанание в професионална хи рафната служба тамъ се отваря на 55у, либри.
8—8i/, часа сутринь и се закрива въ
гиена!
Вчера тукъ се разнесе слуха, как ва стока 21-121 су-паланъ.
8 часа вечерьта. Вехме врвтели, какъ во Сърбия.е ватворила границите си
Тулуза. — Курсове твърди — жито
пжтнйци на 26 того сутринь
за износъ на фуражи. Имаме експор- 100 кгр. 27 до 27-йО, отбрани каче
Искане на шуменските занаятчии. неколко
та, въ 7 часа се лутаха съ приготве
Занаятчиите отъ Шуменъ еж от ни депеши да ги подадатъ, но стан тьори, които еж съ ангажименти тамъ отва.
правили до м-отра на търговията, цията беше затворена и немаше да и които иматъ вече купени стоки. •" Чихаю. — Тенденция подържана.
Декомьри не е измвнеаъ. и струва
иромишленостыа и труда заявление, же нито единъ разсиленъ да имъ ги Това ви кара да верваме, че якото
ва
е
трайно,
то
фуража
ще
има
до
17 41 ср-Ьщу пр-вдшестващето праключ
съ което искать, отъ последния да приеме. Я е винимъ чиновника, той
внесе въ предстоящата сесия на ка може би се придържа о правилника, бри купувачи. И днешната му цена, в а н е — 17 41.
Петнадессть минути следъ откри
марата предложение ва изменение и който е общъ 8а подобни малки те- обаче, не е малка за сключване на
'"",....•'.
ването декември спадна съ 4 ст. и
допълнение ва сегашния ваковъ за легр -пощен, станции; но дирекцията сделки.
струва 17 37.
организиране и подпомагане на за не разбира ли, че е безцелно да има
НюИорчъ. — Тенденция подържа
Каварненско тгржище,
наятите. Между другит-Ь си искания телеграфна станция, която не може
на. Декември спадна съ 2 ст. и стру
шуменските занаятчии посочватъ и да улесни пжтующата публика . ъ тая
Пристиганията и ор-Ьдните цени на ва 19 01 срещу предшестващото при
ва нуждата отъ създаване специални имъ въппюща нужда. Л цата, които
занаятчвйоки камари, които да се гри- визираме, че се лутаха, беха търгов храните, въ каварненското житно ключване — 19 03.
Берлинъ. При приключване житата
5натъ ва точното прилагане ва закова ци; те искаха да подадатъ търговски тържище превъ последните дни еж
еж подържани, ржжьта и овеоътъ еж
и аа преуспеваието на ванаятите. телеграми. Може ли чов-вяъ да си били следните:
На 22 августъ т. г.: мека пшени твърди.
Търг.-индустриалнигЬ камари, на кои прЬдстави, яакви вредя би произлез
ца
72 кола по 12 2 i лв., твърда пше^
. JK о т ир'а т ъ :
то е възложена понаотоящемъ тая ли за Т'Ьхъ, ако не имъ се приематъ
грижа, не могли поради претрупа- и подадатъ ва време телегпамите. ница 48 кона по 15 77 лв.;
100 кгр.
" • . • '"
за тонъ
На 23 авгусгъ т. г.; мека пшени
i
вата си работа по търговските въ Ние обръщаме вниманието комуто
въ марки
въ
лв.
проси да со занииаватъ и съ ванаят- требва и настоятелно молимъ не са« ца i69 кола по 12.16., твърда пше Жита септември " 26 18
209 50
ница 168 кола по 15 32 лв., ечемикъ
ч чийскигЪ такива.
„ декември
26.12
2С9,—
само въ горно ореховската гара,,но 6 кола по 8 30 лв.;
Ржжь
септември
21.47
17175
и по другите гари службата да се
24 августъ т. г.:- мека пшени
.„
декември
21.53
172.25
Но е ли за собственною ииъ зло? нареди, ва да служи целно на публи ца На
207 кола по 12-Я1 лв., твърда
22 03
176 25
Въ София вмаше единъ кинемато- ката — телеграфните станции да еж пшеница ] 54 кола по 15 38 лв., ече Овесъ септември
„
декември
21.71
173.75
графъ, нареченъ „Модеренъ тоатръ", отворени по време на троновете.
микъ 1 кола по 8 лп. .
Буда Пеща. Днесъ—жито оьтомври
направи се още единъ — „Одеонъ,*
На 25 авгуитт. т. т. мека пшевица струва
.
.
. , .
23.73
добави ее н третий — кипемвколора
228
кола
по
12
21
лв.,
твърда
пше
Вчера
-~
жито
струва
.
23.62
и съ това се свърши за стохилядпа Паскжпване на въглищата. '
ница 144-"кола по 15 44 лв., ечемикъ
Лондочъ, Житата въ застой. Прис
Цвната на горцу-оилезките камен 1 кола по 9 лв.
та столица. Въ Русе понаотоящемъ
тигания 3, за продань — 3. Кукуруза е
вма три кинематографа, строятъ св ни въглища за домашно гориво е
тихъ, ечемиците и овеоътъ еж твърди.
още два; въ Варна има два кинема поскжпнала оъ 3 и 4 марки, Тия дни
Браилско тържище.
Ливерпуль. — Житата тихи.
тографа, строи се още единъ; въ Доб- притежателите на рудниците отъ тая
Котиратъ : октомври — дг:есъ '21.14
;
£ичъ има два — строи ие още единъ. местность, между които сжщвствува
Браила, 27/9 септември 1912 год.
срещу
21.33 — вчера.
•. •
съглашение,
еж
имали
събрание,
8а
[аниата ва кинематографи е облада
Жито и Подъ влиянието на продъл V Декември днесъ 20 51 срещу 20.61
ли всичките градове и тЬ се пъл- да ра8гледатъ едно предложение за
пятъ съ по единъ —два— три — чети повишение цЬвите на въглищата. ; жителните небла! оприятни известия вчера. . . /~ •
отъ странётво, 8д-влките нрможаха
ри — пета такива. А какви ще бжнито
днеоъ' да се въодушевляватъ у
датъ последиците? Ако в кинемато Наградить отъ одеската изложба.
насъ;
куповачитЬ още се държатъ ре
графа не е продуктъ на модата, ако
Руското министерство на търговия 8ервирани и освенъ вагони, зтвлквте
той не е за до време — ако беше та и промишленостьта е утвърдило
фабрика за брашно, эа цигли и пр., следните награди, дадени на българ се ограничиха но малки покупки ко
кждФто капитала и личния трудъ иг- ските фирми за участието имъ въ ито требваха непременно да се направятъ за комплектираниё на параходи.
раятъ ролята, а не каприва на това одеската изложба презъ 19U год.:
— Вагоните добиха цени неизменени
"i
. 2 9 августъ 1912 год.
^йли онова дете да си даде стотинки*
Златень медаль: Маринъ Н. Пас- и се продаде:
Анверсь зимница подържано
те, това наплодяване въ градъ по калевъ и С-ие—Шуменъ, Сава Лю80/81 кгр. безъ емЬсь съ лей 18.75,80, Браила
„
тихо
три-четири кинематографа можеше да беновъ и С-ие-^-Ст.-Загора; '
„
„•'
. вма raison d'etre;'во това зависи са
Сребьрень медаль: Петръ Вергиевъ, червено жито съ лей 19.30/40, '78/79 Лондонъ
„
кукурузъ твърдо
мо отъ каприза на публиката, зави И. В. Соломонъ, Никола Енчевъ и кгр. 1—2% съ лей 18/25/30; червепо
х
си отъ апетита иди наситата ва де С ие, Нако ла Боевъ, Тони Петровъ жито съ лей 19/19-10; 76/77 кгр. 8—4"% НюЙоркь. зимн. септ. 101 1/8 пов 7 8
„
„ декем. 99 /, ,f 7
цата да св хранятъ душата съ хра С ие Ив. Петровъ в С-ие, всички съ лей 17*60/60; червено жито съ лей
8
18*75/18 80; 76/76 кгр. 10—Щ„ съ лей
„
кукур. септ. безъ здвлки
ната на кинематографа* а вайвече отъ Варна;
,,
- • ,, декем.
„
,,
отъ добрата воля на родителите имъ
Бронзовъ медаль: Саасъ В. Спа- 17/17*25 отъ вагонъ.
да имъ даватъ пари, за да си наба совъ и С ие—Варна, Д. Лалевъ и . Въ партиди сключи се 10С0 тона Буда Пеща зимн. окт. 11*21 сп. 6
„
кувур. дек. 9'39 пов. 1
вяй, такава храна. Е, добре, какъ да П. Гаджевъ—Габрово, Я. Н. Хала- 78 кгр. Зу, съ лей 18 75, 600 тона
Берлинь
зам.
септ. 215—повиш. i Vs м се обясни това весмвсленно ковкури- чевъ—Габрово, Ст. Минковъ Тата- 78600 кгр. 4 % оъ лей 18 75 бордо
сеИ
Сулина,
Контракти
78
кгр..
3
%
"
176/, пов.
ранв и прахосване пара да се стро ровъ, Иванъ Стефановъ—Пловдивъ,
,,
ржжь
ятъ театръ следъ театръ? Това а за Панко Балтаджиевъ—Варна, Стефанъ тември—октомври струва лей 18-70/75
„
кукур. „ — безъ зделки
собственною зло на тия, воитр Така Обрешковъ и С ие—Горня-Орехови- бордо Сулина.
Ливерпуль 8имн. окт. 7.7.'/g нон. */в п ца,
Свещеникъ
Христо
Костовъ
—
леко гледатъ ва работата. София оъ
Рлжъ: Неиром. Продаде се 70—71
.,
кукур. септ. 6.2.% „ I 1 8 п.
100 хиляди жители вма 3 кинемато Пловдивъ;
кгр. съ лей 14-40,50; 72—73кгр. съ лей Чикаго зимн. дек. 90 7 / 8 нов. 1— с
графа, а Русе съ 35 хиляди жители
Почетень дипломь: Генрвхъ Гери- 14*60,75, 74/75 кгр. съ лей 16/15 25 - „
кукур. „
Б3 3 / 8 спад. */• Ь.
^це има 5 кинематографа* То ковичъ — Пловдивъ, Янко Зантопу- отъ вагонъ. Партиди 71—72 кгр. стру
ва ве е ли, никой отъ вложилите косъ—Варна, Никодневъ и Ноповъ ва лей 14-70/8 J, 73/74 кгр. 15/15 25
капиталите си да не прокопса въ —Варна, Никола Поповъ и Синове— бордо Сулина.
Ечемикъ: Нвпромененъ. Продаде се
; Русеел
_ ••;.;'• Варна, Люцкановъ и Илиевъ — Вар
БРАШНА.
на, Килиндровъ и Георгиадисъ—Вар 68/60 кгр. стока отъ отворенъ цвЬтъ
Сръбсно-българсни Ткрговски до- на, Петриди и Паподопуло—Варва, съ лей 16/1610,63,64 кгр. 16-30/16-50,
Варна, 27 август> 1912 год.
Д ръ Добревъ и С ие — София.
65/66 кгр. съ 16*90/17, качествата съ
говоръ.
№ 00 75 кгр. торба 22-50 ЛВ. ^
За получанаие ва медалите и дип по-тъменъ цветь струватъ съ лей 60/
Една неофициална телеграма отъ
75-— по-малко на вагонъ, Оборска
ломите
горЬказаните
фирми
могатъ
и гЪ— „
»» 0 — 1!
Велградъ съобщава, че тамъ еж поч
да се обърнатъ до г. С Ф Гирка- отока отъ Молдова струва 14*60/75.
1
—
21-50 it н
. II
1»
,»
нали вече преговорите за сключване
Орзойка: — ср-Ьдно качество, суха
новъ,' агенгъ на Русское Общество
2
—
1)
it
20 БО и о
к
ва търговски договоръ между Бъл Параходства и Торговли въ Варна. струва лей 17*—/17-60, по-финно ка
fc
3 — II
1*
|| 20 — ,'
гария в Сърбия. Договорътъ птЪлъ Останалите фирми, които сжщо еж взе чество 18,—/19,— отъ вагонъ. Стока
и 19-50 »| оМ
» 4—
да бжде сключеиъ така, че отъ об ли участие въ тая изложба, еж пр едста- J отъ шлепове отъ отворенъ цветъ 58
Трип1И ' • •
•I
«t
лагите му да ве могатъ да се пол вени оъ особепъ спиоъкъ за утвър кгр. 3«/0 струва 16*60/7v обикнове
зуват* други държави.
Брашната въ Палестина.
ждаване на наградите имъ отъ рус на стока 16-—/16 25 бордо Браила—
Белградската търговска камара се кото м-ство на търговията и промиш Сулина. Продаде се 450 тона 591Д
Ромжиското търговско аташе въ
е занемяла вече съ вънрооа за иска леностьта. Следъ утвърждаването кгр. ечемикъ съ отворенъ цвЬтъ съ Цариградъ дава следните сведения
нията в а сръбските търговци и ин тЬ ще бждатъ уведомени отъ г, С. лей 16 75 бордо Сулина.
за пазаря на брашната въ Сирия и
дус гриалцн, които требва да се иматъ Гиркановъ.
Палестина:
Овесь: Непром. Котираме 44/45 кгр.
црЪдъ видъ ври сключването на до
Продава се брашно Бургазъ № 0
съ лей 15-25/16*30, 42/43 кгр. съ лей
говора.. ,•_'.'•'• ;'.• •..>••'•,;.•.; ,-• ';,?'•- .';•.'т •
средно.по
26.50 лв. за 10J кгр. cif
16*—'15 25 отъ вагонъ, Овесъ лихою
отъ отворенъ цветъ струва лей 16'—/ Яфа; брашпо Варна средно но 29 лв
Една твърде благоприятна година
16*25 отъ вагонъ. Стока отъ шлепъ за торба отъ 100 кгр. въ брой безъ
аа дебитъка.
42 кгр. 5»/0 струви лей 15*60/16*70 бор сконто; французко брашно I I каче
ство по 19 лв, 100 кгр. франко Мар
Презъ наст, год., особепо пр48Ъ летдо Браила-Сулина.
/
Варненско тържище.
силия, къмъ която сума се прибавятъ
ння сезонъ, въ сравнепие съ много отъ
Царевица: Непроменена. Готовъ разноски до Яфа 5 лв. на 100 кгр.,
Варна, 29 август* 1912 %.
миналите години,, СА констатирани
Колорфоксъ струва лей 1571510, ГроЗимница. Дяесъ положението е бевъ Гренъ 14-20/25 бордо Браила—Су така че общо се плаща по 24 лв. за
твърде малко заразителни болести по
100 кгр. ci£ Яфа; ромжнеко брашно
д»машнвте животни. Така напримеръ ивмвнение. Пристиганията сжпо мал лина.
Браила 31 лв., за 100 кгр. и такова
„шапътъ** по рогатия добитъкъ не е ки. Продадоха се 9>/« вагона по 16-46
Магаре (грахъ): Неизменена. Фу- Кюотенджа 29 лв. за 100 кгр. cif
конотатираиъ почти ввкжде. „Шар лв. ва 64*/, либри съ 29% примесь
ажна маваре зелена струва лей 1660/ Яфа- Българските брашна сериозно
ката" по овцете, която презъ мина отъ Кдспичанъ, 16 60 лв. за 54у, либ ; 6*—,жел. 14*26/16*25, Виктория 17- —/
ри съ 26»/, нримесъ отъ гара Нов- 19*—, зелена мазаре ва готвение 18/19 конкурирали другите и главно ромжнлите години вземаше широки равме
скит-Ь, тъй като се предпочитала еф
ри, т. г, е въ много ограничени слу градецъ до 16-90 лв. за б4«д Дибри отъ вагонъ.
тината
стока и оъ бързо предаване,
съ 13«/, смесь отъ Девня.
чаи; ако не е х заразителните более
Фасулъ: Неизменвнъ. Произхождети во свинете, които еж доста раз .-Ечвмикъ. Безъ изменение-Днесъ 2 ввв отъ Яломица струва 22.50/22 75, а освенъ това нашите съобщения съ
пространени, може оъ положителност^ вагона по 16 лв. отъ ДобричъдоДб-Ю оная отъ Молдова 23&0/24,—,Бисери сирийския и палестинския брегъ би
ли по-уредени. Ромжноки нараходъ
Г
да се каже още отъ сега, че 1912 г. лв. отъ Драдфа.
24-60/2475 отъ вагонъ.
отивадъ па всеки 40—45 дни ведupЬаъ последнитп неколко десегодеОёвсъ. 2 вагона по 14-50 лв. отъ
въжъ, български — на 20 днп, а франтия а най-блигоприятпа ва домашни- Добричъ,
| цузки отъ „Messageris Maritinies' —
- г в животни, което се дължи както
Фий. Безъ шмепение, 4 вагона во
ва всеки 15 дни. Презъ 1910 год,
до взвънродаите навременно взети
1.
,i

цъни.

Чуждестранни борсови

u »..

»»

Зърнени храни.

•

желть •
к о 50,46
Триестъ № 602 к-о 48-—
42*60
„
нпгл. Ea'ngoun тор,
53-—
„
Пловдивски I к,
1*50
Тамянъ I extra
—1*20
„ II ред. к«о 50 к-о52—
Сардоли „Sultqnines Бориславъ 250 кгр. 62*—
»
Favorite ред безъ д. 45-—
46 —
,
оъ домати
Варна, 29 августъ 1912. г.
ii
45*
.Дамотъ"
ii
Варненска дневна пияца.
ЦиментъPortland к-о 130 вар. 10- ЦЬни въ брой Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. д. 6 50
186
Масло дърв. Royal айвал. к-о
51
Захарь каси X 50 к - др. б. 1-78
„ E-Viorge I I
26
II
•'..'•
»' Х ? б к. др
168
Vicrge
ед.
об.
62
,
,. X «О к.
II
II
я
1
65
Supcrieur
об.
26
l{
*
II
„ X Ж ". „ ,
1-60
Е Fine I I
„ X f 0 к. „ , кр. 65
1-55
Extia
27
„ X 2 S к. „ ,.
ц
„ обикпов. I I митил. к-о 1'БЗ
1—
келле
0 98
сусамено I
1-24 — 1*22
ситна брашпо
0*95
сусамово I I
к-о 1*20—1*19
цесокъ руски
095
фастъчпо I
„
н4ма
.„
софийски
,,
едъпчогледоао
„ Г20—118
Маслини Specialite
0*90
Захарно тържище.
0-85
„
Superieur
Захарните тържища еж подържа
0*80
. „
Extra-Extra '
ни при предлагания малезначителни,
0-78
„
Extra
дъждовете, които не пр-Ьставатъ
0-75
„
Prima
да валятъ ир-вдиавиквать добро раз
„
Гръц'. въ ердамура 7С0 .. 0-75
положение за покупки, ва новата Ловумъ 1грист>»лъ
1-70
камиания1*20
Локумъ луксозенъ IV»
Ако то8и влаженъ и студенъ рв- Локумъ "
Via обикновени 1-05
жимъ продължава, вероятно много
105
»
А
я
фабрики не ще побързатъ да почнатъ
105
it
/5
Т,
реколтата, до когато ще продължава
1*—
1 Vs
сегашната неудовлетворитолна по
X
«
1
—
м
държана тенденция па тържището.
челикъ к 5 об. 102
Култура.. ИзвЬстията за положе
„
нар. каси к. 10 2 6 - нието на цвеклото еж твърде благо Лимони
каса
приятни за Франция; относително Гер Портокали 'Тарабулуяъ
мания и Австро Унгария изтъква се
,i
»Яфа-'
—
нуждата отъ топлина и слънце, по Мандарини връзката
13 30
неже при : хладно и : влажно време Солъ Фоча
сто кгр, 11*80
растението не може да напрЬдва, как
„
Тунизка
12-50
то би желали земледелците. Обаче,
„ • Анхиалска
12 60
изобщо взето, нема поводъ за оп
„
Атанаскьойска
7-70
лаквания.
„ Ситна (бита).
010
к-о
Зачка гол. варели
0-10
n
„
мал. »
019
Статистически
данни.
n
Стиоца ГОЛЕМИ варели
0-20
Видими складове.
II
Стипца малки варели
0.20
K-0
Сдоредъ г. Czarnikow видимите за Рошкови сакъшки исви
„ 0-25
паси се изчислявали на СЛЬДИИТБ ко Рошкови критски
SXO'55
личества, въ тонове:
Фурми стари
КХО-56
Фурми „
1911
1912
HX'J.68
В. Британия 1 авг. 192,300
0-8
95,400 Фурми „
Смокини торби
Апгл. рафан. 1
C*q8
24,750
21,300
„ каси на в-ьрви 1
Франция
80
K-O
162,610 3 66,820
Грозде
черно сухо
Германия
78
267,510 398.30J
Грозде бЬло
„
I
Хамбургъ 31
80
18,470
74,440
„
черно
кьбръзъ
въ
каси
А.-Унгария
149,320 208,590
K.O 1*10
Таханъ
Холандия
110
35,001)
32 000
Халва, местна
» -•40
Белгия
62,о60
78.12U Кесии книжни
„ 7-8
„ 6—6
964,840 1,022,450 Чай I
„ И
4 88
Всичко въ Съед. Щати 4 септември
„ III
"
'
410
за 1912 г. 169,000, за 1911 г. 156,740 Хамсия Елеме Extra нема
Всичко въ остр. Куба 4 септември Хайверъ Кетовъ I в. 10 к-о X
за 1912 г. 134,000, за 1911 г. 14,000
,, i i • „
Ю^<
Количество на пжть (по море):
Лакерда резана
• „
пела
1 чифтъ X
За Европа и Съед Щати 4 септем.
цЬни въ страпство:
за 1912 г. 122,240, за !911г. 169,900
45Vi
Всичко 1,390,080 1,ЗЬЗ,090 Melis prompte cour.
„ Aout Mars „
34-—
Carre Nev. Mars
36-—
Запаситп, въ Белгия.

въ*Яфа е впосейо около 200,000 тор
би българско, марсилско, руско, ромжнеко и отъ С')лупъ брашно.

!Т0.

Колониални стоки.

Захарпит-в занаси (фабрикация отъ
цв*клото) въ белгийските депозити
се изчисляватъ, въ торби, на 31 ав
густъ, как го следва:
1911
1912
Анверсъ
43 645
76 2";0
Брюкселъ
34*076
31-200
Гандъ
Лувспъ
15 3Э0
12 500
Атъ
690
15900
Тирлемонъ
40-115
13 408
Всичко 138 916 149 2о8
Кафе Рйо

I
II'.
Ш
Лаве
I

3-25
3-15
2-95
3-25
3-15
III
л
298
I
Роле
3-40
3-30
„ Гуатемала
3-60
Бахаръ
1*30
Анасонъ новъ I стока къзка
130
Пиперъ червепъ I
0 85
0-80
И
190
Пиперъ черъ
195
Кимьонъ I новъ
0*50
Леблебии Елеме I
0 48
„
И
0-45
„
сжра
410
Лимонъ тозу кристалъ
3 80
„
„ обикновепъ
140
СвЬщц Gouda 3 l / 8 к. VI каса
„
„ Specialite
к-о 136
Св-ещи
„ Extra-Подкова „ 190
„
„ файтондж -I
к-о 180
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 9
„
,,
IIдребна „ 8 5 0
„
мастика за рак зюм ,, 7* —
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 1 05
„
качакупйсъ II к. 1 —
„
Митилинскц „ Ц к-о 0 98
Сапунъ Англ, Sunlicht 1 i yu каса 46,—
«
n
я 10 я п 4 3 ~
п
»
»'
" » » •*" —7
я
и
8 „ „ 36 -Газъ
каса руски
10 70
я
тенеке
2
тепекот*
за
1020
Газъ
„Пафта* каса
10 50
Нишадъръ буци
. 1-30
Нишадъръ кадъни Salamao к-о 1*20
Сода бикарб. extra к-о 46 в. Ю'5'J
Сода аа прано 150 кгр. вар, 19-—
Сипъ камъкъ к о '
0-68
Рафая I (лика) к-о
0^3
Рафия 1L
„
ко
0*80
Оризъ Ризонъ I торба
.
55—54
„
ЛСенов. I. к о
63-„
Фауме бедъ едъръ тоачу 46'—

п

п

Камбио.
Зългарска %щЫ @акка.
(Варненски клонъ).
Варна, 28 августъ 1912 год.

Камбио на виждане (чекове).
Купува Продава Инкасира

100.15
99 9J
Берлинъ
1гЗ*оО 123*90 123*75
Виена
104-70 105-— 10495
Лондонъ
25 26 25-32 25*31
Парижъ
U 0 1 5 100*40
С.-Потербургъ 266 50 268 20
Цариградъ
22 99 2319 2308
Наполеонъ у Виена крони 19 116
Комисиона за прЬводъ минимумъ
на всички гэрЬоаначените държави
1 лв, Комисиона за преводъ въ вжтрешносгьта на царството е 1/*%о с ъ
минимумъ 25 стотинки.

Анверсъ

българска ЗДъргоСска банка.
^Варненски клонъ).
Варна, 29 августъ 1912 год.

Парижъ
Лондонъ
Цариград г. frs
Виена
Берлинъ
Анверсъ

Купува

Продава

У9.80
25*24
22*98
104 55
99 80

100 15
25-32
23 08
105:—
100*16

123-35
99 55

123 80
99*90

ГОЛЬМЪ НЗБОРЪ ОТЪ

.помпи,"
за кладенци, градини и
винарски
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИЯО
МАШИННИЯ СКЛАДЪ

В У Л К А Н Ъ

С €тцашгь - русс.
Илюстровани наталози при
поискване дароиь. • 'Jm

Отр."4

шшш^

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ«
ттшШтшвт

Регистрирана марка

Пр-Ьди да тръгнете да пжтувате
осигурете се cptmy злополука.

Регистрирана

№ 1846

!

.; Единъ левъ и половина -

' ' № 1844

Цемента и хвдрнвликъ „ПАНЕРА" 'с& изпитани и
одобрени въ Държавната лаборатория при Министер
ството па Общите Сгради, Пжтпщята и Благоустрой
ството. С&що и въ лабораторията на професоръ Михаелись въ Борлниъ.
ВеЬка торба цементъ или хндравлцкъ „ПАНЕРА"
поса пломба па фабриката и етпкетъ ех регистрирана
марка: за цемеитъ върху заленикавъ картонъ; за хидравликъ върху желтеникавъ картонъ,

иска: Народното Осигурители')
Дружество „БАДКАНЪ", «а да
ВИ осигури: лова златни 5000
пъ случай на смърть или пълна
доживотна инвалидность причи
нени отъ „ЗЛОЛОЛуна" ако пъ
тувате по жел'Ьвпица, трамвай
или съ кола и конь въ течение
на 30 дий; постигне ли Ви пълпа, по нрЬходпа инвалидность,"
илаща Ви ое б лева дневно
..-,,.
обезщетение.
Подробни справки R й П КflН Ъ**.
въ Дружество »un«iinuu j

Д О С Т А В Л Я В А:.

мЪстнитт. му агенти к пжтующи инспектори-аквизитори.

Първа българска фабрика за

Поршндскн цементъ н Щравдаша варь.
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ЯНКО ЯН. ТАНКОВЪ & Дие:
Р У С В .

fНМЛ ПН11 HfffL щ 0 пам'Ьрпто, при най-износни цени и уело-i,
СнШи Щ'П nUvO вия, ,пъдонъ? чешитъ-асортиментъ отъ равна

*У
В А Р Н А . . •
ГК ПО ЛЪ о т ъ първокачоотвеини
ШЛнди
материали за
ОБУЩАРИ И САРАЧИ на едро.

Представитель в ъ Варна. Ц. Щ, ТОДОРОВЪ, комиеионеръ-банкеръ

\.-:'"k'*.Mfr:'<l

.•••'.:• vj..;".-../..:, 't,:.;-i- :,•'•: ...-'о; .'.••.'

Ш
2. Шноитира и инкасира:^no•Ьft'aкnй';•Шлицил••Vlфг(fЛk|a>'Й;?.,
p О;нетърговски. ••_••• ^ ••••"' \\]^{ :а;,::.;г.::,..-;::^->:;Г''; -v'v"-;. -^ыл.-юк-Щ-'Л
Щ '
3. Иупува и продам|'.акфш;С»т^../разниг.дру^ёсхв^^
Щ '•' -"'4. Открива текущи' и 'лихвепни -см-втки.-- и,}л-^'%*>* .'**:-- ; й ;'
щ ; 5. Приема влогове: срочни и безсрочни.
- >?;? isi« v ^ S

la

Хр, Цв'Ьтковъ & Ивановъ

Телефонъ № 933.

.''.-.''

'•' I Отпуща"' нови;завмн,;,• ер'Ьхду^rapiVHlfei^.^udii^mf'&tM^iii|i
Ц'Ипшц к и н ж а И .СТОКИ.../

=

Дружество „ П А Н Е Г Р " —София

; .

:; ШштШЫ'шМ^^Щ
— и БОЯДЖИЙСКИ стоки; - . Д'Ьлц'вагбйа, сурови .желгЬза, цимойтъ, хидров варъ,.••..
УUWUlHU/liUw • .телени, гвоздеи,' както и циаков.,; или везхони,, с и т , ;
за-'веяяки, ламарина и др. ПО СПЕСИФЙКАЦЙЛ;
У
'ч,,:»;,

15АГИ1З8ЙМР*

!?„НЮ-20РКЪ'4:в=
Осигурително дружество за животъ.

Първо българско информационно, кншво и търговско бюро

Телефонъ № 328.;;;,";. ' , / ',; j v ^/Голограф.^айр^едг^^ЦЮВ^^.,;;.!

© @ Упражнение прЪзь 1911 година, igi
ДОСТАВЛЯВАМЪ кай-здравитЬ и най лунсознитЬ

Нови уредени осигуровки прЪзъ1911 г., лева 913.904.853
*

Сума на уредени осигуровки въ сила лева: 10.894.163.024
Сума на Актива . . . . . ; . лева': 3.548.378.388
Сума на Пасива
. . . . . . . . лева: 3.011.523-375
Основна резерва за дивиденти . . лева:
53G.855.013
Обща сума на приход. пр'Ьзъ упражнен, лева:,
583.910.552
Обща сума платена на притеж. на полиц. лева:
278.045.515
Заеми отпуснати нр-Ьзъ 1911 год. . . лева:
130.110.337
Числото на полицитЪ въ сила . . 1.022.726

.-, . на най-прочутата въ цЬла Гермайия фабрика -1

Търговска и частна информация. Собствеппи корес
понденти въ всички градове въ България и гол'ВмигЬ
търговски центрове на Европа.
f,
ИНКАСОВА СЛУЖБА. ;
'/
-.
'
;:
Регистриране на-търговени и индустриални марки.
'.
Юридичвснй съвети по лърговсйи д^ла.
.•* ;
Намиране добри представители на първокласни европейски и
тукашпа фирми. Организирнив-на представителства-и продажба
на реномирани артикули Св-Ьденкя тарху n'biru клонове нэ индуст
рията и аърговаяга. АДРЕСИРА П'ВЛЙБРАЩПЙ.

Платени за смъртни случаи въ България до 1 януари 1912 г. ЛЕВА 3.956.595
Платени за смъртни случаи въ България само пр'взъ 1912 г. ЛЕВА 296.195
П л а т е н и ДИВИДЕНТИ пр-Ьзъ 1911 г. в ъ р х у полици
аъ годишно участие, издадени п р * з ъ 1909 г.,
в ъ з р а е т ь н а оеигурений 30 г.
Отъ стойОсигуряване пожизнено
ic.,57'/,,
ностьта
OCHI yp. въ случай на смърть, 20премии 15,07% на
годишн,
СмЪсено осигуряване отъ 20 год. . . 12,51%
премия.

•' :'•: А БТ О МО JB ж¥и.;;|;

Д-ръ ПУНДЕВЪ, БОЖАНОВЪ & С-ие.

Най-ьн^лителио проиаводоипе, .което е било реалпвираао отъ
" •
едно саио Дружество въ ц4дия свФт*.

Обща сума н а п л а .. тени дивиденти
пр-Ьзъ 1911 г.

Й'В-ЬЕШ

Н0!:цесй,у. СЙЭД^ЯНЙ за търгеоа н предприятия. •: • -, • •
Отлични референции.
;
:
Телеграфеаъ адресъ „АТЛАОЪ" —• София.
Телефонъ № 317.
; ;
Кореспонденция на: английски, френски,: немски

ЛЕВА: 47.905.320.

Шит обяснения ш даватъ по поискване.

И.руСКЙ.

• , • '_ •

;
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ДОСТАВЛЯВАМЪ ТОЖЕ ТОВАРШИз ; *
rt-«vr
>!
,.!' '''. ".,'• ,'v Главенъ'представительi"'?..':''j''"..'.'•"'•'.•';.•

••'.V'-rXr'.^

' ^ЗХ.ОШЮВЖЖЛИХ.

Банкови см-Ьтки съ Б. |Н. Б. и Б. Лиячевъ & Синове.

Директор* за България : Г- ГвОРГОВЪ СофИЯ, Б/Я. ДОНДУКОВЪ, № 43.
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БУРГАЗКЙ РИМСКИ ТОПЛИ МИНЕРАЛНИ БАНИ.
i,r- <• i ; : ! «/'Варна;уя; ; '„Съборна" 18,' '-'"["': -'•• v:;.-.-.-:-.s"-. и J•;• ,

. : i';,

Най-старата и най-голяма фабрика въ Германия.
Доставчинъ на Руския и Германски1 императори
германски дворове.

и на всички останали

„ОПЕЛ Ъ"
ВИНАГИ

ПОБЬДИТЕЛЬ

СЛУШАЙТЕ!

ВПЖНП

ОБЯВЯ

СЛУШАЙТЕ!
V :'i

:
; Въ : складовете ми пра гарит-в Карнобат-в и? Огрйлджа 'ей
АКО ВИЕ искате да' прекарате ! лотото при приятна обстановка и да
правите целебни бани, непременно-посетете бургазкитЪ римски.топли ми намира ъъ твърде: гол-Ьмо количество ЧИСТЪ МвШОВЪ ДОброНЙЧенерални бани, които пр'Ьзъ миналата Ягодина" бидоха сполуливо каптирани ственъ кюмюръ :(дървеии върлища).
:;:; , ;
; ;:,';;•:«:;
и сега иматъ мжжка и женска кжпални. СЕГА ВЕЧЕ банитЬ иматъ тройно
Л :^V';^.,':'^''- ЦЪни и условия най-износни.
д ^ - - ; *3^
ио-вече стаи и добра мебилировка, която ще вадоволи и най-претенциозните
посетители. РЕСТОРАНТА на банитЬеснабденъсъ разнородни съестни
,
артикули и чудно вкусни напитки.. ЧИСТОТАТА въ спалните, кжпадните
*яш& чзымг *вяг *вя^ *тшг Ч*ив? кивк»' %m»f ж heat? 4ыж»
<шя?*ча*11тк*Ъш0*чюгъ!^ЪЁ
и на всекяде около баните е изрядна: ИЗВЪСТНА "Е целебностьта на во^
дата отъ бургавките минерални бани,! эа която така много се е говорило и
така •бдапоприятнр ех се произнасяли: при анализирането на съставните й
елементи.
-|
•
' , ' • . . „ ' ' ' '
- •-' (Оливъ, варено ленёно масло). ! к ;

бургъ—Москва—Петербург* —
Въ 190G год. Парвжъ—Моитекарло—Парижъ
2000 километра. Лично г. Опедъ
2200 км.
ва получава ето на първата на
Императорска паграда отъ Гер
1907
града е бидъ приехъ иа ауденмански Иямратчрь 8а най-до' циа отъ Рус. Императоръ.
брпя германски автомобидъ.
Въ 1910 год. Прввъ тая година е подучилъ
Първа паграда ал транспортни
още 11 други първи награда. "
кола отъ Международното Тран„ 1911 „ При годъмото Император. Рус
спортпо Изложение.
; • . » • •
•• \
' Посетете непременно банитЫ Тамъ ще намъко надбягване Петербурга—Се If^tfiimA «tl f*(lA09tlA aiinaRe? р и т е ц Ь р ь з а бол катата си —- тамъ ще-npii
Първа паграда при машшеко1908
Ц
О
Л
и
Ш
ъ
i
l
U
tUwwJilU
dVliflVt»
•
каратате лЪтото и почивката си най-приятно.
вастополь 3000 км. получи дв*
jo автомобилно надбЬгване въ
•
. • . , . : ц д е а л н а чистота —, .европейска прислуга., •: ч
първи награди.
Прага.
„ ' "„ „ 11ърва награда дадена лично
Първа паграда при планинско
Отъ наемателигт!:
отъ Английската Кралада 8а
то надбягване прйаъ прохода
иай-краспвия отъ германските
Ивааъ в •, най-бърво изипнаване.
.'автомобили.
При първото мвждупародно пл„ „ Въ шиуваиего по Австрийски-.
туваие „Иринцъ Хайнрихь" пър
я
тЪ Алпи е единствения, който
ва награда.
е получилъ.първата награда.
При,.второто международно -.&1909
АВТОМОБИЛИТЕ , г:'.' 3
туване „Прпнцъ Хайнр.хъ" на „ 1912 „ При надбягването въ Петербугъ е получилъ Руския ре2000 км., победитель „ОПЕЛЪ".
кордъ отъ автомобилния клубъ.
Другп 18 дълги шьтувания и
При други 8 надбягвания —
надбягвания — „ОПЕЛЪ" вья
я
винаги побвдитель.
наги побвдитель.
Най-голямата награда вя пъту
я
я При тази годиптата . обиколка
1910
на Унгарскитв автомобилисти
ването въ Австрийскитв Алпи.
Будапеща — Цариградъ прваъ
При третото международно пл,РОИАНИЯ и България (Шипка),
тувапо „Принцъ Хайнрихъ" по
„ОПЕДЪ" е единствения, който
лучи Ночетенъ динлояъ отъ Бае иамияалъ това разстояние
денскпя великъ херцог*.
безъ никаква поврзда и е по
При иокровителотвуваното оть
£
ГЕНЕРАЛНО ПРЪХОТАВИТВЮТВО:
3
лучилъ първата награда.
И. И. В. Руския Императоръ
ашихобилно надбягване Петер-

Ст. ОбрШовъ & Ив. Кулевъ

„STOEWER"
»-' съ гуми „DUNLOP" о

I

Главни прЪдставители за България:

/I. Шпетеръ & J 1 /ЫсоВ*.

£ ||С2Б най-добрит*,. елегантни и евтини:

3

£

Българско Търговско Акц. Д-ство.

3

€?

.

С*

Централа -4- Р У С Е.

„БЕЗИРЪ"

8
8
^ФАБРИМА
ЗА РАСТИТЕЛНИ
МАсШ
8
ДЕРЕВЕ Щ Ш : |
8 МЯЦКОВЪ,
гр. В А £ Н А .
8 Първа по ;,рода'и по модерната си инсталация въ целия Бал 8
Йолуостровъ. '.
<- ,*_•..->. ..,. ,.л-•/••.,'.••.•;'; • ..•...•"i'.'!i'' ;.-;'1.
8 кански
•
Произвежда Безиръ марка „feoyal" известенъ. и константиранъ 8
единъ отъ пай-добрите безйри. ....
,...,..••;
8 '•като Превъзходствува
всички безири, които со внаоятъ отъ странство. 8
МГЛ'К

:

;

;

Удобренъ за'държавни достройки! анадишранъ отъ профосоръ при
софийския
университетъ и удобренъ съ актъ отъ 4 юяий 1УЮ год.
Оъхнегвъ рас^оянйе на б часа, като дава, една иежна дъекавина, на,
предмета и намазания/преди отъ не се напуква. Доотавчици аа нуж-"
дите на държавата. ; , } : : !
•
'••••',•• .. .- ; i' , :
Доставя се при цени износни. Въ депозитите
ни
сё:намЬрва
отъ 20—39 хипяди килограма готова стопа. • ' s : л»< : - : ' > , < • €;
Фабриката ни произвежда с&що:
сурово ленено масло. '* ч * '
!
Колзово'(рапипово) масло ва осветление: което при горение не
;
дава-'никакъвъ
димъ.' .."....'.. '.•.',, ; •'.••
•<' --:У
'•: '-\^': •:>-..••••
•>•'•'••'*;•
";
:; ;] ЛЛ71 ;:
:
::
;
Поржчките ставатъ направо]до ^рМаха,< ? '\^
' ::'^ ' f"

3
8

8

1

с> клонове; София, Пловдивъ, Варна. Q

КАНТОРА И Я^ПОЗИТЪ: Бул. Дондуковъ № 51.

ООБОТВЕНЪ.ГАРАЖЪ:

ааоавО!

X3IOo30l

„ЗШИФЪ"
*'
Сл'вдъ поб^дителппя усп^хъ, който има часовника „ЗЕНИТЪ" съ б'Ьл'Ьжката си 22-8 въ посл-вдния конкурсъ органивиранъ отъ Яьовшатедеката обсерватория п съ това докааа, че
„ЗЕЯИТЪ" има най-усъпършопотвувания механизъмъ между
ввички с^гдествующи до сега часопници въ Ц'вль св-Ьтъ.
По настоящемъ фабриката пуска на паэаръ едно съвършонпо ново своо специално изобретение, именно равни цв-Ътни
„АХАТОВИ" капаци.
Мягазинътъ ми е снабдонъ още ех вс-Ькакви други видо
ве часовници: златни, сребърни и никелови, женски и мжжки.
Гол-Ьмъ изборъ, всЬкакви. пр-вдяета отъ Аржанъ Плаке,
"бижухерийски артикули, съ скжноцЪнни камъни и всЬкаквп часовникарс!-и и златарски инструменти.
Русо

Чиновническо Кооперативно Спестовно

ул, Бенковски № 19.

Z Руссшй Търговый Музей въ Соф1я.
^
«/
<^>
•ф
^g)

Известява ва знание па всички държавни, общински и частни учреждения, търговци, индустриялци, фабриканти,- предприемачи, кооперацш, дружества и пр., че с-ъ внанието па Русскою Императорско Министерство на Търговията и Промишпенностьта и Главното управление
на Земпеустройствотои Земпедепието, отъ I й юли т. г. откри своитв

X

ДеЙСТВПЯ..

ж
Щ
Щ
•ф
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^
р^
^
•ф
ф
ga

Музея представлява много "крупни русски фабрики и заводи,
като доставлява по порждки, при най-износни условия, :вс£какви етокй отъ русски производство, aaiкачеството на които винаги гарантира.
Зя навременното доставяне на поржчките, Музея открива въ
/Аоскоа и Одеса* свои клопове, а за приемане на поржчки отъ провипциалпитё търговци въ България, изпраща по,всичките градове
въ царството свои пхтующи агенти, атака ожщо и изнася всекакви
б;ългарс;си стоки за Русия.
; . . . . .
Канцеларията па Музея се помЬщава въ ул. „Ботевъ" № 14, а
склада ул. „Искъръ" № 14. \ ~" I
.•••.•
На запитвания се даватъ веднага най-подробни и точни сведения.

. .;

-V-' •••

''••••

.''•'•

'

Зарукъ Хачумянъ.
Печатница „Търговска Фаръ" — Варна.

Застрахователно Д-во.
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. ' ЗАСТРАХОВА живота на всички държавни и общински чвповт
ницп.както и па- bctKH съчувственикъ на кооперативната идея,,
макаръ и да не ччтвнннъ, при най-евтини премии и най-либор а л н н у с л о в и я . • \ :•• ;• • ',
•' .".'•
"' (
ЗАСТСАХОВАНИРВ пра дружеството еж, равноправни негови
члеиовя, участвуващи въ управлението и печалбите; му, тЬ ех, значи,
;
неговигЬ стопани.
; г ••
..
ft.
ПОЛИЦИТгВ на дружеството ш въ евда и пр4зъ време на война,
.безъ да се плащатъ ир-Ьдварител^о скжНи и допълнителни промий.
Едпа отъ задачите на дружеството е: да ПОДПОМага на забоя-Ьлит* б*дни членове, като построи собствени болници.
. На тия й йа много други ! ПРЕИМУЩЕСТВА л]'У«сството
дължи яедостигаатия' до сега отъ н!икое дружество грпмадеиъ youbrt.
Осяовапо една на 1 май 190S година сее.» вече брои 9894 души ЧЧРио je, застраховани на крупната сувд ЗЬ864ЛЙ0, лева, а ирЬъ теку
що изтеклата 1911 г. дружеството е имало иеочакванъ ц новероягспх
даже успвхъ: придобила е 4641 нови членове, застраховани за круп
ната сума 14,300,000 депа.
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