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Варна—Вургасъ, 18^ Априлъ 1914 год.

Година VI

ВАРНЕНСКО И З Д А Н И Е
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ИЗЛИЗАV
въ Варна

За обявения:

'.. •,

гармонденъ редъ на 1-ва
стр. 1 лв., на И-ра иЛН •
стр. по 70 ст. на lV-та
стр. 20 стотинки.

Вторникъ и Петъкъ
въ Бургазъ '.v .•;••>'

Ср*да и Нед^я.
Абонаментъ з България:
, За година.
16 лв.
;•', V 6 м-ца, . 8 лв,
: » 3 м : ца. , •. 5 лв.

LE PHARE DU СОММрВШ

За странство: .•
За година. , 3 0 лв,
, 6 м-на. , 15 лв.
' винаги предплата. '

За по-вече обнародвания
со прави особенно спо.разуменио.
Съобщени
суми
уредк
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Л СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА и Б У Р Г А 3 К А Т А Т Ъ Р Щ ? Варн. Градска Библиотека

Тук*-!

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

Единъ брой 10 стот.
t-

г

Телефонъ въ Варна № 2 2 3 .

Уредникъ:; П .

J LP

Анонимно А щ . Дружество Машинна фабрика и жел^зоЛрница

;; ; Ив. Недкрвъ' 1 — Габрово,

Станко Пасковъ & С-ие

'•<r-;• покння Ш 2?;1^й I: ; .H;

п г. ,у.... . г. ., .' ; ,-....s .,. . • «

•.-.,'..
:

Честь ни е да Би'явимъ,
че отъ днесъ отваряме тгр
говскаклпца,
която ще занимава сг покупка-и експортъ на
зърнена;храни
въ гр. Видинъ подъ фирмата:
;
;

Поканватъ ее г. г. акционерите на' Днонимното' Ак'ц! Д-ство Машинна'
фабрика и жея-взол-вярпица ,;Ив. Недковъ"; Габрово, да присж.тётвуватг на
общо годишно-събрание* което ще св състои на 20 априлъ н . г . въ 9 часа
пр'Ьди обЬдъ въ контората на Д-вото, въ Габрово, при сдйдния '

Станко Пасковъ & С-ие

:

','-.,•'" : •; •;.•,-!
Д н е в е н ъ . р е д ь : : '...
-':-V :-v; .->• •
• ••••-.: --- •-» .
1) Докладъ на Проверителния и Управителния Съвети, удобрение ба
лансира сметката .Загуби .Печалби" 8а. 1912 и 1913 год. и освобождаване
огь отговорность:Проверителния и Управителния* Съвети) ' ' . L ; •',•'.
2) Избиране нови членове ва дватв съвети;
•"
/ ::
м •,- 3) Разискване върху допълнение и изменение на нтвкой' членове отъ
v
устава на дружест-ото;'
--: "•'••'
,
Ако "събранието не се състои на 20 анрилъ' т. 'if', т о се отлага за 27
с. м. въ"ожщото помещение в ч а с ъ . " :: '
.
За правоучастие въ събранието акционерите депозпратъ акциигв си
въ касата на дружеството или Бълг. Народна и Бълг. Земдед. Банки, като
1ИЯ отъ гвхъ, които не биха могли да присжтетвуватъ прйдставятъ заедно
оъ удостоверението отъ Банката и пълномощно за лицето, което ще ги
-представлява.. •.:*••-..'•..
•::•* ••/••
: -••'••'•'-• -;;.-т р . Габрово, 10 априлъ; 1914 год.
,

;

1-й януарпЙ 1914 год.

Ви д и н ъ.

i

:

Телефонъ въ Бургазъ № 135

Д Р А Г У Л Е В Ъ ;

,Като
Ви съобщаваме настоящето, смгьемъ
дасенадп,
ваме, че ще ни почтете съ довприетр си и
ни.удостоите
съ Вашитгь поржчки, за изпълнението ,на които., ще употргьбиме всичкитгь си старания.
<
.-,.•
;
„ Молимъ вземете бтгьжка отъ подписитп, ни.
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поцитание: • •

Станко Пасковъ
•
'
> - : Цвптко Цпновъ и Синове
Никола Първуловь и Синове
Спасъ Нешковъ.

s

}
;

Фирмата ще се подписва така:

v

Отъ Управителния СъвЪтъ.

"
."'". *

1 Съ отличщ

:-

• Станко Пасковъ и С-ие.

Н А Ф Т Аа
БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО!

ДОко и }(еко Ц. ЛШо6и«$арка
Колониални, жел&зарийски и турски стоки
' Z Z Z Z Z Z НА Е Д Р О 1
=
••'-.
Постояненъ депозитъ отъ турски каменни вжглища отъ
прочутата мина „КНЛИМЛИ" № 177. Въглищата прЪвъзхОдствуватъ всички други такива турски. По качество ШШ
и горене н-вматъ равни въ Турция. Кжщата ни е анга
жирала ц'Ьлото производство на казаната мина, изклю
чително за нуждите на България, за това ние прода
ваме, по желание, и отъ самата мина п/вли параходи
и транспорти. Желающигв да купятъ и най големи ко
личества се умоляватъ д а с е отнасятъ до фирмата ни.

Фабрична Марка.

Г;А;ЗЛЬ
отъ
най-добро качество

Употребявайте
само тази марка.

Капиталъ 1,000,000 лв. " - • !i
Централа в ъ СОФИЯ.
, ,
Клонове въ1 всички градове на Царството.
Постояни складове въ в с Ц | ^ клонове отъ Г А З Ъ
въ каси и варели, Б Е Н З И Н Ъ ,за осв^тл^ение,
автомоболи, .мотори*" инлустриялни и техномически ц4ли, ;МПНЕРАЛНИ и ЦИЛИНДРОВИ
МАСЛА, ГА?ОЙЛЪ (НАФТЪ) за Дизелмотори.
П Ж Е У Р А за^ориво въ парни котли, КАТРАНЪ,
П А Р А Ф И Н ^ . ^ С | > А Л Т 1 > и всички други неф
•1ена продукти. •

..

©

Ц*ни u условия,кай-изноени.

Q

За телеграми адресъ: ЦЕДКОВЪ.

ХРИСТО КИРЧЕВЪ
ВАРНА—БУРГАСЪ. ;
Продава винаги на сравнително износни цйни на едро и дребно:
Първокачествени^английски каменни въглища „КАРДИФЪ - 4 ,
АНТРАЦИТЪ, КОКСЪ. ЧУГУНЪ и ОГНЕУПОРНИ тухли.
ТУРСКИ ВЪГЛИЩА, МАРСИЯСКИ КЕРЕМИДИ и др.
Порж.чкит'Б изпълвява добросъвестно, оферти и мостри изпраща
при първо поискване. ,
,..••••
Телефони:
ВАРНА — 280.
Адресъ за телеграми:
БУРГАСЪ - 101.
КИРЧЕВЪ.

ц[М1Ы[М]Ы[М][М]ЫН11гаыы[М][М11Ж1ыи

Велико Хрисгаобъ Синове u С-и
— в: А. г» и А.. =
: - • ОКЛАДЪ ОТЪ НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО;

СТР. ИКОНОМОБЪ '
бившъ митнически управитель.

Представителство — Комисиона - Транспортъ.
дгснтъ на Франц, Застр. д-во .ЮНИОНЪ"—

АНГЛИЙСКИ

камени въглища кардифъ;

Телефонъ № 1 4 8 .
•

Телеграфическа адресъ: Велико — Варна.

Телеграфически адресъ: Стрикономовъ,

Телегр.-адресъ; „Англомеръ",

Рекорда на еФтнното

Телефонъ № 1192.

Шип представитель за цУа България

§шарска Тенсралка |акка.

ГОРИВО е

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

Бензинови шошин м о р JORiflf.

= /

Американски вършачки „Farquhar4
Всякакви технически инсталации.
а ОФЕРТИ ПРИ UOHCKBAHE
• СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ.

ш:*
атж^^м

ш

АНГЛИЙСКИ антраситъ отъ една и сж.ща мина, а не см-Ьсь
отъ няколко мини;
АНГЛИЙСКИ коксъ специално качество за : л-вяри и за печки.

Деде-Агачъ Гюмюрджина Софлу.
Англо-Дмерикански Търговски НузеИ София.

I

Представители за България:

| [Изноено-Вносиа Банка.

Е

я

П, Баджовъ^—адвокатъ, София.

Варна — свободенъ градъ или
свободно п р и с т а н и щ е ,
Новото начертание на поли
тическата карта не малко е оза
дачило варненци,. .чиито интер-,
ландъ 01 доста много : намаленъ
съ ,отрязването на хубавата,
пространната, благодатната и
българска Добруджа. Стоящъ
отъ 3 дена въ йарна, азъ не
чунамъ другъ разговоръ, осв'Ьнъ
тж,гуването за намалилото се чоВ'вшко, стоково и парично дви
жение, предизвикано отъ изгуб
ването на Каварна, Балчикъ,
Добричъ и Силистра.:-Това.РС1З
ки казва — туй ще чуете отъ
устата на веЬкого. И двйствително,* къмъ политическата 'тлСга
на варнейци : прибавя се и сто
панско финансова, каквото вс-вклд-Ь * другад-В: изъ ;Вългария ще
се' чувствува толкози по-малки,
колкото;повече се отдалечавате
отъ Добруджа.

ски тарифи и др. и др. Да,, политическо-икономическата исто
рия up визобилствува съ подобни
примери, вследствие на което
промвни отъ подобенъ характеръ не с л били всЬкога нито
опасни, нито страшни, нито даже
непоносими.

Дихождамъ на втората мерка.
Споредъ мене тя е още повече
рационална и наложителна. Оба
че тукь се ервщаме съ едно
мнение, което но иринципъ иска
свибодата.-к;о ЬоДдьржа мисъльта
,не за „свободно пристанище
Варна", а за.^свободенъ градъ
Варна" — и д е я изка!ана и мо
тивирана првдъ мене отъ лице
твърде много интелигентно и съ
доста високо положение въ гр.
Варна, та следов, компетентно.
И нита се, кое Отъ тия две мне
ния треба да възприеме прави
Какво да се прави? Съ що телството? Разбира се въ мне
би могли да се компенсиратъ н и е т о — „ В а р н а свободенъ
колко юдп, загубите на градъ градъ
има единъ силонъ,
Варна? Тия въиросиуважаемата логиченъ и увлекателенъ съ поВарн. Търговска Камара си е следователностьта си мотивъ въ
задала недавно и намерила за това, че благодеянието се прави
необходимо/ да се спре един за варненци, чието число, по
ственно v върху двъ1 държав ради ефтината» консомация, въ
ни мероприятия отъ естество скоро време ще се увеличи, може
да облегчатъ отчасти създа би, въ грамадни р а з м е р и ; че
деното л о т о положение, а имен „свободното пристанище" нема
но: а) единственото дебуше за да увеличи броя на населението,
крайдунавскигв ни храни да ос тъй като животътъ ще си остане
тане Варненското пристанище така скжлъ, както до сега и че
и б) туй последното да се обяви то „свободното пристанище" мо
за свободно. Погледнато строго же да бжде изиолзувано само
първата м-врка може да предиз отъ орраниченъ кржгъ хора.^—
вика никои негодувания било отъ Както се каза, основанията за
страна на търговците, имеющи това мнение еж, силни, но, въ
своите познати и кредитори въ преки туй, азъ поддържамъ необРомжлия, било отъ каикчни, ха ходимостьта отъ „свободно при
мали и други заинтересовани станище" като съвсемъ игнолица, било най-после отъ страна рирамъ, по неволя, тия основа
на държавата, която обезателно ния. Държавнически, политикоще т р е б а да понесе некой и- национални и финансово стопандруги жертви въ първитв само ственни съображения ми нала
времена, до като превозътъ съ гать да прЬгърна идеята на Варн.
своя размеръ дойде да компен Търг. Камара, която споредъ
сира загубите отъ намалението мене тр/вба-да настоява за из
цените на._ пренасянето но ж.- пълнение на взетото си решение.
пжтните лирии. 'Дау приложение При днескашния строй модер
то на първата дгврка ще виесе ната правова държава има тол
известенъ смутъ въ началото, кози по-големъ резонъ на еж,
но все страхътъ — има се едиа щяствуване, колкото повече тя
голема вероятность — не ще образува една крупна единица
бж,де така'.'го'л'Ьмъ, за д а с е до — обединена, сплотена и силна.
пуска неговата основателность. Апетитът ь на съседките захва
Азъ съмъ дълбоко уверенъ въ ща най напредъ съ така-наретия свои основателни предпо ченото „кузтурно проникване",
ложения и като присъединявамъ после идатъ „концесийките",
къмъ т-Ьхъ и обстоятелството още но после „колонизациите"
отъ големата и належаща нужда и най носле свършва съ . . . .
да се освободятъ крайдунавските „завоеванията" — ocupatio или
ни жита отъ досегашната ро
usurpatio. В а р н а „свободенъ
мжнека опека, по силата на коя градъ" ще бжде прВизиълненъне
то бълг. зърнени храни се про отъ българи, а отъ разни чужди
даваха и продаватъ като роман нации, способни да изменять
ски, — държа,,че мерката е у- днешния му колорить и отъ
местна, доста навременна и но- приежтетвието на ко и го можемъ
леана. —"" Разбира се, не така да бждемь застрашени, даже, въ
лесно крайдунавските -търговци- първитЬ години съ иоиадането
житари где могатъ да се свик- на общината въ техни ржце.
натъ съ новосъздаденото поло Именно lyici» ще си чукнемъ
жение; азъ предвиждамъ трес главата о иринцяиа за нацио
ката, силната, може би, треска, налното обединение, споредъ кой
що въ първите месеци ще на то „всека иедя земя се взема
легне тая класа, както и резката и дава съ кръвь". — Увеличение
промена въ интереситв на всич то на населението наистина ще
ки ония, занимаващи се досега бжде ограничено, но иъкъ норсъ пълнене на шлеповете и съ \
други некой операции, приежхци защото при аномалията нема
край Дунава. Обаче, това е за стабилность и защото само при
кона на неумолимия политико- наличностьтанаправилнияръстъ
икономиченъ процесъ, започ- вие имате солидни фундаменти
ващъ-всЬкога съ пастлшването и благоустроено гражданство.
на некое крупно събитие: пос Отъ безспорния фактъ, ч е . т а я
трояване железници, пресичане мерка не ще способствува за
некоя планинска верига и съз поефтиняването на живота и
даване на шосе, възприемане на следов, за подобрение поминъка
нови култури, изменение поли на населението треба да се за
тическата карта, мйтните съсед ключава само едно, а именно,

Стр. 2.
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1

Корнелия Нели Бутенъ
и

Рудолфъ Н. Рладжемъ
• - (чиновникъ отъ Австр. парах, агенция)
СГОДЕНИ.

1

"^ЧЩР"
Johnston Line.
Отъ Л И В Е Р П У Л Ъ
s/s „Ineemore" ф очаква въ Варна
s/s „Ieepore" «•£
„

и

АЯВЕРСЪ.
къмъ 22 Априлъ 1914
1 Май
1914

*§&£ Deutsche Levante Linie.
Отъ ХАМБУРГЪ.
s/s „Deriuclje" св очаква въ Варна
8,в „Piudos"
„
„
Отъ АНВЕРСЪ:
s/s „Erymanthos" се очаква въ Варна

H a m b u r g

къмъ 20 Априлъ 1914
1 Май
1914
къмъ 18 Май

1914

^*мег11с«а, I ^ i n i e

Отъ NEW-YORK:
s,'s „Corcoyado" «о очкава въ Варна

къмъ 2 Май
З а навла и други сведения да се адресира до Г-да

Братя Золасъ — Варна.

Оо,2п;о:шх2:
ЗЕСоггззс-^гетас ZEE д р ;
С Т Ъ К Л А

1914

че ефтинията не носи благосъс-'
тояние, тъй като тя убива ини
циативата и стимула, носи не
цивилизация, а мързелщина и
е. резултатъ на излишна и ни
кому непотребна продукция.
Едно свободно пристанище,
собственно казано, една „сво
бодна 8она" на Варн. приетанище ще бжде отъ доста гол-Ьмо
значение за града Варна, по
неже сумигв по продаване и
купуване на така депозираните
стоки ще минаватъ чр'Ьзъ рж.ц'ЬгЬ на мтзстнигв банки и бан
кери; стмата покупко-продажбаще се извършва отъ тукашнитв
търговци и търговски посред
ници; разтоварянето и товарянето на стоките ще става все
отъ мастни хора — както впрочемъ и при „свободно пристанище"*; връзкигв на варн. пияца
съ търговци, даже, отъ стара
Добруджа ще бждатъ твърдъголеми, а това обстоятелство ще
има гол-Ьмо значение за бждащигв българоромжнеки дър
жавни, търговски . и съсвдеки
отношения, каквито съ интерна
ционализирането на Варна не
само не могатъ да се прояватъ,
напротивъ, има вероятность да
се влошатъ.
Остава въпроса: Българското
правителство тр-Ьбва ли да въз
приеме идеята за Варвен. сво

Развитието на личнигЬ разходи.
(Продължение отъ брой 541).

Кашкавалътъ. сиренето, млекото и
маслото ттй сжщо съвпадатъ въ хра
нителните продукти. Въпреки успъхъттг ни въ много други отношения,
ние тукъ не сме направили нищо за
развиване и нодигане млЪкарската
ивдустрия въобще.
--.••,
Пр^ди години кашкавалътъ е билъ
сиренето на евреите Турците малко
еж го употребявани, а българите
— почти никакъ. Въ днешно време
производството на този артикулъ е
ул. „Цариградска", Варна.
сравнително по-слабо, макаръ консомацията
му да е нарасла. Тя само
Продажба на едро.
Продажба на едро.
докара повдщане цената му. Сеглшния ,,балкански" кашкавалъ отъ тъй
Магазина и склада еж, отлично асортврани съ вегькакви вина
наречените къра-качански овце е
въ бъчви и бутилки и съ всичкипмъ видове финни напитки:
егвсемъ ново производство, което не
обещава дълъгъ животъ, защото пас
ликьори, коняци отъ разни фирми и пр. Намира се найбищата се стесняватъ. все повече и
разнообразенъ асортименъ отъ разни шоколади, бисквити,.
овцете на тези номади еж, обречени
карамели руски и швейцарски и други захарви и шоколадни
на изтребление. Съ нарастване насе
лението отъ една страна и съ нама
сурогати. Особенъ разнообразенъ асортиментъ има отъ
ление овцетЬ отъ друга, цената на
шампански вина — отъ най-ефтиното до найскжпото и найкашкавалътъ ще се покачва, консомацията му постепено ще става все
финното.
вжтрешна и този артикулъ не в;е
може вече да има нужда отъ цари
ЦЬнит'Б отъ склада еж такива, че правятъ беза4ленъ риска за вевки
градския пазаръ.
купувачъ на едро да си поржчва и изписва отъ стран
Сиренето се «намира * при сжщите
ство който и да е отъ гореизброените артикули.
условия
съ кашкавала „и до когато^
Склада продава на дини и условия безъ конкуренция
преди 16 години само то не надми
и отъ странство.
наваше 60 ст., днёсъ и по 1.60 лв.
не може да се доставя що-годе сносно
сирене.
Маслото не е въ по-добри условия.,
Само въ продължение на последните
10—15 години цената му се покачи
4
съ 300% Прочутата вемледелска
Societe ^nonyme Bulgare De ganque ct Se Commerce
България днесъ е ваставена да «и
доставлява блажно масло отъ Унга
Основана съ съдействието на Societe Anonyme Hongroise
рия и Русия и да яде кокосово
de Banque et de Commerce, Budapest,
масло.
Централа въ София, улица „Кн. Клементина" № 2.
Преди освобождението и дори до
20
техъ последни години млекото не
Кореспонденти въ всичкит-Ь по-главни градове въ Бълга
е имало по висока цена отъ 10 ст.
рия и странство.
оката (овчето). Хранене крави и би
Извършва вевкакви банкори операции, като:
волици по кжщигЬ е ставало въ
твърде ограниченъ размеръ и то
Аванси ср-вщу ц'Ьнни книжа и стоки, търговски сконтъ, покуп
почти изключително стъ турскою на
ка и продажба на м-встни и инострани ц-внни книжа; чекове,
селение. Овчето млеко се е продавало
кредитни писма и пр. Даване гаранция за търгове и пр.
само презъ 5—6 месеца на годината
т. е. само презъ дойния периодъ на
Приема влогове:
тогавашните ни 8—10 мил. овце, обаче
Безсрочни съ 5 % год. лихва. Срочни по споразумение
съ отваряне мандрите частната конспоредъ срока и сумата. За улеснение Банката издава
сомация е почти преставала факти
спестовни книжки.
чески. Презъ този периодъ млекото
Телеграфически ацресъ: „Колонияле" — „Coloniale".
не може да се смета като хранителенъ
продуктъ, а само като едно луксозно
допълнение къмъ храната на градско
то население за едно твърде късо
време. Днесъ то влиза все повече въ
ролята си на храна и понеже коли
чеството му (наедно взето овчето и
кравешкото) не е увеличено чувстви
Banque Bulgare de Credit „GHIRDAP",
телно, то цената му все повече се
ОСНОВАНА 1882 ГОД.
покачва. Млекарството иэъ по голЬмите градове търси да си пробие
КАПИТАЛЪ, напълно внесенъ лева вл, 2,000,0 Ю
п&ть и първите му пионери еж, арЗАПАСЕЦЪ ФОНДЪ и резерви „
„
600,000
наутите. Но източния човекъ и тукъ
Централно сЬдалище вь Р У С Е
още въ самото начало потърси и на
Клонове: Варна, Добричъ. Силистра.
мери способи 8а фалшификация, пр в-"
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
ди да се е научилъ. нещо по-съвре
менно въ тави индустрия!
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ ср-вщу спестовни книжки,
. Днесъ ние плащаме млекото отъ
срочни свидетелства и въ текущи'емвтки и плаща:
4
— 6 пжти по-ск&по въ зависимость
5% ted. лихва ва безсрочни влогове
отъ
сезона и понеже производството
6% год. лихва ва влогове съ срокъ една година и повече
^
му е далечь да дава признакъ на уве
СПЕСТОВНИТЕ КНИЖКИ СЕ ДАВАТЪ БЕЗПЛАТНО и вноските и
личение, то тая цена ще се запази,
както и изтеглянето на сумите става безъ никахви , формалности и «I
още повече че причините, които
безъ никнкви раэноски.
спъватъ развитието на добитъка,
ггт !
СКОНТИРА ПОЛИЦИ, ОТПУЩА ЗАЕМИ и ОТКРИВА Т Е К У Щ И
непременно тежатъ на млечното про
СМЪГКИ срещу гаранция нг> ценни книжа, стоки и лични
изводство. Огъ друга страна, ламтепоръчителства.
нето къмъ внасяне чуждестраненъ
млеченъ добитъкъ въ сущность не
СЪБИРА ПОЛИЦИ за чужда сьтвтка.
.
ИЗДАВА ЧЕКОВЕ И ПРАВИ ПРИВОДИ за по-големите градове Ц ни довежда къмъ печалба въ млеко,
'
въ България и странство.
Л1 тъй като млекото на най-добрите, за
падни крави е повече отъ два пжти
Mynym и продава за чужда с/а всички видове Ц'Ьнни книжа
по-бедно на масло отъ млекото на"
Условия най-либерални.
нашенските крави, а при това,първитЬ, ва да бл.датъ млЬчни, изискватъ
Телеграфически адресъ: „ГИРДАПЪ"
условия на гледане съвевмъ други
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бодно пристанище? Моя отго- презъ една година въ Франция, дос
е да св откупятъ всичките
воръ е утвърдителенъ и понеже татъчно
имоти на богатите, противъ които съ
г
се простр Ьхъ доста на дълго, временния ооцаализмъ ой дере гър
изтъквамъ тукъ въ кратп/Ь след лото I
. ' . - . • , • •
'•"*
ните положения:
а) Една приморска часть отъ
Другъ непознатъ равходъ за наши
пристанището на Варна да бж,- . те деди е билъ за кафето и за чая.
Туй последното питие е пъвсемъ
де обявена „свободна".
б) Леки дървени бараки на ново у насъ. То дойде съ освободи
война и днеоъ толкова е раз
дълго разстояние да служатъ за i телната
пространено', щото и въ найватънгв'
депа на стоките, които въ техъ j •НИГБ селски кръчми има чайникъ. Въ
ще постжлватъ като транзитни. \ Франция чая е билъ въведенъ къмъ
в) Осигуровката ва стоките 1660 год. и св е употребявалъ сва
да бжде безусловно държавна и ренъ, а не попаренъ, съ млеко само
най-раввошните салони. Къмь епо
въ случай на нещастие да се въ
хата на големата революция той се
предвиди една съвършено крат изгубилъ и наново си ваелъ мвстото
ка процедура.
къмъ 1832 год. Отъ 300 хил. килогр.
г) Тая мерка да бжде въз до 1832 г., днесъ количеството му въ
приета само за 5 или 10 год. тая страна достига 2 мил. кгр. го
Обаче, въ по-гглемата часть
Въ всеки случай да се опреде дишно.
отъ Франция и днесъ още чая се свалени годините, па даже и при рява като кафето и традиционния
несполука да со знае отъ все руски самоваръ съ всичките му при
киго че това решение българ надлежности е непознатъ.
Дали кафето е пренесено въ наша
ското правителство е властно да
та
страна още при завладяването й,
отмени всекога, безъ ангажи
това не е известно. Фактъ е, че пре
менти къмъ никого.
ди 100 год. то е било познато на
д) Никакво вмешателство на некой български семейства. Кафето
чужди власти не ще се допуска. по онези времена требва да е било
е) Въ краенъ случай, за из- питие отъ много голема важность,
употреблението на „зарфове"
бегване всеки шумъ отъ гром- защото
— златни и сребърни подложки за
кото название „свободно при кафени чашки — покавва, че то е
станище" нека се възприеме било достояние само на най-богптите.
системата на антрепозитнигв Съ течение навремето кафето е влез
депа по подобие на МарсилскигЬ ло въ употребление и ва хората отъ
ржка и то минавало като церъ
обаче пакъ при спазване на средна
съ чудновата ефикасность. До недавна
горнитв ограничителни условия. съ тази слава се ползуваше туй пи

Д-ръ И. Квачковъ.

отъ реномираната английска кжща
Алфредъ Александръ и С о, Лондонъ.
Представителство и складъ за България при
ВЕЛИКО ЮРД. ТЕВЕКЕЛЕВЪ -и С-ие
Р у ,с е.
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отъ онези за местните крави. Поне
же тези специални условия не се
развиватъ въ населението чрезъ За
кони за пасбища и чрезъ окржжни
предписиния но млекарството, то и
най млечните западни крави вече въ
първия си приплодъ губятъ у насъ
млвчностьта си, а тогава к&дЬ оставатъ похарчените суми и каква цель
се постига?
Да завършимъ статията си, остава
ни да споменемъ неколко думи за зеленичарството и за некой питиета,
които тьй'С,ж.що се причисляватъ
къмъ продуктите за храна.
По отношение зеленчуците, докол
кото можатъ да се съб'»ратъ сведе
ния, не се забелезва некоя разлика
въ вияовете имъ за двете епохи,
КОРТО тукъ приехме за основа на разучване. Напротивъ, изглежда, че ееленичарството е въ сжщото си състоя
ние, а въведените тукъ-тамЬ измене
ния въ производството му еж, тъй
незначителни и слаби, щото не еж,
отъ естество да укяжатъ на некакъвъ
реаленъ успехъ. У насъ не е имало,
нито некога ще вма разкошните тра
пези на французите отъ XVI векъ,
но по всичко изглежда, че и подиръ
още много години зеленичарството
нема да достигне развитието си, кое
то има на зацадъ. За примеръ на
развито зеленичарство може да се
посочи градината ва гжби въ окол
но стьта на Парижъ, гдето годишно
работятъ 1800 работника, за издръж
ката на която се харчатъ по 3 мил.
лева и се добивать 9 мил. лева го
дишно отъ гжби!
До преди 3—4 години у насъ се
плащаше с&щата цена, каквато пре
ди 30 години, а настаналото поскъп
ване се длъ-чи отъ една страна за Ю.
България на избЬгването на гърците
градинари следъ анхиалската исто
рия и на эакона ва сдружаването. Зетгенчарите се картелира и не допущатъ външна конкуренция. Като се
отби конкуренцията на гърците гра
динари, местните издебнаха момента
да покачатъ цените почти двойно безъ
да има причини, които да оправдаятъ
повишениете въ свръзка съ некакви
нови условия на производството.
Съ питиетата у насъ настанаха про
мени както въ вида, тъй и въ це
ните. Разпространението на филоксерата и увеличението на даждията по
качиха ценитв и намалиха производ
ството; цели градове останаха почти
безъ препитание, но въ гамена па
туй се увеличи производството на
фабричния спиртъ, който п»дъ фор
мата на вина, коняци и ликьори тро
ви обществото. Алкоолътъ днесъ подъ
най-различни форми задоволява но
вите ни развити вкусове и постепенно
довършва своето раворително действие
върху организмътъ! Биреното произ
водотво, което датира у насъ само
отъ 30 години, добива все по-широко
разпространение.
Съ демократизиране разкошътъ,
личните разходи днесъ иматъ ново
перо съвоемъ неизвестно за нашите
бащи, които не с& имали и понятие
отъ днешнитЬ кръчмарници и бирарии
и разни други публични заведения
по тииа па западните! У насъ не се
държи сметка ва похарченото по 8акуски И черпня, държавата се стреми
само да получи все повече доходи отъ
питиета, а населението не св смущава
никакъ че постепенно и неусетно
трови органиэмътъ си и ослабява по
колението! Единъ икономистъ изчис
ляваше, че-колкото харчи работни
ческото съсловие 8а питие итютюнъ

лаги за некакво ограничено моитептпо
ва сметка на • най-големото боящв^-й
ство м защото той право подравв,-вд^
куренцията, а следов, подбива здчааЙ
та инициатива, безъ коятоц%ма--пъШ
предъкъ. Съ своята ограничителна
намеса пъкъ по отношение нредМйч
титЬ отъ първа необходимость д%р,Й
жавата би се явила зла мащеха! мряД
мо известно меншеотво еснафи, ^иитой
вина е. че с& длъжни ла'.';.жйв*ч-гь.}!
както всички дпуги. защото се ламе*;;
ратъ подъ удара на одни и ожщи 0 ^ , '
щи иуоюди.
"V *
Ние мислимъ така ожщо, че когатосв заговорва за вземайие мврви про--\
тввъ поскжпването на живота, npiaa
всичко не бива да се предлага ор4д,.
ство, - което ще е насочено по наов«;
-ленъ начинъ да понижи цените на
хранителните припаси, било че това
средство щ е . има за резултатъ н»йпърво да намали най-напредъ иаго»/
дите ва производителя, а следов, да/
нанесе спънка на земледелието и око.;
товъдството, било че ще св отрази
зле и пагубно върху стопанствата д
производителите и потребителите. •
Да се предвиди свободното внасяне
отъ странство на предметите отъ
първа потреба, не мимгамъ да се
постигне желаното понижение на не.
ните у насъ, ващото ч-Ьт ожщите
прелмети еж, недостатъчни въ •окол<
ните страни, които отъ насъ си ги
набавятъ. Ние изнасяме не излишек»
отъ тЬви произведения (съ изключе
ние на житните храни), а се лиша
ваме отъ часть отъ техъ съ цель да
добиемъ повече средства, sa да бихме
могли съ по-малко оокжднопть да
посрещаме „нуждите* си. Разбирасе, че естествената черта на пеетеливость у българина и тукъ не треб
ва да се ивпуща изъ внимание, но на;
държавата лежи дълга да се погрижи;
рационално за повдигането ва отопан«
ството въ нашата земледелска страна,
а ке по.рецептата на некой иконо
мисти" да я вядушава чреаъ ограни-•
чение на свободната обмена.
л,Д

тие между селското население.
Въ Франция кафето е било внесе
но за пръвъ пжлъ отъ турския пратеникъ Сюлюманъ ага превъ 1670 г.
Почти презъ сжщото време еж на
дошли левантинци въ Царижъ и с&
продавали по улиците кафе по 30 ст.
чашата, както бозаджиигв едно време
Може би въ некой отношения, както
продаваха по насъ салепа. <
напр. поефтинявянето на парите, при
Следъ всичко до тукъ казано, ако чините, които еж предизвикали и из>
си направимъ едно малко сравнение държатъ посвжпването на живота въ
съ туй, що днесъ ние ядемъ и пиемъ целия светъ, да иматъ некакво отра
и онуй, което преди. стотина години жение и върху малка България, но
еж слагали на трапеза нашите деди, мене ми се струва за-верно, че вевние ще намервмъ грамадна разлика. ка държава има свои особенни уолоДнешните принадлежности за трапеза: вия, различающи се даже основно отъ
кърпи, вилици, ножове, чинии и др. условията да друга държава и че на
еж, били непознати, храната е била шата страна притежава свои собстве
по оскждна, по-слаба и по малко раз ни условия и техъ именно требва д%
нообразна. Днесъ средно секой изяж изучимъ, ако желаемъ да помогнемъ
да повече и по-питателна храна, отъ въ нещо.
. . •—
(Следва).
колкото троица не еж изяждали пре
ди 100 години. Политическата рево
люция отъ 1877 год. донесе въ на
шата страна съвевмъ нови нужди;
отъ день на день демократизирането
на разкошътъ върви; социалните ус
Това е габровския театръ, Отдавна
ловия се измениха коренно; новитв
политич. условия наложиха нови нуж габровци чувствуватъ нужда отъ те
ди държавни; населението нарасте; атръ. Напоследъкъ тази нужда не се
хигиената му се подобрява, а понеже чувствува така силно, както до пр4ди
производствата не напредватъ съраз четири години, благодарение на оаломерно съ нуждите и приходите отъ ните въ тукашното казино и социа
туй не можатъ да се увеличаватъ, то листическия Чтроденъ домъ, построе
. • :
тяжестьта на „нуждите" става все ни въ последните години.
Отъ преда две десетилетия се За
по-чувствителна и личнитЬ ни раз'ходч поглъщатъ почти 90°/0 отъ при ражда въ габровци желание да Иматъ
ходите ни. Земледелска България театрь, който да отговаря на нужди- v
въ стопанско отношение не е напред те на града, — да иматъ така ежто л
нала, а въ индустриално отношение въ театралното здание помещение ва=;;
е много назадъ, за да удовлетворява библиотеката и читалището на града. •;
и вадоволява жителите си въ съвре Още отъ тогава желанието на габров- ;
менните „необходимости".
ци неспирно се засиля, до като npi- yf
ди петнадесета години културно-иро«я ;
светителяото дружество „библиотека:?
Априловъ-Палаузовъ" вписва въ уста-;
Макаръ нашето заключение да ва си и вадачата да реализира мечтата'0.
е изчерпателно по отношение при на габровци да иматъ свой удобенъ>;
чините за увеличение личните ни раз и хубавъ театръ. Дългогодишният!,!;
ходи и при всичко че е очевидно,
скроменъ и много заслужилъ предсе
какво приходите ни да не еж, въ със
датель на това дружество, покойаий а
тояние да удовлетворяватъ „нуждите"
ни днесъ, нека видимъ, ; бихме ли мог Захарий Ивановъ, създава v габров-v;
ли при туй положение да сипомог- чани традиция при всеки смъртенъД
случай опечаленото семейство въ ua-"|f
немъ.
мять на починалия да дава на библио->v
Не може да се откаже заслугата теката „Априловъ-Палаузовъ" 8начи-?Г
на Българ. Иконом. Дружество, което телна сума винаги по годвма отъ 100
презъ послецните неколко години въ лева. .Започва се такова надпрЬварредъ срещи разгледа въпроса за пование, че не само среднитЬ по поло
скжпяване на живота и много негови
жение хора, но и доста бедвитЬ да
заседания беха заети съ сказки и
првния по тая материя. Между мно вать миниума 100 лв., на ученолюби
гото изказани мнения въ Икономич. вото дружество. По този начинъ отъ
Д-во се предложи преката намеса на тези подаръци sa около петь години
държавата въ смисъль, да ограничи се съвдава скромния квпиталъ огь
тя постояно растящето увеличение на около 20,000 лв.
ТрЬба да се забележи, че починъ
цените за предметите отъ ,първа
необходимость. По наше разбиране за основаване фондъ по постройка па
този церъ е съвсемъ палиятивенъ, театръ дава извънредно много скром
защото той но е насоченъ да лекува ния заможенъ \габровецъ Тотю Ан<
причината на болката, а нейните ви тиновъ, покойникъ вече, който ваведими прояви. Ние сме на мнение, че щава въ начало и наивного за по
намесата на държаната, както преди стройка на театрално здание.
3—4 год се предлагаше отъ Иконом.
Покойниятъ Захарий Ивановъ, кой
Д-во, ще има само стеснително зна то живЬеше часъ по-скоро да види
чение, което не мислимъ за оправда въздигнатъ театръ въ Габрово, смЬно нито юридически, нито отъ социално тадъ, че за цельта ще с * достатъчни
гледище, защото независимо отъ фор около 30—40,000 лева — толкова
мата и израза си, тази намеса ще скромно и сильно о било неговото же
засега личната свобода въ най-широ лание. Както и да е, той не дочакча да
ката смисъль, а заедно съ това и про- нарасне фонда нито до 20,< 01) леЩ
изтекающата свобода на търговията. а то инъкъ и цри тави сума той
По наше равбирлне, ако продава пгЬлъ да се реши да зацочие театръ.
Минаватъ со неколко години огь
чите на съестни продукти еж, увели
неговата
смъцть. Правятъ габровци
чили цената имъ, то едва-ли туй увеличение има само за подбудитель опити бързо да василятъ фонда, ио
повече печалба и едва-ли въ туй уве съ слабъ ушгЬхъ.
Минава првзъ ума па некой биб
личение не требва да се търси и нарастването на личните нужди на тези лиотечни членове да устроятъ общопродавачи И щомъ това е така, още гражданско събрание, въ коото да ит*
по малко би имала оправдание иска правятъ горещъ анелъ за пожертву
ната намеса на държавата, тъй като вание. И става едно иввънредао инте
тя въ такъвъ случай ще направи една ресно събрание както винаги и-повечо
въпиюща несправедливость спрямо отъ всекога — неутрални към» тоя»
културно йросветително дружество — •
нЬкои еснафи, които еднакво съ всич
габровци безъ разлика на партии, вт.аки останали промишленици, търговци
занаятчии, земледелци и др. иматъ раоть, съсловие и положение, масово
право да се ползуватъ отъ свободата се нритичатъ. Заночватъ св енергични
си, щомъ еж граждани на една домо- разисквания и неколко оратори изчер
пателно се проианасятъ върху »«УЯ"
кратическа страна.
дата отъ театръ, върху важвоетьтв
Протекционизмътъ въ съвремените
за габровци да се едобиятъ от. *»
културни страни си нема местото
защото той създава превилегии и об! вкъвъ, върху условията, на които ц№\
• & да отговаря театра 'специално'»*

Недовършено дЪло.

,ТЪРГОВОКИ ФАРЪ И

Врой 643
^Габрово Още не довършени тйзи ра
зисквания отъ , академически харак*
теръ и на трибуната възлиза габро
веца крупенъ индустриалецът. Ивапъ
•X. Беровъ. Неговата, р'Ьчь е кратка,
но енергична, като завършва съ ду
мите : . Щ е строимъ театръ или не ?
Ако ще строимъ, няка остян>»мъ, arm
ли не;1 да- не губимъ времето си!'
Прекъсва всички разисквания, той
взема 6'вла книга, на която първона
чално вписва пожертвувание 50П0 лв.
и сл-лдт, това подъ ржка и п^дредъ
воли т'>й индустриалците при тази
б-Ьла книга, па която не допуща да
бжде записана по мялка помощь отъ
2000 лв. Благодяррние тази енергич
на яамвса на г. Ив. х. Беровъ ва по
малко отъ едипъ м-всецъ габровци ва:
писватъ вейки епоредъ положението
си около 150,000 лева.
И започва се новия театръ, Место
за него св избира едничко най-при
годно за ц'вльта — такова при деви
ческия мопяотиръ, на жг.ъла, образувапъ отъ сливане на дввте рЬки, що
текатъ презъ Габрово. Още отх на
чало св внасятъ гр-вшки при построй
ката на театра. Дружеството, което
i счита за сноя собственость театра,
възлага на многочлениа комисия отъ
^граждани ,.да лрЛзвежда .търговете,.
по части, да строи театра Немамъ
за ц'Ьль да изтъквамъонези пречки,
кои,го сама комисията си е създавала
или е срещала по _пжтя ; на своята
работа.
Дружеството !„Априловъ — Пнляу.
зовъ" най-сетпе съ средствата, които
имало на разположение, изкарва след
ните работи отъ театра: 1> Ияижда
дв4 подпорни егвпи покрай дв-Ьт в
реки, стени твърде дълги/значително
високи и flf6enn на стойность около
26000 лв.; 2i Изижда цокола па театра
върху : една площь, която по размери
съперничи съ тази ва народния театръ
въ София; 3) Въздига самия корпуеъ
на театра съ елинъ бл'Ьскъвъ покривъ
на стойность отговаряща на самите
равмЬри на театра. ;
- .
V-Бързо; и неочаквано далото замира..
Театрътъ и сега тъй стои само. пот
критъ, недоизкаранъ,,, изложенъ на
влиянието на дъждовете, крйящъ въ
.себе си толкова материални жертви
;.на': габровци. Нж.тникътъ чужденопъ
; не може да се но загледа на това мо-,
• вументално здание — театра. Послед;ниятъ стърчи като паметникъ, а напомнящъ ни. че габровчани, къмъ кои;• то се отпрявятъ твърде много и ос
нователни похвали, заедужватъ и е
дипъ укоръ, вмено гдето толкова
средства е& погребали п не > дчватъ
видъ, че мислятъ да доизкаратъ театра.
~: Театрътъ е едно сериозно• пред
приятие. И ' н е по-малко доходно мо
же- да бжде то. Тъй както е въз
дигнато зданието, то ще има освйнъ
гол-вмия салопъ, обширни четири за
ли, които могатъ да се цриспособятъ
за'ресторанти и.бирарии. Около зда
нието има место да св уредятъ ху
бави градини покрай промёнадитё,
йоито ще следватъ самите подпорни
Стени на театра. Ако има ценно ме
сто въ Габрово и место, което щ^.
събира всички габровци, това е мвстого на новостроящия се, но изоставенъ театръ. Бидейки въ безизходно положение,
габровци намиелю^атъ да предпдатъ
театра на общината, но това не се
оежществява. , Послт.дня надежда у
техъ сега е да предадатъ театра на
некое заможно лице, което да го.до»
изкара, а «гйдъ това да се ползува
отъ него, до като театра се изплати
и отъ ново премине въ ржцЪте на
библиотеката „Априловъ-Палаузовъ".
Прочее, габровскиятъ недоизкаринъ
театръ чака предприемчивъ човекъ,
за да стане доходно место за послед
ния. Требва да признаемъ, че габроици аж предприемчиви, наистина,
Но това е предимно но отношение на
индустрията и търговията. ПрЬдприемчивъ човекъ, който да доизкара
театра, вероятно ще дойде отъ вънъ,
Габрово, априлъ, 1914 г.
Недплко Каранешевъ.

ТЪРГ ОВСК1
акции отъ по 100 лева златни номиПродава се к ж щ а ||-пални,
съ емисионенъ курсъ отъ по
въ гр. Варна, ул. XI линия № 613/3, 125 лева влатни. които акции ще упри съседи: Желю Иняновъ, улица частвувятъ въ печалбите на банката
Xil линия и Атанасъ Продановъ и I отъ 1 юли 1914 год. за напредъ, За
улица XI линия, която е съ два етажа, писването на акциитЬ ще започне на
отъ които горния етажъ има 2 стаи 1 мяй и ще: трае до 3 май т. г. ст
и салонъ и 2 стаи и коридопъ на пър ст. При подписването се внасятъ по
вия (долния) етажъ, съ дворно место 6 I зл. лв на акпия, а остана ите 65
и дворенъ кладенецъ. Въ двора има зл. левове ще'требва да се внесатъ
и кухня на отделно Жел^ющите да . най късно до 15 юни т. г. На носи
я купятъ се умоляватъ да се отнесатъ телите на стари акции се дава из
до редакцията ни, за да имъ се яви ключително предимство и за техъ рецената и притежателя.
партиция не ше има. Впрочемъ, по
дробните усяовия за.подпиевчнето еж,
изложена въ самото предложение за
подписката и ние обръщаме най се
риозното внимание на заинтересова
ните върху него. Удава ни се още
елинъ случай да похвялимъ силата
и големия финансовъ усп'Ьхъ на то
ва единичко учреждение, което е на
правило твърде много за рнввивянеЗаемътъ.
• Най-късно до края на тая седмица то на търговския и" индустриалния
ще пристигне въ София; директора на крелитъ въ страната и за доброто фи
;
нансиране на народната ни търговия
берлинската банка ^Дисконто Гезел
.
" л
шяфтъ", който отъ името на една немска и индустрия.
банкова група, на чело на чоято стои
поменатата банка, ще води; прегово Пашата на Русен. Търг.-Инд.
ри съ финансовия министръ за сключ Камара. .
;
ването на единъ, 300 милионенъ дърНа 14 того, съ подобающе търже
жавенъ заемъ Уверяваш, че зае ство се положи основния камъкъ на
мътъ'билъ вече почти уговоренъ въ строящото се въ Руса здание за па
общи черти и оставило само да се лата на Русенската' Търг.-Инд. Ка
уговорятъ още некой детайлни ус> мара. Тържеството' бе завършено съ
ловия.
молебена и водосвета и съ произна
", На въпроса на нашия сътрудникъ, сянето съответни да случая поучи
истина ли е, че Бтлгария се[е обвър телни и много съдържателни речи
зала по въпроса за заема съ много отъ негово благоговейнство отецъ А
тежки условия предъ немските бан. Коларовъ и г. Петръ Бъкловъ, под
ки, м-ръ" Тончевъ е отговорилъ, че председателя на -камарата.
сключването на заема въ Берлинъ, въ
което т о й в е р в а , ще блде една ща
Съобщението съ СвиЩовъ ще се
;
стлива за България операция'По-въпроса за заема. Бълг. Телегр. възстанови.
Понеже охранителната стена на
Агенция "съобщава съ дата 15 т. м.
следното: Некой чуждестранни и ме железнопжтната линия покрай Дуна
стни, вестници съобщаватъ разни по ва при Свищовъ,-която бе се разва
лила отъ наводнееието е поправена,
дробности относително предполагав
мите условия, при които щелъ да се дирекцията на железниците е разпо
сключи въ Берлинъ българскиятъ за редила отъ 18 того да се възстанови
емъ. Упълномощени сме да заявимъ, движението и на втория тренъ до и
че всичките тези съобщения еж отъ Свищовъ и да се изпълнява въ
преждевремрнни и неверни Когато точность разписанието по движението
, ще има нещо положително, то ще на треновете. '..
бжде своевременно оповестено чрезъ
печата.
Реколтата у насъ и въ чужбина.
Въ видинския земледелски районъ,
Решение на камбиалния синдикатъ. при'пригодпо зарастеното имъ, време,
На 15 т. м; преди обедъ членовете хрчните се развивать много добре; на
па камбиалния синдикатъ имаха въ гледъ еж,'редки,-но за това пъкъ обепомещението на централното упра щавятъ хубаво зърно. Въ ломския,
вление, на Бълг Н. Банка'заседание. раховския в свищолския райони изоб
Разгледанъ е билъ и разрешенъ въ що погевите CJS, отлични Въ Унга
проса за процента отъ о°/0- който на рия и Ромжпия, напротивъ. посевите
родната банка до сега плащаше на еж, компрометирани. Освеиъ чо с&.
членовете на синдиката за текущите останали много редки, но не се и
добре развивать. Вследствие на те
СМЕТКИ, които имаха съ Б Н. Банка
леграфически
известия отъ тия стра
до размеръ на "30 мил. лв Рвшено е
процента отъ З и / 0 лихва да си остане ни, големите житарски търговски кжи за напредъ сж.щия, но размера на щи въ Видииъ усилено кунуватъ въ
текущите сметки, до които ще се пла р- йона си храни, но се , въздържатъ
ща тоя процента, се намалява отъ 30 да експортиратъ.
на 15,милиона лева.
\

Стопанисването на маслиновите
гори.

Индустриалниятъ съв^тъ.
На 15 т. м. индустриалниятъ. съветъ при Министерството на търго
вията и пр. е ималъ заседание. Ре
шенията, които е взелъ съвета въ
това си, заседание, ще дадемь въ идущия си брой.

По превоза на яйцата.
Дирекция на железниците е раз
поредила до всички ж.-п станции и
влагалища,.за пълните вагони съ яй
ца, изпращани отъ Кършигоровъ и
Цоневъ и отъ Саломонъ Голдманъ,
да' не изискватъ предплащането на
превозните такси, защото всека отъ
двете тези фирми е внесла искания
залогъ по ЗОиО лева.

Белгия и иконом, положение на
България..

Жюлъ Брюне, главенъ директоръ
на белгийското министерство на вън
шните работи, ще пристигне презъ
тази седмица въ София. Г-нъ Брюне
пж.тува съ научна мисия—да изучава
Турския заемъ.
Бнлкансвия полуостровъ въ икономи
0-:едъ концесиите, които отпусна ческо търговско-промишленно и земна великите държави, на Турция се леделско отношение Той е снабденъ
позволи да сключи, както е известно, съ открито писмо отъ царската ле
единъ 800 милионенъ заемъ. Споредъ гация въ Парижъ ч М-вото на търго
една телеграма отъ Парижъ подпис вията, промишлен. и трупа еразиореката за пърчптв 500 мил. лв. отъ дило до търгоиските камари въ цар
тоя ваемъ е определена да стане па ството, да бжде приетъ госта най•25 априлъ т. г. по курсъ 03 Ч*.
любезно, като му се укаже пълпо съ
действие за изпълнение възложената
*му мисия.
Сръбски търговски музеи. -

външни mmmm.

;.. Сръбското правителство възнаме
рявало да учреди въ неколко градове
изъ Ав.-Упгария постоянни търговски
музеи за съдействуваве па сръбския
йзносъ. ••; ' . , ' • • . . .

Водните сили въ Албания.
i Тия дни ииженеръ Шевкелъ е чедъ
яъ Виена единъ докладъ за използу
ваното на водните сили въ Албания
,за индустриални цели. Инженерътъ
доказва, че албанските реки могатъ
да дадатъ енергия до 856000 конски
/сили и осуществлена ето на такъвъ
нлавъ би създало съвършено пова
икономическа стойность отъ целото
крайбрежие на Адриатическо море
до Солунъ.
•. ..;.;; •
• •
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Рвгистровка на Търговски и й н @|
дустриалнц Марки извършва на
твърдЬ износни условия
и

г М. Хаимовъ = = J
София. Царь Самуилъ 60.
Тедефоиъ 1442,

II
у

Нагрзденъ отъ руския императоръ.
Рускиятъ императоръ е наградилъ
председателя, на българския пчелар
ски съюзъ и подпредседатель на всеславянския пчеларски съюзъ г. Г. Георговъ съ ордена „Св. Станиславе за
заслугите му по обединението па
славянските пчелари,
••

'>~Щ

•

•
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Подписка на Бълг. Тъ,рг. Банна.
Въминалогодишпото събрание Бълг.
Търговска Банка бе решила да уго
леми капитала си съ още 5 мил. лв.
Това решение по стеклите се обстоя
телства не со изпадни. Тази година,
обаче, събранието като взе актъ отъ
миналогодишното си решение и като има
предъ дивъ новото положение въ стра
ната, допълни решението]си, че пред
оставя право на главния директоръ и
на делегата си да обявятъ подписка
за нови акции, въ какъвто размвръ
намерять т*Ь за нужно да се плаеиратъ нови акции до сумата б мил.
Съ подписка датирана отъ текущия
мвсецъ управителното тело на бан
ката пуща въ пласиране 26,p0d нови

Комисията, която бе изпратена отъ
Министерството на земчеделието и
държавните имоти да проучи BI про
са. какво Т' ебва да направи държа
вата съ маслиновите гори около Макри, при Деде-Агачъ, е дала мнение,
въпросните гори въ първите неколко
години да се стопанисватъ отъ самата
държава, като сн взематъ мерки за
постепепото, облагородяване на всич
ки дпъвчета и въобще за туряне въ
порядъкъ тия държавни имоти. За
тото, ако седадатъ на експлоатация
подъ наемъ напо. за 5 години, првд
приемача едва-ли ще има възможность въ такъвъ мадт.къ срокъ да
направи нещо за подобряване състоя
нието на горите, тъй като повече ще
гледа на експлоатацията, отъ колкото
па подобряването имъ.

Стр.

Б Ю Л Е Т 1 Н Ъ

Предъ видъ че параходите на Бълг.
Търговско Параход. Д-во посещаватъ редовно по разписание приста
нищата Александрия и -Солунъ, то
отъ 1 май н. ст. т. г. ж.-пж.тните
станции ще започнатъ да приематъ
пратки за тези пристанища по це
ните и условията, предвидени въ та
рифата за преко българско морскожелезнично съобщение презъ Бур
га съ и Варна въ сила отъ 1 януари
1912 година.

че индустриалното свидетелство № 78 j
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Забраненъ вносъ за Русия.

Продажбите въ варнен. борси.

Вноса въ Русия на предмети, опа
ковани въ слама и сено, както и на
сурови кожи, ' произходящи отъ из
точна България, е забраненъ до пре
кратяване чумата по добитъка въ тая
часть на царството.

Презъ м. мартъ сравнително еж,щия месецъ отъ предшествуващите
две години еж. пристигнали въ Варна
и еж. продадени следните количества
зърнени храни, брашно и трици:
1] Въ Варнен. стокова борса
въ килограми

н&тната линия съ вода отъ метръ и
половина—два.-Всичките здания > а
тапата с& потънали иаполвина, а цЬ-.
кои еж оъвършенно покрити съ вода.
Железно-пжтниятъ перооналъ е настаненъ въ вагони далечъ отъ гарата
на 3—4 километра и до тамъ дохождатъ треновете. Персонядътъ отъ агенциите обитава въ понтоните, а тоя
па австрийската агенция едва е намерилъ опасение на нарочно проведения
австрийски параходъ „Кроация*. Тия
неволници глалуватъ по 4—5 дни, до
като имъ се достави по некакъвъ начинъ храна. Войнишките бикети о&
станали ' посредъ Дунава. Некой
стърчатъ като плуващи по водата
шлюпки. За щастие, наводнението при
Сомовитъ съ всичката си сила дойде,
когато дирекцията на железниците и
търговците отъ своя страна б/вха
взели мерки да вдигнятъ складовете
отъ стоки при това пристанище, а
отъ друга страна и че сезона бе олабъ
за напливч на стоки, та вдигането на
стоките отъ складовете не изискваше
големи усилия и не срещна особенни
м&чнотии. Ето защо не чуваме оплак
вания за : големи повреди и щети.
При все това стихийното прииждане
на, водата, което продължава вече
почти отъ единъ месецъ насамъ,,не
можа да премине бе*ъ да нанесе как
вато и да е щета. Търговската, кжща
А. Илиевъ §, Сие е една отъ пре
търпелите значителни щети. Отъ сольта, която тя е имала въ стовирището
си, 10 — 15 вагона е била съвършонно разтопена отъ в о д а т а , нена
дейно задела я. Освенъ това и зна
чително количество дървени материа
ли еж. останали подъ водата. Щети
те и на държавата не еж малки отъ подриввнето и развалянето на ж. п ли
ния. Излишно става да напомняме, че
това положение ще требва да се из
мени еднъжъ за винаги съ измест
ването на линията отъ сегашното й
место и поставянето Ти. на такова, дв
то ще бжде охранена отъ водната
стихия.
' . ' • - ,
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Зърнени храни.

Чуждестранни борсови
съобщения.

x

Пратки за Солунъ и Александрия.

Житарско събирателно дружество
въ Видинъ.

Въ началото на текущата година
въ Видинъ е съставено събирателно
д-ство отъ видните житарски кжщи
Никола Първоловъ & Синове, Станко
Паоковъ, Цветко Ценовъ & Синове
и Спясъ Кешковъ, прЬдметъ на тър
говията на което ще е търговия съ
жита на едро (съ шлепове). Дпуже
ството ще работи подъ фирмата Стан
ко Пасвовъ & С-ие въ Видинъ. Съ
ставителите му еж едри капиталисти
чески фирми, които но само въ Ви
динъ и въ цвлата страна, но и въ
странство се ползувятъ съ големъ
вредитъ. Веднага съ съставянето на
дружелтвото браилската банка Вапса
Romuna de Credit му е открила ВД0 хи
ляди лева кредитъ. Такива кредити му
еж предлагани и отъ дт уги банки въ
Браила, между които и Вапса Согаегciali. Едияътъ и другиятъ кредити му
еж, давани въ текуща сметка, но то
Българските пчепари въ славян-'
е предпочело кредита само отъ пър
ския съборъ.
вата
банка, до ка*то засили работата
Българскиятъ пчеларски съюзъ е получилъ втора покана отъ председа си. До колкото знаемъ, това е едно
теля на чешкия пчеларски съюзъ г.. и единственно д-ство въ България,
Кеберле, съ която пай настоятелно се което съ огромни капитали пред
молятъ българските пчелари да се приема крупна житарска търговия.
абстрахиратъ отъ скръбното минало Желаемъ му пъленъ усшЬхъ.
и взематъ участие въ IV я общосла
вянски пчеларски конгресъ, който ще Отправена молба.
се състои отъ 8 до 16 августъ т г.
Вследствие отдръпването на дунав
въ Прага Сжщо така се молятъ бъл ските води, водага на Чобан-кьой
гарските пчелари да взематъ участие ското държавно блато, видинско, на
съ свои произведения въ пчеларската малявяла> бързо и имало се опасность
изложба, която се устройва по това да не би да се пресуши съвършено
време въ честь на конгреса.
и рибата да измре. Поради това об
Тоя въпросъ българския пчеларски стоятелство наемательтъ на блатото
съюзъ, още при първата покана, ре се е обърналъ съ молба къмъ Мини
ши въ отрицателна емисъль. Тия дни стерството на земл*делието да му се
управителниятъ съветъ на съюза ще се позволи да почне да лови риба още
занимае и съ втората покана. Спо отъ сега.
редъ частните разговори, които имах
ме съ некой отъ члеиовете на съве Годишни дружествени събрания.
та, решението ще бжде. пакъ с&щото.
— Аноп. Акц Д во Машинна фа
брика и железолЬярнипа ,,Ив НедСпадане на българ. цЪнни книжа. ковъ" — Габрово поканва акционе
Българските ценни книжа на- па рите си на общо годишно събрание
рижката борса СА спаднали въ по аа 20 т. м. и при отлагане ва 27 еж,следните дни съ l'/г до 2 на сто. Вь щи. Ще св разисква и върху допъл
компетентните банкови кржгове сме- нение и.изменепие некой членове отъ
татъ това като единъ видъ протестъ дружествения уставъ. (Вижъ съобще
на парижките банки противъ Бълга
нието на I стр. отъ настоящия брой).
рия, която игнорира свейте досегаши
— Софийската Банка-София ще иглавни кредитори, като отива да ма извънредно общо събрание на ак
сключва заемъ отъ Берлинъ.^
ционерите си на 29 априлъ и въ слу
чай на отлагане на 6 май. Ще се раз
исква изменението на некой члено
Наводнението въ Сомовитъ.
То е ужасно. То о несравненно по ве отъ устава.
год Ьмо отъ онова въ 1897 година,
Задело о всичкото пространство къмъ Поправено индустр. свидЪтепство.
Шевенъ и целата околность на 4—о
Министерството на търговията, прокилометра задъ гарата и по коритото мишленоотьта и труда е съобщило въ
на р. Витъ и е покрило железно- т о в а на финансите за сведение,
-•*»
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БРАШНА.
Варна, 17 априлъ 1914 г.
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Колониални стоки.
Варна, 17 априлъ 1914 г.
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КАМБИО.
Българска ^аройна $анка.
(Варненски клонъ). >
Варна, 17 априлъ 1914 год
Камбио на виждане (чекове).
Купува Продава
107-25 107 75
131 90 1 2-60
26 9/ 27 14
1 6 7 107 25
П 2 05 1 2-70
Ю7 2) 07 80
Русия книжни
2838V—
Цариградъ
24 *5 24-75
106 8 V 10-^ 25
К 6 75 107 35
Италия
1<7 15 1< 7 75
Швейцария
Ромжния
106 3U 107-30
Наполеонъ у Виена крони
Комисиона за преводъ минимумъ
на всички горЬозначените държави
1 лв. Комисиона за преводъ въ вжтрешностьта на царството е '/ s % с%
минимумъ 25 стотинки.
Парижъ
Берлинъ
Лондонъ
Анверсъ
Виена

Банковото дЪло въ Англия.
Презъ поелвдните 20 години чие
лото на банковите учреждения въ Ая
глия и състоянието на по-важните
имъ пасивни операции еж се изме
нили така:
1892 г. 1913 г.
Броя на банките
159
73
Въ мил. фунт, стерд.
капитали
84 4
85
резерви
38 0
49"
депозити
679 4 1172 7
Така че презъ последния 20-годишенъ периодъ числото на банювите
учреждения значително се в н> малило,
което говори за големата концентра
пия на банкото дело въ тая страна.
Собствените капитали на банкитНЬ
презъ това врЬме еж останали почти
безъ изменение; сж,що малко еж, по
раснали и банковите резерви Много
еж се увеличили депозитите, които
въ началото на настоящата година еж,
съставяли колосалната сума повече
отъ 29 милиарда лева; процентното
отношение на капиталите къмъ депо
зитите е било въ 1893 г. 12 3 7 , , а
въ 1913 г. — само 7ч»7в" ^

Таражъ Ларушебъ
София
жгълъ бул. Евл. Георгиевъ и Оборищш.
Намиратъ се за продань
съ най-износни цени:

Французин АВТОМОБИЛИ,
автомобилни масла, бензина,
гуму и други автомобилни
принадлежност».

Брой 543
,ТЪРГОВОКИ ФАРЪ»

ьп.

Акционерна Банка .•Напр^дъкъ--Пд^венъ.

Унгарско Параходно Д-во „Левантъ"

на А к ц и о н е р н а т а Б а и к а „ Н а п р - в д ^ к ъ " , г р . П л ъ ч е н ъ
к ъ м ъ 31 декември 1913 год.
Сума

Каса
Портфейлъ
Текущи сметки (дебит.)
Ипотечни заеми
Полици инкгхо
Депо стоки
Депо ефекти
ВрЪменни
Публични фондове
Кореспонденти
Имоти
Банкови разноски

Сума

П ас и в ъ
Капиталъ
Резерви
Текущи смътки (кред.)
Комис. храни и стоки
Срочни влогове
Депозантни стоки
Седанти на полици
Депозантни полици
Депозанти ефекти
Дивидентъ непоисканъ
Лихви за 1914 год.
Печалби и загуби

243073 78
2545737 0 8
5С88184 0 1

615482 10
377506 95
57387 23
864940 61
139406 35
16745^45
254284 95
226192 94
.64625 60

2000000

400000
514ВД32

30495
584959
60502
574029
683702
164560
14156
23215
314625 60

Агенти — С. & В. ХОФМАНЪ.

КРЕДИТНА БАНКА
(BMQUE Ш CREDIT) .

П риход ъ

зема

Кореспонденти въ всични по-важни градове вь България
и странство.
- " •

Суми

' Банкови разноски
64625 60 I Лихви, комис. и др.
Възнагражд. служащите
|
. отъ облигации
лв.
7500
Възнагр. на упр. съвътъ
лв.
5000 12500
5°/0 запасенъ фондъ
лз.
12500
Резер. фондъ „
25000
Дивидентъ за 1913 гол.
лв. 200000 237500•

304082 —
10543 60

314625 60

314625160

ПРИЕМА ЛИХВЕНИ ВЛОГОВЕ:
. съ 4 % годиншна лихва
Безсрочни . .
. ' ."
Суми по-големи отъ 10,000 лева
по споразумение
„V съ опр-ЬдЪлени срокове
Открива текущи смЪтки; ' ' "
Сконтира търговски портфейлъ" и отпуща суми сръщу деп. на такъвъ;
Инкасира мъстни и чуждестрани полици;
Издава и купува чекове за странство и България; •.
Купува и продава цЪнни книжа, ивпълнява поржчки на чужд. борси;
Приема цЪнни книжа за пазене; •
' ' '.
Авансира суми ср.ъщу ц^нни книжа, стоки и. цесии на земания отъ
държавни учр-Ьждения;
• ,:* ''
,"••••••
Дава гаранции за търгове;
Издава акредт. и кредитни писма за всички по-важни градове въ свъта.
Пдресъ за телеграми: „ К р е д и т б а н къ'<.

гр. Плъвенъ, 23 февруари 1914 г.

Петръ Ненковъ
Ив. Георгиевъ
Т. Бакърджиевъ.

Провър. съвътъ:

0}

S

*

Ш. Жремакобъ & ИВ. ЗСьосебъ - §ургазт&

„ФЕНИКСЪ"
ФРАНЦУСКО ОСИГУРИТЕЛНО.Д-СТВО ва ЖИВОТЪ

Г да млЬнари и мандраджии,

Частно предприятие подчинено на дъравния контроль.

Основано въ 1844 г.

Не изпущайте-- случая да с е снабдите
с». нагйигв млЪкарски м а ш и н и с п е ц и а л н о

Pump-Separator,

/ ' *
~:1~~_

к.жто и у н а с ъ
О» рбия и д р .

и Турция,

Необходими з а всЬкя
Сведения и киталози

Ромж.ния,

Гаранции 114.334.поо «г.- резерви-29.<>37.000 *р. Премии въ
портфейль 81.i97.U00. Шатени ножари отъ н 1Чалото на дружеството
4lH.U5.262 ор.
За всички сведения отнесете се до представителя за
България: Р . В. МИРКОВИЧЪ & С-ие, София, Бул. Дондуковъ 43,
Телефонъ Ns 903.
Днрятъ се дЪятепни мастни и пжтующи агенти съ добри условия.

•J
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«

Българско Търгов. Параходно Д-ство — Варна.

Отъ Бургасъ за Варна

ВТОРНИКЪ въ * ч са с\тр. за Месемвоия,
Анхиало, Сояоисиъ Бургисъ
ЧЕТВЪРТЪПЪ ьъ 8 ч. сутр. ва Ме-емврив,
Анхиало, Соионслъ. Бургл'Ъ
ПЕТЪКЪ въ 10 ч. иеч. направо ва Вургасъ

НЕДЪЛЯ въ 9 ч. с>тр. 8а Созополъ, Анхиало,
Месемврия, Варна
СР'ЬДА въ 9 ч. сутр, за Совополъ, Анхиало,
Месе»врия, Варна
ИЕТЪКЪ въ 11 ч. веч. направо 8а Вгрна

Отъ Варна за Цариградъ

Отъ Бургасъ за Василико и обратно

Отъ Цариградъ за Варна
ВТОРНИКЪ въ 4 ч. а;ч. направо 8а Ванна
ЧЕ ГВЪРТЪКЪ въ 5 ч. веч. 8а Бургьеъ—Влрна

П Е 1 Ъ и Ъ въ 9 ч. сутр, направо ва Василико
и обратно е кит в день

Отъ Бургасъ за Цариградъ
СЖ,БО'1А въ 4 ч. веч. нанраво а* Цариградъ

Отъ Цариградъ за Бургасъ
ЧЕТВЪРТЪКЪ вь 6 ч. веч. напр. ва 1 ургас*

Линия Варна Кавала-Солунъ-Пирея

Услужвана вкИки дьЬ седмици. Стоки и па
Линия Варна- Деде-Агачъ—Пирея
сажери приемаме 8а: Цариградъ, Дарданели,
Уелужвана внЪки двв седмици. Стоки и па
Кавали, Солун к, Пирея, Чгшме и Хиосъ
сажери при!мяме 8а: Цариградъ, Дапданелв,
(условно) Смирна, Метелинъ.
Д(Д«-Агачъ, Порто-Лагоеъ, Пирея, Чешме и
Линия
Варна- Деде-Агачъ—Алексан
Хиксъ (условно) Смирна, Ыеаеливъ. '-•

дрия-Сирийски брътъ

Линия Варна-Аленсандрия-Сирийски
брътъ
Уелужвана мЪесч^о пъ s s „Царь Фердшандъ'
Тръгване 01Ъ Варна на: •• Фйвр»ари, 6 Марть,
3 аирилъ, 1 и.2И май, 26 тонн, 24 ю и,, 21
август-ь, 18 соитеиври, 16 октомври, 13 ноем
ври, 11 декември. Стоки и nacawci и приемям»- ва: П а р ц п а . п , Дк| д!'Нелр Метелит
Смирна, Родосъ. Александрия, П.ргч-Саидъ
Я*а и Ь'йрутъ.

Услу> ванл м'Ьсечни съ s s „Варна (условно1.
Тр.гване отъ Варна и дни с |1здъ на»ина^ането на s's „Царь Фердинандъ". Ст'КИ приет
маме 8а: Ц риградъ, Деде-Агачъ, П'>Р10-Лаiv съ, Кавал i и Солунъ (условно) Алексан
дрия, Портъ-ьаид , Яфа и Вейрутъ.

О

-S

А Г Р О Н О М Н О

Дгентъ: ХР. ИВ. ЧИМШИРОВЪ.

Б Ю Р О

Хр. Т.-Стямболиевъ & C-ie Русе,
у'липн. ,Д1ико.1веврка".
-I) 8емле<ЪьАскй м а т и в и ;
2) Лозарски
пръ> КЯЧКИ г и н х к ^ м т к ъ ,
о б л а г о р о д е н и а м е о и к , л'овч,' к о л о в е ви л о з я ;
3 ) Винарски
преси,
гроздови д е л н и ц и , ф и л т р и , к я а ч н и . ж е д н т и м ъ . т а н и н ъ , ягбе^тт. и ир ;
4 i Млчькйрски
ц е н т р о ф у к и , ма«';н б й ^ и , к а с и г и р и г а е и rip. 5 )
(hhMeiia л ю ц е р н а ф и й , к р ч м и о цв-^к о', е о п » р < е т н цв-Ьтни и з е л е н 
чукови;
*)) Шевни
мпшипи,
дирнци, помии, преси ва сЬно. ш а п и р о г р а ф п , п и ш у щ и мипшни, м о т о р и , долнпи за поливане грядиии.

ЗшецЪпснъ книжагница. ( ^ ^
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БАЛКАНСКА БАНКА
(Banque Balkanique)
АКЦИОНЕРНО Д Р У Ж Е С Т В О ,
Капиталъ шесть милиона лв. златни напълно внесенъ.
Централа въ София. Клонове въ Вургазъ, Пловдивъ, Г '
Пч^венх, Видинъ. Русе и Варна. Агевтур.а въ Балчикъ.
Кореспонденти в ъ всичкитЪ по-главни градове на България и странство.

ИЗВЪРШВА ВСЪКАКВИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, КАТО:
Аванси cpinty ц^нни книжа и стоки, търговски шконтъ покуп
ка и продажба на мвстни и иностранни ц-Ьнни книжа: чекове,
кредитни писма и пр. Даване гаранции ва търгове и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:

Безсрочни съ . . . . . . .. .' 4Р/0 год. лихва.
Съ срокъ най-малко 6 м-Ьсеци съ 4V 2 % Г; лихва.
Влогове по големи отъ 10,000 лева по особни споразумения.
Полагатъ се особенни грижи за покупка и про
дажба на чуждестранни ц-внни книжа.
Банката има постоянно въ депозитъ различни м-Ъстни
пДшни книжа, които може, да пр-вдава веднага въ всгЬ
ко желаемо количество.
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Твхното приемане и манипулиране се извършва съ
най-голямо внимание. За предадените й храни на кон
сигнация. Банката дава авансъ при най-износни условия.
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Пр^порхчва СВОЙГБ първокачественни
колониални артикули:
дървено масло, маслини, критски и марсилски
сапуни, сухо грозде и пр.
Най-голЪмъ складъ въ Варна за английски камени
въглища кардифъ, антрацитъ за газож. мотори, коксъ.
ЦЬнн и условия при поискване.
виняванннаияк!

София, бул. Скобелевъ, 25.

.о
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„

v

иг*
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Прозветотъ

истински персийски килими

гарантирани въ вевко отношение.
Изработватъ се килими по поржчка, а въ склада
се намаратъ най-разнообразни такива.
Телефонъ № 1212.
Телефонъ № 1212.

t

са

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

Е. М Ю Л Х А У П Т Ъ &." С-ие, Командитно Д-ство,
Машинна фабрика и желЪзоллярница — Р У С Е .

СОФИЗШ,

BAHKi

Българско Акционерно Анонимно Дружасто.
Централа София, — клонъ въ Ваи^и
ОСНОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 1,000,000 лева."
I Сконтира търювеки полици

Фабрика за цементови издалия
БРАТЯ

МНТ.ВЕВИ-BRPHR.

Честь имаме да иэвветимъ ва интересующит^ се, че въ фабриката
пи, находяща се до квартала „Кадиръ Баба" въ градина бивша
КараПеневв, се памиратъ най дсброкачеитвенитЬ цементови и гип
сови изделии : Цв-втни плочи } азни видове; тротоарни и дворни
плочи, ва които 8драпипата отъ опитъ е напълно докавана; бордури
за тротоари и дворове, разви видове блокове за цоколи; канализа
ционни тр&би св рячни диамет| и, керамиди марсилски типъ; стжпалв обикновеини и мозаичени, омивалници, корита, равни кор
низи; различни гипсови и цементови статуи и украшения 8а кжща,
и равии чешми мозаични и цементови и разви шадравани,^урни
за бани и други.
По поржчка фабриката ияряботва каквито и да било цементови
и гипсови ивд'Ьлия.

Печатница „ 3 о р а '

Варна.
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Прьпоржчва особено своя новооткритъ отдйлъ за купуване
и продаване зърнени храни на комисионна.

в. i . ПЕРСИЙСКИ т

*>Ы ni , 'J'i±i''T"**^"

1

ПоНЕД'ЬЛНИКЪ въ Я , ч. сутр, и обратив
сашия день
ЧЕ I ВЪРТЪКЪ въ 8'Д, часа сутр, и обратно
с*щия день
OCBTI ъ ва горннтЬ ш лстанищч приемаме стоки з а Алексзн1рета, Триполи, Латани»
и островъ'„' ииъръ" съ трансбортъ въ A.ie еандрпя; ва Вати, Карлова« и, П'Т«осъ, Сими,
К а л и я м ъ К сь, Тиг и У и ве чки дру и гръцки о тр ви о тринсор|Ъ въ Пирея.
3..(И;л*жка: В . лучай на лошр вр 1 we, карантина, или други причини, изпълнението
на равиисанието или ч а ч ь от иег.> св iiptiycTa о ява ил > вамЪнява. ПараходитЬ не могатъ
•дч тр'ынатъ ио-рано оть определения часъ
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Линия Варна—Балчикъ и обратно

Справки и сведения дава вскога Агенцията.

»
»

ВсЬки
Вториикъ,
Четвърт.,
С&бота и
Ионод'Ьлц,

л

я
о

такт

1914 год.

Отъ Варна за Бургасъ

ПОЫЕД'ЬЛНИК'Ь въ Ь чага вечер, направо
а. Цариградъ
П Е Т Ъ К Ъ . 10 ч. В! ч. ва Вургасъ— Цар град'ь

С5
•фв

610 „

сутр.
7 65
»
бс5
»
1»
п
11В
«
м
«вчерь 10 S
п 10>

Варненски Клонъ.

па итнерееуюшит-Ь се.

РАЗПИСАНИЕ

ее

1255 »
З10 „

Тръгва
п
»
«
п '
-

съ опрЪдЪлени премии противъ пожаръ.

принадлежности.

Ы

1914 год.
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Калафатъ
Видинъ
Ломъ
Бекетъ
Рахово
Бешлии
-Корабия
Сомовитъ
Никополъ
Т. Магуреле
Свищовъ
Зимничъ

Българско Търговско Акц. Дружество

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

СВ-БП,

мнндра!
изпращаме

ffi
8-

]2»о сутр.

ФРАНЦУСКО АНОНИМНО ОСИГУРИТЕЛНО Д СТВО

„ФЕНИКСЪ -V-ПОЖАРЪ

За работата и со тдностъта даваме на нашитгь клиенти
15 Мдишна гаранция.
. , . ' . .
Имиме и всички млЪкареки

J? Трггва

8"0

Осигурени капитали на края на 1912 г. — 720.00и.(Ю0 лв.
Фондъ за гаринция: 435 000.000 лв
Рисвътъ за войннта гарантиранъ безъ допълнителна премия.
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,Ha долу

Общи условия много либерални и особено благоприятни ва осигуррнитв.

най практични, икономични, солидни и
леки о т ь всички други с и с т е м и .
О п и т а н и и пръчюржчани о т ъ д ъ р ж а в 
ното землед1$лско у ч и л и щ е в ь Садово, с ъ
свидетелство № 4 7 2 .
Най разпространени

Основано въ 1844 г.

Главно сЪдалище въ Парижъ, 33, rue Lafayette.
Застраховки: Ц-влъ животъ. смесени, 8естрени, комбинирани,
пооулярви и др.

за мандри и м^нарници

вь ш . on, откриване «а навигацвя.а до второ ра81,ореадан«о.-

m

Централа въ София, Клонове въ Русе и Варна.
Да

Печалби и загуби з а 1913 год.
Суми

Акционерно Дружество
Непълно внесенъ основ, капиталъ лв. 3,000,009.

ОМФТКА
Р азх о д ъ

Изв-встяваме на заинтересующигЬ се, че щ е имаме седмично
слЪдния рейст: "
,
•
Парахода, идящъ отъ Галаць—Сулина—Кюстенджа, пристига
въ Вургасъ всЬки Вторникъ въ 7 часа сутриньта и заминава за
Цариградъ сж,щия день въ 4 часа под. об'Ьдъ.
•" '
Парахода, идящъ отъ Цариградъ, пристига въ Бургасъ всЬка Неделя 7 часа сутриньта, а заминава за Варна—Кюстенджа
—Сулина—Галаць и Браила П часа пр-Ьди об'Ьдъ, седмично за
нагори и надол-Ь.
Рейса се подържа отъ два парахода: „Корвинъ" и „Келетъ".
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Да дава

^j^ojlss^^^SS.

ПЖТН0 РАЗПИСАНИЕ

БАЛАНС Ь
А кти в ъ

I-BQ импср. кР. пРив.

I £;тлл*у™с™,л*а?/г т "«™- »••»••
в*»., кввги

У

дьржавии, общицеко i ч х н и тоцЫ
6

5 ll'Z r»Z * t s 7™ш°
с» Bp*.»PM,MTir»S
по най-изноевнъ курсъ

ългарс

"°™ - ™»«i'»".

°"TI"'K™ "* "Р»» 8 "» " »6щ.и-

" и " ""поетапни ц-fciinii книжа

Р
на български произведения.
* а б р и к а а търпи ианосъ
II При Банката има тъпгпЛпг,я „™„*
12 Банката взема у ч а с Т И П Г о б ш Р П т ! Л Ъ 8 а а г в « У Р » » комИс-Иойа.
в Bjw, n>ш штл
ши Банката е открила npuZlJ.Z
f
'
?« б °"
ем а
който прпдставлява mptumn, Amll,
У Ч™,ьиъ
0,пдлл*
дружества ва Америка
пглписки и Фре„ски
ицнчтлнн
Н Софийската Банка приема влогонп и „
М/
» г о « и ш " о на безсрочиит-в влогов L f К ° И Т 0 1Шщл ЛЙХВЙ=
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