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За обявления:
гармондснъ рсдъ на 1-ва
стр. 1 лв., на 11-ра и Ш
стр. по 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки.
За по1ече j)6Hapcr
се прави особенк
разумение^ |1,)
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Недьля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сжбота
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Вбонаментъза Бъпгария:
За година . . 16 лв.
, 6 м-ца . . 8 .
. 3 м-иа . . 5 в

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство:

СУБСИЛИРАНЪ ОТЪВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАЗСКАТАТЪРГОВСКИ

„^•За година • . 30 лв,
.&. 6 м-ца , . . 15 .
' ^винаги прЪдплата

Уредничеството се пом-Ьщава въ собствения домъ на уредника.
У р е д н и к ъ * П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ. кутия № 61

(Телефонъ № 135. П уч. ул. .,Малка Пр-вславс'ка).

ВАРНА -СОФИЯ.

СПЕЦИЯЛНО ?
ВЕКТРОТШИЧККО & ИНФОРМАЦИОННО

„БЮРО"

Информира и пр-вдставлява разни електротех ични фабрики по съобщителни и осв-Ьтлителни инсталации, сжщо и наемане на помещения,
продажби на имоти и служба по всички отрасли на търговията,
промишленостьта и занаятигв.
Вс-вки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потр-вбни за гр. Варна, провинцията и странство. Нриематъ се и застраховки: за животъ на , Ню Иоркъ" и за пожаръ на д-во ,,ФРНИКСЪ'.

,

Бурмовъ & Станчевъ — Габрово
Ковшсиона, ei спедиция и вр-вдставителства, купу-

ва и продава разни стоки за своя и чужда см-втка.
Пр-вдставителства у Варна, Русе, Свищовъ, София и
Цариградъ.

Складове отъ английски, камени въглища кардифъ
•—— Ан-рацитъ английски.
•
Коксъ за леяри, керемиди марсилски, жел-Ьзни греди,
цинкъ, калай, бакъръ, синь' камъкъ, тенекии черни, ламарина, циментъ.
Г

Ивпнъ Валекъ—Габрово.
Осв1шъ пр-вдставителствата Ра многою други кжщн, има пр-Ьдставителството и на прочутата св'Ьтовна машинна фабрика Менусъ,
акционерно д во, въ Франкфурт* н/Майнъ, която е специална по
фабрикуването о'бущарски и кожарски машини. Отъ нея, съ пр-вдставителството и съд-вйствието на ьжщата ни еж. построени въ Габрово
три фабрики за обуща: фабрика „Янтра", фабрика „Прогресъ" и
фабрика 'Бизонъ", конто дадоха отлични резултати.
На интересующит-в се сме готови вс-Ькога да изпращаме вевкакви каталози, проспекта, обяснения и др., стяга да се отнесатъ
до кантората ни.

„ГРИТЦНЕРЪ"

ВАЖНО ЗА ГШТНИЦИТЪ!

НОВЪ ХОТЕЛЪ

ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ |
—

БЪРЗОХОДЕНЪ

Телефонъ № 223.

ЙВРДМЪ В. ХРИСТОВЪ.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВЪ — Варна.

'•»*

Съобщсния, ржкс
суми се изпдащ?
уредника П

КАМАРИ.

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

Единъ брой 10 стот.
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ДОБУРГЪ
СОФИЯ.

™

На жгъла между „Пиротска" и „Ломска„ улици близо до банит"в. ср"вшу халит-в и главната' синагога— Лице югоисточно Парноводно отопление и електриче^о осв1>тлейие Хотела ё мобилиранъ
съ най-модерна конфортна и хигиенична мобилировка. Прислуга бърза и акуратна, извънредна чистота и честность. Хотела е строго
фамилиаренъ.
Ц%ни достжпни за всвки. — Телефонъ № 723.

ШСЩШ^^Ж%
^<Ш^Щ^гЛ^
i , T ^ . - ; i v

- ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА
ВЕЛОСИПЕДЪ, ,.--

ТИХА И БЪРЗОШЕВНА.

ле,нодеин,»иЩ. се, ЗДРАВА

съ специаленъ апаратъ за. бродиране шиюща напрЪдъ и назадъ
гарантирана и луксозна машина?
.

тг- ВЗЕМЕТЕ си „ Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ "

^

НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЪГЛЕДАТЕ

^

прочутитв мишипи и велосипеди „ Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ
Защото само този не е взелъ отъгвхъу който не ги е видълу
^ П Р О Д А В А Т Ь СЁ ВЪ БРОЙ WW СРОЧНИ ЙЗПЛАЩАНИЯ—

ЦОНРАБКИ

БЕЗНЛАТН0.

ГОЛЬЛЪ ДЕИОЗИТЪ
отъ най-усъвършвнствуванитгь Плвтачни [Машины

Саиунепа
•

;

•

•

•

•

.

фабрика

„СОЛУНЪ"

НА

Братя Каназиреви
въ София.

Произвежда чистъ марсилски сапунъ 72% който не отстлпва по
нищо на истинския марсилски такъвъ подъ запазена марка .Бориславъ*.
Единствени производители на прочутия с а п у н ъ за пране
„Прогресъ" „Солунъ" и „Екстра."
Порлчки на едро испълнява най-акуратно.

I-ва Българ. Парна Сапунена Фабрика
=
„РАЗЛОГЪ,, = =
на Братя Каназиреви & Сче,Бургазъ.

и

Пустна въ редовна продажба произвежданитв въ нея най-доброкачественни марсилски, турски и др. сапуни.
Клиентигв й ще нам-врятъ винаги най-изгоднитъ- условия и акуратно изпълнение на порлчкит'Ь си.

.,УНЕВЕРСАЛЪ"

Ц1ЩИ БЕЗЪ КОНКУРЕНЦИЯ.

ДЕТЕ0РЪ"2«
JV
СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕВЕЛИНИ.
Представители за Бъпгария БР, И. БЪКЛОВИ/ Ру°°, София, Варна.
о о о о ПрЪдставителство въ всички градове на Царството о о о о

И. М. Щ Е Р Ш В Ъ I Cie.
Централа въ София

Драгановъ & Златаровъ — Габрово.
Търговия — Агентура — Комисиопа
:: :, : Е к с н е д и ц в я — И н ф о р м а ц и и = = = = •
Съобщаватъ на интересующигв се, че осв-внъ другигв
я,
I работи, конто имагь, кзвършватъ транспорта на вс-вкакъвъ
видъ стоки по всички [направления--въ. Царството и вънъ
отъ него, съ най в-вщо прилагане на тарифит-в.

К^^^^[^ш:шж1:шж^пж:шш

Ел. Мошоновъ

Александрия (Египётъ)и агенцйивъКаирокПортъ-Саидъ,
Агентура — Номисиона — Пргьдставителство.
Дава вевкакви св-Ьдения безъ никакво възнаграждение на всвки интересующъ се по всички артикули, конто
могатъ да нам-врятъ добъръ пазаръ въ Египетъ.
По-вдставлява и продава брашна на Индустриалното Дру>кество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
к»щи на комисионни начала.
:

Адресъ- М-г El. Mochonoff, Alexandrie (Egypte)
В. P. №825.
i
:
Agences: U Cairo & Port-SaM.

Б У Л Е В А Р Д Ъ ДОНДУКОВЪ № 46 и

- ^ К л о н ъ въ Варна ==УЛИЦА ШУМЕНСКА № 1
Доставятъ вевкакъвъ видъ землед"БЛчески и индустриялни машини и технически артикули съ много ум"врени ц*вни
и леки условия.

J •• КОМАНДИТНО Д-во
За производство на разаа ножове, евчива и др.
= = жел-Ьзпи изд'вяия. = = .

Аврамовъ & Ковачевъ.
СЕДАЛИЩЕ Габрово, — ФАБРИКА — с. Нова-Махла
Отъ нова година пустна въ действие новата си модерно инсталирана фабрика и въ продажба нейнигЬ произведения, като: ножове
обикновени, ножове за вухня, ножове за суфра, за хл-Ьбъ и пр.;
сатъри (за кълцане м-Ьсо); джебпи ножчета (чикии); бръсначи; нами
и разни видове ножици: обикновени домашни, абаджийски, бербер
ски, за книга, овощарски (градииарски и пр. отъ чиста стомана, напълно усъвършецств/ванъ европейски типъ — поникелени или позла*
тени и добр-Ь полирани, конкуриращй въ това отношение на всичкит* отъ този родъ произведения.
Порлчкитт» ставатъ направо до седалищната кангора на дружеството въ гр. Габрово или чр-взъ търговскигв ни пжтници.

Alba.

Сръбско-бъпгарското сбратнмяване.
Въ сръ\цата на М'Ьсецъ май въ
Б-влградъ ще се съетои второто
заседание на см^сения комитегъ
за сръбско-българското сбратимяване. Първото заседание на тоя
к о м и т е т ъ се съетоя въ София
пр-взъ оитомврий миналата година
а това първо заседание, както се
помни, имаше учр'вдителенъ характеръ.
Началото, колкото и скромно,
биде турено. И, ако и да се явиха доста остри критики по н-вкси
лични въпроси, все пакъ първата
ср"Бща на общественат-в работници между България и Сърбия донесе изв-встно ободрение. Казваме
ободрение само, защото реални
резултати н*вмаме още на лице,
макаръ че сме петимни да ги видимъ. А и много би било да искаме резултати толкова рано! Д-влото на междудържавнигБ споразумъния е Д'Ьло, което, отъ
всички общесгвени инициативу
се най-трудно извежда до своята
цъль.
Да. Далечното минало и близката история на Балканския Полуостровъ, разгледачи съ огледъ
на общата европейска политика
и оня грамаденъ хаосъ отъ ламтежи къмъ Близкия Изтокъ, трЁбваше да ни научи насъ, малкигв
балкаНски господаретва, кжд-в еж
истинскит"В наши интереси и какви ц-влй тр-вбва да пр'всл'вдваме
ние въ нашия животъ. Ние тр-вбваше да научимъ, че залогътъ на
нашето политическо сжществувание лежи въ икономическата ни
независимость и, като така, тр-вб
ваше най-зръло да обмислимъ то
ва положение. Самосъхранението
на икономическата енергия на
нацията може и тр-вбва да е бл-Ьиъ
на една разумна държавна полити
ка. Защото само чркзъ личното
богатство на народа може да
се обезпечи свободата и на личностьта и на държавата.
Такава е политическата максима,
конто пр-всл-вдвать политиканиг в на цъла Европа; такава тр-вб
ва да е тя и за насъ. Българскиятъ народъ и българската
държава жив-вятъ своето юноше
ство; г в еж слаби и дори немощни. Но, тъ даватъ чудни признаци за усп-вх-ь и завоюаание; т-в
даватъ доказателство, че еж н&лучкали п р а в и я плть. И тоя
правъ пжть е—засилването ико
номическата мощь на нацията
и на държавата.
Икономическата мощъ на гацията се твори отъ фактори вжтръшни и фактори вънкашни.
Къмъ тия вторитъ на първо М'ЁСТО
;стоятъ между държавит-в, търгов
ски съюзи, конто еж най ефикасното ерздетво за създаване скленъ отпоръ ср-вщу чуждо на
шествие. иИ-'Днесъ когато съ ра
дость отб-вл-взваме, пръдстоящето
второ заседание на сръбско-българския комитетъ за1 икономическо сближение, ние не можемъ да
не изкажемъ наша та интимна ми
съль, че въ дълото на тоя коми
тетъ ние виждаме подготовляването условията за единъ сръбско-български търговски егюзъ!
Тоя съюзъ е мечта, въжделена
мечта е на интелигенцияга и на
промишленото и търговско съеловие, гледаще по-широко върху
живота на двъгв съевдки! За до
брото на двата народа той се
желае отъ всичкигЬ добри синове
отъ Сава до Черно море! Той се

желае и би се осжществилъ, ако

политиката не се намъеваше вред
но и не парализираше добрит-в
му начинания!
Сръбско-българскиятъ к о м и 
тетъ ще прояви своята най-плодо
творна работа имено въ оная об
ласть, кжд-вто ще даде пълно и
категорично осв-втление на основата, върху която тр-вбва да сжществува съюза между Бъл1'ария
и Сърбия и въ допълнение, на
което осв-втление той тр-вбва да
тури и първит-в камъци и б-вл-взи. Безъ всъко движение въпросътъ тр-вбва категорично да се
постави, толкова повече, че ус
ловията на живота на ДВ-БГБ стра
на благоприягствуватъ едно вза
имно допълняюще се стопанско
развитие, което ще даде всичката възможность да се развие ед
но интензивно стопанство въ ед
на домашна, двойно по-голъма
граница. Махната границата при
Царибродъ и заличенъ Тимока,
съюзеното славянско господарство
на Балканит-в ще пр-вдетавлява
единъ повелителенъ ф а к т о р ъ ,
първостепеното значение на кой
то ще бжде признато безъ коле
бание отъ всички ония, чиито
апетити днесъ гледатъ толкова
шетървено скромная стопански
поддемъ на свободна Сърбия и
България.
Да. Ние държимъ да подчертаемъ тая главна и сжществена
мисъль — че на стопанска основа
само тр-вбва да се водятъ прътоворит-Ь за едно Ьръбско-българско единение! На стопанска по
чва само е мислимо да се постигне истинско реалния резултатъ!
Защото, не е тайна за никого
факта че ц-влата мирова поли
тика на наши дни не е нищо
друго, осв-внъ единъ системати
чески и методно извежда нъ планъ
за икономически завоювания.
Банално е да се изброяватъ
подробностигв. Ония конто чертаятъ широкит-в линии на бждащето, не бива да се губятъ въ
дреболии. За това пъкъ т-в не
б и в а да забравятъ, че отговорностит-в', конто поематъ съ
своята работа, еж голъми!
Нека в-вриаме въ просв'втенитъ
умовц на ония, конто участвуватъ въ смъхения сръбско-бъл1арски комитетъ! Нека върваме,
че тия избранпци, ако и иосочеНЙ избраници ще се проникнатъ
отъ сериозностьта на своята на
родна и общественна служба и
ще направятъ зеичко, което 'мо
гатъ и за което силит-в имъ стигатъ, за да турятъ д-влото на
сръбско-българското сбратимяване на здрава стопанска основа.
И, нека не забравятъ, че ц-вма
друга основа съ практически ре
зултати, осв-внъ статистиката.
Съ тия пожелания искаме да
се готвятъ на пжть за Бвлградъ
софийскигв д-вятели на срабскобългарекото сбратимяване!

| Хр. Цв-Ьтковъ & Ивановъ
ВАРНА
Складъ

отъ първокачествени
материали за

обущари и сарачи
на едро.

Ангелъ В. Мангрели
свищовъ
.
Т Ъ Р Г О В С К И ZZZZZ
~ Щ

ИОСР'ВДИИК'Ъ
(мнеитинъ).
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.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'

Търси се енергиченъ човЪкъ

Предстоя щата криза па Вдлшшитв и Континента.

за осигуровки на Дружеетвото „ Ф е н и к с ъ "
за ЖИВОТЪ и ПОНШ'Ъ при
БАНКА „Прогресъ" ВАРНА.

Огъ днесъ нататъкъ, както се виждя, за ц-вколко м'Ьсеца ще играе голвма ролъ въ свътовнит-Ь тържища
нолатиката.
Политическая небосклона, е много замъглнвень. Зааушването иа ДарданеВ ЖГПМ 1.1 кт и УХ • ПГГВГУГТН п LW г •~а;ткг£гах--таги'« и won r rmrura "xrrrrgrm
литъ- лиши тържищата на континента и
етрэнят-Ь на Егейското и ср-Ьдиземното морета оть редовнигЬ пристигания
на храни отъ Чериоморскигв житииg на ИВАНЪ КЕНДА - София.
ци, като хвъчли въ хаосъ нашия, руaxagggiimJHr^jbnjuKJLJBjaxaT
ския и ромлнския експорти. При все
НОВООТВОРЕНЪ ХОТЕЛЪ СПЛЕНДИДЪ
че проливигв днесъ ел отворена вече,
Въ цснтрътъ на града срътцу градскитЪ
обаче,
загубить посл-Ьдвали отъ затвамииерални бани, кжща отъ I раигъ. Асенрянието му ел толкова голыми, щото
сьоръ, парно отопление, електрическо освЪтлснис, прислуга. Виенско кафене съ
много отъ нашигв търговци едва ще
три билиарди. Отдт>лна стая за игра.
могатъ да се завзематъ, ако не полуИ. Кенда съдържатель.
чатъ обезщетение.
__
Sofia
Опитит-Ь на Балканские държавиMeu errbffnet hotel spieиdId
-2
ци да се конфедерирагъ пропадна и
Im Zentrum der Stadt vis-avis der Stadмисъльта за разд-Ьлението на Евроtischen Mineralbadern Haus I Rang. Kift,
пейска Турция изоъкна иай-релефно
Zentralcheitzung, Elektrische Beleuclitung.
още еднъжъ сега. Влтр-Ьшно Турция
s
Deutsche Bediennung, Wiener-Kaffehaus mit
е разбъркана пакъ/ животъ, имотъ,
drei Billarden. Spielzimraer separat.
честь ел наново покрусени; чети кръJ. Kenda Hotelier
стосватъ с т р а н а т а . Очаква се само
Sophia
едпнъ гърмежь още отъ вънъ, та руFonde recemment hotel splendide
Au centre de la ville vis-a-vis au bain
скит-Ь, българскитв, ромлнскитЬ, сръб*«(£
mineral, maison de premier rang. Ascenseur,
скит-Ь и гърцкитЬ войски да потегL
chauffage central, eclairage electrique, ser
jj^^ irr^ vice francais cafe viennoise avec trois bil- лятъ напр-Ьдъ,
Споредъ твърд-Ьниета происходящи
lards. Chambres particulieres a jouer.
отъ
атинскигв полуофициални извори,
J. Kenda Hotelier
Италия щ-Ьла скоро да окупира всичН-тасгегагезаг T d ^ - e r r i ^ - t ^ p r f c H ^ - r - - ^ ^
- » п а а ; r w i и я :• У Я Г Д Т Я китв острови въ Архипелага. Адмиралъ Ваалъ е пристигналъ въ Таран
та и взелъ командуванието на флотата, като издигналъ адмиралското зиаме на парахода „Vittorio Emanuel".
Тия дни ц-Ьлата и талианска флота излиза на открито море.
Вм-Ьшателството на силит-Ь въ Егей1
Практвческа и иконоското море влиза въ сила на 1-й Май.
м и ч е с к а шведска машина за
Въ ЦариградскитЬ дипломатически
сфери
влад-fee гол-Ьмо раздразнение
готвенесъ обикновенъ гась.
поради концентриранието на австрий
ски войски при Нови-Пазаръ. ,•
везъ ФИТИЛЬ, БЕЗЪ ШУПЪ,
Разбира cef че при подобии условия
БКЪ ПУШЕНЪ И БЕЗЪ ПИможе да се говори само за грабежи,
но не и за редовна търговия. Изобщо
ризт.
ние стоимъ пр-вдъ изненади и възможСвеция № 0
лв. 1085
но е едвнъ недалеченъ день да осъмнемъ отвр-вдъ объркани. Ето защо
„ №1
, 1285
вевкой тр"вбва да блде на щрекъ за
„ № 5 не шумящи » 13*85
да поср'Ьщне събитията подготвень.
,
№ 9 плтническа , 14 85

Хотелъ Сплендидъ

„СВЕЦИЯ"

Испратени съ пощ. колеть. Понравяне бесплатно, осв-Ьнъ когато се промъни н-Ькоя часть.

Гасиорежданио до пача липка
на царибродската жел-взоП2ьтна станция.

обмитване началника веднага уведо
мява получателя за задължеиието й,
като въ слщото вр^ме се поканва да
изпрати нуждиигв по обмитването
книжа (фактури и др), споредъ слу
чая и сумата за изплащане митото и
д^уги митнишки разноски (§ 188 отъ
постановленията на локвлната тарифа).
Тр-вбва да се има пр-вдъ видъ, обаче
че ако получателя отлагл, не се отзове на поганата и въобще не земе
м-врки за да улесни и прави възможно
обмитването, началника е обязанъ да
ув-вдоми изпращача, съ пр-впорлчено
писмо, за зрдържането на стоката и
за пр-вчкит-Ь по пръвозването й до
станцията на м-встоназначението, не
по-късно отъ срока Щ/вдвиденъ въ §
64 отъ правилника за експлоатация и
то направо чр-взъ отправната стан
ция, безъ поср-вдетвото на станциитв,
конто ел пр-Ькартираля пратката (чл.
20 отъ споразум-внието върху слщия
правилникъ).
Касателно поср-вдничесвото на други
лица по обмитването на вноснитв
стоки, главната дирекция счита необ
ходимо нуждно да даде изчоженит-fe
по-долу разяснения, за да не се оставя
на когото да било да борави съ ираткит-в подъ митнишки надзоръ, до като
посл-вднигв не ел пр-вманали въ глц-вт-Б на получателигв имь и до като,
сл-Ьдователно, отговорностьта на жел-взницата надъ повёренит-в ней за
пр-ввозване стоки нее взтекла.. ШВ-БСТНО е, че правилника за експлоа
тацията (§ 54 алинея 3), лежащъ въ
основа на контракта за пр-ввозване,
оставя на добрата воля на желъзци"цата, или тя сама да извършва митнишкит-в, октроалнит-в и полицейскигв
формалности или да ги пов-врява на
н-вкой комисионеръ. Тукъ, обаче, се
визиратъ само формалностит-в по пр-впращането на стокигв (транспортни,
транзитни формалности) ако би имало
да се извършватъ такива, за npjпугдане въ влтр-БШностьта на царството или транзитъ обиковени или специялни стоки като: експлозиви, лесно
Запалителни, животни, сурови жявотински произведения и др. Операциит-в,
обаче по обмитването (operations de
douane) не само, че не може, споредъ
алинея 4 отъ слщия параграфъ. да
се извършватъ отъ комисионеръ (пов-вреникъ) но не ноже даже и да приелтевува такъвъ при обмитването, за
Да дава нуждни сведения и пр-ьдставя
своит-в заб-вл-Бжки, ако имащия право
на стоката разбира се изаращача—не
ё посочилъ своя пов-Бреникъ, чр-взъ
вписване въ товарителницата заб-в
л-вжката пр-вдвидена подъ точка 12
отъ приложение II къмъ правилника
за експлоатацията.

ти съ 108,130,0J0 лв. показватъ уве
личение отъ 8,080,000 лв, сравнително 1910 г.
Американска търг. катара въ
Цариградъ,
Търговската камара па Съед. Щати
въ Цариградъ създадена пр-взъ мартъ
1911 г., пока зва вече ycn-вхи, Въ края
на 1911 год. тя е брояла около 400
членове, пръсиати по ц-влата турска
имиерия; иядава едно трим-всечно списение «Levant Trade Review" като
органъ на тйнигв стремежи да уси
ди търговскитв отношения на Турция
и Съед. Щати. Въ Смирна и Солунъ
ел оенэвани клояове на тая търговска камара. Мясионеригв, твърд-Ь разпространеии въ Турция, подпомагатъ
д-вйностьта на камарата. Главната ц-вль
на камарата е да засили директнитв
морскя н банкови връзки.

наги да разберемъ, че /ТУР™» «ио
пр*дъ силата пр-встава да олде на
хална и отстлпя.
За параходитъ намиращи се въ Цариградското пристанище
Управлением на цариграцекото при
станище е поискаЛо отъ параходнит-в
агенции списъкъ на находящигв се
въ пристанището йараходи заедно_съ
датата на пристигането имъ и съ обоз
начение м-Ьстото, КЛДБТО се нашфатъ.
Такъвъ списъкъ ё билъ пр-вдетавенъ
вече на 20/IV т. г, сл-вдъ об-вдъ отъ
т-взи агенции. Пристанищното управ- ,
ление ще се основава на този списъкъ
именно за да издава на параходит*
номеръ за излизане отъ пристанището.

Международен^ конгресъ на пощит* пр-Ьзъ 1913 г
Споредъ едно съобщение на държавния секретарь на пощат-в въ Гер
мания, блдащия международенъ кон
гресъ на пощит-в ще се държи в-вроятно пр-взъ 1913 г. въ Мадридъ.
Нетролнитв извори на Майколъ
Стайсъ.
Петролнит* извори на това дружес
тво сега давать по-гол-Ьмо производсво. Пр1зъ миналата седмица ел дали
сл-вдующит-в количества; понедвлникъ
4400 пуда, вгорникъ 7320 п., ср-вда
8&00 п. и чегвертъкъ Ю,ООо п.
Производството пр-Ьзь седмицата,
която свършва съ 14 априлъ даде
42,242 пуда или 681 тона приблизително, ср-Бщу 44,140 пуда (712 тона)
за пр-вдидущата седмица.
Приходить- отъ Тесалийскитъ
желъзници.
Тесалийска линия.
1911 драхми 1912
Прих. прЪзъ мин. седм. 239.360.75 317.812 75
- . • . 12-18 мартъ 36.803.30 29.749.25
*
270.164.05
347.612
ч

Линията

Воло—Лехония.

Прих. пр-Ьзъ мин. седм.
. 12-18 мартъ

11.706.30 15.915.75
1.397.45 . 1.616.05
13.103.75 17.531.80

Линията Лихония—Милисъ.
Прих. пр1яъ мин. седм.
. 12-18 мартъ

5.040.60 7.804.25
708
, 824.40
5.748.60 8.628.65

Търговскот^ отделение при главната дирекция на жел-ьзницит!! и пристанищата съ № 32959 пр"вдписва на
началника на царибродската ж'ел'Ьзо'плтна станция и др. щото стокитф
идящи
отъ странство, съ м-встона те
София.
Освобождаване параходигв отъ причение до влтр'Ъшнй станции, градове
ул. „Пиротска" № 15. Телефонъ № 814.
станищни такси.
,
и други м-вста, гд-вто н-вма митница, j Вънщната търговия на Франция
Манистерския съв-втъ въ иосл-вдноще се задържатъ въ Царибродъ. за
обмитване пр-вдъ царибродската мит А Споредъ официалнит-в данни внеса то си зас-вдание е разгледалъ и удоница. Сь тоанспортирането до мит- и износа на Франция пр-взъ 1911 г. бри-лъ доклада на министра на женицит* въ София и Пловдивъ стокит* сравнително съ 1910 г. пр-вдетавя сл-вд- Л-ЁЗНИЦИТ-Б, пощит-в и телеграфит-в,
г-нъ Франгя, относно освобождаванене предназначена за тия градове се нит-Ь цифри (въ хиляди лева):
то отъ пристанящни такси параходиВносъ
нарушава чл. 233 отъ закона за митт-в, конто ел били принудени да чаницат* в министерството на финан1911 г.- 1910 г.
сит* съ право настоява да не се обр*- Хранит, продукта 1,989,832 1,413,031 катъ въ нашит-в пристанища до отменяватъ митницит* въ София и Плов- Сурови материали за . й а о Q7Q . „. г с - , варянето на Дарданелит-в. Споредъ
Справка въ Редакцията.
4,638,979 4,345,671 това, както вече съобщихме параходавъ съ обмитването на ст'.ки пр-вд- (.индустрия
фабрикати
1,531,856
1.414,830 дит-в ще платятъ пристанищна такса
"назначени за други влтр-вшни станции,
?J
1градове и м-вста. Подобии стоки сл-вд- |!
Всичко
8,160,667 7 172,332 само за едно пр-встояване.
]ва да се задържатъ на границата и К' '
Износи
да се обявяватъ и обмитватъ d'office,
на параходитв прЪзъ
'Хранит,
продукти
858,199 Минаването
както пр-вдписватъ §§ 181 до 187 Сурови материали за i725,210
Дарданелит-в,
q.
о
,
П
1
Q
О
847
7
1,У1»,1/и
J.a.u.et/
:Включително отъ постановленията на : индустрията
Морската камара на чуждестраннифабрикати
3,039,761
2,960,951 т-в параходни д р у ж е с т в а въ Цари
&)*-• Намира се въ центра на града, има локалъ, който се поевщава
[Тарифата за пр-ввозване стоки и пр.
отъ [фабрикантит* и търговцитъ- и, въобще, отъ най-отбраната гавъ локално съобщение.
^ощенски колети
487,906 483,808 градъ е имала на 20/IV събрание, въ
бровска публика, на отд-влно, при локала и хотела има и рестоI
Всичко
6,172,075
6,233,805 което е взела СЛ-БДНИТВ р-вшения:
Горнигв разпоредби не се отнасятъ.
рантъ: съ отлична кухня. Въ хотела, локала и ресторанта се пази
1) Пр-вдъ видъ натрупването, ьоето
i Увеличенито вноса на суровигв ма
разбира
се,
и
до
стокит-в
идящи
отъ
идеална
чистота, има редъ и бърза прислуга. За иностранцигв, осотериали за французската индустрия се слществува въ пристанището, парахостранство.
изираодачиг-в
на
конто,
съ:
^бенно, има пр'вимуществата, че ставатъ обяснения на вевки европейгласно § 48 алинея 3 стр. 53 отъ отнася главно за памука, каучука, въг- ди-гв не ще тр-вбва да и^лизатъ, ос
"ски езикъ, а най-много, че въ него ще иматъ комфорта на истински,
|
правилника за експлоатацията, би по- лищата, петрола и металит-в. Увели в-внъ съ разр-вшението на властит-в и
европейски хотелъ, освътляванъ съ електричество и изящна мебель.
сочили станцията, въ която ще се из- чение™ вноса на хранителнит-в про споредъ датата на пристигането имъ
Отъ съдържателя
вършватъ формалностигв по обмит дукти е обусловено отъ слабата рекол- въ Цариградъ;
2) Пощенскигв параходи, конто чаването. Наистина, гпоредъ цитирания та пр-взъ мин. година. Лачи твърдъ
параграфъ отъ правилника за експлоа добр-в увеличението вноса на фабри- катъ по настоящемъ въ пристанищеЕжедневно автомобилно съобщение
тацията, изпращача има право да по- катит-в, конто отъ 777 4мил. лв пр-Ьзъ то, ще тр-вбва да има-1ъ първенство
Балчикъ — Варна и обратно.
сочи ижд-в да става обмитването, ала 1902 г. досгигнаха до 1,531,856,000 надъ другитв;
Пятно рааписанив
3) За да се избътне вс-вкакво натова свое право изпращача може да лв. пр-взъ 1911 год., значи вноса се е
Автомобиль на Д-во „Довгьрие"
използува, само като направи въ то- удвоилъ за 10 години, когато износа трупване или сблъекване въ Нагара
да сте изучили най-модерната
Тръгва отъ Балчикъ всЬки день 10 ч- сутрин.
варителницата — на опр-Ьд-вленото за на индустриалнит-в продукти отъ Фран (Дарданелит-в), ферманагв ще тр-вбва
комбинация за осигуряване едно.
. Варна
,
.
3 , ел. об.
това м-всто — заб'Ьл'вжката показана ция пр-взъ това вр-вме е прогресиралъ да блдатъ пр-Ьдавани въ Галиполи на
Цгъна на билотъ за одно пдт/ванв 8 лв.
връменно на капиталъ (зестра),
подъ точка 17 отъ приложение II отъ 2,123,000,000 лв. на 3,039,000,000 единъ стационерь, който ще показва
Билети за пжтуване се продаватъ: въ Бал
разноски за погребение и раз
лв., значи само съ 43%- По тоя слу • на вс-вки параходъ неговия пореденъ
къмъ
слщия правилникъ стр. 132.
чикъ въ кантората на Д-во „Довърие," въ
носки за издържане на аасл^ц,чай французската преса прави своит-в номеръ за минаване;
>
Праткигв,
слёдователно,
адресирани
Варна въ тютюнопродавницата на Захари Диницитв, вт ведена сега само отъ
ч4) Властит-в ще доставятъ, ако е
до каквито да било м-вста въ царст- рэзмишленая върху пр-вгол-Бмата кон
митровъ подъ хотелъ .Прт^славъ*.
НАРОДНОЮ осигурително д-во
вото, въ товарителницит-в на конто би куренция на другитв държави, конто възможно, побързи и по-вечё пара
„Б АЛ КАП Ъ"
—
имало заб-вл-вжка клд-в да се извър- проникватъ въ Франция съ своит-в ходи за пилоти;
въ
гр.
София.
5) Каналътъ за минаване ще блде
ши обмитването, може по силата на артикули, макаръ че Французскит*
на
чл. 242 отъ закона за митницигв да митнични такси се повишаватъ все по- разширенъ ако е възможно; и
=
А В Т О М О Б И Л А—КУПЕ
=
6) Влизанията и излизанията ще
се транспортиратъ отъ границата за вече и повече.
иа
тръбва
да блдатъ нареждани и спазобмитване
въ
друга
влтр-вшна
стан
Анастас* П. Наранашввь—Баячинъ
ция при която има митница. Да не се Външната търговия на Швейцария вани съ най-гол-вмо благоразумие и
Тръгва:
въ най-свършенъ редъ, за да се иззабравя, че току-що цитирания членъ
Отъ Балчикъ за Варна всъки день въ 9 ч. сутр.
Общата стойность на швейцарската б^гнатъ нещастия.
отъ
закона
опр-Ьд-вля
какво
транспор„Каварна .
. , 6„сл.об.
тирането въ подобии случаи може да външна търговия пр-взъ 1911 г. спо
* Варна
„ Балчикъ „
„ ,. 3 „ „ „
става по желанието на првтежателигв редъ пр-вдварителнигв данни, публи- Около турско-българския търговски
„ Каварна „
„
>• » » ' » » »
на стокитв, а споредъ § 59 отъ пра кувани отъ швейцарското в-вдомство договоръ.
Таксата е:
за
кладенци/
градини
и
вилника за експлоатацията притежа- на митницигв, възлиза на цифрата
Противно на писаното напосл-вдъкъ,
Балчикъ—Варна 8 лв, на човъкъ
тель на стоката, до като тя не е пр-в- 3,056,140,000 л., отъ конто 1,798830000 че пр-вдетоялъ на разр-Ьшение, на„ —Каварна 4 » и
винарски
дадена получателю, се счита изпра лв. се падатъ на вноса и l,257,3lOf000 редъ съ свързването на българскитв
Варна—Балчикъ 8
II
it
ОФЕРИРА
МНОГО
ЕФТЙНО
щача. Н-вма ли въ товарителницата лв. — на износа сравнително пр-вдиду съ турскит* жел-взници при Гюешево
Каварна—Балчикъ 4
заб-вл-вжката за която е дума, стокитв щата година заб-вл-взва се едно уве и въпроса за скорошното сключване
МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ ,
Билетит-Ь се продавать:
адресирани до станции, градове и личение отъ 53,810,000 лв. за вноса на турско-българския т ъ р г о в с к и
Г = В ъ Балчикъ отъ Иванъ Денчевъ въ
м-вста клд-вто н-Ёма митница, тр-вбва и 61,440,000 лв. за износа, или общо договоръ, въ положение сме да съобхотелъ „Иъмария".
—
((
безусловно да се задържатъ и обмит увеличение отъ 115,250,000 лева.
Z~ZI Въ Варна Бирария „Жад«с*-ирог«о^_—
щимъ, че н-вма никавъвъ изгледъ за
ватъ на границата, както е казано въ
Мусаллата сръщу хотелъ „Пр-Ьславъ"
Увеличението на вноса главно иматъ: такъво едно близко разр-вшение на
началото на настоящею.
Въ Каварна отъ Амдрит Т. Илиевъ—бакалинъ.
илюструвани ваталози
върненитв храни, минерали, въглища, тоя въпросъ. Турцигв подъ булото
Забплпжка: Разписанието за директно пжхранителни
и животински продукти. на това че сега ел твърд-Ь много за
За
да
не
се
пропущатъ
необмитени
при поисквапе даромъ.
туване отъ Варна — Балчикъ — Каварна и
стокигв, конто ще се транспортиратъ Въ износа показватъ увеличение всич- нята съ войната, не искатъ и дума
обратно, сега, по независящи причини, за сега
до н-вкоя влтр-вшна станция, при ки главны индустрии осв-внъ коприне- да чуять по-това. Но когато сл-вдъ
не ще се изпълва редовно, обаче отъ 1 май т. г.
то т е бжде безусловно редовно.
която има митница ще се яематъ м-вр- ната. Часовникарската индустрия има свършването на войната т-в се видятъ
ки, да се обл-впватъ винаги съ мит- 164,120,000 лв. стойность на износа, малко по-свободни; ние знаемъ какво
нишки зеленъ етикегь документигЬ на а машинната индустрия съ 83,380,000 можемъ пакъ да очакваме отъ твхъ.
а
транспортнит-в стоки, даже и самитв лв. има рекордъ; осв-внъ това показ- Ето защо дългъ се налага на бълвагони, въ конто има такива стоки (§ ва увеличение и помучно-бродерийна- гарското правителство да пр-вц-вни мо
3 отъ притурка IV къмъ споразум-Ь- та, която съ стойность на износа й мента и принуди Турция да сесъгланието върху правилника за експлоа отъ 266,080,000 лева надминава съ си за часъ по-скорошното уреждане
тацията).
15,400,000 лв. стойностьта на износал |на търговскит-в отношения между нея
|
Щомъ стоката блде вадържана за цр-взъ 1910 г, Животинскигв продук-:-1|а България. Тр-вбва ведназкъ за ви

ИВАНЪ Г. ШРОКОШЖ

< 1Въшнни сведения;

Търси се шобвширана

стая при руско или нймско семейство по възможность съ панейонъ.

Грандъ хотелъ „БРИСТОЛЬ
ГАВР0В0.

Не се осигурявайте
—- пр'вди -—

РАЗПИСАНИЕ

ГоАгь изборъ отъ

ВУЛКАНЪ
С. Ешцайнъ—Русе

д.уг. Поиовъ &|С-ие — ьалчикъ.

За телеграми Поповъ & t-ие.

*

ХРОНИКА

Доходностьта на габровската желъзница.
Не подлежеше на съмнение. че жел-взноплтната линая Царева-Лявада—
Габрово ще блде една отъ най-пол*
зоноснит-fe, не само за индустриялцигв,
конто изнуриха гол-вми сила до като
се добератъ до положителното обе
щание на'правителството за построяването й, но и че тя ще блде една
отъ най-доходнигв за държавата. Се
га това се цотвърждава на д-вло —
за м-всецъ мартъ тя реализирала^ единъ
доходъ приблизително отъ 160 хи
ляди лева. Ние б-вхме р-вкли, че е достатно тя да дава доходъ не по 150
хиляди лева, а по половината отъ тая
цифра м-всечно и тя пакъ ще оправ
дав разходигв на държавата эа постройката й. Но това обстоятелство
иде да потвърди и другъ единъ фактъ
— че е направена важна гр*шка.
д-вто трансбалканската линия не мина
пръзъ малкия манчестеръ. Тая магистрала би принесла десеторна полза
за индустрията и би я рентирала мно
го повече.
Свързването на българскитЬ съ турскит* жел*зницИ.
Протоколътъ по опр-вд-БЛЯнето м-встото пр-Ьзъ клд-b ще тр-Ьбва да ста
не свързването на българскитв съ
турскит-Ь жел-Ьзнйци е вече изработенъ, но подписването му, което тр-вбваше да стане онзи денъ отъ дввт-Ъ
страни въ София, е отложено. Главния турски инженеръ Галибъ бей,
кой го тр-вбваше да подпише протоко
ла, въ пбелъ-днвя моментъ е получилъ
запов-Ьдь отъ турското правителство
да замине за Цариградъ и занесе про
токола за подписване тамъ, сл-вдъ
което да блде върнатъ за подписва
не и огъ българска страна. Тази ма
невра на турското* правителство дава
поводъ за различии тълкувания и не
безъ основания, но нашего правител
ство тр-Ьбва да покаже съ енергична- •
та си дума въ Цариградъ, че тукъ
вече н-вма м-вего на игра в шикани.
Около споровегв по облагане съ
мито стокигв.
По повод ь окрлжното пр-Ьдписание
на М-вото на фийанситЬ по бавянето
на образцитЬ, който се изпращатъ въ
м-вото при спорове н-Ькои отъ г-да
управителигЬ на I и II класнигЬ митници донасятъ въ посл-Ьдното, че то
ва бавене въ повечето случаи се дължало въ зависимость отъ волята на
самит-Ь търговци, а не отъ митницит-Ь. При изявяване несът ласия и вдигане стоката подъ депозитъ, не с А
давали фактурит-Ь си, за да се приложать къмъ декларацията и образцит-Ь
•за изпращане въ министерството; дру
ги пъкъ не ел изявявалн на връме
несъгдасията и пр. въобще съ вдигането стоката пбдъ депозитъ, търгов
цитъ* не ел се грижили повече за пов*
дигнатит-Ь спорове и митницата много'
плти е тр-Ьбвало да търси търговцит-Ь или да ги поканва писменно да и
пр-Ьдставятъ н-Ькои документа, необходими при разглеждане на споровегЬ.
Пр-Ьдъ видъ на това министерството е np-вдписало на митницигЬ, щото
когато има да се разр-Ьшаватъ отъ
министерството н-Ькои спорове по облагането на стокит-Ь и търговцит-Ь
желаятъ да вдигнатъ посл-ЬднитЬ подъ
депозитъ, да имъ позволяватъ само тогава, когато пр-Ьдставятъ фактурит-в
и другит-Ь документи потр-Ьбни при
разглеждането на спора, съгласно чл.
152 отъ закона за митницитЪ.
Вноса на прежди за индустриалцит*.
Министерството на финанситв има
ло св-Ьд-Ьния, че освобождаванитЬ безъ
мито прежди на индустриалцигЬ, не
ел били щателно пров-Ьрявани номерациитЬ, всл-Ьдствие на което ел про
пускана и такива съ по-доленъ но
меръ отъ 36.
По поводъ на това м-вото е пред
писало когато има да се обмитватъ
пр-ьжди, пр-Ьдназначени за нзкой иадустриалецъ, да се пров-Ьряватъ найщателно номерата, съгласно наставле*
нията за тази ц-Ьль въ правилника за
митницитЪ, независимо отъ обстоятелството, че върху пакетигЬ ел показа
на номерата на преждитЬ. Ще се про
пускать сл-Ьдователно безъ мито само
он-Ьзи, който ел вшеаии въ свид-Ьтелсгвата на индустриалцигЬ.
'
Пакъ за телефона на габровската
гара.
Отдалеченостьта на .фабрикигв отъ
гарата и даже оть града и гол-Ьмата
невъзможность т-b бързо и овр-Ьме да
се сношаватъ съ управлеиието на га
рата по свои!* текущи работа налага безусловното свързване на телефо
на отъ гарата съ общата градска телефоина мр-Ьжа. Ние направихме, по
длъжность, своята нуждна б-Ьл-Ьжка
по това пр-вди н-Ьколко броя и пакъ
я повтаряме. Ние, въ нуждата си да
1си послужамъ съ телефона за една
Цсправка въ габровската гара а сама
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изпиатхме млките, трудностите и извшлнит-в разхоли да. се доберемъ до
справката по другъ плть, а не чрезъ
телефона. Пакъ обръщаме вниманието
на надлежнит-в станции, особенно на
иачалника на габровската гара, че той
въ интересе на службата и експедитивностьта на работата требва да ис
ка настоятелно да се свърже гарата
съ градската телефонна мрежа. Ина
че ще (е оправдаятъ подозренията на
гражданит-в, че той съзнателно безд-вйствува по това, аа да се държи
изолиранъ отъ хората, съ конто има
постоянна работа, и да не го обезпокояватъ.

Майсторскигв свидЪтелства и зана
ятчиит-в
Много на вр-Ьме и умЬстно Русенската Търг. И дуст. Камара и распратила едно обнвчение подъ № 1388 съ
обши^ни пояснения, за майсторскигв
свидетеле гва на занятчиигв отъ русенския районъ на камарата. По нЪманее м-Ьсто въ вЬстника ни, не ще
можемъ да дадемъ изныло това обявление, но ние в-ърваме, че то ще 6Аде зал'Ьпено по стъгдит* на вевкои
градъ и село да бжяе прочетено внимателно отъ интересующигВ се. Распоредбата на камарата е въ полза на
самш* занаятчии, за TIIXHOTO иовдигание. Огъ своя страна ние благодаримъ
на Русевши Търг. Индусг. Камара за
Стжпка напрЪдъ за сдружението
бащинската грижа да уредя разввтина яйчаригв у насъ.
Яйчарската търговия у несъ е най- ето на занаятигв въ района и. Онзи ко
важната, следъ житната, но за жалость, йто има право да притежава майсторско
както житаритв, така и яйчаригв у насъ свид-втелство ще си го получи, ако
още не сл направили формалин сдруже- нвма такова, а който н-Ьма право да
ния за по-усп-вшно посрещание и отб- притежава, ще се прготви да учи и
льсвание млчнотивтеи припятствията, държи испитъ и получи свид'Ьтелство.
конто неминуемо се взпрёчватъ предъ Това е прекрасно въ днешния в-вкъ
j-вхъ. Ето защо ние съ радость по- на наука и прогресъ и нашия занаср'вщаме апела на пл-Ьвенскигв яйча- ятчие не бива да стой неподготвенъ
рй къмъ всичкигв яйчари въ царст- за работата, която може да му даде повито за обединение. Въ апела пр-вди добръ хл-Ббъ, ако е подготвеаъ за нея.
.всичко се внушава да се провъзгласи
„ Г е р г ь о в ъ д е н ь " за патроненъ Нова банкерска фирма въ Ломъ.
праздникъ на яйчаригв въ България.
Съ удоволствие извъ'стяваме на търАаела на плевенските яйчари из- говцигв въ царството ни, че въ Ломъ
дига нежно гласа си като любяща ма се основа ново дружество подъ фер
йка къмъ сварливигв си чяда и вмъ мата Георги Ц-внковъ и С-ие въ коевика: ,Прпстанете отъ всични час то влизатъ ; като неогганичено отготый и лични недоразумгьния и еж- воренъ членъ Георги Цвнковъ отъ г.
би по между сп".
Л о м ъ , и като о г р а н и ч е н о
Като кмаме предъ ввдъ че днесь отговорни членове фирмитъ- Бр. Л.
не само у насъ но въ целия широкъ Кьосеви и П. Кочанковъ и С-ие.
свътъ 'всички съсловия се организиНовосъставеното дружество щевърратъ въ дружества и корпорации за ши банкерски операции подъ управда" се борятъ заедно и успешно сре- лението на г-на Teopin С. Табаковъ,
щу новигв икономически и обществе- комуто сл дадени най-широки права
ни пр-вчки, то горния апелъ иде на да дъйствува отъ името на д-вото.
време да опомни амбицираните некой
Пожелаваме и на това дружество
яйчари изъ царството ни да забра- добри евтнини и го пр-впорлчваме
вятъ миналото и да обърнагь ново на вниманието на българския търгов
листо.
ски св^тъ.
Въ апела се настоява като първо
крачка къмъ обединение и споразум'в- UtHiiTt на месото въ Цариградъ.
ние да се обяви „Гергьовъ день*, за\ - Ll.tHHT'B на месото въ Цариградъ
патроненъ праздникъ на яйчарите, пръ-зъ посл'вдната седмица и до днесъ
конто не въ далеко блдаще да еъг- сл биле сл'Бднит'в:
радятъ.яйчарския съюзъ.
Облагане съ мито ламариненитЬ
бурета
Министерството на финанситв е
разпоредило до митниците буретата
отъ поцинкована ламарина, съ конто
индустриалците внасятъ бензинъ, да
блдатъ третирани на общо основание,
защото пролущагъ се безъ миго и общински щлогъ на индустриалците по
чл. 16 буква А отъ закона за насърдчение на мъхгната индустрия, ония материали, конто намиратъ преко упо
требление въ индустрията имъ, каквито * не сл отъ себе си пръ-дметните
бурета.
Въобще амбалажите на внасннигв
отъ индустриалцигв матергали, щомъ
иматъ търговска стойность да се об
лагать съ мито и други права на об
що основание.
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Инвалидни пенсии и помощи за държавнигв работници.
Манистрътъ на търговията, промишленостьта и труда, г. Хр. Тодоровъ е назначилъ, съгласно чл.23 отъ
закона за подпомагане държавнитв
работници въ случай на инвалидность'
н заболвване за членове въ комнсията, конто определи инвалидните пен
сии и помощи на държавнигв работ
ници при пов-вреното му министерство,
г. главния секретарь при министер
ството, Ангелъ Николовъ, началникъ
на счетоводното отделение, Ив. Недевъ и минная инженеръ А. Андониадисъ. Комисията се е конституирала
и въ първото си заседание е отпуснала помощи .въ разни размера на 55
работника отъ държавната мина „Перникъ." '

посл-Ьдни
днешна utHa
UtHH
I кач. II кач I кач. III кач.

8.
9 •8
9
говеждо
13.75 13.25 13.75 13
овнешко
13 25 13 13.25 12 75
йвчо
10
0 50 10
9.50
агнешко
8
8
6
6
телешко
свйнско не се консумира Цр'БЗЪ тозя
сезонъ.
Горнит* ц-вни въ пошове на едро
се разбиратъ франко при скотобойната или магазина'на купувача. За говеж дото и телешкото месо курса на
турската златна лири е 110 гроша,
за агнешкото и ярешкото 113 гр., а
за овнешкото и овчето, 120 гроша.
Ср'вдниятъ обакновенъ курсъ на
турската златна лира, по отношение
къмъ златния левъ е 22 лв. и 80 ст.

Ново распореждание до иачалника
на железно пжтната станция въ
Русе
Главната дирекция на жел'Ьзницит'Б
и пристанищата съ № 32963 пр^дписва на гор впом-внатия началникъ
че дрвбнит'Б пратки подъ мвтнишки
надзоръ се предавать на митницата,
сиоредъ както пр-вдпасва чл. 85 отъ
закона за митницит-в, а за корстатиранигв при пр^даването липси, излишеци и повр-вди, митницата съгласно
чл. 74 отъ слщия законъ" съетавя
актъ въ два екземпляра, отъ конто
единъ екземпляръ се връчва началнику на станцията, който пр^дава стокит-в по манифеста. Знача всички нередовности и недостатъаи се констатиратъ и описватъ при самото внисане въ митницата колетигв пристигнали въ дребни изпращания. Огъ мо
мента, когато стокигЬ сл били праети
Исноса на храни.
Презъ миналата седмица презъ бал- въ митницата, до пр-вдаванего имъ на
чишката митница е изнесено сл-вднотс получателит-в т: е. пр^зъ вр"Бмето, ко
гато стокигЬ сгоягь на хранение въ
количество храни:
3d Белгия — 2,176,275 кгр. чер- митнишката магазия, отговорностьта
венка, 201432 пшеница 450,136 ку на жел"взницата за нередовности и
курузъ, 282,572 ечемикъ и 254,988 недостатъци неконстатирани съ актъ
при самото пръ-даване пристава да
овесъ.
За Егиштъ — 557,988 кгр. брашно, тече, защото споредъ § 68 алинея 2
За Турция — 91,Ь75 кгр. брашно. отъ правилника за експлоатацията,
Пазарните цени еж: червенката 20 пръ\даването пристигналигв стоки въ
лв., пшеницата 22 лв., кукурузъ 14'50 митницата счита се равносилно съ пр-влв., ечемикъ 17 лв., овесъ 15 лв. в даването имъ на самия получатель.
брашно 25 лв. ЮО-тЬхъ кгр.
Само по себе си се разбира, че вси
Презъ слщата седмица презъ Коз- чкигв констатирани отъ митницата съ
лецката митница е изнесено за Тур актъ, още при пр-вдаването, нередов
ция 110,071 кгр. царевица по 12 лв. ности и недостатъци станиията, която
и 3230 кгр. ечимикъ по 12 лв. 10о- предана е длъжнa^ да съетавя консгативенъ протоколъ обр. № 442 и да
твхъ кгр.
np-вдприеме нуждното дирене, както е
предписано въ притурка II къмъ споНова фирма^ въ г. Бургазъ.,
;. Приятно ни е да съобщимъ, че из- ррзулениёто върху правилника за ек
веетната фирма на г. Пеню Попкръ- сплоатацията.
За нередовностигв и нёдостатъцитв,
стевъ отъ Сухиндолъ, г д е т о има
своята пепиниера, отвири клонъ аъ който се констатнратъ при пр-ЬдаваБургазъ' отъ 15 того подъ сжщата нето въ митницата стоки отъ пъленъ
фирма: .Пеню Попкръстевъ", който вагоненъ товаръ, пристигвали подъ
ще се занимава исключително съ тър митнишки надзоръ ще се има пр^дъ
говия на гладки облагородени амери видъ окрлжното подъ № 55 550 отъ
канцев лози и пр-Ьдставителство на 1 авгусгь 1909 г.^томъ XIX стр. 645
чузди и м'встни търговски фирма; жел"БЗН0-плтенъ сборникъ).
клонътъ имъ въ Бургазъ ще се упраилява, пр-вдетавлява и подписва отъ Помощи и субсидии на професиосъдруженика му г. Дончо П. Поп налнигв училища.
Изл*зълъ е указъ, съ който сеоткръстевъ.
Огь своя страна ний в"врваме, че пущатъ отъ Министерството на търго
rbproBiuwB отъ царството ни ще и- вията, промишленностьта и труда по
матъ САЩОТО дов-врие къмъ клонътъ собия, помощи и субсидии на сл*димъ каквото ел имели и къмъ цеат- иитв частни и дружественна професиоралата. Пожелаваме имъ добръ усаФхъ,. нални училища и курсове; 1) на Р.

Атанасова за издържането отъ нея
училище за рлчно и машинно плэтачество вг София 1000 лв., 2) Т. Д
Мумджиевъ за издържаното отъ него
елекгротехническо училище въ София
10,000 лв., 3) на Калоферскрто градско ученолюбиво дружество ,Просв-Вщение" за издъряинето отъ него
училище за лененн тантеливъ слщия
градъ 1500 лв., 4) на женското благотворително дружество, «Майка" въ
Варна за издържаното отъ него женско професионалио у-ще въ слщи
градъ 1000. лв., 5) на женското дру
жество „Родолюбие" въ Шуменъ за
издържането отъ него професионалио
у-ще въ слщия градъ 1000 лв., 6) на
дружеството „Радость" въ, Търново
за слщото 1000 лв., 7) на дружест
вото „Добродътель* въ Русе за сл
щото 1000 лв., 8) на дружеството
„Шстоянство" въ Пловдивъ за слщо
то 3000 лв., 9) на Мусевичъ Бориковъ
за издържането отъ него търговско
училище въ София 400а лв., 10) на
женскотр благотвор. дружество „До
бродетель* въ Русе за издържането
отъ него женски търговски ку| съ въ
слщия'градъ 1500 лв., 11) на дру'жествата „Добродътель* въ ЕскиДжумая, .Просвета" въ Т.-Пазарджикъ, „Съгласие" въ Свищовъ по 600
лв., 12) на женското благотвор. д во
.Развитие" въ Видинъ за издържано
то отъ него женско професионалио
у-ще въ слщия градъ 7С0 лв, 13) на
дружеството .Благодетель" въ Станимака 5С0 лв. н 14) на 5 лица по 150
лв., на 11 по 200 лв., на. 2 цо 150 и
на 2 по 100 лева.

Еолоииялии стоки.

;щата, леи 14 65/14.9Э, въ мепецъ май
споре аъ растоянието на това ря щит в
• пристанища.
Варна, 21 априлъ 1912 год.
Рпчни наела. Непроменеии и in Варненската дневна пияца
слщагв прЬдишни цени споредъ поЦени въ брой.
следниятъ ня рапортъ.
Захарь каси X 50 к. др. б.
53
' Морски навла Зделкигв въ застоя,
„
, X 25 к. др. „
27
и цените тоже какго спомвнахме «ъ
,
» X ; 0 к. ед. „ об. 54
предишнийтъ си рапортъ.
„ X ^5 к. ,. „ ., 27

Всемирно зкнтно тьржище.

.

X 50 к

кр. 55 .

,
„
„
„
Кафе
.

. X 25 к. ., „ „ 27-50
келле
105
Презъ последните неколко дни, хаситна брашно
1.08
рактеристикигь на всемирното житно
песокъ
1.
тържище сл били отъ една страна
Рио 1
3 20
твърдостьта въ Америка, предизвика. • И
3—
,на отъ неблагоприятните и з в е с т и я
, III
2 90
i върху реколтите, отъ друга страна
' . Лаве 1
3 20
слабата отзивчивость, която това дви
.
. II
•
3—
жение е посрещнало въ Европа, като
. III
2 90
. RoUe I
340
(купувачите сл се резервирали въ приелтетвието на по-изобилни предлага.
II
330
ция отъ Аржентина, Канада и Индия.
» Гуатемала
3-50
Френското правателство, въпреки лип Европейската пияца по твърда съ тен
сата на жито въ Франция, е решило денция на повишение.
да не вдага таксата (мито) на вносни- Бахаръ
1.30
т е жита отъ 5-7 лева на 100 кг л.
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1 '30
1 При това, общото положение на Пипеюъ червенъ I
0 85
всемирното жвтно тържище е съвърD
0-80
_,шенно малко променено; изглежда ка
„
черъ
188
то че ли.ще требва да се влезе въ Кимьонъ
I новъ
1 80
единъ нерешителенъ, неопределенъ Лэблебия елеме I
0 48
периодъ. Състоянието на разните кул„ II
047
тури въ различните държави почва
,
слра
045
да влияв; вече върху цените, орвенти- Лимонъ тозу кристалъ
390
ровката на конто до сега се опреде,
. обикновенъ
3.60
ляше повечето посредствомъ фактори Свещи Gouda 31/» к. VI каса
1 35
отъ друго естество. Липсата на дъж,
» Specialite
к-о 1-32
дове въ държавите на Западна Евро Свещи
„ Extra—Подкова , 2—
па все повече и повёче обръща вни
,
,
файтондж. 1 к-о 190
манието на житарския съвётъ. До се Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока
ПрЪкрасния планъ на единъ скрога, наастина, не е амало нищо сериоз„
„
Пдребна „
менъ чиновникъ.
но ще се относи до житото, но това
.,
мастика
за
зюн. „ 7'—
Чиновника отъ, градътъ ни г. Хр. ни най-малко не съетавлява некое Сапунъ Айвалийски рак,
белъ
1 к. 0 98
Лобошки отправя единъ жалостенъ важно обстоителство.
• ,, •
„
II к. 0 92
позивъ къмъ г. г. чвновниците и слу- с , Ако се взремъ въ положението на
„ Метелйнски ,, II к-о 092
жащите въ царството, за прекратява- . рредлагането и търсенето, ще забеСапунъ
Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44-—
не мизерията на несправедливо увол- лежимъ едно намаление въ световнип
• п
it
Ю „
, 42'—
нените чиновница, както и на ония те експедиции презъ течението на ми
q
QQ.
уволнени по болесть, да се настои налата седмица и ний сме наклонни
•I
ч
II
° ,)
г
н
и
и
о ,. в 35'
предъ Министерството на финансите да верваме, че въпреки вгзьожното
11.—
да внесе въ камарата законопроектъ, увеличение на пратките отъ Канада, Газъ каса руски
„ тенеке 2 тенекета за
10.40
щото за безпричинно уволнение или експедираните количества отъ сега
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
подаване оставка или по бочесть на нататъкъ не ще блд'атъ толкова гокой и да е чиновникъ или служащъ леми, щото да могатъ да действуватъ отъ собствешпе извори на Братя Нода' се задължи всекой чиновникъ на чувствателно върху цените. Що се белъ се продава по лева 11 касата.
служба въ царството да вниса по 10 относи до Съединените Щати, то не Франко вагонъ Варна.
1-25
стотинки. Така че, ако всеки единъ требва да става и въпросъ, Русия и Нишадъръ буци
„
калъпи Salamac к-о 1*15
отъ петдесетехъ хиляди чиновница и Ромлния не ще могатъ да направятъ
служащи внася по 10 ст. за всеки много нещо, Австралия ще има да се Сода бикарбон. Extra к-о 46 в.
., за пране к-о 150 вар.
19*—
уволненъ другаръ, ще се събира по бори съ млчнотиитв происходящи отъ
0 75
една сума отъ 5000 лева, съ която ёдновременните експедиции на жито- Синь камъкъ к-о
083
пострадалия да си пой1ужи за да при- и на големата си царевична реколта; Рафия I (лика) к-о
0 80
живее. Идеята на г. Лобошки е пре Австралия, следъ като е експедирала Рафия II „ к-о
53—54
красна. О rib въвежданието й държа- взобилно, е по-въздържна и най-после Оризъ Ризонъ I торба
„
Женов. I к-о
8 50
вата не губи нищо^ а чиновника,- *оп«
., фиуме белъ едъръ топч. 44'—
рянъ на такава подпора отъ страна * жътвата вь Индия, поради променяй„
„ же-тгъ
к-о 42 50
на другарите си, ще бляе смелъ въ вото време, поне най-малко ще пре„
„ Трвестъ № 602 к-о
испълнение на своя дългъ, макаръ и търпв едно закъснение. Остава Кана
да, страна, която наастина и оставатъ
,
Английски Rangoun тор. 37 50
уволнение да го грози.
още голема количества за ексаедира.
„
Пловдивски
I
52.—
На този проектъ може да се напра- ние, но за нея ще блде доста млчно
Тамянъ
I
extra
„
1*50
вятъ и некой възражения, като напр , да нютрализира въздвйствиего на тия
„
II
ред.
к-о
50
к-о
—
1 -20
единъ безсъввегенъ чиновникъ може разни, фактора, т. е. да играе ролята
Сардели
„Sultanines*
52'—
да предизвика нарочно уволнението на всевсетски надзорникъ, тогава
„
Петелъ 250 кр.
„ 52'—
си за да се докопа до сумата, но раз когато нуждите, вероятно, ще станатъ
„
„Favorite*
ред.
безъ
д. 45-—
бира се, че това може да се избёгне важни.
,
,
съ домати 46-—
съ урежданаето на особенъ правилдо заключение, че пора
„
Bride — булка 1Д
46*—
никъ подъ млдрото дирижарение на диДохождаме
слабо
стьта
на
експорта
презъ
пър„
„Ламотъ"
45*—
една комисая изъ средата на сало- вата часть на кампанията а като има
Циментъ
Portland
к-о
130
вар.
Ю-—.то чиновничеството.
ме предъ видъ показания™ на настоя Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6'50
щий моментъ, търсенето ще се подър- Масло дърв. Royal айвал. к-о Г80
жа отъ една часть на европейскигв
„ •
„ E-Viertje
„
„ Г70
държави, въ числото на конто вли
„
„
Vierge
„
„ 155
затъ и Франция, Италия и Англия.
„
„ Superieur
„
„ 1*50
Огъ друга страна допуща се да се
,
E-Fine
„
,1-45
държи
сметка, че праткитв отъ Гер
„
„
Extra
„ 148
Браилски седниченъ рапортъ мания изглеждатъ
доста намалела.
„
„ обикнов. II митил. „ Г45
Безъ друго тона на житните тържиБраила 21/4 1912 год.
„ сусамено I
Г18—120
ща ще блде твърдъ презъ идната Сусамено масло въ Марсялия има гоЖито. — Вчера се получи офици- седмица, защото изглежда невъзмож- лёмо повишение понеже реколтата на
ално новината за откриванието на Дар- но усилените пристигания отъ Кана сусама е съвършено упостошена.
данелските проливи, така щото/ то- да да могатъ да упражнатъ едно влия
„
„
II
к-о 1-16—! 15
вррените параходи, конто стоятъ предъ ние на понижение и при това ТБЗИ
.
„
фастъчно
I
,.
нема
Цариградъ, ще могатъ да минатъ, на пристигания не ще блдатъ много го„
слънчегледово
Г10—1*14
чиная отъ понеделникъ 23/6 того, и леми, о с в е н ъ следъ 15 дена отъ
онези конто стоятъ предъ Дарда- днесь.
Фабрииуване памучно масло въ
нелските проливи съ местоназначение
Смирна.
Черно-Море и Дунавъ, отъ 26/9 того.
Варненско тържище.
Една финансова група въ Смирна
Таза новина, повлия естесвено успопредприема основаването наеднодру
коително върху чуждостранигв тър25/IV 1912 год.
жество за фабрикуване масло отъ па
жища, купувачите ни, обаче за сега \
Днесъ
пристигания
малки имаше мучно семе поради големото търсене
сл въздържани, понеже съ неиспълнението договорите презъ априлъ пристигнали 6 вагона, продадени вънъ понастоящемъ на тоя артикулъ. И на,
истина, Съединените Щати сл промесецъ на износачите останаха голъми отъ борсата. < •
Зимница. Безъ изменение. Прода азвеждали въ 1880 г. памучно масло
количества стока. Следователно, при
такова положение, нито се чува да се дени 3 вагона, по следните цени; за 4*/j милиона долари; презъ 1890
говора за сераозни преговори на 20.25 лв. за 57 лвбри съ 10 % смесь г. — на стойность около 20 милиона
зделки, така щото преценката по на- • отъ.4 Щейтанджикъ, до 20.60 лв. % долари; првзъ 1900 г. — 42 миниона
стящемъ на стоните, конто сл готова, за 58 либри съ 7 % смесь отъ Раз- долари и презъ 1910 — 125 милио
на долари.
може само да се оценатъ првблиш- градъ.
телно. Днесъ преценяваме 78 Кгр. 3%
Кукурузъ. Продадени три вагона
Съединените Щати сл консумирасъ леи 21.30/40 и кгр. 77 съ' 4% по 14.35 лв. отъ Попово, до 14.37'Д ли презъ последните 10 години средлеи 21.—/21.10 франко бордо Сулина. лв. % отъ Г°Р- Ореховица.
но 49% о т ъ Полото производство, а
Мелничарите платиха стока.отъ ваДругитв артикули безъ пристигания. въ последнята година тая консумагони кгр. 78/79 качества съ цветъ
ция е достигнала до 82% отъ целолеи 21/21.50, отъ железлноплтната
то производство на артикула. Европа
линия.'
е главния пазаръ. Холандия купува
:
Чуждестранни
борсови
20% отъ изнасяното количество, пос
Ржжь, ечемикъ и овпеъ останаха
ле
по важность идатъ Англия, Ита
съвършено безъ зделки. Първиягъ
съобщения.
лия, Франция и Германия. Памучноартикулъ поради слабите търсания, а
то масло се употребява за фалшифи25 априлъ 1912 год.
двата други поради липсата на окация на дървените масла, смесва се
ферти.
Анверсъ зимн. тихо
съ дър. масло, въ консервната инду
Царевица. Откриването на Дарда- Браила зимница слабо
стрия и въ сапунената, за медицин
нелските проливи никакъ не повлия, Лондонъ зимн. тихо
ски средства, "козметици и пр.
както се надяваха и цените, конто
„ кукурузъ тихо
F. I. д.
се сключаха сега 8 дена не можаха Ню-Иоркъ зчмя. май 124*/8 пов. */g с.
4
да се подържатъ. Продаде се коМаслини
Specialite
0 82
,
„ юлий 119 /» безъ изм.
лорфоксъ добъръ до леи 14.66/60.
„
Superieur
„
078
.
кукур. май — безъ зделки
Цинквантинъ 15.75/80. Молдованска
„
Extra-Extra „
„
0'76
„ кукур. юлий — »
„
царевица по леи 14.40/50. Кор- В.-Пеща зимн. май 11"79 спад. 10 х.
„
Extra
„ ' „
0 73
цитура (мелесъ) леи 14.80/15. Царе
Prima
„
„
0 70
„ кукур. май 9'28 ,
8 х.
вица червена и пигнолето леи 16.15— Берлинъ зимн. май 233—пов »/* м.
Л( кумъ кристалъ
1*70
16.50 Всичкитв въ превъеходно съ.
лукзозенъ
.
lVt l'^O
.
рлжь май 202 V» пов. »/i ыстоьние. Въ стока отъ шлепа, се ск*лю'/и обикновени 1 05
„
кукур. май — безъ сделки Локумъ
чиха неколко зделки съ леи 14.65— Ливерпулъ зим. май 7*11'*/в спад, '/в п.
V»
.
1-05
14.80. Франко бордо Браила. Когато
,f
кукур. май 5'6.в/в н 1ь аV.
.
1-05
оживлението по горно-дунавски Чикаго зимн. юлий 114"/$. пов. */в с.
1 и%
»
1-пристанища за Унгария беше гол-ьмо
„
кукур. юлий 77'/» пов. */в с
»
челикъ к. S об. 1'—
на купената готова стока и деваря»
нар. каси к. 10 1*—
O J

ЗЪРНЕЫЙ ХРАНИ

Яйца.
София, 19/IV 1912 година ст. ст.
Дребна продажба за ipadcxa консумаиия оришналпи прлени 7 бройки -10 ст. или 100 за
5.40 лв.

Износъ за странство:

(Отъ товари за 100 бройки въ левове):
1) Софийска лека стока купуватъ 5'
5-20
2) Провинциалка тежка стока едри 5'50—5-80
На едро за каси отъ 1440 бройки въ левове:
1) софийска лека стока
79—80
2) провинциална едра стока
88—90

Новиниотъ пазаря.—JXapene на сто
ки добро, прииждане слабо, поради лошото време въ цУлата страна.
Търговщпе отъ цвла южна Бъл
гария сл въ елглашение а сраваателно северна България куиилото се
праща на по ниско.
Вивна, 30/IV1912 год. н. ст.
Дребна продажба за градска консумация
за-'2 крона
Оройки:
I-ва унгарска
30—31
Н-ра
,
• .
'_
I-ва отъ кола
—
Втори пазареаъ функтъ.
I-ва nptcua
—
Н-ра .
За каса отъ 1440 бр. въ крони:
1) Унгарска стока
88—89 крови
2) Банатска
86—87 „
3) Други унгарски
85—86 „
4) Словенска едра
87—88 „
5) Ьосненска
86—87 „
6) Българска
89—90 „

Новини отъ пазаря.— Пристигане
на стоки тъкмо сиоредъ нуждите на
града. Пониженвте цьни въ Лондонъ
не сл почуевствуваха въ пазаря, иоиеже
нЁмаше излишни стоки.
Тьргсвците за стоки очакватъ спа
дание въ цънада за да си ариготвятъ
саламури, както изглежда ще ги иматъ
на по високи цени.
Берпинъ, 29/1V 1911 г. н. ст.
За каса отъ 1440 бройки франко Берлинъ
германска монета.
1) Пръсиа за каси
79.20
2) По-добри
87.60
3; Ндра руска екстра
91.20
4) Apt6Ha стока
75.60

Новини отъ пазаря. — Цените
твърди. Излишъкъ нема отъ стоки.
Парить, 27/1V 1912 г. н. ст.
За каси 1440 бройки франко Парижъ въ
франкове.
1) французка екстра прЬсна
158.40
2)
„
втора „
144.—
3)
„
трета
„
129.60
4) калии и дреони nptcim
100.80
5} унгарска първа
„
118.—
6) оългарска
„
118.—
7) турска
„
103.70

Новини отъ пазаря.—Въ депозитъ
5837 каси цени Оезъ промена, па
заря оживленъ, идване по море е намалено отъ Турция и други места.
Лондонъ, 27/1V 1912 г. н. с.
За каса отъ 1440 бройки франко Лондонъ'
въ англ. монети (л. ст.)
1) английски едра екстра
168.—
2) французкн едра
127.—
3) дански
111.60
4) италиански
115.20
5) холандски
108.—
6) унгарски
106.—
7J марокска
84.—
8) египетски екстра
75.—
9; руски
99.60

Новини отъ пазаря.—Пристигване
на стоки малко това задържа цьшгте,
но въпреки всичко при едно по добро
време аристиганията ще се увеличатъ
и се очаква спадание, за сега цените
безъ промена имаше повишение съ 2
л. ст. за италиянската стока.
Съобщава Ив. Мутавовъ, София,
ул. Ломска 17.
Износа на яйца отъ Русия презъ
1911 год.
Слоредъ последните статистпчни
дании, износа на яйца отъ Русия
презъ 1911 г. се е новишилъ на 3683
милиона парчета на с т о й н о с т ь
Ь0,147,000 рубли, падминавайки из
носа презъ 1У10 г. съ 17 мил. руоли
(26%) и 1)85 мил. парчета яйца (.22%)'
Цените изпитаха въ сравнение съ
1У10 г. едно намаление отъ 68 ко
пейки за Ш00 яйца. Англия е найдобрата консуматорка на руските
яйца и износа презъ 1911 г. за Ан
глия надминава съ 20% тоя презъ
19i0 г. Германия е внесла 253 мил.
яйца, или 2У% повече отъ првдиднага год.

j Шшшо. |
Ьългарсна Народна Ванна.
(Варвевски клонъ)

Варна, 25 априлъ 1912 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкасира
9965
9945
Анвирсъ
123-25 123*55 123-50
Берлинъ
104-50 104-75 104 70
Висиа
25-23 2528 2527
Лондонъ
1UO-25
100Парпжъ
26750
С. Петербургъ 266 20
2299 22-98
22-93
Цариградъ
Нанолеонъ у Виена Крони 19'166
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначенитв държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ влтрешностьта на Царството е '/,%» съ мииамумъ 25 стотинки.
Българсма Търговсна Ванна
(Вярвеиски клонъ)

Варна, 25 априлъ 1912 год.
Купува
Продава
1(0 05
100-25
Парижъ
25-23
25-29
Лондонъ
/ 22-91
23'—
Цариградъ frs \10G-15
ЮО-б')
104-80
110450
Виена
100 30
S100-—
123-60
123-25
Берлинъ
99 80
Анверсъ
99 5&

Стр. 4

Врой 373

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'

РусскШ Бизаръ—Варна.

МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ

ДОВЪ & МИНАС'ЯНЪ
плгт/и/тт..

Има пр-вдставителства н а : 1 о Най-прочутигв брани (грабли —
търмъци) отъ фабриката Gross $ С-О специална за тия орждия,
конто еж удобрени и пр'впоржчани отъ всичкитв западни агроном.
академии, грамаденъ износъ за Русия и други страни, дори за Аме
рика. 2-о. Патентовани пръекачки за лозя и овощни дървета „Aufo
max". З-о Контролни каси „Exact" послъ\цно изобретение, много ефтини, достжпни и на най-дребнитв дюкянджии. 4-о. Минерални и
химически масла за индустриалци и землед-влци. 5-о. Вършачки съ
най-солидна конструкция. Ь-о йнсталации на модерни мелници и
вевкакви индустриялни заведения отъ „Е. Мюлхауптъ & С-ие* въ
Русе. 7-о Всвкакъвъ видъ землед-влски и индусгриялни машини отъ
най-реномирани германски, английски и американски фабрики. 8-о.
Кошничерски изделия (приематъ се поржчки). 9 о. Дараци и тепавици. 10 о. Мелничарски потръби (каиши, балати, сита, чукове и
пр., 11-о Ярмомелки и др.

•*Щ%2ЩЩ

Агенция на Кооперативното Английско Осигурително Д ство.

„НОРВИЧЪ ЮНИОНЪ"
Поискайто оферти, цЬни умЬрени и акуратно испълнение.

ПРЪДЛАГА
Минерллни машинни масла: „Шибаевъ*. „Б. ЦМянцъ ,
Катранераститмни' за хамути: деготь (гудронъ) срезов*, тронь
чамовъ и др. '
Рибена масъ за мазане кожи.
Терпентинъ (нефтъ) растителенъ чамовъ.
,nwlt,n
Кислота: еврна 66°, за содолимонадови фабрики, солна и азотна
въ дамаджани.
„„„„„<>
Ободи, главини, спици и др. дървени материали за приготовление
каруци, файтони и др.
„
Дървета (клещи) за конски хамути, б*ли, боядисани я оковаии съ
жел-вза.
Дървета джги (длгообразни) за едноконна каруца.
Чугунени изделия — черни и емалирани: Казани, тенджери, тави,
тигани и др.
'
л. ' • '
Седалища (дъеки) за столове, матови сь дупки й фигури.
Туткапъ столарски I качество.
>
Безиръ : Лененъ и конопенъ.
,
Спиртъ руски чистъ.
Захарь п*сокъ и р-взана.
Чай отъ всички руски фабрики.
Водка — П. А. Смирнова.
Хайвери: черенъ, кетовъ червенъ, тарама (пробойна).и греческа.
Риби: селъодки, керченски, астрахански, петербургски холандски и др. семга, лососина; капчонка моруна и др.
Слънчогледово масло за ядене. .
Самовари: жълти и никелировани. . ;
Църковни принадлежности: икони, кандила, полюлеи, хоруг
ви, книги, камбани, свещенически дрехи и др.
Книги, ноти, журналы, географически карти и др. ,
Офицерски принадлежности
и всички Русски стоки.

IZZZZ ЦИпи и условия иай-изаосни.
•
ДОСТАВКА БЪРЗА И АКУРАТНА.

Англо-Българско Анонимно Дружество

„БАЛКАНЪ"

САРКИСЪ КУЮМДЖИЯНЪ
Варненски клонъ.

Изв-Ьстява па почитаеяит* си клиепти, че пристигнаха вече шевнит* му маииши „БОГИНЯ", двишши
съ ржка и врака,
конто пр'Ьвъзходствуватъ надъ всички други системи по своята здра
ва и усъвършенствувана конструкция.
Не купувайте шевни машини, докато не видите и се убедите въ голъ1мигв преимущества на машината „БОГИНЯ".
Ц-БНИТЪ на „Богиня* конкуриратъ цънигв на всички системи отъ
този родъ машини.
Складове при клоноветв на фирмата въ Русе, Пловдивъ,
— София и Варна. —

^1Тда А. ГАЛЛЕ. И
«осквл.

ВЕСНУШКИ
ПРОПАДУТЪ
ЧЕРЕЗЪ МЪСКОЯЬКО ДПСЙ ПОСЛЬ

употревлЕшя

КРЕМЛ ЛЕДА
СОВМЬСТНО СЪ ПУДРОЙ.

ЕРЕ

flltt

на I вата Българска привилигирована копринена Фабрика

дава най-изгодни, яспи и категорични условия при
НАЙ ЕФТИНИ ПРЕМИИ ЗА

па К ЧЕКОВЪ & Сие, София.

ПРШШПППЯПР ТТП ШГОПфгг
Разнообразии комбинации, приU l M j P D d n D 11U i M H U l b годени за НУЖДИГВ И ПОЛОЖ Е Н И Е Т О НА ВОВКИ КЛИЕНТЪ.

|

всЪкщВ

ш

ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА БАНКА

Популярни оеигурявания *Е8Ъ Л13КАШ1 ° пгаглЕЖ
Осигурявания по пожаръ
По транепортъ
Ср'Ьщу злополука
БАЛКАНЪ

ДАНЕ;
на вевкакви движими и недвижими имоти;
ОСИГУРЯВАНЕ О Т Ъ ПОВРЕДИ ПРИ ПР'ВНАСЯНЕТО ПО СУША И ПО МОРЕ;
посл-вдвано при упражнение на ЗАНЯ
ТИЕТО И ПРИ П Ж Т У В А Н Е ;

ОСИГУРЯВА К А Н И Т А Л И И З Е С Т Р А З А
МАЛОЛЕТНИ;
К A Tftf AITT-» гарантсра клиентит/в си съ всичкитв резерви и
D i i o l i l i i Q JJ гаранции, въ разйвръ по-вече отъ 20,000,000 лева,
пласирани въ България въ сигурни държавни ц-внни книжа и първи ипотеки, подъ постоянния контролъ на държавата и акционеритв — КАКВИТО РЕЗЕРВИ И ГАРАНЦИИ НИКОЕ ДРУЖЕС
ТВО Н-ЁМА ВЪ СТРАНАТА.

Поискайто просиекти и сведения, конто се даватъ
ьеднага даромъ
отъ Главната Дирекция въ София и отъ м-встнигв и ш&тующи
агента, за да се уб-вдитЬ дМетвително въ пр-Ьимуществата, конто
дава БАЛКАНЪ за осшуренит*.

пловдивъ

Основенъ капиталъ 1,000,000 ЛВ. напълио внесенъ
Основана 1895 година

AtTl'

Иовършва воЬкакъвъ видъ банковн операции:

ш

сконтира търговски ефектп; прави заеми ср^щу лични гаранции и съ
залогъ на ц-Ьнии предмета и стоки:
Открива текущи см-Ьтки срйщу лична гаранция и ипотека на недвижими имоти; Купува и продава чекове аа въ България и странство,
прави и парични пр-Ьводи;
Купува и продава разни ц-Ьнни книги и стоки за чужда итЬтка;
Р А З Н И П Р Е Д С Т А В И Т Е Л СТВА.

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Приема влогове:

Съ клонове и агентури въ всички градове на царството.

БЕЗСРОЧНИ съ 5% годишна лихва. СРОЧНИ за до 1 г. 5У.% г. лихва.
СРОЧНИ за 1 година и нагоръ- 6% годишна лихва.
Телеграфически адресъ : „Индустриална Банка".
ТЕЛЕФОНЪ № 17.

ж

Д. Лплевъ & П. Гижевъ—Гиброво.
Изработватъ въ най-гол'вмо количеств, десени и фасони сл-вдующигв кожени стоки:
Обувки на шевъ: л-втни и зимни разни чехли и пантофи: дам
ски, мльжки и детски.
Сандали, конто е л най-практични за л-вко ходене пр4зъ лъ"гнит* гор>вщини.
Куфари: кожени и платнени съ калъфи или безъ, по желание.
Чанти: дамски, млшки, пр-взрамени, провиЗионни, банкерски, полковофедшерски, ловджайски, адвокатски и др.
»
Разни: портфейли, портмонета, калъфи за очила, за леволвери и др.
Поржчкит'Ь се изпълняватъ най-точно и бързо.
Ц-вни и условия най-износни. Продажба на едро и дребно.
Умоляватъ се г. г. клиентит-в да направятъ единъ опить и ще
се уверять въ истиностьта.

АВСТРИЙСКИ ЛЛОИДЪ.
Пристигва отъ Цариградъ направо вевка ежбота сутринь и заминава вечерьта едната седмица за Кюнстендже, Сулина и Галацъ,
а другата седмица направо за Сулина, Галацъ, Браила.
Пристигва вевка втора ср-вда отъ Одеса — Кюстендже и заминава сжщий день въ 4 ч. пос. пл. направо за Цариградъ.
Въ Цариградъ парахода има съобщение съ всичкигв други линии.

КОПРИНЕНЪ МАГАЗИНЪ

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО
ВЪ ГР. СОФИЯ.
по

Памира
се за
проданъ

Управитель: ХР.М. ЦАНЕВЪ

Капиталъ 1,000,000 лева.

„Вългарски Лъвъ"
Изв^стяваме на почитаемата публика, че по случай Великденскигв праздници
фабриката ни депозира въ собственния си магазинъ на ул. Алабинска № 48 близо до
Б. Н. Банка посл^дна мОда сезонни копринени Платове съ много износни ц-Ьни, конто
по качество, солидность и ц%на ще задоволятъ вс*ки любитель на здравото, елегантното и хигиенично копринено облтжло. .
•
,
Понеже нашит* копринени Платове не съдържатъ нито милиграмъ металическа
боя, ний ги пр%длагаме на клиентигв съ гаранция, че н-вма да се цТ)Пятъ тъй, както
това става съ всички други чуждостранни Платове. Съ появяванието на'нашить Платове
понятието, вкоренено мЪжду обществото, че всЬки коприненъ платъ се пука, при най
малко, обтягание, ще се залИчи веднажъ за винаги. Не купувайте коприненъ платъ, отъ
КЛЦГБТО да билъ той, който съ своя заслътштеленъ блясъкъ обайва окото Ви, понеже
такъвъ платъ ё тъканъ отъ изкуственна коприна и е напоёнъ съ 300,' 400 па даже и
съ 500% металическа боя. При прането, той се скосява (разпадва) а при шиенето
се ц^впи.
Благодарение на обстоятелството, че фабриката ни е : и такачъ, ифабрикантъ, и
ангросистъ, и комисионеръ, и търговецъ, тя има възможностьта да продава пройзводството си съ 30, 40 па даже и съ 50% по ефтено отъ платовегЬ, донесени отъ
чужбина. Въ истинностьта на това ни твърд'Ьние, почитаемата клиентела ще се ув-ври,
сл%дъ като ПОСЕТИ магазина ни или прочете Ц-БНИТБ на платовегЬ, конто тукъ по долЪ
даваме.
1) Дама двойна ширина (106-108 с м . ) струва отъ л. 13.45 до 14.30 м.
2) . малка
, . (58-61 , , )
„
„ '•„ 8.40 „ 10.80 „
3) Тафта шанжанъ
( 55-60 „ , )
„•• s „ „ 3.20 я 5.70 ,
4)-Сатенъ дюшезъ двойна ширина (105—118 с. м.) струва гтъ л. 6.— до 13.20 м:
5 Крепонъ и крепъ де шинъ двойна
ширина (105—120 с. м.) струва отъ л. 7.50 до 13.50 м.
6/ Сатенъ дюшезъ малка ширина (52—55: с. м.) ' струва отъ л. 4.— до 9.— м.
7) Дублюри (подплати) малка ширина (52—55 с. м.) струва отъ л. 3.80 до 5.75 м.
8) Дублюри (подплати) двойна ширина (106—115 с. м.) струва отъ л. 10.— до 12.65 м.
9) Фуляри за рокли-блуза
(55—56 с. м.) струва отъ л. ,3.90 до 3.10 м.
10) Армюри за рокли-блузи
."
(59—61 с. м.) струва отъ л. 5.30 до 7.60 м.
11) Чу-са-чу (соа-екрю) за лЪтни дамски рокли (70 с. м.) струва отъ л. 5.50 до — м.
12) Чу-са-чу (соа-екрю) за л-Ьтни дамски рокли (120 с. м.) струва отъ л. 10.— до 11.— м.
13) Чу-са-чу (соа-екрю) за лт>тни мжжки дрехи (70 с. м.) струва отъ л. 8.— До 10.— м.
14) Чу-са-чу (соа-екрю) за лътни долни рйзи (70 с. м.) струва отъ л. 5.—
— м.
15) Чу-са-чу (соа-екрю) черъ за свъщен. раса (145 с. м.) струва отъ л. 16.— до 18.— м.
16) Зеленъ рипсовъ платъ за дружествени знамена (112 с. м.) струва отъ л. 20.60 до — м.
17) Талети малки за израилтяни
(120/35 с. м.) струва отъ л. 8.—
— м.
18) Талети голЪми за израилтяни
(200/79 с. м.) струва отъ л. 19.— до 27.— м.
19) Фуляри за около врать
(80/80 с. м.)
5.60
7.30 м.
20) Кърпи за джебъ
(40/40 с. м.)
2.—
— м.
21) Блузи бродир. на пам. платъ.
12.~
is:—
м.
22)
„
„ копр. „
25.—
я •
29.— м.
23) Рокли
„
„ „ .„ .
„ 100.— „ 180.— м.
24) ,
,
„ пам.
„ 40.— „ 70.— м.
25) Сенгалска бродерия (топчето 4.20 с. м.)
10.— м.
„ 0.95
26), Платъ за тапети и пердета 1.40 с. м.
12.— м.
27) Разни връзки
',', 0.80
3.30 м.
Щ Платъ за мебели
55—80 с. м. .
„ 28.42.— м.
София, 25/П 1912 год.

Централно седалище СОФИЯ.

Съ Почитъ: К. ЧЕКОВЪ & Сие

Газъ въ каси и варели, Бензинъ за осветление, за мотори,
автомобили и индустриялни ц-вли, Минерални и Цилиндрови
масла, Газойлъ и Дизелойлъ за Дизелмотори, Пжкура за отоп
ление на парни котли. Катранъ, Парафинъ съ НАЙ-ИЗНОСНИ
Ц-БНИ и УСЛОВИЯ
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САМ0К0ВАЛНА"

ГЕНЕРАЛЕНЪ ПРЪДСТАВИТЕЛЬ

АНТОНЪ ВАГНЕРЪ
БЪЛГАРСКА КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАДЪ".
'

•

Banque Bulgare de Cr'edit B GHIBJ)AP".
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

"

Каииталъ, напълно внесенъ лева зл. 2,000,000.
Запасенъ фондъ и резерви , „ 600,000.
' Централно евдалище въ РУСЕ.
Клонове: София, Варна, Добричъ, Силистра, Ямболъ.

Извършва всички банкови операции.
Приема влогове съ срокъ и безъ срокъ срйщу спестовни книжки
срочни свидетелства в въ текущи сметки и плаща:
5 % год. лихва за бвзерочни влогове,
'
£°/ 0 год.
,
за влогове съ сроки вдна година и понвчв.

Спестовнигв книжки се даватъ безплатно и вноскигв както и изтеглянето на сумит-в става безъ никакви формалности и безъ
= = = никакви разноски. =====
Сконтира п о л и ц и , отпуща заеми и открива текущи смЪтки
ср^щу гаранция на ц-внни книжа, стоки и лични поржчителства.

Събира полици за чужда сметка.

Издава ч е к о в е и прави пръводи за по-гол'Ьмигв градове въ
България и странство. = =
Купува и продава за чужда сметка всички видове ц-внии книжа.

Техническо бюро. Площадь при д-во „ГИ^ДАИЪ"
,—
—-ГР. РУСЕ.
—
.
— Изкустнигв самоковални камъни държатъ рекорда въ всички
по-модерни държави, никога не тръбва да се ковать, икономия на
енергия, много произвождатъ и даватъ най-доброкачественъ брашненъ
продуктъ.
— Брашнени сита .Radial* ся. най-простотворнит-в за малко и
гол-вмо производства, заематъ малка пом^стимость.
цИгтЯ^ыДы°Т„1ВЯ; вс * ка !! ви видове модерни машини, турбини, валци,
чистачки и др., отъ най-реномирани фабрики. Пр-Ьдприема направата
на нови и реновира стари обикновени и търговски мелници, на
конто съ специално добр* обмисленъ планъ, отговарящъ на гарименната конкуренция, като самъ извЪршва монтажи^.
110
?* 8 »; Суровомасленит-Ь мотори съ йажежено-плочни
ЯЯППпП ^Р*
запалки, функция ефтена, експлозии изключени
Равновълнитъ парни машини «НОВОСТЬ" патента • Bruck*
извънредно легки съ икономиченъ горивенъ материалъ.
" "
'
У
К е МИДеНИТ,Ь,машинипатентъ:
по а й гпл-Ьми ^ л
.Steinbruck-за ржчни
до ннаи-голъми
фабрични производства: не се нуждае отъ гипсени
М0ДеЛ
З а б П Жж И Гп° Ш е0 лГаОн ифеа бдро, сШт Иа в яГ и «а«*ниха Ьъ тай шстемаГ
вани м а ш и н ^ А п ° Л
всевъзможни малко употр-Ьбянпмия ™»
° ~ 5 0 Н а С1 ° о т ъ н о в и г в по-ефтено. Гол*ма ИКОномия при покупка на употр-Ьбеии вършачни гарнитури.
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УСЛОВИЕ И А Й - Л И Б Е Р А Л Н И . ^ ^ =
Телеграфически адресъ: „ГИРДАПЪ'

"ВШ"

Чимшировъ ^ Сребровъ
В А Р Н А-

Печатница „ 3 0 Р А " на Д. Костакевъ—Варна

Пр^дставителство^ комисиона, експедиция,

