Година IV

Варна, 18 Мартъ 1912 год.

Врой 357

ИЗЛИЗА
въ

За обявления: '
гармопденъ редънаЬва
стр. 1 лв., на Н-ра и III
стр. по 70 ст. на IV-та

Недвля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сдбота
Пбонаиентъ ч България:
За година . . 16 лв.
, 6 м-ца . . 8 ,
, 3 м-ца , . 5 я

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство)

За година
, 6 м-ца

, 30 лв.
.

. 15

С У Б С И Д И Р А Н Ъ О Т Ъ В АРНЕНСКАТА, СОФИИ|СКАТА И Б У Р Г А З С К А Т А Т Ъ Р Г О В С К И КАМАРИ.

,

вииаги лръдплата

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

Единъ брой 10 стот.

Уредничеството се помЪщава въ собствения домъ на уредника.
Пощ. кутия Х« 61

CyMVLc ^ С ь у ы д и ^ ДО

уредш^ЦТ^Драгулевъ.

Единъ брой 10 стот.

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Телефонъ № 223.

ВЪЛГАРСКА КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАИЪ".

Maschinenfabrik Roscher G. М. В Н. G0ERLITZ

Banque Bulgare de Cr'edit „GHIRDAP".
ОСНОВАНА 1882 ГОД.
Каииталъ, напълно внгсенъ лева зл. 2,000,000.
Запасенъ фойдъ и резерви
,
„
600,000.
Централно седалище въ РУСЕ.
София, Варна, Добричъ, Силистра, Ямболъ.

Дългогодишна изключителна специалность.
Тухларски машини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керемическа индустрия
Инженёръ-специалиста на разположение на сериозни купувачи.
zzzzz Главенъ представитель за Ромжния и България: z z z z :

Извършва всички банкови операции.
Приема в л о г о в е съ срокъ и безъ
срочни свидетелства и въ
5 % год. лихва за бвзсрочни.
fi°/o год.
,
за влогове съ

срокъ ср'Ьщу спестовни книжки
текущи сметки и плаща:
влогове.
срокъ одна година и понече.

СпестовнитЬ книжки се давать безплатно и вноскитв както и изтеглянето на сумит-в става безъ никакви формалности и безъ
=

Букурещъ
Str. Smardan 51

Машинна фабрика и жел'Ьзол'Ьярница

Е. ИЮЛХОУПТЪ & С К0М0НДИТН0 Д-ВО
-=щ*

РУСЕ.

Сконтира полици, отпуща заеми и открива текущи смЪтки
ср^щу гаранция на Ц-ЕННИ книжа, стоки и лични поржлителства.
Събира полици за чужда сметка.

Техническо бюро Букурещъ—София.

= = -

ДОСТАВЯ:
Всвкакъвъ
видъ машини
и материала.

Изработва специално: в злцови и каменнй мелпици.
Пр-вдставлява рёномирани чужжстрани фабрики за парни
машини, всвкакви мотори, електрически инсталации и др.
,

ДАВА БЕЗПЛАТНО ТЕХНИЧЕСКИ СЬВЪТИ ПО СПШИАЛНОСТЬТА.

А. Илиевъ ._
Цонтралъ Варна, клонове: Вургазъ, София,
Русе, Сомовитъ, Пловдивъ иШуменъ.
Комисиона и ЕКСПОДИЦИЯ.
Продажба: ГАЗЪ, СОЛЬ, .МИНЕРДЛНИ, МАСЛА
З А Х А Р Ь и МАРСИЛСКИКЕРЕМИДИ

Руеекое общеетво цараходетва и торговли.
В ъ г р а д с к а т а Агенция на Обществото въ Одесса, „ Д е р ^ а с о в с к а " , 33.
„Пасажъ* иогатъ всвкога да се купуватъ пасажерски билети за-всички
Пощенско-Пасажерски параходи тръгващи з а д ъ граница и п >ртовет*в на
Кримъ и Кавкааъ.
.
Русское Общество Параходства я Торговли поддържа по
вжтр-вшнягв линии:
Срочни пощенско-пасажерски и товарни съобщения по Кримско—Кавказката ли
ния (седемъ рейса въ седмицата) между Одесса и Батумъ съ засЬгание Применит* и
Кавкаэскитъ портове. По Николаевската и Херсонската линии (лъгё ежедневно, а зимъ три пжти въ седмицата\ съ спирание въ Очаковъ. По Днъпрската линия (ЛЪТБ
два пжти въ день, а въ другигв връмена на навигацията веднъжъ въ день) съ засъгание всичкигЬ промежутъчни пунктове.
ПО задгранпчнпгв линии:
ч
Александрийската права (еженед-Ьлно) между Одесса-и Александрия съ минавание пръзъ Цариградъ,. Дарданелитъ, Смирна и Пирея.
Александрийската обикаляща (единъ пжть въ двъ седмици), между Одесса
и Александрия, съ минавание пръзъ Цариградъ, Дарданелитъ, Атонъ (Св Гора), Солунъ, Мителинъ, Смирна, Хиосъ, Мерсина, Александрета, Триполи, Бейрутъ, Кайфа,
Яфа и Портъ-Саидъ.
Македонско— Александрийската обикаляща (въ двЪ недъли веднъжъ), между
Одесса и Александрия съ спирание въ всичкигё горЪ помънати портове.
Бглгарско—Анатолийската, (въ двъ нед-вли веднъжъ) между Одесса, Варна,
Бургазъ, Цариградъ и портоветъ на Мала-Азия до Батумъ.
Анатолийската (въ двъ нед-вли веднъжъ;, между Поти и Цариградъ съ спирание
въ Батумъ, Ризе, Трабезундъ, Керасундъ, Орду, Самсунъ, Синопъ и Неболи.
Черноморско—Балтийската (товарна), между Одесса и С.-Петербургъ съ спиране въ Ревелъ, Рига и Либава, а сжщо, въ случай на нужда, и въ задграничнитъ попжтни портове.
Персийската (четире рейса въ годината), между Одесса и Басора съ минаване
прЪзъ Цариградъ, Дарданелитъ, Смирна, Бейрутъ, Яфа, Портъ-Саидъ, Суезъ, Джедда,
Ходейда, Джибутти, Аденъ, Маскатъ, Бендеръ-Абасъ (линге, Буширъ и Мохамеру.
Севаапополъ—Царшрадската, срочно-товарна (еженедълно) между Севастополь
и Цариградъ.
Обществото поема върху себъ си извършваието навсички митнически—експедиционни формалности, застрахованието на лрввозванигв съ параходигв му стоки по
всичкигЬ линии, а сжщо и организиранието и на екскурсии.
Флота на Обществото състои отъ тридесеть и деветь пощенско-пасажерски
параходи, шесть сточно-пасажерски, двадесеть и четири товарни, седемь буксирни
(реморкьори) и петь катера, конто общо и мать 211,582 тона водизм-Ьстване.
Адмиралтейството на Обществото се намира въ Одесса. То располага съ кораборемонтна работилница, съ свой еллингъ и плаващъ докъ, конто издигатъ и най-голъмигв кораби на Обществото.
•
За справки могатъ да се отправятъ до управлението на Обществото въ С-Петёрбургъ, Невский, 45,—въ'Одеската Главна Контора, Ланжероновска, 1, въ градска
та Агенция въ Одесса, Дерибасовска, 33,! и въ агенециитъ на Обществото, намиращи
се въ всичкигЬ портове, посъщавани отъ. параходигв на Обществото, а сжщо и въ
сухопжтнитъ агенции на Обществото: Баку, Берлинъ Варшава, Виена, Хавръ, Хамбургъ, Джулфа, Екатеринославъ, Екатеринодаръ, Кайро, Киевъ, Кутаисъ, въ, Мос
ква, Парижъ, Симферополъ, Тифлисъ, Царицинъ и Ериванъ.

ч е к о. в е и прави п р ъ в о д и за по-гол'вмитв градове въ
=
България и странство.
= =
Купува и продава за чужда смътка всички видове ц-Ьини книжа.
— = Е Е Е = УСЛОВИК НЛЙ-ЛИБЕРЛЛЦИ.
Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ"

Инженеръ Велчевъ
ВАРНА.

Англо-Българско Анонимно Дрржество
.САРКИСЪ КУЮМДЖУЯНЪ'

^>

• - .
Варненски клонъ.
Изв'Ьстява на почитаемит-в си клиенти, че му ел пристигнали ангилийски

1тТРЛЯШПТи* д а с е с Д ° ^ и е т е с ъ истинско модерни и доходни инсгаШ и с И а ш Щ и лации — не забравяйте да се отнесете и" до насъ.

^>

'•'-Г.18В11И кояапдитери:

Д. А. БУРОВЪ * Си

Издава

София.
Ул. Екзархъ Иосифъ 33, сръщу новитъ бани.

Телефонъ$900.

никакви разноски. • = =

ЕОПРИНЕНЪДАГАЗИНЪ
на 1:вата Вългарска привилигирована копринена Фабрика

за постилане яЛинолеумъ", много доброкачество, разни ширини.
DDD

„Български Дъвъ"
на К ЧЕКОВЪ & С-ие, София.
Извъстяваме 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-вни, конто
по качество, солидность и ц-Ьна ще задоволятъ всвки любитель на здравото, елегантното й хигиенично копринено облъкло.
Понеже нашит* копринени Платове не съдържатъ нито милиграмъ металическа
боя, ний ги пр-вдлагаме на клиентигв съ гаранция, че нъма да се цъпятъ тъй, както
това става съ всички други чуждостранни Платове. Съ появяванието на нашигв платове
понятието, вкоренено мъжду обществото, че всвки коприненъ платъ се пука, при най
малко обтягание, ще се заличи веднажъ за винаги. Не купувайте коприненъ платъ, отъ
кждъто да билъ той, който съ своя засл-впителенъ блясъкъ обайва окото Ви, понеже
такъвъ платъ е тъканъ отъ изкуственна коприна и е напоенъ съ 300, 400 па даже и
съ 500% металическа боя. При прането, той се скосява (разпадва) а при шиенето
се цъпи.
Благодарение на обстоятелството, че фабриката ни е: и такачъ, и фабрикантъ, и
ангросистъ, и комисионеръ, и търговецъ, тя има възможностьта да продава пройзводството си съ 30, 40 па даже и съ 50% по ефтено отъ платовегё, донесени отъ
чужбина. Въ истинностьта на това ни твърдвние, почитаемата клиентела ще се увЪри,
слъдъ като посвти магазина ни или прочете ц-внигв на платоветъ, конто тукъ по долт»
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 „ . )
»
„ в 3.20 я 5.70 .
4) Сатенъ дюшезъ двойна ширина (105—118 с. м.) струва стъ 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 л-втни дамски рокли (70 с. м.) струва отъ л. 5.50 до — м.
12) Чу-са-чу (соа-екрю) за лътни дамски рокли (120 с. м.) струва отъ л. 10.— до 11.— м.
13) Чу-са-чу (соа-екрю) за лътни мжжки дрехи (70 с. м.) струва отъ л. 8.— до 10.— м.
14) Чу-са-чу (соа-екрю) за лътни долни ризи (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,
(120/35 с. м.) струва отъ л. 8.—
— м.
17) Талети малки за израилтяни
18) Талети голъми за израилтяни
(200/79 с. м.) струва отъ л. 19.— до.27.— м.
5.60
7.30 м.
19) Фуляри за около вратъ
(80/80 с. м.)
„ 2.— м.
20) Кърпи за джебъ
(40/40 с. м.)
„ 12.15.— м.
21) Блузи бродир, на пам. платъ.
„ 25.—
29.— м.
22)
„
„
копр. „
„ 1 0 0 . - , 180.— м.
23) Рокли
„
„ „
„ 4 0 . - , 70.— м.
24) .
.
„ пам.
„
„ 0.95 , 10.— м.
25) Сенгалска бродерия (топчето 4.20 с. м.) .,
12.— м.
26) Платъ за тапети и пердета 1.40 с. м.
3.30 м.
" 0.80
27) Разни връзки
42.— м.
„ 28—
28) Платъ за мебели
55—80 с. м.
София, 25/11 1912 год. •

Оь Почитъ: К. ЧЕКОВЪ & Сие.
Д. Г. Поповъ & Янакиевъ
БАЛЧИКЪ.
П. Г.
Имаме честь да Ва съобщимъ, че отъ зачалото на идущата
година встлшва като членъ на събирателното ни Д-во и г. Георги
Д. Калинковъ, землевладвлецъ с. Яалуджа, Бдлчикско,
всл-Ьдствие
на крето досегашната фирма пристава да слществува и отъ 1 Януарвй 1912 год. всичкия ни активъ и пасивъ пр^минава върху фирмата,

Д. p. JIonoBi, & р-ие
Првобразуваната ни фирма ще се занимава, както до с е г а : съ
банкерство, всвкакъвъ видъ търговия, пр-вдставителство и комисиона;
ще се управлява, пр'вдставлява и подписва по отдвлно о т ъ всвки
членъ съ солидарната и неограничена отговорность на всички.
Като Ви съобшаваме горнето, молимъ да имате с л щ о т о дов-Ьрие и вяемете б-вл-вжиа отъ прдписитв ни.
Съ почитание:

Д. Г. Поповъ & Янакиевъ.

DDQ

•••
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0АМ0К0ВАЛН

а

ГЕНЕРАЛЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

АНТОНЪ ВАГНЕРЪ
Техническо бюро. Нлощадъ при д-во
ГР. РУСЕ.

,ГИРДАНЪ Й
—

— Изкустнитв с а м о к о в а л н и к а м ъ н и д ъ р ж а т ъ рекорда въ всички
по-модерни държави, н и к о г а не трЪбва д а се к о в а т ь , икономия на
енергия, много произвождатъ и даватъ най-доброкачественъ брашненъ
продуктъ.
— Б р а ш н е н и с и т а .Radial* еж. най-простотворнигв за малко и
гол'Ьмо производства, заематъ малка помъстимость.
— Д о с т а в я : всвкакви видове модерни машини, турбини, валци,
чистачки и др., отъ най-реномирани фабрики. Пр-Ьдприема направата
на нови и реновира стари обикновени и т ъ р г о в с к и мелници, на
конто съ специално добръ- обмисленъ планъ, отговарящъ на съвр-ьменната конкуренция, като самъ извършва монтажи^в.
— Пр1)порж.за: Суровомасленитъ мотори съ нажежено-плочни
запалки, функция ефтена, експлозии изключени.
Равновълнит-Ь парни машини „НОВОСТЬ* патентъ: . B r a c k " ,
извънредно легки съ икономиченъ горивенъ материалъ.
Т у х л о и керемиденитъ, машини патентъ: .Steinbruck" за р ж ч н и
до най голыми фабрични производства: не се нуждае огъ гиисени
модели, поради което много фабрики ги замъниха съ тая система.
З а б ъ л Ъ ж к а . По желание доставя всевъзможни малко уаотръбявани машини съ 40—50 на с ю отъ новигв по-ефтено. ГолЪма и к о 
н о м и я при покупка на употръбени вършачни
гарнитуры.

ODD

DDD

DDD

кттшшжужтт жтж\кшш шил

Ел. Мошоновъ

Александрия (Египетъ) и агенции въ Каиро и Портъ-Саидъ.
Агентура — Комисиона — Пргъдставителство.
Дава всЬкакви сведения безъ никакво възнаграждение на всвки интересующъ се по всички артикули, конто
могатъ да нам-врятъ добъръ пазаръ въ Египетъ.
Пр-Ьдставлява и продава брашна на Индустриалното Дружество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
кжщи на комисионни начала.
Адресъ: М-г El. MochoiioIT, Alexandrie (Egypte)
В. P. №825.
Agences: Le Caire & Port-Sai'd.

M. H К ъ н ч е в ъ - Р у с е
Комисионеръ 8t Експедиторъ
Обмитва стоки, експедира такива на всякжд^ изъ
царството. Продава плугове, пишущи машини. Постояненъ складъ на английски лимонадени стъкла
отъ Cannington Ston & C-ie.

Стр.

Врой 857

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

2

Желю Шттт Инсилъ Драгулевъ.

Правилппка на фревсквт*
търговскн бореи.

Изглежда, че новите фази въ живо
та на европейский търговски еввтъ
предизвиквать нова пром-вня и въ
Защищаватъ д-вла пр-вдъ всички слдилища въ България.
ония т ъ р г о в с к и инетитути, конто
Регистрнратъ търговскн и индустриални марки и приематъ пр-вд- сгоятъ н е п о с р ' в д е т в е н о близо до
търговията. Слшдото е в-врно,и;съ
ставителството на такива.
насъ. Въ нашигв търговски- бореи
Извършватъ разни админнстративни ходатайства; консулатиратъ
почна да ври и кипи животъ и търпо търговскн и икономически въпроси.
говцигв се намиратъ изведнжжь иосБюро: Бански Площадь, въ зданието на Д во„ Изида". София.
тавени првдъмлчнотии и новости, ко
нто требва да се пр-водолеятъ, изу
чать и усвоятъ за да нЪиаые сътрё
сения и тормозения. Его защо нее считаме за небезинтересно тукъ да дадемъ едно извлечение отъ рапорта на
френската парламенгарна комисия ко
нто не отдавна б* назначена ла изу
чи начинигв за подобр-вние функцяонирането на френскигв търговски
бореи. Комисията е привършила работата
си, сл-Ьдъ като е имала 23 засе
най-гол^мъ складъ съ:
дания. Рапорта на комисията съегои
отъ 51 страници in duarto, и ние извличаие само 18 члена отъ законо
проекта, който определи правилата,
J TS >•", V.vTV У ' д 1 TUB-* я Ti
прилагаеми въ търговскит'в бореи, както сл-вдва:
1) Търговскагв бореи се обявчвггь
еа открвти съ декретъ по предложението на Министра на търговията н
индустрията сл-Ьдъ вземане мнениего
на Търговската камара, ;Търговското елдилище и на Общинския съв-втъ
вь района, гдето ще функционира
новата борса. Закриванието на тър
говскит'в бореи се извършва при елт
щите форыалности.
2) Декрета за учредяването на една
борса органкзира една комисия, която
се натоварва съ нейното управление;
ВИ ПарНИ МаШИНИ за индустриялни цЬли.
той определи числото на членовегв й.
ft
Тази комисия бди за прилаганието
Всичко отъ ф а б р и к а т а
на законигв и правилата и съобщава
на компетентнитв в засти всички важ'ни нарушения, конто тя констатира
Тя прёдставя всека година на ми
нистра обстоенъ рапортъ за двйность
та на борсата.
3) Административната комисия със;
той отъ по единъ членъ-представитель
отъ вс-вкое законно уредено тържище
съгласно членъ 6 споменатъ по-долу,
единъ делегатъ отъ Общинския съв"вть, пр-вдевдателятъ на дружество
то на поср-Ьдницит'В, поДъ клятва,
БИВШЪ ИПСПЕКТОРЪ на ИНДУСТРИЯТА, ЗАНАЯТИГВ и ТРУДА
както и представители отъ търговска
та и с&дебната камари по число рав
но на онова на другитв членове, безъ
обаче числото имъ да бжде по-долу
Приема да эавежда и защищава всЬкакви углавни, граждански
отъ 4 Пр'вдставителптъ' на търговска-г
и търговски дела;
та камара, на търговското слцилище
Шготовлява книжа и ходатайствува за добиване общи и специи ония на уреденагв съ редовенъ
ални облаги по закона за нас-трчеиие местната индзстрия и дава
правилникъ тържища се нзбиратъ отъ
консултации по неговото прилаганс;
Министра на търговията и индустри*
Зарегистрова търговскн и индустриални марки;
ята отъ представенигв го списъьъ
Прави фииансови п икономически изучвания;
кандидати на камарата и сльдилището
Защищава интереси и ходатайствува пр-вдъ всички администраи заинтересованигв професионалнй
тивни учреждения.
групировки. Въ случай че липсват^
тържище съ редовенъ правилникъ, ми!
Бюро: ул. Тетевенска, 4
Домъ: ул. Сръ-дна Гора, 51.
нистра опръ-д'Ь.'ш да взема!ъ участие
(ср-вшу Юридический факултетъ)
въ адиинастративнага комисия гъоговци или производители, кои го обикн ">.венно опериратъ въ борсата.
4) Учредителния декретъ опр-вд^л^
стокигв и производства та, чиито U1JHH
тр'Вбва да се констатират ь, лицата, които. иматъ право да отериратъ за това определение на ц-виитй и нгччнътъ цо-койго това тр'Вбва.да ст.ше
това опр^двлениё; той онр^де я
наименованията на стокигв и 'про-;
изводствата подлежащи да бждатъ'
А
ЗАСТРАХОВА живота на всички държавни и общински чиновпр^дметь на р е г л а м е н т и р а н и т , в |
ници, както и на ВСБКИ съчувственикъ на кооперативната идея,
тържища съглесно членъ 6 и да y-i
макаръ и да не е чнновникъ, при най-евтвни премии и най-либережда начанътъ й вр-вмето за публика-!
рални условия.
циитв, относително съетоянието на на-|
личностьта на производствата отъ сто-i
ЗАСТРАХОВАННОЕ при дружеството ел равноправии негови
кит* и депозирани въ общитв складове;!
членове, участвующи въ управлението и печалбигв му, те ел, значи,
той, най-погл*, пр-вдввжца всичкигв!
неговигв ступани.
разположения, относящи се до орга-!
ПОЛИЦИТ13 на дружеството ел въ сила и презъ време на война,
низацияга и функционирането на Бэр-;
безъ да се плащатъ предварително СКАНИ И допълнителни премии.
сата.
Една оть задачитв на дружеството е: да подпомага на забо5.) Професионалнигв групировки'
Л-БЛИТЬ бъдни членове, като построй собствени болници.
съетавени
за търгуването съ сточи и
Па тип и на много други ПРЕИМУЩЕСТВА, дружеството дължи
производства, на конто тържището е
% недостигнатия до сега отъ никое друго дружество грамаденъ успехъ.
"ж
регламентирано съобразно съ членъ 6,:
Основано едва на 1 май 1905 година сега вече брои 9894 души чле
тр-вбва:
а) да доставятъ годишно на
¥• нове, застрахована на крупната сума 31,854 150 лева, а презъ току-що
административната комисия листата;
изтеклата
1911
г.
дружеството
е
имало
неочакванъ
и
нев-вроятенъ
i даже успъхъ: прпдобила е 4641 нови членове, застраховани за круп
на своигв клиенти; б) Да впишатъ:
въ своит* статути една клауза, конто;
ната сума 14,300,000 лева.
да пр-вдвижда правото да се апелиратъ пр-вдъ тази комисия р-вшенията;
относително приеманието или изключваниито на н-вкои отъ членовет-в имъ.
Учредителния декретъ опр'Ьд'вля'
пропедурата ца се с.твдва пр"вдъ ад
министративната комисия, както и всич
кигв други условия за прилаганието'
на насгоящия членъ..
>
6.) Особенигв правилници на тържищата съ разни категории стоки ипроизводства се приготовлявать за вевка
борса, отъ Търговската камара, елт-дъ
като се съв-вщаятъ съ заинтересованигв професионални групировки. Т-в се
подлагатъ на удобр^нието на Мини
стра на търговията и индустрията.
Рвшението на министра тр'Вбва да не се
бави повече отъ 3 м-ца. Т-взи правил
ници мо гать да блдатъ • видозм-внени
въ сжщатата форма. Въ случай на
спешность и исключителни обстоятелства, административната комисия може да оторизира временно прилагание'
за видоизм'внението на особеннитв
правилници.
" :
7) Особеннитв правилници пр^дСофия.
важдатъ за пр-вдидущия членъ да съдържа една клауза съ позволение за
Грандъ хотелъ
ликвидирание въ края на ы-всеца:
а) На продавачигБ, единъ добавь-:
U
ченъ срокъ отъ 8 дни най-малко и
отъ 30 дни най-много, за пръ-давание
стоката или производството.:
б) На кугувачитв, едно обезщетение
55 стаи, 4 етажа.
за
повреди станали вследствие късно
Парно отопление, електрическо осветление.
пр-вдаване стоката и л и производ
Жгълъ на улицигЬ „М.-Луиза" и „Екзархъ Иосифъ"*
ството, споредъ уречения въ кон
тракта срокъ;
:
ТЕЛЕФОНЪ № И 00
:—
8) Когато, въ една търговска бор
са има учредени една или повече ьа«

АДВОКАТИ — СОФИЯ.

В.ЩААДЕКЕРЪ
Варна — Русе — ПлЪвенъ.

МОТОРИ за бснзинъ, МОТОРИ за нафтъ, ,

ГАЗОЖЕНИ МОТОРИ и

ПАРНИ гарнитурм вършачки, всъкакРустонъ, Прокторъ и C-ie Л-тдъ
Линколнъ — Англия.

Любеыъ Даниловъ

со установява адвокатъ въ София

ЧЙНОВНЙЧЕСКО КООПЕРАТИВНО СПЕСТОВНО

Застрахователно д-во

„ПЕТЕРСБУРГЪ

си за ликвидиране като гаранция на
срочнигв исплащания въ пазаря за
стоки и производства, тр-вбва да се
нареди, сл%дъ изв^встието на' адиинистративн та комисия, единъ правилнякъ за ликвидационната каса.
Поср-вдницигв, конто ел дали клят
ва, се задължаватъ съ права да служатъ като месита при ликвидацион
ната каса; въ случай нарушаванего
правилника на ликвидационната каса,
твхното посредничество може да се
суспендира или окончателно отхвърлв, сл^дъ нвкои дисцинлинарни м-вркч, наложени съгласно предвидения
редъ въ параграфъ 4 на членъ 3 оть
закона отъ 18 юлий 1866 год. Упо
треблением на ликвидационната каса
е факултативно.
9) Оня, койго не се занимава професионално съ продажба и ' покупка
на производства и стоки, чието тър
жище е уредено въ една търговска
борса, не могатъ да се извършатъ
срочни операции уредени съ правил
никъ освенъ чрезъ п о м о щ ь т а на
единъ посредникъ, подложенъ подъ
кл-Ьтва. Всички операции извършени
противъ гвзй предписания се анулиратъ и нематъ нчкаква връека на
валидность.
10) Забранено е на всички куртиери и други посредници да иззърлватъ нвща, конто сеотнасять до сроч
нигв операции, третирайки съгласно
клаузите и условията на едно уре
дено съ правилникъ тържище въ една
търговска борса, или да се противятъ
на заповедитё за продажба или по
купка, конто те получэватъ и да се
интересуватъ право или косвено, подъ
техно име или подъ некое друго име,
въ операциите, съ конто гв ел тъй
натоварени. Посредникътъ, който наруши горното ще бж.де преследванъ
отъ административнотр поправително
слаилище и наказанъ съ една глоба
отъ 500 — 3000 лева, освенъ исплащание щетата нанесена на потърпевшите страни. Ако той е билъ вписанъ въ лисгътъ на посредниците
приготвенъ. съгласн) членъ 2 отъ за
кона отъ 18 юлий 1866, той се за.черква и неможе вече да бжде ваисанъ наново.
. И) Срочните операций извършени
съгласно клаузите и условията на
едно уреждано съ правилникъ тър
жище въ една търговска борса се анулиратъ ако ел направени вънъ отъ
търговската борса.
12) Посредниците, комисионерите
и всички други лица, конто обичайно
търгуватъ като събиратъ оферти или
правятъ предлагания относително опе
рациите за покупка или продажба на
стоки и производства, на конто тържи
щето урегулирано въ една търговска
борса и преди да бльдатъ третирани
съгласно клаузите и условията на то;
ва тържище,.ель.задъл»?ена да направятъ една предварителна декларация
въ местНата борса, гдето ущажняватъ своята пррфесия. Тази деклара
ция се ваисва въ единъ матрикуляренъ регистръ съ отбелезване датата
и часътъ на неговото приемане, за
което му се издава и една расписка—
докуметъ,
Листа на.деклараторигв така npt.готвенъ се раздава безалатно на расположението на публиката въ тър
говската борса. Заинтересованите стра
ни могатъ да се въсполз?ватъ въ от
сутствие™ на такава декларация отъ
страна на посредницигв за да анулиратъ сделката. Загубите последвали
отъ това анулирание оставатъ за смет
ка на посредницитб, конто не ел впи сани въ декларациите.
13) Посредницигв визирани въ придидущия членъ требва да водятъ ед
на алфабетна книга, гдето се вписватъ операциите за продажба н по
купка на стоки и производства, на
конто пазаря е урегулиранъ въ една
търговска борса и третиратъ съглас
но клаузите и условията на тържището.
Алфабетната книга тукъ предвидена
требва да е намирирана и подписана
отъ председателя на търговското слдилище. Операциите -требва да се
вписватъ ежедневно по датитв имъ
безъ да се оставятъ п р а з д н а
места и по редъ на нумерацията, като
се означи видътъ на стоката или про
изводствата, техното количество и
твхните цени, имената на приелтствующите страни или на ония, конто
ел дали заповедь, както и времето
за предаване. Едно извлечение изъ
алфабетната книга носяще тукъ споменатмте предписания се дава на
контрагентите отъ посредницигв ви
зирани въ първия параграфъ на постоящия членъ въ едно растояние на
24 часа отвдъ закриването на па
заря. Това извлечение ще се счита
като известие за испълнение и ще
внуши доверие за условиета на тър
жището.
14) Всичките операции за покупка
или продажба на разни произведения и
стоки да блдатъ вписани въ алфа
бетната книга, която се предвижда въ
предидущия членъ, подлежать на
една такса чиято сума е определена
на 2 ст. за всеки 5 кинтала или 5
хектолитри и дробъ отъ 5 кинтала
или 5 хектолитри по тегло или обемъ
стока или произведения, конто съетавляватъ предмета на операпията.
Тази такса.се намалява до 1 ст. за
стокигв или производствата, на конто
среднята практическа цена презъ
последните 5 год. е била по ниска отъ
40 лв. за кинталъ или за хектолитръ.
Таксата се събира за всека покупка
и за всека продажба отд/влно.
15) Посредниците задължени да
водятъ алфабетния списъкъ, длъжни
е л предварително да направятъ една
декларация предъ бюрото на регистратурата определено отъ Адиини-

страцията и да изплатягь лично таксите о преде лени отъ параграфъ 1 на
предидущия членъ. Периодически, гв,
посредницигв, требва да депозиратъ
въ това бюро извлечения отъ твхнитв
алфабетни книги съдържащи указанията, конто требва да се определятъ
отъ публичния адиинистративенъ пра
вилникъ, предвиденъ въ чл. 16. По
средниците ел длъжни даотговарягъ
на всички изисквания на Админнстра
тивни агенти, да предстввятъ алфавитнигв книги ве^нага щомъ имъ бл
датъ поускали.
16) Всички неточности или опущения,
било въ алфабетнягв книги, било въ
извадкягв отъ алфаб. книга се наказва съ една глоба равна на хДо отъ
сумата на операциитв, въ конто е на
мерено неточность или опущение при
все че тази глоба може да блде по
долу оть 1000 лв Всекр друго наруше
ние, отн шяще се до този членъ или до
общия административенъ правилникъ
предвидено въ последний параграфъ
се наказва съ една глоба отъ 100 до
5000 лв. Що се относи до правилата
приложими до исплащанията, щомъ
като се устанавятъ нарушения на
предписанията, установания данъкъ
вь чл. 14 се асимилира въ гербовъ
сборъ.
Взнаги, действието на администрацията за и с п л а щ а н и е такситв и глобигв се ограничава съ
едлнъ периодъ отъ три години, като
се счита отъ денътъ на операцйята
или датата на нарушението.
Членовете 14, 15 и 16 влизатъ въ
сила три м-ца следъ публикуването
въ Държавния Вгьстникъ на пра
вилника на публичната администрация,
която определи условията за испъл
нение.
17) Всички други лица, конто се
визиратъ въ чл. чл. 12 и 13, конто
ще третиратъ, съгласно клаузите и
усновията на едно урегулирано тър
жище въ една търговска борса, обаче
безъ посредникъ, срочни операции за
покупка и продажба на стоки и про
изведения, ще блдатъ подложени на
нзискванията на членове 12 и 16 на
настоящий законъ.
За да се привърши тозн проектозаконъ и за да изчезнатъ колкото се
може по-скоро „известии категории
куртиери, винахи контра-партизани, се
казва вь рапорта на комисията, конто
куртиери упражняватъ вредоносно
своето занятие подъ сенката на свободата на куртаж*", комчеията съ
28-ия си членъ изисква анулирането
на чл. 7 отъ закона за 18 юлий 1866 г.
който е противъ сегашния законъ и
койти се прередактира както следва:
чл. 7. Всекои куртиеръ, комуто се
възлага една куртажна сделка, въ
която има личенъ интересъ безъ -да
предупреди странигв, на конто той
имъ служи като посредникъ, ще блде
преследванъ отъ исправителното ад
министративно елдилище н наказанъ
съедна глоба отъ 600—-3000 лв., безъ
да се вземе подъ внимание загубите
на ощетените страни. Ако той е билъ
записанъ въ спясъка на куртиеригв
стъкменъ съгласно членъ 2, той ще
блде зачеркнатъ и не ще може вече
да поднови записването си.
Тези нови расаоредби, така, както
ги е деклариралъ Министра на тър
говията, ще служатъ като база на
следующигв разисквания и изглежда,
че въ края ще се намери една почва
эа споразумение, к а т о при т о в а
винаги се има_ предъ видъ свободата
на търговията и общите интереси,
конто твърде често, за жалость, е л
въ нолза само на нёколцина.

защото те отъ своя страна сами нищо
не би могли да направить въ туй на
правление.
Ние мислимъ, че комитета требва
да се раздвижи малко повечко и даже
да предприеме прегорлчания му отъ
рускигв индустриалци начин ь на по
стлпки. Иначе проектираната изложба
рискува да се осуети, което нещо съ
големо нетърпение се очаква отъ дру.
га една заинтересована страна. Щомъ
се осуети идеята за една елавннска
промишлена изложба, ще со устрой
немска такава.
Негласни инициатори за такава има
и те дебнатъ и заявяватъ, че въ два
месеца време ще я устроятъ. И тогава ще доживеемъ да видимъ на па
родии славянски тържества да се шарятъ иемци, съ своя немска промиш
лена изложба.

Фондъ за културнит* меро
приятия по водит* и
горит*.

Министрътъ на земледелието.и държавните имоти е внесълъ въ Народното събрание следния законопроекгь,
съ който ice създава фондъ за културнитв мероприятия по водите и горигв.
Чл. 1. За използуване водигв за
напоителни цели, за корегиране реките и за присушаване блатата, както и за иодобрение на горите, при
Министерството на землед-влието и
държавнигВ имоти се у ч р е д я в а
„Фондъ за културните мероприятия
по водите и горите".
Чл. 2. Фонда за културнигв меро
приятия по водигв и горите се образува: а) огъ водното право, съг
ласно закона за прибавление нова алинея къмъ чл. 25 отъ закона 8а окрлжните управители и околийскитв
началници; б) отъ продажбата на ма
ломерна държавни гори; в) отъ про
дажба на изключени ивици при закрлгляване й ограничаване на горите.
Чл. 3. Разрвшава се на Министра
на финансите да сключи эаемъ отъ
Българската Земледелка Б а н к а , ао
текуща с м е т к а , въ р а з м е р ь на
2,500,000 л., конто да се употреби за
целите на фонда.
Чл. 4. Съгласно чл. 18 отъ закона
за отчетностьта по бюджета, разрешава се на Министа на земледелието
и държавнигв имоти: а) да построй
каыалшггв системи за напояване земите, лежащи въ басейна нар.Тополница и продължи започнатигв работи
за слщата цель на р. Марица, първото отъ конто предприятия възлиза
на 1,600,000 л., а второто на 3,500,000
б) да започне корекцията на р. Ма
рица отъ Търново-Сейменъ до Б±:
лово, което предприятие възлиза на
1,500,000 в) да арондира и ограничи
отредените за това държавни гори въ
размерь на 600,000 л. г) да залеси пустующите места, възобнови изтребените и опустошени го})и, започне предварителнигв р а б о т и по залееяване
брЬговетв и островите на Дунава въ
размерь на 860,000 л.
Чл. 5. Разрешава се на Министра
на земледелието и държавнигв имоти,
кредитъ отъ 2,500,000 л., за разходи
по фонда за културните мероприятии
по водитв и горигв презъ 1912 год.,
конто разходи е л подробно означени
въ приложената къмъ тоя законъ таб
лица и конто да се покриягь оть
следнигв п р и х о д и : а) отъ заема
2,500,000 л.; б) отъ водното право за
1912 год. 100,000 л ; отъ продажба
на маломерна държавни гори 2 0 , 0 J 0 Л.,
г) отъ продажба на изключени ивици
при закрлгляване и ограничаване на
горит* 40,000 л.
Руската промишлена излошРазмерите на приходите и на разба въ София.
ходите презъ последващигв години
,да се предвиждатъвъ приходо-разходИзвестно е, че по случай тържест- ния бюджетъ на слщия фондъ, съ
вата за 25 годишния юбилей на царя гласно чл. 79 отъ закона за отчет
и по освещаването на църквата-па- ностьта по бюджета.
метникъ за освобождението на Бъл
гария, св. Ал. Невски, се проектира Попотргт з а влачене вълна съ чейда се съетои въ София една руска Д а р с ш и калка, германска система
промишленна изложба. За тази цель и ярмом-влка, английска система, се
има съетавенъ комитетъ отъ видни ли продавать на много износна цена.
ца, подъ председателството на Г. ГеЗа споразумение при . П. Стамов-ь
орговъ, който да се грижи за уред- книжарь—Варна.
бата на изложбата. Но ето вече 3 месеца отъ какъ се замисли за ослще- Ежедневно автомобилно съобщенне
ствяването на тая прекрасна идея и
Балчикъ — Варна и обратно.
нищо почти до днесъ не е направено.
Пятно разписанив
Руското правителство, което бе сонАвтомобиль на Д-во ЯД
овприе'
дьрано по въпроса отъ к о м и т е т а
Тръгва
отъ
Балчикъ
везки
день
10
ч' сутрин.
чре*ъ руския консулъ въ столицата
, 3 , ел. об.
и до днесъ още не е отговорило, дали .. . » ;, Варна . ,
Цгъна на билвтъ за едно пттуванв в лв.
е съгласно ьли -не.
Билети за пжтуване се продаватъ: въ Бал
Времето тече, а безъ неговото съ- чикъ въ кантората на Д-во ,Доверие,' въ
гласие ослществяването на идеята за Варна въ тютюнопродавницата на Захара Диподобна една изложба, за която е не митровъ подъ хотелъ кПр*славъ".
обходимо непременното съдействие на
давте правителства, руското и българското, става илюзорно. Даже научаваме се, по частенъ редъ, че руското
на
правителство, безъ още да е отго
АВТОМОБИЛА
ворило на официалнитв постлпки на
на
комитета, е отговаряло на тьрговскиАнаотасъ П. Наранашевъ
те фирми конто е л се отнасяли къмъ
Тръгва;
него за сведения, че то не в съглас
Отъ
Балчикъ
за Варна всъки день въ 9 ч. сутр.
но съ проекта, като мотивирало не. а ,
.Каварна ,
, , 6 „сл.об.
съгласието си съ краткото време, ко
» ° риа „Балчикъ „ „ ,. З,,,,,,
ето остава до уреждането и. Офици„Каварна „
„
„
„ ,„ 7 „ „ ,<
ално, обаче, както казахме, то още не
Таксата е:
е отговорило на комитета въ една или
Балчикъ—Варна
8 лв, на човвкъ
въ друга смисъль.
„ —Каварна 4 „ „ „
Варна—Балчикъ 8 „ „ „
Комитета е разпратилъ писма—поКаварна—Балчикъ 4 „ „ „
кани до много jpycKH индустриални
• Билетнте се продаваты
^
фирми, конто почти всички е л S №
——Въ Балчикъ отъ Иванъ Денчт въ
вовали съ голема готовность да взехотелъ „България". ,. —
мать участие въ изложбата. Но като
Вп ъ
Варна Бирария „Жсшю-ирошвю"—
съобщаватъ факта за отрицателното ,Г—
Мусаллата сръщу хотелъ „Пр-Ьславъ". =
изГжЯбНаТ РУСК0Т ° п Р а в ^ с Ц т в о къ„™ Въ Каварна отъ Лндрика Т. Илиевъ—бжитш
изложбата, канятъ комисията да изЗабплюкка: Разписанието за директно пж*
прати делегати въ Петербургъ, който туване отъ Варна - Балчикъ — Каварна и
ооратно, сега, по независящи причини, за сега
съ личните си непосредствен* постГп
ки да ангажиратъ съдействието му, не ще се изпълва редовно, обаче отъ 1 май i,t<
то ще бжде безусловно редовно,

РАЗПИСАНИЕ

Врой 357

ДьРГОВСКИ ФАРЪ*
Стр. 3

Т.ЪР ГО ВС К И Б Ю Л Е
ХРОНИКА
Лнчни.
i * Дяесъ замина за Русе г-нъ Рупенъ
С. Коюмджиянъ, който отъ десетина
дни пр'ЬбивашеТвъ Варна по^работигв съ търговската кжща .Саркисъ Ко
юмджиянъ", на конто той ё членъ и
директоръ на софайския клонъ.
Пристигналъ бе и сл"вдъ 4-дневно
преседяване въ Варна, днесъ замина
эа местожителството си въ Александ
рия (Егиаетъ) г, Ел. Мошонозъ, виденъ български търговепъ, който меж
ду другигв има и главното представителство за Египетъ на брашната отъ
мелницата „Сила". Дохождането на
г. Мошоновъ въ Варна бе свързано
съ неговигв търговски тукъ работи
съ .Сила" и съ некой други търгов
ски фирми.
ПрЪвозъ на м-Ьстния циментъ.
Българскиятъ м'Ьстенъ циментъ отъ
Червенъ-Брътъ и Пл-Бвенъ ще се таксува за напръ-дъ съ 3 5 % намаление
отъ ц-внигв на тарифа № 15, вместо
но благо приятствената тарифа № 1 5 .
А специално за Русе, Свищовъ, Сомовитъ и Варна, ще се плаща:
Пл'Ьвенъ,
Чер.-Бр'Ьгъ
Русе
70 ст. за 100 кгр. 80
Свищовъ
40 , » »
,
50
Сомовитъ
20 ,« ' „» • , :
_
40
95 » »
Вдрна .
1С0
ВрЪменни инсталации въ бургазкото
пристанище/
По поводъ искането на Бургазката
търговска к а м а р а да се направить
временна инсталации въ пристанището, до разширението му и построяването на пр-вдвиденигв въ него инста
лации, дирекцаята на жел'взницигв и
пристанищата е поржчила въ странство още 5 вашингтонови ламбя, които, заедно съ сега сжществуващите 4,
ще еж достатъчни на първо време за
осв-втлението на пристанището.
Разпоредила е, така сжщо, да се павира площадьта на пристатището съ
калдъръмъ, эа да се премахнатъ досегашнитв мжчнотии при движението
въ него нощно и въ кално време.
Земледълческитъ камари.
Народного събрание завчера на 15
т. м. прие на трето четене законопро
екта за'земледелческите камари. Първоначално въ проекта се прёдвиждаха 6 земледЬлчески камари —-4 въ
Северна България и 2 въ Южна. При
-второто четене, обачё, вьпроса за чи;
члото на камаритв и месгата, гдвто
1
тр-вбва да еж. седалищата имъ, се раз
рази въ гол'вмъ споръ между народнигв представители. Комисията излезе съ предложение за 7 камари — 4
въ Северна и 3 въ Южна България,
включая и софийската, а некой народни представители подържаха за
всъки окржгъ и камара. Прие Се тог ава предложението на комисията, за
7 камари, Сега обаче, при третото че
тене, по предложение™ на м-ръ Людцкановъ, (м-ръ Хрисговъ отежствуваше) се прие земледелческите камари
да бждатъ само три съ седалища въ
София, Русе и Пловдивъ. Това си
предложение м-ръ Людцкановъ под
крепи съ съображението, че още не
маме достатъчно добре подготвени хо
ра по земледелческите въпроси, а ако
разделимъ това не големо число под
готвени хора въ много камари, рискуваме да компрометвраме, още въ
самою начало тозв полезенъ и тъй
нуженъ за страната ни институтъ.
ПрЪработване аптекарскит-Ь |такси.
'> Назначена е отъ Министра, на вжтрешните работа и народното здраве
комисин въ съетавъ: д-ръ Д. Молловъ
за председатель и за, членове д-ръ
Гиргиновъ, д-ръ Големановъ, началвика аптеччата часть при дирекцинта
Тодоровъ, аптекаригв Хар. Карастояновъ и Пенчевъ, н-ка. на, косвенигв
данъци Гаджевъ и малариста лекарь
д-ръ Нейчевъ, конто да се занимав съ
4
преработването на сега сжществующигв аптечни такси. Комисията е ве
че почнала своигв заседания отъ 15
т. иесецъ.
Модеренъ рибарникъ.
Министерството на' земледелието и
д ьржавнигв имоти е- решило да създаде единъ модеренъ рибарникъ край
гр. Пловдивъ, гдето, ще се развъждатъ всички видоае риби отъ нашигв
реки и блага.
Плановете за постройката му се
вече приготовляватъ въ Министерст
вото на общигв сгради. Нааравата му
ще костува около 65-хиляди лева.
Изъ търговското о т д е л е н и е при
Министерството на Търговията.
Досегашния подначалникъ на тър
говското отделение при Министерството на търговията и пр., г. Д. Гичевъ,
става инспекторъ по професионалното образувание, а на негово место се
назначава Д-ръ Стояновъ,
Държавниягь лозовъ разсадникъ
въ гр. Ломъ.
Съобщаваме на интересующите се,
че въ Ломския държавенъ лозовъ разсадникъ има неангажирани сдедующи-гв количества американски лозови
пръчки;
Огь сорта ш Рипария Глоаръ" 230
хиляди за облагородяване и 222 хил.
аа укореняване, а огь сорта
рупес
трисъ Мартинъ* 6,000 за облагоро
дяване и 25,000 укоренена; отъ сорта

шРипария Рупестрись" № 3309: 20
хил. за облагородяване, 16 хиляди за
укореняване и 3400 укоренена; отъ
сорта , РипарияРупестрисъ" № 3306
— 22,000 за обчагородяване и 12,000
за укореняване; отъ сорта ,Солонисъ
Рипария" № 1616 — 38,000 за облаго
родяване, 24 000 за укореняване и
6,600 укоренена; отъ сорта: %Берландиери Рипария" № 157" —40,000 за
облагородяване, 30,030 за укореняване
и 3,000 укоренеии; отъ сорта ,Рипария Рупестрисъ" № 1 0 1 " — 31,000 за
укореняване и отъ сорта „Рипария X
КордифолияУ^Рупестрисъ"
№ 1068
—15,000 за укореняване.
Желающитё могатъ да се отнесатъ
веднага до управлението на разсадника въ гр. Ломъ.
-

Поставане пълни вагони въ спирка
Трапезица.
Въ допълнение на окр. № 12034
отъ 6. II т. г. и за да се избегнатъ
възможнигв грешки съ назначените
за разтоварване въ спирка Трапезица
вагонни пратки, Дирекцаята на железниците предлага да се написва
ясно и ч е т л и в о , н а й - о т г о р е на
праздното место върху товарнитё пас
ма на подобна пратки, следната бележка: %Вагонътъ да се остави въ
сп, Трапезица", на основание на това
пъкъ, дежурнате по движението чи
новники, ще ваисватъ въ пжтнигв
листове на влаковегЬ теза вагони за
Трапизица, а не за Търново.
Такива вагони да се облеоятъ съ
етикегъ за Трапезица.
Цените на ЯГБСОТО въ Цариградъ.
Министерството на земледелието и
държавните имота за да даде възможность на българските търговци
на добитъкъ, конто търгуватъ съ Цараградъ, да следятъ за пазаря на добитъка въ тоя градъ, е наредило да
му се изпращатъ телеграфвчески це
ните на месото при всёко едно тех
но движение, конто ще се оставить
на расположението на заинтересованите.
Така въпросните цена на едро напоследъкъ еж били елвдните: говеждо отъ 7—8 гроша оката, овнешко
10—12 У, а агнешкото 10 гроша оката.
Пасаровъ и църквата.
O n едно врёие насамъ, познатия
по своя моралъ Пасаровъ се е амбициралъ да управи работите на Българската църква, като е насочилъ единъ мръсенъ езикъ срещу всеобщо
почитания а уважавания отъпаството
си Варненски матрополитъ г. Симеона.
Никога Пасаровъ неще се издигне надъ
името на г. Симеона, нато ще м/ по
вреди въ нещо, но срамното е, че има
людие, конто посещаватъ и слушать
компрометиращитв българската църк
ва диспути. Обществото би требвало,
напротивъ, съ презрение да по гледне
на тия скрита задъ, Пасарова католишка пропагандически замасли. Кой
е Пасаровъ ? кога е ходи гь на мо
литва въ църква ? и за какво се е
разалакалъ за нея? Човекъ, кой го
е ренегиралъ нвма нравстаенното пра
во да- говори за онова, отъ, което е
отстжпилъ.
Курсъ по земледЬлчески. машини.
Министерството на земледелието и
държавните имоти е открило отъ 15
т. м. курсъ по земледелческите маши
ни въ гр. Орехово. Преподаванията
ще траятъ 1 месецъ а половина и ще
се ржководятъ отъ саециалистъ пре
подаватель. Приета еж за слушатели
само тия, коато иматъ най-малко 1-во
класно образование.
Брашната въ Скопие.
Цъните на брашната на скопското
тържище въ поел в дно време еж би
ли следните:
II качество 78 пари оката.
III
.
63 ,
„
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Сръбските брашна на сжщото тър
жище еж били всачка видове съ по
2 пари по-скжпи отъ местните поради своето качество.
Горните цени еж за брашната отъ
местните фабрика и отчаств отъ тия
въ Солунъ.
За седмичнигЬ пазари.
Общанските управления, на., конто
се разрешава да откривать седмачна
пазари за едъръ и дребенъ добитъкъ
се задължаватъ сжщевременно да направятъ известии приспособления на
месгото, гдето ще става пазаря, както а да назначать специаленъ за дель
та вегеринаревъ фелдшеръ.
Много общански управления, обаче,
на конто е разрешено откриването на
пазари, не еж изпълнилн тая условия.
Поради това, Министерството на тър
говията и пр. е предписало на ветеринарните власти, въ района на конто
сжществуватъ пазари, да ну дадатъ
сведения, при кои отъ тЬх-ь еж изпълнена предвидените условия и
кои не.
Къмъ теза, коато не еж ги изпъл
нилн, министерството ще предприеме
първоначално мерки за да ги вакара
да направить това, а въ краенъ слу
чай такивато седиичнн пазари ще бж
датъ закрити.

Ангелъ В. Мангрели
свищовъ J
Т Ъ Р Г О ВД С
КИ
О С Р Ф
(мнеитннъ).

Д Ц М К Ъ

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Варпенско тържище

Сулани
Адана
Митилинеки
Измирски

17 /III 1912 год.
Днесъ имаше на борсата продадени
62»/а вагона.
Зимница — Спадане 10/15" ст. %•
Продадени 34 вагона, по следните
цени: 18 лв. за 558Д либри съ 27 %
смесъ отъ Добричъ, до 19*50 лв. %
за 58*/« либри съ 3 % смесъ отъ
Ветово.
Кукурузъ. — По-слабо. Продадени
26 вагона, по 1430 лв. %•
Ечемикъ. — Продадени 2Vi вагона,
по 1710 лв. %•
Другате артикула безъ пристигания.

Вургазска борса.
14/Ш 912.
Днесъ имаше на борсата продаде
ни 42 вагона и 34 тона. .
Зимница. — Продадени 35'Д ва
гона, по следните цвни; 18 70 лв. за
5572 либри отъ Папазлий, до 19'80
лв. "/о з а 61 1 /* либри отъ Карнобатъ.
Жито. — Продадени 3'/* вагона,
по слешяите цени: 22-20 лв. за 60»/«
либри ofb Ст.-Загора, 2270 лв. % за
62 лабри отъ Михавлово.
Ряжь. — Продаденъ 1 вагонъ в
34 тона, по-следните цени: 15"25 лв.
за 51 либри отъ Харманлвй. до 1545
лв. % за 55 либри отъ Сл.. Кладенепъ.
Кукурузъ. — Продаденъ 1 вагонъ
отъ Драгоманъ, за 1430 лв. %•
Ечемикъ. — Продаденъ 1 вагонъ
отъ Михаилово, за 17 40 лв. %•

Враилска борса.
15/Ш 1912 г.
Днесъ станаха продажба на разни
храни съ следните цени:
Жито, имаше продадени 23 вагона
по следните цени: 1930 лв. до 2060
лв. %.
Кукурузъ, — 721/» вагона. Продадаха се отъ 13"80 лв. до 15*75 лв.%'.
Ржжъ, — 5Vi вагона. Продадени по
15*30 ли.%.
Ечемикъ, — 1 вагонъ. Продаденъ, е
по 17-20 лв.%.
Овгьсъ, — 2 вагона. Продадаха се
отъ 15*10 лв. до'15 80 лв.°/0;
Eo6b,— *lt вагонъ. Продаденъ с по
23-75 лв.%-

Кюстепдженска бореа.
1 0 - 1 2 / Ш 1912 г.
Днесъ станаха продажба на разни
храни съ следните цени.
Жито, имаше продадени; 133% ва
гона. Продадените цени е ж : 18 8элв.
до 20-30 лв.в/оКукурузъ, — 187 вагона Продадоха
се отъ 12—лв. до 14*60 лв.%Овгьсъ, — 5 вагона. Продадоха се по
15'60 лв.%.
Ечемикъ, — 10% вагона. Продадо
ха се по 17 55 лв.%.
Пинолето, — 6 вагона. Продадоха
се отъ 16—лв. до 16-25 лв.%.

Чуждестранни борсови
съобщения.
17мартъ 1912 год.
Анверсъ зимн. твърдо
Браила зимница подържано
Лондонъ зимн. твърдо
„ кукурузъ слабо
Ню-Иоркъ зчмн. май 108в/в спад.% с.
«
„ юлий 103% спад. % с.
,
кукур. май — безъ зделкв
„
кукур. юлий — ,
„
Б.-Пеща звмн. апр. 11 45 спад. 2 х.
„ кукур. май 8*77 пов. 1 х.
Берлинъ зимн. май 2201/» пов. 1% м.
.
ржжь май 194 пов. 1% м.
„
кукур. май — безъ сделки
Ливерпуль зимн. май 7*9% пов. % п.
„
кукур. май 6'6% пов. % п.
Чикаго зимн. юлвй 98 спад, '/в с. '.
кукур. юлий 74 пов. */8 с*

ТИНЪ

№ 4/8
№ 4/8
№4
№6
№8
№ 10
№ 12

БАЛКАНСКА БАНКА - СОФИЯ.

10 40
10 60
10-60
10*30
10*50
10-70
1.190

БАЛАНСЪ

Колошшлни стоки.
••

•

Каса и българ. народна банка 6885101
Чуждестранни кореспондентв 977166
Сконтирани полици
8445368
Ценна книжа а стока
539658
Текущи емптки.
Покрвти съ:
Портфейлъ
1.779.49121
Ценна книжа и
стоки
8.045.564-72
Гаранциа, цесии,
ипотеки и др, 4.418-003-53
14.243.05946

Варна, 17 мартъ 1912 год.

Варненската дневна паяца z = =
Цени въ брой.
Захарь каси кгр. 50 др. б.
53
В
я
» 25 а
а
27
„
Едри бучки 50 кгр.
54
а
в
а 25 ,
27
t
„
торба (келле) кгр.
1 05
„
торба сатна брашно
1 08
„
„
песъкъ „ кгр
1
Кафе Рио I
3 20
3—
а
а
П
2-90
' а ' а
Ш
3 20
' . Лаве I
3—
а
а
П
!
2 90
а
а
Ш
3*40
'•- , RoUe I
а П
з-зо
Гуатемала
в
350
Европейската паяца по твърда съ тен
денция на повишеиие.
Бахаръ
1.30
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1-30
Пиперъ червенъ I
085
0-80
.
.
П
180
Кимьонъ
I новъ
0
48
Леблебии елене I
047
,
ежра
045
Лимонь тозу кристалъ
390
3.60
.
а
ОбиКНОВеНЪ
135
Свещи Gouda 3 % к. VI каса
,
,
Specialite
к-о 1-32
Свещи
„
Extra—Подкова , 2 —
,
,
файтондж. 1 к-о 190
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 9*40
„
„
Пдребна
„ 8-40
„
мастика за рак. зюн. „ .7-—
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 0 9 8
я
II
II
И К. 0 92
Метелински
II к-о 092
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*10
429
39*—
8
35*—
«
I)
it
П.—
Газъ каса
руски
10.40
„ тенеке 2 тенекета за
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
отъ собствените азвора на Братя Но
бель се продава по лева 11 касата.
Франко вагонъ Варна.
Нишадъръ буци
1*25
„"
калъпи Salamac к-о 1*15
Сода бикарбон. Extra к-о 46 в. 10 50
., за пране к-о 150 вар.
19-—
Синь камъкъ к-о
0 65
Рафия I (лака) к-о
0 80
Рафия II „ к-о
0 76
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
„
Жейов. I к-о
47-50
„
фиуМе белъ едъръ топч. 39-50
„
„
желть
к-о 39 50
., Триеоъ № 602 к-о 40 —
,
Английски Rangoun тор. 37 50
„ Пловдивски I
52.—
Тамянъ I extra
„
1*50
„
II ред. к-о 50 к-о
—1-20
Сардели »Sultanines*
52-^
„
Петель 250 кр.
„
52'—
„
„Favorite" ред. безъ д. 45*—
,
,
съ домати 46*—
„
Bride — булка */«
46*—
„
„Ламотъ*
45*—
Циментъ Portland к : о 130 вар. 10'—
Бълг. циментъ „Левъ , 100 кр. л. 6-50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1*80
•

•

•

•

.

МАНИФАКТУРА.
Памучни прЪжди
Варна, 17 мартъ 1912 год.
Варненска
—
„Борисъ"
№ 4 Л. ЗЛ. 11*35 пак.
6 »» »
11*40
t»
1150
8
и
»
п
и
11*60
10 и и
11*80 )>
12 Я I»
1205 Я '
14 •> и
12*45 II
16 И I»
12*85 II
.. 18 „ „

Английски
I K-BO

№

8/12
8/14
10/14
12/14
14
1820
22
24
18/24

1250
12 55
1260
12*65
12-80
1380
14-10
14*40
14*70
14*25

Пасивъ.

Дружествен, капитал! 60000001
Резервенъ фондъ
412577
Текущи сметки
22405989
Преходни сметки
181931
Печалба остан.
отъ 1910 г. 6.942*11
Печал. чиста
отъ 1911 г. 669.613 79 67655590

Открвти
4.289.83922 18532898
Недвижимость
23889
Мобили
130.79'-64
Отъ конто амортазирани
40.0009079
29513310

29513316 40

Печалби и Загуби
на 31 декемврий 1911 год.

Да дава.

Да зема.

Общи разноски: заплати, канцеПечалба останала отъ
ларски разноски, разноски по
1910 год.
6942 11
управлението, възнаграждения
Лихли отъ текущ. смет.
на проверителите и др,
551586 22 сконтирани полици и
Погашение на мобелигв
40000
ценни книжа, комисиони, печалби отъ
Чиста печалба за 1911 г.*.
камбио, отъ цен. кни
Въ пол. на рез. фондъ 93.480 68|
жа и отъ стоки
1261200 01
Уставна и договорнн
тантиеми
68.81666
Дивидентъ 8%%> за
1911 год.
510.000 —
Пренесени за 1912 г.
4.258-56; 676555
1268142
1268142 12'

п

Подписали: £ Арив, Францъ Боченъ, Георги Унтербергъ, Хр. Иючуновъ.

Докладъ на провйрителит*.
Господа,
Имаме честь да ви представимъ отчетъ за изпълнението на нашия мандать, презъ упражнението 1911 год.
Ние прёгледахме и проверихме записванията по книгигв на банката и
ги намерахме редовни.
Ние констатирахме положението на наличностьта въ касата, на ценнигв
книжа, на портфейла и на находящите се въ залогъ полици, че е съгласно
съ книгите.
'
Прёгледахме сжщо равносметката за миналата година, какго и сметката
печалби и загуби и ги намерихме сжщо редовни. Молимъ ви, прочее, да
одобрите равносметката и сметката печалби и загуби, както ви еж представени и да освободите управителниятъ съветъ за управлението му презъ
1911 година.
София, 5 мартъ 1912 год.
Подписали: Георги Унтербергъ, Хр. Кючуковъ, Е. Арие, Францъ Бочекъ

Земдедкско Търгов, Акц, Д-во. „Плугъ" - г. Каварна.
Извършва всекакви банкови операции, отпуска заеми срещо лично поржчителство, ценни книжа и ипотеки. Сконтира всекакви полици, купува и
продава всекакви ценна книжа, изпълнителни листове. Инкасирва търговски
ефекти; открвва текущи сметки на кредитоспособна земледелии и търговци.
Купува и продава за своя и чужда сметка недвижный имоти.
Представлява търговски и индустриална фирми; продава и доставя всич
ки земледелски машини и орждия въ Варненски и Шуненски окржзи.
Приема влогове безерочни съ 5 % лихва, срочни за 1 год. 7% лихва, а
за 2 и по-вече години 8% лихва.
Телефафически адресъ .ПЛУГЪ* Каварна.

Каменни въглища.

Johnston Line

Варна, 17 мартъ 1912 год.
Кардифъ I качество тонъ
75
.-.-,
II непресятъ
55
Коксъ
„
100
Антрацить
„
65
Железарска вжглвща тонъ
—
Огнеупорна тухла парчето
0 30

Отъ Ливерпуль за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. „Gorsemore" очаква се въ Варна къмъ 17 мартъ ст. с.
,
„Tessmore"
, ,
,
„ 25
„
„

Deutsche Levante Linie
Отъ Хамбургь за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. „Tenedos" очаква се въ Варна къмъ 20 мартъ ст. е,
27
.America"
Отъ Анверсъ з а Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. „Pyrgos" очаква се въ Варна къмъ 23 мартъ ет. с.
, „Milos"
„
, ,
, 1 априлъ ст. с.
в

Брашна.
Варна, 17 мартъ*1912 год.
№ 00 75 кгр. торба 2050 лв.
№ 0 -т ,
, — 20-— ,
№ 1 — ,
. — 19-50 ,
№ 2 — .
. — 19-— ,
№ 3 — ,
, — 1850 „
№ 4 — .
. — 18-— ,
№4% ,
, - 17'- „

на 31 декемврий 1911 год.

Атстивъ.

| Камбио.]
Бъмгарсна Народна Банка. •
(Варненски клонъ)
Варна, 17 мартъ 1912 год.
Камбио на вижданё (чекове).
Купува продава и инкаевра
Анверсъ
99-45
99'70
Берлинъ
. 123-45 12370 123-65
Виена
104-60 104*85 10480
Лондонъ
25-26 25'33 2532
Парижъ
100-10 100*25 .
С. Петербурга 266*50 267 50
Цариградъ
22*90
22-96 22*95
Наполеонъ j Виена Крони
19*11
Конисиона за преводъ манвмуыъ на
всички гореозначенвте държавя 1 лв.
Комвсиона за преводъ въ вжтрешностьта на Царството е VI%Q съ Ми
нину мъ 25 стотинки.
Вългарсна Търгоесна Ванна
(Варненски клонъ)
Варна, 17 мартъ 1912 год.
Kyi
Продава
ЮО'ЗО
uo-io
Парижъ
25*32
25*26
Лондонъ
22*96
22-88
Цариградъ frs
100-50
10015
104.80
104-50
Виена
123-75
123-45
Берлинъ
99-75
99-50
Анверсъ

За навла и други сведения да се адресира до г-да Братя Золасъ, Варна.

Кралевско Унгарско Дунавско Параход. Д-во.
ЛЖТНО РАСПИСАНИЕ
въ сила о г ь откриване на навигацията до второ разпореждание.

На гор*

На долу
Y

Тръгва

I
о
S

в

I

з«»
"5"
(J00
gio

•8.

i

12"

Пристига^
Тръгва /
Пристига!
Тръгва /
Пристига!
Тръгва /

9*°
10е*
10»°
120в
12"
2»»
2"
2ю
Зоо
З 10
4»о

X

6"

S.

6"
91»

о
сз

**

Видинъ
Ломъ
Бекетъ
Рахово
Корабия
Сомовитъ
Никополь
Т. Магурелъ
Свищовъ
Зимница
Русе, Гара
Гюргево (Рамаданъ)
Русе, Града
Тутраканъ
Олтеница
Свлистра

Тръгва

7" Л

if!
1"
1"
10"
9»
"goo
7 so

T»e
»»
Тръгва
Пристига
Тръгва
Пристига
Тръгва

б»
1"
1»
j оо

10"
10»
10»
6»
6»
3"

BctKa
среда,
петъкъ и
неделя.

£х XI

3- «
о
35
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Стр. 4

Врой 8Б7

ДЪРГЬВСКИ ФАРЪ'
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БАЛЧИКЪ.

—

ИЗРАБОТВА:
ВАЛЕ1ЛИ ЗЕМЛЕД"ВЛЧЕСКИ - комбинирани.
КукуруЗОТрОШаЧКИ едногърли и двугърли съ вентилятори.

—
,

—

.

Българско Акциоперво Анонимно Дружество
=
въ Софии. = =
ОСНОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 1,000,000 лева.
1. Сконтира търговски полици.
2. Открива текущй см-втки ср^щу депо на търговски полици.
3. Прави заеми сръщу залогъ на държавни, общински и частив ц-внни книги.
4. Прави заеми ср-вщу залогъ на склпоц-вшюсти и бижутерии.
5. Прави заеми сръчцу цесия на контракта за държавни и общински
предприятия и доставки.
6. Купува и продава за своя смЪтка и по поржчка на своигЬ клненти всички видове български и иностранни ЦЬННЯ книжа по
най-износенъ курсъ.
7. Събира мъстни и иностранни полици, чекове, фактури, коносаменти,
изл-взли въ тиражъ акции, облигаци и и купонигв имъ, лотарийни лозове и пр.
8. Издава чекове и акридитивни писма за България и странство.
9. Върши размена съ всички монети и банкноти.
10. Пр"вдставлява мъстни и иностранни фабрики и върши изн съ на
български произведения.
11. При Банката има търговски отдълъ за агентура и комисиона.
12. Банката взема участие въ обществени доставки и предприятия.
13. Съ разрешение отъ Министерството на Вжмрпшнитгъ работи
Банката е открыла при себе си единъ емтрацисненъ отдплъ, кой
то пргьдставлява трвитгь Английски и Френски параходни дру
жества за Америка.
14. Софийската Банка приема влогове, на крито плаша лихви:
5% годишно на безерочнитв влогове,
а на влогове съ срокъ по споразумъние.

X

.
X

ВлеваТОрИ За Вадене ВОДа отъ дълбочина до 80 метра. ПрЪпоржчватъ се спецпалио за градинари.
Давать на часъ отъ 1000—25000 литри вода, въ зависимость отъ дълбочината.
ПОРИИ И О С Т И

X
X
X

X

закола.

ТРАНСМИ0ИИ, ЛАГЕРИ ПРОСТИ И СЪ АВТОМАТИЧНО МАЗАНЕ, ШАЙБИ ременни и
325БЧАТИ КОЛЕЛА отъ всвкаква величина.

X

Разни чугупони отлпвки но скица, или моделъ до 6000 кгр.
Поправка за локомобили, батози (вършачки), яотори и всички землед*лчески машини.
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ТЪРГОВСКАТА КЖЩА

ТЪРГОВСЕОИНДУСТРИАЛНА БАНКА

H. Б'Ьлов'Ьждовъ и C-ie

ЙС

пловдивъ

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

Извършва всгкакъвъ видъ баикови операции:
сконтира търговски ефектп; прави заеми сръщу лични гаранции и съ
залогъ на Ц-БНОЙ предмета и стоки:
Открива текущи см-втки ср^щу лична гаранция и ипотека на недвижими имоти; Купува и продава чекове за въ България и странство,
прави и парични приводи ;
Купува и продава разни цънни книги и стоки за чужда смвтка;
РАЗНИ

ПР-ВДСТАВИТЕЛСТВА.

Приема влогове:
БЕЗСРОЧНИ съ 5% годишна лихва. СРОЧНИ за до 2 г. 5V»7o г. лихва.
СРОЧНИ за до 5 години 6% годишна лихва.
Телеграфически адресъ : „Индустриална Банка".
ТЕЛЕФОНЪ № 17.

Първо българско търговско
информационно и инкасово бюро.

„АТЛАСЪ"

г

Д Р Ъ ПУНДЕВЪ, ВЕЛКОВЪ & С ИЕ
Търговска и частпа информация. Собствени кореспонденти въ всички градове въ България и ГОЛЪЧИИГБ тър
говски центрове на Европа.
Ишсасова служба.
Регистриране индустриалпи жарки.
Намираме добри представители за европейски и на
ши кжщи.
Даваме сведения въ търгове и общ. предприятия.
Ипдустрпални копцесии и специални облаги.
Финансирапе па вндустриални предприятия.
(Чр1ззъ първокласни европейски кжщи).
Х у д о ж е с т в е ни реклами, плакати, репродук
ции и пр.
Отлични референции.

Телеграфенъ адресъ „АТЛАСЪ"—София.
Собственъ телефоненъ ключъ.
Кореспонденция на: английски, френски,етЬмски,унгарски и руски.
Банкови сметки съ
Б. Н. Б. и Б. Лиачевъ & Оинове.
IV ВАРНЕНСКИЙ СЖДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ

(София, жгъла на ул. ,Ан. Кънчевъ и Денкоглу")
Набавя и продава по най-износни условия слъднигв предмета:
1) Много практични перачни машини. За 2 часа най много е готово
прането на едно семейство и то чисто и бъло като снътъ.
2) Четки машинки за чистене спклата на прозорцигв. Незамъними
ел гвзи машини за голъмитв клпди и високи прозорци.
3) Точила за кухненски ножове. 4) Стериоскопи и български кар
тинки за твхъ. 5 Учебни поиагала за училищата по каталозитв на
Д-ръ Парлапаноеъ и по всички други каталози.
6) Доставя чуждестранни ьниги: руски, нЬмски и френски
7) Продава малиновъ и ягодовъ чай. Чудссенъ нацитъкъ, особено
за слаби хора, жени и дъца.
8) Продава картинигв „Розова долина и „болестигв у дъцата въ
думи и картини. Тъзи картипи ел необходими за вс-вко училище, а
втората и за веЬко семъйство, дъто има дъца.
9) Продава листове за препариране на растения, игли и ветрила
за насъкоми и др.
10 За велосипедисти продава новоизнамврения пр-впаратъ „ANTILAD1N", съ който моментално се залъпя спукана гума.
11) Приема поржчки за вевкакви литографски работи: пощенски карти, етикети, албуми, календари и др. съ най-износни цъни.
12) Набавя мушамени иардесюта и перелини за дами и г-да.

МАРИНЪ НЕДМЧЕВЪ-СОФИЯ
— ^ ^

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
Капиталъ шесть милиона лв. златни напълно внесенъ.
Централа въ София. Клонове въ Бургазъ, Пловдивъ, Русе
и Варна. Агентура въ Балчикъ.
Кореспонденти въвсичкитв no-главни градове на България и странство.
ИЗВЪРШВА ВСЫШВИ БШОВИ ОПЕРАЦИИ. КАТО:
Аванси ср*вщу IVBHHH книжа и стоки, търгов. шконтъ покуп
ка и продажба на мъхтни и иностранни ц-внни книжа; чеко
ве, кредитни писма и пр. Даване гаранции за търгове и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни съ . . . . . . . .
4 % год. лихва.
Съ срокъ най-малко 6 мъхеци съ 4 ' / , % г. лихва.
Влогове по-гол^ми отъ 10,000 лева по особни споразумения.
Полагатъ се особенни грижи за покупка и продажба
на чуждестранни ц-внни книжа.
Банката има постоянно въ дёпозитъ различии мъхтни ц^нни
книжа, конто може да продава веднага въ вевко
желаемо количество,
ПрЪпоржчва особено своя новооткритъ отд%лъ за купуване и
продаване зърнени храни на комисионна.
Т-вхното приемане и манипулиране се извършва съ най-гол"вмо внимание. За пр'вдаденит'Б и храни на консигнация Бан
ката дава авансъ при най-износни условия.

'

Модерна валсови мелници, за мелене на небетчийско брашно, т. е.
брашно заедно съ трицитъ* и на чисто* пр"всято отъ трицитъ брашно.
француски варшачки, модели 1912 година,
Съ най-послъднит'в усъвършенствувания.
Всички лагери съ съчми и мазанего имъ става еднажъ на 3 мвееци.
Сравнително мною леки и ефтини.
Движатъ се съ бензиновъ моторъ и съ паренъ локомобилъ. v

z z z z : Француски мото-вършачки z z z z z
Парни локомобили, моделъ 1912 год., твърдъ легки за цръвозване.
Бензинови мотори, американски типъ, модели 1912 год. .
Съвършено опростени и икономични. Харчатъ 280 грама бензинъ
h& чагъ и на конска сила.
;
~ Практичьи и безопасни апарати за изкарване на вода и др. ~
На свещениии, учители, кооператори изпращэ, при. поискване
каталога си (брошура)

БА1КАНСКА БАНКА
(Banque Balkanique)

улица ВФСЛЕДЪ № 8

Бюро за доставка на модерви о р л д и я я машини, ефтини и
практични за нашить- ср-Ьдни и дръбни землед-влски стопанства.

Адресъ: Н.^^ловЪждовъ и C-ie_— София. Телефонъ № 734.

Обявление
№ 685.
На основание изпълнителния листъ №^24^0/911 год. вздзденъ очг
Варненски Мирови Сждия въ полза на д-ръ Г. Парусиядисъ отъ гр. Варн',
противъ Георги Василакоглу отъ сж.щия градъ, за 612,80 лв. лизви и др.
разноски, обявявамъ, че въ продължение на 31 день отъ послвдното двукратно
публикуване настоящето въ мвстния в. „Търговски Фаръ", съ правонаддавание
въ 24 часа Ь°/0, ще продавамъ на публиченъ търгъ сл-вдния недвижииъ имотъ:
Една-единадесета (Vu) часть огъ половината на два, сжщо V* на трети
дюгени, подъ единъ покривъ, находящи се въ гр. Варна, I участъкъ, подъ
№№ 559—561, построена отъ просгъ, смвсенъ материялъ: камъкъ, дърво и
керпичн, покрити съ мъстни керемида, безъ таванъ, съ дължина (цвлитв)
около 15 м. и широчина (аълбочана) око то 8 м. при съсвди: х. Киряяки, х.
Данаилова, Вфненската Земледвлческа Банка, ДружеегЕО „Трудъ" и улица
„Св. Кламентъ". Горвспомвнагитв части огъ дюгенатв пранадиъяптъ на
Георги Василакоглу, останали му по наслвдсгво отъ покойчата му съпруга
Балаши Георгиева, и се продавать за дългьтъ му к ьмъ д ръ Г. Парусиядисъ,
всички отъ гр. Варна.
.
Първоначалната цъна на продаваемигв части отъ дюгенитв е 800 лева,
съ намаление 20%.
ЖелающигЬ да купятъ имота могътъ да прътлвждатъ книжага по продажбата и да наддаватъ всвки приглтственъ день и часъ въ канцеларията ми.
гр. Варна, 14-й Мартъ 1912 год.
IV Слдебенъ Приставъ: Д. X. Ивановъ.
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Изменение расписанието на Гръцкото Параходно Др-тво Джонъ Мйкъ Дуаллъ ^ Варвуръ.
Линия Варна Цариградъ—Дарданелит-fe
—Пирея—Патрасъ—КорФу & Ай-Саранда
услужва се отъ ubpaHT* и електрическоосв*втлецитЙ
параходи;^—' " ," '
—
——

„ИЗМИНИ" и „МАРГАРИТА".
Пристанища

Дни

Цариградъ

Недвля

Бургазъ

Понедъ-лникъ

я

п

Варна

Вторникъ

я

Сръда

Цариградъ

Четвъртъкъ

я

Петъкъ

Пирея

Пристигва

Тръгва
Вечерь

Сутринъ
Вечерь
Сутринъ
Вечерь"
Сутринъ
Вечерь

Недъля

Сутринъ

Забп,лп,жка\ Приёма пжтшщи и стоки за Наригоалъ Лапланмит* и
I"" с Т п Г ? J ™ 0 " ? На ГъРпЦЙЯ' П ? р е я ' Иат?асъ!РКорФУи дрР?а Сол^ъ!
А Саранда, Превеза, Салаора, Саяда, Парга, както и за Бр^ндизн {Шлт\

Огъ Варнепската Агеиция.

Англо-Вългареко Анонимно Дружество
САРКИСЪ КУЮМДЖИЯНЪ
Варненски клонъ. —

—

Вежеталинъ

Изв-Ьстява на иочитае^ит* си клиенти, че пристигнаха вече шевнит* иу машини „БОГИНЯ", двиасими
съ ржка и крава,
ьоито прввъзходствуватъ надъ всички други системи по своята здра
ва и усъвършенствувана конструкция.
Не купувайте шевни машини, докато не видите и се убедите въ голъ
митв пр-Ьимущества на машината „БОГИНЯ".
Ц-БНИГБ на «Богиня* конкуриратъ utHHT-b на всички системи отъ
този родъ машини.
Складове при клоновегв на фирмата въ'Русё, Пловдивъ,
— София и Варна..—-
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On beau geste I
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Параходно Дружество „Панелиникъ"

'JEP
и

Флота на дружеството:
Делфисъ
вм. тона 5100 Траки
Еонъ
,
, 4100 Иониа
Пантаисъ Ралисъ
, 4000 Алваниа
Сапфо
„
, 2500 Самосъ
Скарамангасъ ,
, 2000 Тессалиа

София — Русе — Свитцовъ
Манифактура на едро и дребно. Основана въ 1848 год.

Провинциалнит* посетители на столицата ще намБратъ въ магазина ни всич
ки манифактурни и галантарийнй стоки,
готови блузц и ГОЛБМЪ изборъ отъ парижкит* корсети „С. P. a la Sirene la premiere:
marque da monde". • •
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afaireauxspeculateurs surla cher"
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1700
1700
1700
1000
800

la VEGETALINE

Лараходигв еж бързоходни и съ електрическо освътленве, заминлватъ отъ Варна редовно всъка седмипа въ вторникъ, точно часа 5
сл-Ьдъ пладн-в, направо эа Цариградъ, Дарданели, Митилинъ, Смирна,
Хиосъ, Пирея, Александрия, или Триесхъ, а въ връзка ел съ параходит-в на ешцото дружество въ Пирея, конто заминаватъ за СидВно.Цанея, Ретимно, Ираклио {Кандил), Гитионъ, Каламата, Катаколот, Патрасъ, Корфу, Триестъ, Александрия,
Халкида
Едипсо и Воло.
•

Отъ Варнен. Агенцис:
ЕЦЩооо

щщ

remplace plus qu'avantageusementle beurre, malgre son prix in- i
ferieur. Produit naturel, bon goflt, , J
conservation, sont ses qualites.
Dans les bonne* liaisons d'Atlrnentation,.
VEGETALINE, 46, rut Bretcuil.Marseille,
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