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СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.
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гармонденъ редъ на 1-ва
стр, 1 лв., на П-рд я
стр. по 70 ст. на
стр. 20 стотинкАТЩ
За повече обнародш$.л
се прави особенно
разумение.
Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.

Единъ брой 10 стот.
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Телефонъ^№ 223.

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.
В. Хр. В5

Жанъ Паукеръ

Военнит* призове и правото.

Конфликта между Италия и Тур неприятелската страна, за които
ция, който дойде така ненадей е известно, че доставятъ на не
Р9~ техническо бюро — Букурешъ — София. TgPr
но и изплаши ЦЪУГЬ свЪтъ, защо приятеля предмети и материали
то се сматряше като запалка на отъ сжщия родъ."
телефонъ 900.
Бул. Мария Луиза 79.
При н е м а не горепосочените
о б щ и я св-втовенъ конфликтъ,
Гол'Ьмъ депозиту на тржби, съединителни части, помпи, желтьзни децимали — кантари безъ драмове, сипредизвика разсъждения на разни предположения, назначението се
теми, между прочемъ, и на тема предполага за невинно.
стема Гарвенсъ, маркучи за вино, бира извода, кожи, ремъци от\ балата и камилска косъмъ отънайта
за правото на воюва щит-в дър
Но, както се забелеза, това
добро качество, копринени сита за драшна, колани, ксфи за елеватори, чукове за. воденични камъни, вен жави
да конфискув. н*кои отъ па решение на Лондонската конфе
тили зо вода и пара, кранове, манометри, навивки за високо налтане, водни навивки, навивки отъ асбестъ, раход, и материалит-в, които би имъ ренции нема безусловна задължи
попаднали въ рлще, или, които би телна сила за държавите и на
.червени
плочици клишеритъ, асбестови, плочици и пр. и пр'.
/
нагазили въ гвхната воена зона. последните е предоставено сами
ГОЛЪМЪ Д Е П О З И Т Ъ Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И МАТЕРИ Я Д И .
На сжщата тема изказахме мне да определять кои предмети за
нието си и ние чрезъ колоните техъ еж абсолютна и кои услов
на в. „Търговски Фаръ* въ единъ на контрабанда, тъй като Тур
отъ скорошните му броеве много ция напоследъкъ яви решението
на бърза ржка, понеже въ ру си да пропуща кораби минаващи
сенската и други отъ н а ш и т е презъ водите й натоварени съ
масла за пригрета пара отъ най-добра и гарантирана
марка.
пияци беха долетели слухове и храни, но съ едни малки ограни
ШЯ1ВИ»Шй11М111.11Ш11»1И.111ДИИММИ: ШШ 1»И;ИММД11М11!.1ММ111Ш1МДЦИ11ММШМ1;ВДИ
вселени страхове, че.Турция ще чения отъ Лондонската конвенция.
Варвепско Градско Общинско Управление.
подготвя ученщи и ученички специално по ци- конфискува подъ редъ всичко, „Тя ще с ч и т а за безусловна
lyjjita и гнивовнсъ, за постжпването имъ въ що срещне въ водите си, а осо контрабанда: зърнените х р а н и
музикалното или рисувалното училище; сжщо бенно ония предмети, които би (житото), брашното, добитъка,
'v. ОБЯВЛЕНИЕ
.
дава
уроци,
и
по
Н'
В
МСКИ еаикъ. Варна, ул. Соколска № 6.
послужили на флотата и армията камен. въглища и др., . както и
..'."•;•,•..''
.
'• ' '•'•' •'••'•'•'№• 17658. •;.:."..;'•• ':-.•••;'"'., -;'.'•."'.•• Ш
й за провизия. И нашата ршш- всички продукти, произходящи
гр. Варна, 24 септемврий 1911 год.
,
водяща мисъль въ предшествую- отъ житото адресирани за ита
щата ни статия беше да опре- лианските портове (не само за
. Въ помещението на общинското управление ще се произве- IB Англо-Българско Анонимно Дружество
делимъ горе-долу какви еж пра италианските военни с и л и и
датъ търгове съ явна конкуренция за отдаване подъ наемъ отъ 1
„САРКИСЪ КУЮМДЖИЯНЪ".
вата въ подобни случаи на вою управления, както е казано въ
Януарий 1912 год. до 31 Декемврий 1913 год. следните общински
:
Клонове; Варна — Русе — София — Пловдивъ.
ващите държави и какъ би мо конвенцията), а сжщо и за пред
ИМОТИ:
•'."•' ;: ;.'"'.".
','" :" '
'
•
•г
По
случай
настжпилия
сезонъ
пристигнаха
въ
клонове
гли да пострадатъ интересите на ставителите на Италия и за ней
На 1 Ноемврий въ 10 часа сутриньта, публичните домове
те
ни
разни
нови
модерни
дамски
шапки,
особенно
пр-впотия, които рискуватъ да изпра ните доставчици въ неутралните
хотели: „Шевенъ" приблизителна стойность ЬООи лева. •',
1
щатъ стоките си презъ моретата, портове." Така Турция променя
ржчватъ се „Нлеоразвитъ вера" и разни „фантази" за
V'
.„Андрианополъ" 4000 лв., „Балчикъ" 7000 лева на: година.
''
| ?които еж въ военните територии. условната контрабанда на абсо
Залогъ Ь%'•'.•..."..••;...•*
-••'..-••• • ; . Вд гарниране на шапките.
| Конфликтътъ между Италия и лютна, н а безусловна. Т я се
На 2 Ноемврий т. г. въ 10 часа сутриньта.
И\-:.•-.• W
Ц'ЪНИ У М Ъ Р Е Н И . - И !
Турция, обаче, и до сега не можа, нуждае отъ припаси и не съ пра
I) Общински касапски шесть дюкяна въ II уч. улица „6 —>*ШЕЯ1ИШ
така да се каже, да излезе отъ вото, а съ силата решава да си
Септемврий".
,'
*
.'•'..'
:
на ^военното състояние; ги доставя. Противното възприе
••'...Г. • 2) Въ 4 ч. . слФдъ обвдъ, : „шесть отделения за черварници
Анон. Индустриално Д-во — Валчикъ. Н стадия
той постоянно предизвиква стра Италия. Тя ще върви по пред
при новата Общинска скотобойна".
_,
.—.
п
хове отъ усложнения, а това имен писанията на Л о н д о н с к а т а
Въ зала „Съединение " з а връчието отъ 1 Януарий до
ПрЪпорлчва производствата на:
но се отразява еждбоносно на конвенция.
31 Декемврий ШЗ год;
Мелницата
си.
Ньй-финни
първокачественни
брашна
за
търговията: цените на зърнени
На 3 Ноемврий т. годьпа.
Но това е доказъ на едно нещо,
те храни, които беха се издиг че въ международното право нема
експортъ и за м-встна консумация;
1) Въ У часа сутриньта 27 нови общински дюкяна на панали въ началото на есеньта, едно установено правило, както
Фабриката си за макарони, фидета и други гваени произве
заря (безъ № 22); дюгенъ № 1 отъ старит* зеленчукови и № 1
изведнажъ паднаха и докараха и миналия пжть казахме, което
дения. Конкуриратъ на европейските и на всички м-встни макарони,
отъ седемтехъ нови двойни на пазаря.
загуби, фрахтовете неимоверно да служи като общъ законъ за
фидета и пр. т-встени произведения.
На 4 Ноемврий т. година.
поскжпнвха, премиите по застра
1) Въ 9 часа сутриньта месарскигв дюгени при общинските DnDnDDQDDDDDDDDDnDDDDDDDDCDCDCDCDCCDDDDDCDD ховането се издигнаха до доста , държавите. И въ този случай дик
тува правото на войната, а това
забележително равнище, въ пор прави е да се правятъ всекакхали въ II, Ш, IV и У участъци.
товете на некой държави скла ви и най-широки стеснения на тър
На 5 Ноемврий т. г. въ общ. управление.
довете останаха съ големи ко говията — въ дадения случай на
Въ 10 часа сутриньта продажба на акции и облигации ос
личества храна безъ продажби. морската търговия—да се подлатанали въ залогъ въ общинската каса. ..•-''
^
Това положение на нещата е пред- гатъ параходите на придирливи
Залогъ се изисква 5 % за всеки наетъ дюкянъ, отделение,
метъ на сериозни обсъждания.
акции и облигации, опр-вд-вленъ въ деня на търга отъ тържната
Русе — ср*щу Военния Сждъ.
обиски и всекакви стеснителни
комисия.
3j Търговска в£ща за колониални, жел-взарски и бояНие, собственно, считаме, че обсервации, даже и ако еж подъ
^
джийски стоки на едро.
Кметството.
опасностьта отъ по-остри услож чузди на воюващите държави зна
:£з Тя доставя, ср'Ьщу комисиона, ц-вли вагони сурови жел-вза,
нения, отъ единъ конфликтъ даже мена, да се задържатъ п о д ъ
-«а
циментъ, хидравлическа варь, телени гвоздеи, сита
на балканите, още не е напълно единъ или другъ предлоге за поКантора на
и пр. по спецификация.
избегната; считаме, че нощите кжсо или по-дълго време пара
Телеграфически вдресъ: Танковъ, Русе.
еж „въ положение" и могатъ да ходите и стоките да не идатъ
родятъ нещо. За насъ, следова по назначението и въ най-лошин
телно, само т о в а положение е случай да се конфискува стоката
достатъчно да вземемъ поводъза като контрабанда и параходите
• КУПУВА и ПРОДАВА:
доизказване по темата, която си като призове. Ето това е правото.
Кр. Ioc. Г. Дайнеловъ.
АКПИИ отъ всички акционерни Банки Дружества: банкерсьи, застра
зададохме и сега съ заглавието ^;Но накъ повтаряме—това пра
хователни, индустриални и i-ытовски; ОБЛИГАЦИИ отъ държавните
pj
Агентура — Комисиона—Русе.
на настоящата статия, като про во се прилага не противъ силни
и общински заеми, лозове и проч.
08
Главенъ представитель и депозитьоръ на прочутвгв железни
дължение, разбира се"отъ мина те. Неприятностьта отъ него я
изпитватъ само слабите.
Шм огнеупорни каси отъ фабриката на Ив. Е. Дюлгеровъ. Доставя всв••: извършва посредничество: :••
лата ни.
^
J
какъвъ
видъ
автомобили,
а
сж.що
и
отъ
прочутата
фирма
„Ford*
и
пр.
а) Покупка-продажба на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; б) Снабдява съ
Всеки отъ нашите заинтересу
Въ сегашната итало-турска вой
"ДУ Каталози се пращатъ даромъ веднага. "^Д
гараниии-denoaumu за вс-вкакви чъргове; в) Вс-вкакви банкерски, тър W
вани търговци се запитваше — на най-зле притеснена отъ ре
говски, финансови сд-влки: ц-всии, ипотеки, сконто и пр. и г) из
може би и сега се запитва—какво шенията на Турция по контра
вършва ЗАСТРАХОВКИ ПО КЛОВЪ «^«BOTbV
:^
_
именно отъ заловеното би могло бандата се почувствува Русия,
Булевардъ .Дундуковъ" №51. Телефонъ № 805.
да се смета за контрабанда? И на която изведнажъ южната зърТёлегр..адре»ъ:АлеК0 НовакОЬ^. София.
Пловдивъ.
въ силата на какво право, на нено-експортна търговия с п р е .
каква наредба?
Руското правителство натовари
Отговора на тия запитвания се представителя си въ Цариградъ
ПОКАНА
Варненско Градско Общинско УправлениеПоканватъ се г. г. Акционеритъ- да присътствуватъ на извънредното намира въ решенията на Лондон да заяви на Портата, че не ще
обшо събрание, което ще се състои на 6-ий ноемврий 1911 год. въ 10 часа ската морска конференция презъ може да понесе удара, който се
сутриньта въ пом-Ьщението на дружеството въ гр. Пловдивъ, ул. Царибродска, 1909 година, с п о р е д ъ които наниса на руската житно-експортпри сл-вдующил дневенъ редъ:
ОБЯВЛЕНИЕ
(пунктъ 24), по принципъ сто на, каменно-въгленна и др. тър
1)
Увеличение
дружествения
основенъ
кааиталъ;
ките
отъ храни се причисляватъ, говии отъ това решение на тур
:.у.;..;..\ М ; 1 8 Ш .
•.
2) Изменение чл. чл. 5, 10, 11, 18, 20, 23 и 24 отъ дружествения уставъ. като съестни припаси, къмъ тъй ското правителство и чрезъ пе
За правоучастие въ събранието, акциигв ще тръбва да се депозиратъ
гр. Варна, 7 октомврий 1911 година.
начиная отъ 29-ий того ср^щу поимени удостоверения, при централата на наречените условни контрабанди; чата си заяви, че, ако Турция
На 12 Ноемврий т. г. въ пом-вщението на общинското уп- дружеството или при дружествените фабрики Варна, Шуменъ и Русе, или при: съгласно пъкъ ст. 33, „Предме не се убеди отъ доводите на
Българсктата Народна Банка София и клоновете й,
тите отъ условната контрабанда представителя му, какво тая мер
равление ше се произведатъ търгове * ^ $ ™ П Ц ? . ~ "
„
Земледвл. , ' ' » . •
„
подлежатъ на залавяне, а к о е ка за руската търговия е убий
купване сл-вднит-в общински приходи за пр-ваъ 1912 година.
, . Балканска „
„ ' . . - „ •
установено, че те еж предназна ственна, Русия ще се постарае
»
Генерална ,
„
.
в
До 10 часа сутриньта.
чена за военнипт сили или управ да потърси достатъчно убедител
„ ., \ Търговска ,
Русе
, '
Тавсит* отъ смФть.
ления
на неприятелската държа ни аргументи въ арсеналите си,
ллп
" Кредитна , София
..
.•
АкционеритЬ
които
ще
блдатъ
пр-Ьдставени
въ
ci
бранието
отъ
други
ва."
Освенъ
това, ст. 34 гласи: за да я застави (Турция) да се
Приблизителнастойность 16000 лева.
акционери, ще требва съгласно чл. 18 отъ устава да упълномощят* посл-вд- I в Назначението предвидено въ ет. откаже отъ гибелното за експор
нигв. Безъ пълномощно никой н-вма да се допусне въ събранието.
]33, се предполага за доказано, та й, съ нищо неоправдано, ре
Депознигв удостов-врения требва да се изпратятъ на Централата на |ако стоката е адресирана найме- шение. Турция за форма эаварди
и чимове.
"
.гП{\ „апп
дружеството най-кжсио до 3-ий ноемврий т. г.
,
|то на неприятелските власти, решението си. но експорта на
," ';..- гр. Пловдивъ,. 14/Х/1911 год.
:
Приблизителна стойность 1500 лева.
Залогъ 5«А, поЖШо предприятие.. ;
КметСТВ0Тп:

„МЕТЕОРЪ"

^ш>т1т№ллптг\м1и1Ш,1тп11шт11111т!ш\шш1тп1ШП'тт1гт1шттш\М1ти1тт\^
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Янко Ян. Тпнковъ & С-ие.

| • ЦЪННИ КНИЖА • «

жлеко Т. Новаковъ

Безимено Акц. Д-во „Съединените Тютюневи фабрики",

ВроЙ 283
Стр. 2

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*
правиленъ пжлъ. Това p-binem^,
може би, ще б * д е изпълнено
спр-Ьмо елабит-в.
'
До сега н*ма некакъвъ npls
цидентъ, но ние отдаваме това
на обстоятелството, че итгргоч
цитъ- и параходнитв управлен я
6 време взеха игбрки да се па
зятъ.
И добр-Ь ше правятъ да се назягь, щомъ еж слаби съ сила да
налозкатъ да имъ. се зачитать
интересигЬ и правата.

Ил. Наумовъ & В. Иларионовъ - Одеееа
Открива въ гр. Варна клонъ отъ търговската си
кжща въ Одеееа подъ название:

подъ управлението на ХРИСТО М. ЦАНОВЪ.
Клона ще доставлява вевкакъвъ видъ Руски стоки, каквито
ще има вевкога въ Варненския си складъ или по поржлка.
А д р е с ъ : „Руски Ваваръ" Варна ул. Софропи № 50/20.

Н, К. Мошевъ.

Прочутите заводи на
Manufacture Franpaise d armes
et Cycles

Появявнпе, видове и фуптг-'
цип ла парит*.

въ Saint- Etienne (Франция).
Доставлява всичко, което ни е нужно.
ДомаКННКаТЯ: ще намери първокачествени шевни машини
и всички потреби за въ кжщи.
ЛОВСЦИ: патентовани и изпитани отъ французкигЬ официале
ни власти пушки и принадлежности, които ще задоволятъ и найпридирчивия ловець.
ЦйКЛПСТ!: Велосипедите „Хиронделъ*, най-прочутата въ
Франция марка по лекета, елегантность и солидность.
РнбОЛОпеца: всички артикули и уреди за ловидба, отъ найпървата до най-последната необходимость на рибаря.
Всичко което засЬга СПОРТА, изискайте да Ви се набави отъ

Manufacture Erancaise d'armes et Cycles
въ saint-Etienne.

Пордлчки при най-износни условие.
Главенъ представитель за царство България:

ИВ. Г. НЕВРОКОПСКИ.
София, ул. „Пиротска* 15.

Телефонъ № 814.

„Фирика" е поефтинш'
До госиода земледфлци!*!

Н

Наближава времето да предпазвате житото отъ ГЛАВНЯ. Най-доброто сред
ство е саламура „Флорика" отъ фаб
риката .Флорика", Крайова, Ромжния.
15 годишенъ успЪхъ.
ЦЪна на пакетъ 25—30 ст., съ което
се пръска евмето за 10 декара.
Продава се въ всичките дюкейи съ Колониалъ, Железария и Землед. Машини.
Главенъ предстаритель за България е

н
н

ХЕРМАНЪ КРЬОНИГЪ.
ijlIL. f^fU v ^ ? / | 1 фалшификация Навете се отъ

н
н
н

Внимавайте на марката „ФЛОРИНА."

sЕ^2^Ш^§=3
Любители на хубавото пиво!
!

Пвйте само*Варненското пиво „ГАЛАТА", защото то е единственното
Гарантирано от/ежало и здравословно пиво, което сега ге консумира въ из
точния край на царството. Само пивото «ГАЛАТА* е запазило качеството
си, което имаше и презъ зимния сезонъ, а за доказателство на това еж: ху
бавия му цветъ, гъстата пена и приятния му вкусъ.
Фактъ е вече, че представителите на фабриката .ГАЛАТА" въ дру
гите градове еж доволни отъ пивото .ГАЛАТА" и съ гордость го прода
вать на клиентите си, защото темъ не се изпраща размътено пиво, както
на представителите на други некой фабрики.
Фабриката „ ГАЛАТА" има вече и свой буфета съ градина разположенъ надъ фабриката на най-високото и хубаво место, отъ кждето града
Варна, околностьта му и морската повърхность иматъ приятна и живописна
гледка.

Любители на хубавото пиво,

Пийте

с а м о в к у с н ото

.ГАЛАТА*

пиво.

I-ва Варн. фабрика за циментови и гипсови изд-влия

А. Василевъ и С^ — Варна
Има честь да извести на интересующитв Со, че въ депозита на фабри
ката ни,има въ голвмо количество и на съвършенно износни цени най-до
брокачествени и съ изпитана солидность следните видове циментови и гипС ВИ

°
1 Цветни плочи отъ обикновенъ до най-луксозенъ типъ съ и безъ релиефи забани, кухни, антрета и др.; - 2) Тротоарни и дворни плочи както
и бошиорни камане: — 3) Разни видове блокове за цокли на здания; 4) Кана
лизационни тржби, разни размери;-5) Подпрозоречни, надпрозоречно и подпокотвни корнизи;-6) Обикновени и цветни съ или безъ мозайка стжпала,
ц 2 балкони, стълби и пр.; - 7) Имитация на чарни, червени, сиви мряM O W плочи полирани и матови, мозаична работа; - 8) Гипсови изделия: кап Е и корнизи, орнаменти, розети, балюстри, консолИ, фризове надъ врати
и прозорци и пр. и пр. Особенно внимание обръщаме на скулптурните издеп я я кпито се изработватъ отъ специалиста скулптьоръ. >
' T S S A S S S адресъ: Циментфабрикъ Василевъ. Телефонъ № №

63

'
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ШржчкигЬ се изпълняватъ бързо, при условия и цъни много из-

Н0СНИ

Л . . « „ « ш и • Бупгазъ: Износно Вносна Банка; Добричъ: К. А ПаБ ^ и к ъ : Баю Добревъ & С и е ; Провадия: Никола
Ки;чДнШумеиъ:Д.ЩеРевЪ&С.ие.
U ^ T A K Z Z ' :

(Изъ областьта на политическата икономия).
Шрнгк, които по настоящемъ среЩ1ме,"и кояго извършватъ въ по--оле«а степень службата въ най разно
образните размвни, не ще. съмненле,
че както всека проява човеческа еж
пр1зтт рпели редъ фазиси на своето
развитие, до като дойдатъ до днеш
ното ся състояние
Още въ най-ранни врвменз, когато
човекъ се намиралъ на ниска степень
на. своето развитие, когато нуждите
на тоя последния сравнително еж. би
ли много незначителни, тогава.казвамъ
и дума за пари не требва да става
Вь го?и периодъ огъ време размена та е била случайна и при това пред-метите се разменявали единъ срещу
другъ, огъ гдето тая последната.но
си названиет'о размена въ натура или
трокъ. При такава една размена мно
го еетеетвено е, че конграктующг те
страни СА изпитвали доста мъчнотии.
Така, ако едно лице, което е убило
заекъ и като собственакъ на тоя пред
мета го изнесеше на пазаря да го
размена за хлебъ напр', отъ каквото
се нуждае, то може би поменатото
лице не ще има възможность да се
срещне съ хлебаря или пъкъ да се
случи щото тоя последния да н^ма
нужда отъ негова заекъ. Сжщото би
се случило, ако" хлебаря търсеше дърваря и т. н; значи всеки изнася на
пазаря и търси да рашени. При такъвъ редъ размена се забелезватъ
две съществени пречки, именно: 1)
кога.о едно липе носи предмета си на
пазаря да го размени т о е заставено
да търси липе отъ предмета на. кое
то се нуждае л 2) намвреното лице
требва да се нуждае отъ представе
ния му за раямън! предмета.
Независимо огъ това въ току що
посочения примЪръ, стойностьта на
единь заекъ ис 1Т;чшаря на тази на
хлеба вследствие на което се явява
и друга една пречка — не съвпадане
стойностите на разменягощигв пред
мети.
.
Като покоситель. на поменатите
пречки, съ които е била свързана на
туралната размена, по късно послужватъ редипа предмети, обаче такива,
които еж. могли да блдатъ приемани
отъ всекого безъ съпротивление. И
наистина чрезъ дълга опитность хо
рата еж забелезали, че има предме
ти, които да отговарятъ на една об
ща нужда, на едно общо употребле
ние — предмети които да удовлетворяватъ общите 'ювешки нужду и ка
то впоследствие отъ ксето да се яви
задължение за всеки да приема тези
предмети. Значи тия последните до
бивать общоразмененъ характеръ. При
нашичностьтана общоразменующи
предмети, тоя притежатель на заекъ
не ще търси вече направо дърваря
и обратно. Тука трона като че ли
се разделя на два акта: 1) раз
мена срещу общоразменния предмета
и 2) размена на тоя последния съ
нуждающия се предмета. Първия
актъ съ течение на времето почва да
се нарича продажба а втория покуп
ка Продажбата и покупката еж. два
акта, образувани огъ размвната на
трока. Съ тоьа расположение на тро
ка се премахватъ пречките, именно:
1) търсене лице съ предмета който се
нуждаемъ; 2) нежеланието му да ни
даде предмета си срещу нашия и 3)
равное ойностьта се постига. Премах
ването на тая пречка улесни значи
телно изв i ршването на размената.
Двата акта покупката и продажбата
еж неотделими единъ отъ другъ. Ко
гато продаваме получаваме на среща
пари, а това предполага извършена
по-рано покупка. Ако притежаваме
обаче пари, вероятно сме продали не
що, иначе требва да сме ги отьраднали или пъкъ добили по другъ не
кой начинъ като; огъ работна плата
при което пакъ има продажба на
нашъ трудъ и покупка на нашия
трудъ отъ господаря посредствомъ
пари.
Оня трети предмета, (който преди
малко споменахме), който служи като
посредникъ при размената по-късно
започва да се казва пари, коиго въ
различни времена и места еж. били
различни, и еж имали повече или помалко свои незюди. Въ всеки случай
функции на пари еж изпълнявали тия
предмети, които еж били най-много
употребявани. Такива еж били на пър
во место житото, после сольта, доби
тъка, (волове, биволи, овце и др.) Ро
ля на пари еж играели не по-малко
и дрехите (човешкото облекло), жи
вотинските кожи и др. Естествено е,
че при такава парична система (като
кожна въ случая съ кожи като пари)
човекъ е изчислявалъ имуществата си
въ кожни единици. Напр., ако козите

вало, че еди кой си ималъ имущество
10 — 15,000 кози кожи и т, »., както
днесъ вместо кози кожи ще се каже
10— 15,000 лв., тъй като общата раз
менна единица за България въ слу
чая е лева,,а не козята кожа. Поне
же дивакътъ се е красилъ и си краси
съ скъпоценности; то тия последни
те му ставата насъщни или,общоупотребяеми. и като така почватъ да исшлняватъ те ролята на .разменно
средство. ,
— •
Вь правото сме да кажемъ че днеш
ните качества да се красимъ съ цен
ности еж останали отъ първобитното
ни дивашко състояние. Едни отъ тия
украшения еж и благородните метали'
— златото и среброто, значи и те
по-кжено предъ видъ важни обстоя
телства започватъ да служатъ за па
ри. Требва да се прибави при това,
че това става именно тогава, когато
започва да се развива естетическия
вкусъ на човека.
(Слпдва).

Външни сведения.
Спиране платкигЬ на Банкъ Метелинъ Метелинската Банка, която
има много клонове въ Леванта, а осо
бенно въ, Цариградъ, Александрия,
Смирна, Солунъ и Атина спре плат
ките си.
Като причина за спиране тези пла
тежи и мжчното положение въ което
се намирала банката, давдтъ фалирането на Египетската Банка. Очакватъ
се наскоро да спрътъ платежите си
дце много други банки. Администра
тивния Съвета на Метелинската Банка
състой отъ видни търговци и извест
ни богаташи. Паричния пазаръ въ
Цариградъ се намира въ големо сму
щение.
Баиката заявява че решението й
било отъ времененъ характеръ, пре
дизвикано отъ сегашната криза вслед
ствие на войната, че ствдъ изве
стно време пакъ ш/Ъла да бжде въ
положение да удовлетвори всичките
си кредитори 'и че за сега щелъ. да
й te даде — 15 дневенъ мораториумъ
(срокь за уреждане на смените).
Сжществувалъ проекта • за слива
нето на тази банка съ „Банкъ д' Атенъ", която щела да поеме всички
те й задължения. Основана презъ 1891
година, въпросната банка (Банкъ де
Мететинъ) действува като отоманско
анонимно дружЪгтао. Сегашния й капиталъ бллъ 350,000 лири турски.

ХРОНИКА.
По Тътовския договорь съ Тукция.
Съобщаватъ отъ Цариградъ съ дата
16 октомври, следното: „Въ портата
казватъ, че преговорите за' турскобългарския доюворъ ще бждатъ подкачени, тъй като срока на привремен
ното съглашение изтича наскоро. Ан
глийския съветникъ при главната ди
рекция на железниците,- г. Гравфортъ,
директората на ттрговскитЬ работи,
Хикметъ Бей, главниятъ директоръ на
консулското отделение въ Министер
ството на Външните Работи, Николаки
ефенди Сгуриди, еж имали вчера съ
брание въ свръзка съ това".
Новата тарифа
между Б. Д. Ж. и Бълг. Параходно
Дружество, която отменя старата та
кава отъ 1 Мартъ 1908 г., ще влезе
въ сила отъ 1 Декември н е . настоящата
год. Въ въпросната тарифа по отно
шение на вноса и износа еж напра
вени значителни намаления. Верва се,
че това ще предизвика единъ по силенъ трафикъ между-железниците и
параходите на дружеството. Оообено
е изгодна новата тарифа за износната
ни търговия.
По чехеката изложба.
М-ръ Франгя е разрвшилъ да се
превозятъ безплггно обратно по же
лезниците останалите н е п р о д а д е 
ни предмети отъ чехеката земледелческата изложба въ столицата.
Дали еж съгласието сп за това то
же сръбските и маджарските желез
ници.
По изложбата въ Турино
Б. Д. Жележници еж дали съгла
сието си на екзекутивния комитетъ на
изложбата да се продължи срока за
безплатното в р ъ щ а н е изложените
предмети съ 12 седмици, ако разбира"
се, за това еж съгласни и заинтере
суваните въ тия превози ж. п. адми
нистрации.

По тарифирането на риба, яйца и
желъдъ.
-Начиная отъ 1 ноември н. ст. т. г.
въ тарифирането на долуозначенита
артикули се внасятъ следните изме
нения :
1) Риба пръсна п жива, ив«в «
риба сушена и солена (nap. Jv» 8dU
отъ класификацията на стоките) пре
давана за превозъ като голема бър
зина въ . каквото и да било количе
ство, ще се превозва по цените на
I класъ.
2) Яйца отъ домашни птици пре
давани за превозъ въ дребни пратки
ще се таксуватъ по кл. А за 5000 кгр.
3) Желъдъ буковъ, дтбъвъ и желъдни люспи се включватъ въ номен
клатурата на изключ. тар. № 4 и ще
се превозва съобразно особените къмъ
нея постановления.
Обръщаме вниманието *
на четците си' върху обявата на г. г.
Братия Стойкови отъ с. Караново—
Новозагорско, притежателите на фа
бриката „Енергия" въ сжщото село
за изработване на разни дървени ИЗ
ДЕЛИЯ: земледелчески впялки огь си
стемата „Идеалъ," дърмонячки спе
циално на житари, грапи за влачене
на НИВИГБ, мисиротронячки—ф&чни
и манежни, пчеларски кошери последенъ американски моделъ и пр. и
пр. Г. г. Братия Стойкови, особенно
съ венлкигв си тази година станаха
всеизвестни на южнобългарскитв зем
леделии. Ние бехме зрители какъ се
пълнеха станционнигв складове и го
лемите открити пространства по га
рите въ Южна България—Дерменлия,
Яиболъ, Раднево, С1адъкъ-Кладенецъ,
Михаилово и пр. съ красивите и со
лидно направенитЬ отъ твхъ за раз
ни (по поржчка) земледелии веялки.
Г. г. Братия Стойкови заслужаватъ
всичкото внимание на обществото, за
щото съ извънредно трудолюбие и
честность еж достигнали до степеньта на фабриканти.
Подновенъ е
управляващия персоналъ въ Влрненския клонъ отъ Банка Юда Б. Израилъ
назначени еж за прокуристи г. г. Жакъ
Бехаръ и Лени, понеже досегашния
директоръ, г. Майеръ е преминалъна
тая висока длъжность въ столичния
клонъ на сжщата банка. Местото на
г. Жакъ Бехара въ. Кредитната Бан
ка (Варн. клонъ) го е заелъ г. Йос.
Кутиковъ, който отъ 7—8 години за
нимаваше длъжностьта секретарь при
Дирекцията на Българ. Тьргов Па
раход. Дружество.л
Ром жнеката тютюнева режия,
к:то се е убедила въ-доброкачествен
ное гьта на българските тютюни, ре
шила еда направи значителни покуп
ки За тая цвл'ь тя ще влезе въ сно
шение съ български експортьсри на
тютюнъ. Тя даже води вечъ прего
вори съ уппавлейиего на Съединените
Тютюневи Фдбраки, което има на раз
положение големи количества тютюнъ
въ депозитите си въ Силистра, Русе
и по други места. Обаче, големите
ангажименти за доставки на тютюнъ
по други места въ Западна Европа,
надали ще позволять на товг управ
ление да продаде тютюнъ и на ромжнеката режия. Мигъръ, ако по-го
леми печалби го заставятъ да накър
ни съ доставката си осигурения си
европейски пазаръ, който именно е
източника за големите дивиденти, що
плащатъ акциите му? За всеки слу
чай това дружество отива напредъ и
отъ всекжде му върви.
По вноса на гроздето.
За въ бждаще ще се допуска вносътъ
на пресното грозде и когато присти
га насипано въ вагони съ мушами,
обаче масьта на амбалираното по то
зи начинъ грозде ще се подлага на
предварителна анализа. Ако отъ ре
зултата на послЬднята се констатира,
че мъстьта е чисть гроздовъ продукта,
гроздето що се таксува като грозде
на общо основание. Ако ли пъкъ при
аналгзата се констатиратъ примеси огъ
индустриална захарь или спиртъ, гроз
дето ще.се таксува като захарь по
ст. 103 или като спиртъ по ст. 98.
Ако отъ анализата се установи, че
сгроздето съдържа примЬеи, вредител
ни за общественного здраве, вносътъ
му ще се забрани ст.В'ршенно. Обматването на гроздето се допуща само
въ ония митници, при които има хи
мически лаборатории

По сръбско-българското икономи
ческо сближение.
Бехме писали на времето си, че е
образуванъ единъ сръбско български
комитетъ, който си туря за задача да
работи за икономическото сближение
на Сърбия и България. Въ тоя ко
Линията Царева-ливада — Габрово митета влизатъ видни наши и сръбски
ще се открие, по всека вероятность, учени и икономисти. Първото си за
въ началото на м. ноември. Линията седание комитетътъ щеше да държи
е дълга 18 километра съ две стан въ София, презъ великденските праздции: Саботковр и Габрово.ници, но поради особеното политиче
ско положение, въ което се намира
Бъл. Д. Железници въ Бернската ше България — въ надвечерието на
конвенция.
изборите за Великото Народно Събра
На 30 октомври н. г. М-ръ Франгя ние, то се отложи за една по-късна
е подписалъ, отъ името на българско дата. Решено е вече първото заседа
то правителство, протокола за включ ние да се държи утре на 23 октомването на Б. Д. Железници въ Берн врий въ неделя, когато ще пристигската Конвенция за превозъ на стоки. натъ въ столицата съ конвенционал
ния влачъ членовете на сръбската
Превозване на колети съ Ориентъ- секция на комитета.
експреса.
Огъ ноември н. с влиза въ сила 1-во Износъ на храни.
допълнение къмъ тарифата за пре Презъ каварненската митница, поезъ
возване на малки колети съ Ориентъ- поеледната седмица е изнесено сГед•експреснигв влакове.
Съ това допълнение се въвежда ?6? 895 « " Г ™ 0 ХраНИ: 8 а Г В Д я
КОЛОаъ; з а Б е л г
станцията на френските желевници •8
4 i § 7 f i Rкгр.
? ИТ
««
б,*1б,/ь&
зимница
и 340.234 кгп
Попли пт. ипчлнптп тяпшЬа.
n j
* № » Марсилия 659.53С>кгр, Z

лозъ и 500,260 кгр, зимница. Пазар
ните цени еж: колозъ 20, а зимница
17 лв. 100 килограма.
г ";
Въ несъстоятелность л • •': •-.;•'.
еж обявени отъ Видинския Окр.Сждъ,
видинските търговци Братия Тодоръ
и Иванъ Обретенови, съ клонъ отъ
фирмата имъ въ гр. Ломъ. : ; ' у ,
Намаление на манипулационното „
право.
•'..•-:
По заповедь на министра на общ.
сгради, пж.тищата и съобщенията,
г. Франгя, манипулационното право
отъ 100 стотинки на тонъ и товари
телница, което до сега со првеметаше
за превозъ на храни (изключител.
тарифа № 6) по линиите Плевенъ—
Сомовитъ и Левски—Свищовъ, се на
малява на 50 ст. за тонъ и товари
телница.

Къмъ едипъ непозпатъ
шгЬветпикъ.
На писмото ми до Варненския в.
„Търговски Фаръ" (брой 264 отъ 31-Й
августъ т. г.), препечатано въ столич
ния в. „Вечерна поща" (брой 3544
отъ 2-й септември т. г.) и в. «Русей-:
ски Търговски Куриеръ" (брой 19 отъ
2-й с. м), съ което покани клевет
ниците на другаря ми, бившия секре
тарь на Пловдивската Търговско-Индустриална Камара, Ив. II. Маналовъ,,
ако уважаватъ себе си, да замълкнатъ
и да престанатъ да клеветята г-нъ
Д. Тримолизевъ, — съвършено непоз
ната за мене господинъ — въ послед
ните два броя на столичния в. «Бал
канеца Трибуна" (броеве 744 и 745),
отъ 7 и 8 октомври т. г. ми възразя
ва, като твърди, че е погрешно из
казаното въ писмото ми мнение, (кое
то, споредъ мене, обезсилва всичкй_
клевети противъ другаря ми), че се-кретарипт на търговско-индустриалнитп, камари,. като отчетници
на поелгъднитп}, не могатъ да се
обявяватъ отъ финансовият инспек
тори за неиздължени по приходитгь и разходитп, на камаритп за
врп>мената, пргьзъ които тп> еж се
отчели пргъдъ върховнитгь .с&дебни
учреждения — общите събрания
на камарите и с& обявени отъ по
следните за издължени.
\
„Верно е, казва г. Д. Тримолизевъ,
че' общите годишни събрания проверяватъ отчетите. Това ние го знаемъ^
Знаемъ, сжщо, че „членовете, натова
рени съ проверка на отчетите, еж
почетни търговци.. Но те не могатъ
да знаятъ (?), пъкъ и не е техна ра
бота да знаятъ (? 1), дали отчета е пра
ви тно и верно съставенъ и дали всич
ко' е записано, както това изискватъ
официалните правилници. О^венъ отъ
общите годишни събрания сметките
на камарите окончателно се проверяватъ и (?) отъ Върховната Сметна Па
лата, а сметките на Пловдивскьта
Търговска Камара, знаете ли, г. Ивановъ, че не еж проверявани отъ Вър
ховната Сметна Палата.*?
Други цитати отъ дългата етачия
на г. Д. Тримолизевъ нема да привеждамъ. Този е достатъченъ, за да
се види, до колко той познава мате
рията по, която пиши. „Членовете (на
камарата), натоварени съ проверката
На отчетите които биватъ, обикно
вено 4—5 членна комисия „не мо
гатъ да знаятъ, пъкъ и не била тех
на работа да знаятъ, дали отчетите
еж правилно и верно съставени." А
какво правятъ, г. Д. Тримолизевъ, тия
членове на камарата съ дадениятъ имъ
за проверка й докладъ на общите съ
брания отчета на камарите? Ако тв
не проверяватъ правилностьта на от
четите, какъ ги докладвата на общи•те събрания, какъ представата на последнте своигв писмени доклади, под
писани отъ всичките твхъ, какъ сбщите събрания, на основание на тех
ните доклади и на проверките, кои
то само прави, обявява бюрото на ка
марата за издължено и освобождава
секретарите отъ отговорности? Или
вие, г. Д. Тримолизевъ, считате, че
4—5 членове на търтвскигв камари,
които сами признавате за почетни тър
говци, не могатъ да проверять смет
ките на своите търговски камари, ед
накво, ако не по-добре отъ единъ докладчакъ на сметната палата, — чес
то пжти старъ канцеларисть, но съ
слаба търговска практика ? Или ми
слите, че членовете на търговските
камари еж хора невежи, хора недо
бросъвестни, които „не могатъ да зна
ятъ, пъкъ и не е техна работа да
знаятъ," ьакъ се проверяватъ сметки
и какъ да провЬряватъ сметкиг| на,
обичиите имъ обществени учреждения,
каквите еж Търговско-Индустриалии*
те Камари у насъ ?
Да1 — Казва г. Д. Тримолизевъ, но
прибавя: „освенъ отъ общите годиш
ни събрания, емвткигв на камаригв
окончателно се проверяватъ и отъ
Върховната^Сметна Палата."
Вие, г. Тримолизевъ, въ статията
си показвате, че много знаете. И за
това, въ нея на неколко места ме за
питвате, зная ли азъ това, зная ли
онова? Да ви се иаповедамъ, съ гор
ното си твърдение вие ме убедихте;
че наистина много неща анаете; вие
знаете, не само законите у насъ, но
и това, което не е писано въ техъ.
И наистина, въ кой ааконъ е писано
горньото ваше твърдение? Съобщете
ми, моля ви се. Ослужете ми. Азъ имамъ чеетьта вече около три години
да секретарствувамъ въ търговска ка
мара, но никакъвъ итчегь на камара
та до сега не съмъ изпращалъ; за
окончателна-двойна проверка i вт.
Въпхоннпгп См-liTnn Пияпч-и •S:::-+*%--:V'-

Врой 2 8 2

Стр.

, ТЪРГОВСКИ Ф А Р Ъ '
На края на това си писмо.ще при
бавя, че не познавамъ г. Тримолизевъ,
но сл-вд-ь прочитането на статията му,
го познахъ; той е единъ отъ ония
клеветници на другаря ми Маналовъ,
които не уважаватъ себе си, но все
ги е срамъ да се явятъ съ собственото
си име, когато излизать въ печата да
посЬгатъ на хорската честь.
Въ статията си, съ която той кри
тикува писмото ми, клевети и обиж
да всекиго едного, който му падне
подъ перото. Въ неа не съмъ пощадеиъ и азъ. Неколко обиди ми нана
ся. • ; На всичките ще му отговаря
съ ёдна.
„Народната мждрость казва : бивола
се лови за рогата, а човекъ за ёзика.*
Госнодинъ Тримолизевъ, като цити
ра тая мудрость, твърди, че въ пис
мото ме той ме бить хваналъ за ези
ка. Азъ не чувствувамъ, обаче, пвкоя
чужда р л к а по никоя часть на твлото си, но струва ми се," че, ако освтяхъ тая на г. Трлмолизевъ, бихъ мо
ментално посътналъ да го хвана за
рогата.
Този, който не мълчи, когато го
молятъ да не клевети хората, требва
да реве.
Кл-вветнци, ревете!
Дончо
Ивановъ.

Финансови новини. Администацинта на Държавните ждлезници въ Бел
гия е дала на търгъ доставката на
24750 тона въглища въ странство, а
останалото потребно количество въ
глища е дало да се достави отъ Бел
гийските каменно-въглени мини.
Цената на
француските
лилъ цената'
ст. на 21 фр.

кока. С и н д и к а т а на
кокови фурни е намана кока отъ 21 фр 87
47 ст.

Батумски нефтъ. Дружеството на
Батумския нефтъ категорично опро
вергава слуховете за едно увеличение
на капитала на дружеството.

Ню-Иоркски пазаръ 15 Октом. 911 г.
Вчера борсата бе нед/вятелна. Размера
на сделките не е намалявалъ толкова
отъ 1-й Лвгустъ насамъ. Общата тен
денция бе въздържна, сделките на
главните финансови тръстове отпадна
ла съ незначителни променения. Цир
кулира слухътъ че стоманения тръстъ
ималъ намерение да изостави контрола
на Tennessee Coal Iron C-° за да
се съобрази съ закона противъ тръ
стовете, но управляющате корпора
цията го опровергаватъ, тъй като по
купката е станала съ удобрението на
г. Рузвелта.
,
Пазаря на облигациите бе доста
оживенъ и твърдъ.
Лихвата на парите бе слаба.
Злободневни въпроси: слуНорфол!, следствие на единъ благоприятенъ слухъ за бждащитв деви; хове, новини и факти
денти, се въскачи.
, Парижъ 15, 1911 г.
Цените на стоманените жици спад
Французката рента се покачи до наха съ 1 доларъ на тонъ.
Търговска борса на жита и брашна.
94,90 сл-Ьдъ получвание известието
отъ Берлинъ" че Германското Прави Парижъ IJ Октомвр. Жито. При
телство съобщило на Великите Сили все че имаше известно спадане въ
подписавши Алжесирския актъ за по странство поради благоприятното вре
стигнатото съглашение между Фран ме, пазаря има добра тенденция при
•*>добри покупки презъ всичкото време
ция и Германия.
и цените се държеха лесно на по
. Нефта въ Батумъ. Съобщаватъ отъ предишния имъ уровенъ. Следова
Петербургъ, че пазаря на батумския телно продавачите изглеждаха много
нефтъ е доста оживенъ, по ц-внигв заинтересовани и т е х н и т е оферти
му отново спаднали. Легкия нефтъ се доста либерални, къмъ края станаха
купи 23, а продаде 23>/„ дериватите тежки съ малко понижение до 25,25.
му се купиха 25 а продадоха 25%.
Рмжь. — Пазаря много оживенъ при
Газьта се държи не пъколебима, за добро търсене и купувачите изглежкупувачи 29 за продавачи 29 У».
датъ принудени да заплатятъ 25 до
75 сантима повече, цена 21,53.
Ново руско дружество. Въ ПетерЕчемикъ. — Пазаря на чернитв и
бугъ се е основало ново дружество сивите ечемици добръ. Купувачите
съ капиталъ - 10 милиона рубли съ изглеждате . много разположени да
100,000 акции отъ по 100 рубли всека. приематъ о ф е р т и т е , които имъ се
Дружеството има за ц-влъ да построи предлагать съ цени малко по твърди.
военни и търговски параходи както и По после твърдостьта се усили, цените
всвкакви видове машини. Дружеството се повишиха съ 5 до 10 сантима. Це
ще се именува: „Руско параходно ни: 20,25 до 20,50. Пазаря и на раз
строително
дружество".
ните други видове ечемици е оживенъ
и цените се повишиха надъ вчераш
Пазаря на диамантите. Въ нача ните. При свършека цените достигна
лото на октом. въ Амстердамъ, поради ха 20 фр. за продавачи, 20,10 за ку
пристиганието на крупни купувачи на пувачи; за ноемвр; —л декемвр. 20,25
•диаманти, цените на последните се номинални.
Тънки брашна.—
П а з а р я на
въскачиха. При това оча-ватъ се и
други още крупни купувачи да при брашната е въ симпатия съ оня на
ети гнатъ. Изглежда че цените ще се житото въ н а ч а л о т о на пазаря и
възкачать още повече поради факта сделките ставатъ съ цени повишени
че заплатит* и надниците на работни отъ 5 до! 15 сант. По после оферти
цу тв се покачили съ 5 % о т ъ **й те еж. по изобилни, а *къмъ края съокт. Политическите сътресения не ель вършенно намаляватъ. Цвна: 32 фр.
Обикновеннитгь брашна 66 фран.
указали никакво влияние върху диа
торбата
за-157 килогр.
мантения. пазаръ.

Курсовете на акциите отъ по-главнит* лгарски акционерни дружества')

щ

Наименование ни дружеството

яЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ю
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
СО
61
62
63
64

..Балканъ", Застрах. Д-ство, София
.България" Застрах. Д-ство, Русе
Бълг. Генер. Банка София
Кредитната Банка София
Балканската .'
.
Софийската ,
.
1,000,000
Българска Търговска Банка, Русе
Д-ство „Гирдапъ*, Русе
Търговско-Индустр. Банка, Пловдивъ
Банка „Напр-вдъкъ", Плъвенъ
Банка „Добруджа", Балчикъ
Бълг. Лотарийна банка София
Вносно-Износната банка София
„Бждащность",Ак. Сп.Д-во, Шуменъ
Дружество .Богатство*, Ломъ
Кред. акц. д-во „Бждащность", Варна
Горио-Оряховско акц. спест. Д-во
Кр. акц. д-во . З е м л е д / , Варна 300,000
Землед. акц. д-во „Орачъ", Балчикъ
Берковско акц. спес. д-во, .Съгласие
Бълг. Търг. Парах. Д-во, Варна
Машинно д-во .Енергия", Русе ^
Акц. анон. минно д-во .Руда", София
Варненско индустр. д-во .Сила"
В Т. акц. д-во .Трудолюбие" 400,000
Обущ. Търг. д-во Д р у д ъ " , Варна
Книж. мукавяно д-во София 1,000,000
Инд. акц. Д-BQ .Постоянство", Русе
Керамическо д-во Д р у д ъ " Русе
Кожарско д-во .Щастие", Габрово
Кред. Акц. Д-во .Зора", Варна 500,000
Бълг. Акц. Д-во .Дружба", Варна
Спест д-во .Бждащность", Севлиево
Акц. Търг. Д-во .Врана", Е.-Джумая
Кред. Д-во .Сила", Ълъвенъ 50б,000
Търговско Дружество въ Шуменъ
Добричско акц. д-во .Бждащность
търг. акц. д-во .Съгласие"
Разградско . Д-во .Надежда"
Ак ко Д-во .Съединение" Силистра
Орхаиийско спест. Д-во . Б а д а щ е "
Акц Д-во .Енергия", Каварна
ТЧп акц Д-во .Съединение", Балчикъ
Пров сп акц. Д-во. Добрина" 300,000
Тъ?. акц. Д-во я Напр*дъкъ", Балчикъ
Варненско търг. кред. Д-во
.
Тухл. д-во. Работникъ" София 500,000
АН акц. инд. Д-во, Балчикъ (мелница)

850
450
1000
300
100
259
100
300
60
1469
800
500
600
300
70
300
100
500
100
200
500
16
75
400
400
300
50
200
200
160
200
400
250
100
200
439
500

200
300
500
100

"Бждшность", Ст.-Загора

140
300
301

Парно-мелно Д-во „Съгласие ш у м
яки

Д-ВО „ЬрМИСЪ , Ddpnn

S t P L п"во Роз -Долина" Казалнъкъ
^.ИвД.-Д-МнЩ^Г.^
Сьелда тютюн, фабриканти

една акция
19Й7

%
1908

%
1809

14 16
594 14
1022 20
23 20
471 7'/, 7'/. 8
5
0
43 5
8
321 6
7
8
500 46 7
8
7
6
4000 911
8
7
2000 601 7
7
6
1000 -47 7
10 10
2000 179 10
500 146 13 10 10

ri;w:lep:»alSfb.2,000,000 1000
1Vr.r

Раздадени диви-

2000
1500
5000
3000
6000

а-гкжагпайг щ
,'•' "

II

4000
i

пращал, попраекигв, които ще цяою д»

57
4
152
9
25
5
5
21
25
191
19

„

9
7
—

5
9
7
10

%

1910

~Г'/4

.5-

10 12
115 105 110
103 80 85
125 86
264
105 95 100
107 105 110

400 450 200 210
100 102

загуба

10
28

Имен. Д-ЪЙ- най- найстви- нителна с-ькь

30
100
100
100
50
100
100

6
9

10
14

Курсъ

50 57-50 255 230
18
255 265
24 100
215 220
8 125
5
275 277
8 "200
9 250 260 315 325
7 100 120 142 146
10 100 108 140 142
7 100 104 96 98
10 100 114 130 135
10 100 125 125 130

капитализиратъ
"
12
13
10

86 10
126
.. 30

440 460
500
75 104» 100J 105
50 71 70 75
200 130
20 1000
5 100 105 99 102
10
10

10000 12500

12
7
10

200 226 230 235
100 107 90 95
103 108
100

15.,,

11-25
6
5
20., 0 15-05

80 85 72 75
200 238 130 135
100 108 150 155

8
10

8
12

5
15

100 116
100 116

20
15
14
14
8

100 101
200 253 290 300

14

14
15
14
6
9
9

26
36 кап.
9
5
28 10
76
24 13
32
33
15
2
107
30
11
27
77

Стойность

9
9

12.,,

15
11

141

Загуба
14 [15
12
21 20 20 | 2 1 . „
8-J0 нераздад.

10

10

86 90

500
500
100
21 100
100
100
500
500
100
100

111 112 115
113 90 100
587 380 400
1000 1000 010
25 26
782 800 820
325 350
100 110 115
107 128 135
100 90 95
100
500 530 550
500 500 500
108 100 120
103 100 104

100
500
100

130 135

100
100
500
10 1000

при вевка промъна на курсовет* имъ да
въ настоящия си бюлетин*..

Т Ъ Р Г О ВСК И Б Ю Л
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

№ 4

Варна, 20 октомврий 1911 год.
Днесъ пристигнаха всичко 101 ваг.,
отъ коиго 89 беха изложени на бор
сата. -.
,
Зимница 22, Рлшь 4, Ечемикъ 7.
Овесъ 2, Кукурузъ 30, Бобъ9, Фий 2,
Просо 1 и 2 къклица.
Зимница. Въ сравнение съ вчера
ценитв отидоха безъ изменение.
Добитите ни отъ борсата днесъ край
ни цени еж. най-високи 16-70 отъ 68'Д
лйбри съ 5 % примесь отъ Павликени
и най-ниска 14 85 отъ 55 либри съ
42% примесь отъ Добричъ.
Рмжь. Съ подържани цгьни. Ваго
ните се дадоха по 14' 10.
кукурузъ. Вопреки липсата на из
вестия отъ западъ поради като лиш
ки празникъ, то тукъ купувачите от
ново обезцениха този артикулъ съ
още 20—25 ст. °/° КГР- и така пар
тидите съ кукурузъ едва получиха
цена 12 70 до 12 90, а разпределнниястанаха отъ 12'50 до 13-10. Няколко
вагона старъ кукурузъ се продадоха
по'13-90% кгр.
Препродажби.
Купувачите ся.
крайно резервирани даже у насъ от
казаха да платятъ 13 лв. за стока
суха здрава безъ миризма.
Ечемикъ.—Безъ изменение; Прода
доха се отъ 14 40—14 50 лв. % кгр..
Фий.—Безъ изменение. Продадоха
се по 1670 лв. % кгр.Овесъ.—Безъ изменение Продадоха
се по 12-50 лв. % кгр.
Бобъ.—-По-слабо. Продадоха се отъ
26 50—30 лв. % кгр.
Неколко парчета останаха непро
дадени.
^
Просо се даде по 12*50 лв. % кгр

11-80
12-—
12-20
12-40
12-60

6;
Я
10
12

Варнепско тържище-

Митилинска

№

4 11-40
11-60
6
11-80
8
12 —
10
Забележка .- Тия цени еж. за по
купки до 400 пакета въ брой безъ
сконто; за по-големи зделки прави
се 10 ст. отстдшка.
Су лани
Адана
JV6 4/8
Ю'70
Митилински
№ 4/8
1090
Измирски
№4
10-70
„
№ 6
10-90
, • .
№8
11-10
№10
П'ЗО
• „ ."
№ 12
11-50

Колониялни стоки.
Варна, 20 октомврий 1911 год.
Варненската дневна пияца
—
' ':
==: Цени въ брой.
Захарь каей кгр. 50 др. б.
54-—
.
.
.
25 „ ,
2725
„
Едри бучки 50 кгр. „ 55*—
„ , Дребни „ 25 ,
„ 27-50
„ торба (келле) кгр.
1'05
„ торба ситна
1-05
„
„
песъкъ „ кгр.
1*—
Melis prompte
cour.
51
„ Nov.-Mars
„
51%Sabl Oct.-Decembr „
47
Carre Ney.-Mars
„
568/*
Захарьта.

Силното повишение на захарьта,
презъ последните неколко месеца, се
Вагони съ храни пристигнали въ
дължи исключително на слабата тъзпортътъ Браила
годишна реколта на захарното цвекло.
Отъ 17 Октомврий 1911
~
Излезлата, най-после, преди неколко
Жито .
44*—
дена статистика на тъзгодишната ре
Кукурузъ
\ , 20'—
колта на цвеклото показва следуюЯчемикъ
21'—
щитв цифри:
Овесъ
11'—
СчгБнка Реколта Разлика
Рапица
'—
1911/19121910/11 ™е%°Мазаре
~~'" 2*—
ТОННА
.
Фасулъ
32-— ,
И-—

РАЖЬ

Просо
"—
Ленено семе
'—
Всичко. (41-—

Чуждестранни борсови
съобщения..
Варна, 20 октомврий 1911 год.
Анверсъ зимн. j п р а з д н и к ъ
~
„ .кукур. I
Браила зимница безъ охота
„
„ 1% смесь 17-75 сп. 05 с.
„ 4%
; 1740 , 20 с.
„
„ 9%
,
16-20 , '30 с.
Лондонъ зимн. тихо
„
кукурузъ по-слабо
Ню-Иоркъ зимн. декем. 1018/в спад. %
„
май 106*/. » Ve
к
„ юли безъ сделки
кукур. декем. безъ еде гаи

Бохемия
338.000 716.683—52.8
Моравия и пр.
403.400 455.833 —11.5
Унгария, Босна
383.800 350.270 + 9.6
Австро Унгария
1,125 200 1,522.785 —26.1
Германия
1,418.500 2,574.116 —44.9
Франция "
•_ 549.100 711.172—22.8
Белгия
220.000 283.222 — 22.3
Холандия
238.200 216.882 + ' 9.8
Руссия
1,961.100 2,108.760 — 7.—
Швеция
113.100 173.804 —34.9
Други Държави
390.000 421.803 — 7.5
Европа
6,015.200 8,012.544—24.9

Отъ тази статистика излиза явно,
че Австро-Унгария, която главно доставлява захарьта за България, про
извежда тази година съ 25% по-малко
захарь отъ колкото миналата година.
А особенно Бохемия, отъ кждвто специялно иде много захарь въ насъ, има
почти съ 5 3 % по-малко захарь отъ
колкото м. г. Предъ видъ тези цифри,
за захарната кампания 1911/1912. не
може да се очаква едно значително
спадание на цените, когато за 6А.дащата кампания, 1912/1913, още отъ
сега цените еж съ 11 до 12 ьорони
по-евтини.
Тъй като количеството евтина за
харь купена още презъ първото шест
месечие на н. г. отъ неколко тър
говци на захарь е вече значително
намалено, то скоро и българския па
заръ на захарь ще требва да се съо
брази съ високата днешна цена на този
артикулъ.

и

„

Б.-Пеща зимн. окт. {
къ
„
кукур. май I
Берлинъ зимн. декем. 207'Д спад I м
май
214%
% м
рлшь декем. 1851/* )t 7» м.
май 193%
% м.
„ кукурузъ декем. безъ сделки
Ливерпулъ зим. дек. 7.4— спад. % п.
,
„ маргь 7.3»/в , % "•
„ кукур. януар. 5.7% „ % п. Кафе Рио I
310
„
, февр. 5.7—
. ..
.
П
3 Чикаго зимн. декем. 96%
„ %
• .
, Ш
2 95
-„•..,,
май 101% „ '/в
, Лаве I
340
.
, юлий 9 5 %
» Ve
.
И
315
„
кукур. декем. 63— безъ изм
, Ш
3 май „
64%
. Rolle I
3-40
„
„ юлий 64%
.
II
3-30
Бахаръ
120
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1-20
Пиперъ червенъ I
0 85
• •„•
, И
0-80
Кимьонъ
I новъ
125
Варна, 20 октомврий 1911 год.
Леблебии елеме I
0'49
»
„ П
0 48
№ 00 75 кгр. торба 20-— лв.
.
сжра
irtua
19-50
№ 0
Лимонъ тозу кристалъ
4'—
18 50
№ 1 —
о
»
, обикновенъ
360
18 —
№ 2 —
Свещи
Gouda
3
%
к.
VI
каса
1.35
о
17
50
№ 3 —
со
,
,
Specialite
к-о 1*32
15-50
№4% —
Свещи
„
Extra
„
» 2-—
,
,
файтондж. I к-о 1-90
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 8 80
„
„
II дребна
„ 7-60
„
мастика за рак. зюм. „ 6 3 0
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 105
Памучни прФжди
„
„
,,
Н к. 0-96
Варна, 20 октомврий 1911 год.
„
Метелински
„
I к-о 0-90
Сапунъ
Англ.
Sunlicht
11
ун.
каса 44-—
Варненска
—
„Борись"
н
и
н
Ю и > 42'—

'

8/12
8/14
я
12/14
II
14
II
18
II
20
II
22
II
24
II
» 18/24

•

* •

л.

ЗЛ.

11

11

и
и
и
и
и

II

it

II
11
11

и
и

Английски

12-15
12-20
12-30
12-40
12-60
12-85
1325
1365

пак.
„
•„
„
„
„
„
„

1к-во
13*40
13-45
13-55
13-70
14-80
15-10
15*40
15-70 *
1б'3б

и

и

н

" „

,

о9"

11

11

11

°

»

о5"—

!•

Газъ каса
руски
9-80
„ тенеке 2 тенекета за
9-20
Нишадъръ буци
1-22
„
калъпи Salamac к-о 1*15
Сода бикарбонатъ I к-о 45 вар. 9'50
„
„
Extra к-о 46 в. 1050
., за пране к-о 150 вар.
19"—
Синь камъкъ к-о
"
058
Рафия I (лика) к-о
0-80
Рафия II „ к-о
0-75
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
„
Женов. I к-о
45*—
„ фиуме белъ едъръ топч. 37*50
• „
„
желть
к-о 3750
„
„ Триесте № 602 к-о 40-—
Английски Rangoun тор. 37*—•
Пловдивски
нема

II

и

и

1А
**

II

Галванизир. кгр. 8 „
.
Ю ,

Олово
Чугунъ

*
f

. 12 . 00-48
, 14 . 00*50
„
00-49
тона
НО-—

Бюлетинъ.
Домашни производства.
Варна, 19 октомврий 1911 год.

Варненски оборъ.
лева ст.
Жито
хектолитръ
12 21
— —
Колосъ
и
Ржжъ *
>
9 80
Кукурузъ
»
9 39
Ечмикъ
,
8 33
5 77
Овесъ
»
Просо
я
8 60
Фий
,
13 15
Фасулъ (бобъ) 100 кгр.
28 81
Варненска пияца.
Кашкавалъ кило
1 70
Сирене
кило
1 30
Масло кашкавално
кило
2 40
Мастъ свинска
„
1 70
Орехи
1С0 бр.
50
— 80
Вино бело
кгр.
— 80
„ червено
. »
Ракия джибра
„ ,
2 —
месо говеждо
„ „
1 —
. овнешко
„ ,
1 —
, свинско
,
,
1 20
Яйца 100 бройки
7 40
Кожи говежди
кгр.
3 30
„ биволски
„
1 75
„ овчи
чифтъ
2 20
11 козе
„
4 —
„ ярешки
„
3 —
„ агнешки
„
1 60
Времето е облачно, хладно.

Еамбио.
Българска Народна Банка.
(Варненски клонъ)

За 20 октомврий 1911 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкаси
Анверсъ
99-20 99-50
99-45
Берлинъ
122-60 122*95 12290
Виена
104-— 104-30 104*25
Лондонъ
25-12 25-20 25*19
Парижъ
9985 100-15
С. Петерсбургъ 265-20 267-20
Цариградъ
22-98
23-08 23-07
Наполеонъ у Виена Крони 19*205
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначените държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ вжтреш-.
ностьта на Царството е Vi%o съ ми
нимумъ 25 стотинки.
,
Българска

Търговска Банка

(Варненски клонъ)

Варна, 20 октомврий 1911 год.
Купува
Продава
Парижъ
100-— \
100-20
Лондонъ
25-16 J
25*23
Цариградъ frs
g jgJ-Ojj
Виена
ьиена
Берлинъ
Анверсъ

1А**

00*48
00-48

,

I104'20
j100.05
122-50
. 99-40

104 55

'

100.35

12375
99-10

Съобщава се за знание на интересующитв се, че дружествените
параходи подържатъ следните рейси:

Лилия Бургаеъ — Цариградъ пр*зъ Варна
Всека петъкъ и понеделникъ въ 10 часа предъ обедъ.

Линия Варна—Пирея
Ослужва се отъ параходите „ Б о р и с ъ * и « Б ъ л г а р и я * .
Тръгватъ отъ Бургаеъ всека среда 5 часа вачерь, като се отбивать
въ Цариградъ, Дарданели, Пирея, Самосъ, Чезме, Хиосъ, Смирна,
Митилинъ и обратно.

Линия Бургаеъ — Александрия
Ослужва се всеки 25 дни отъ парахода „ В а р н а * , като взема
стока за Кавала, Солунъ, Александрия, Порть Саидъ, Калфа, Беирутъ и Триполи.

Линия Бургаеъ — Варна
Всеки понеделникъ 10 часа и всеки петъкъ въ 10 часа сутринь, като се отбива въ Месемврия, Анхиало и Созополъ.

Линия Бургаеъ — Варна — Балчикъ — Каварна
За Балчикъ и Каварна всеки понеделникъ въ 10 часа сутринь
и само до Балчикъ и обратно всеки петъкъ въ 10 часа сутриньта.
Подробни сведения за навла, ПАТНИЦИ, добитъкъ и проче дава агенцията.

АГЕНТЪ ИВАЦЪ СРЕБРОВЪ — ВУРГАСЪ.
Първи въ България
РУСКИ ТЪРГОВСКИ П У З Е Й
въ Варна.

МАНИФАЕТУРА.

№ 4
6
it
8
и
5'
i
и Р,, и 10
и 12
. и 14
16
18
е.- '

„

Агенция на Българското тър. парах. Д-во - Бургаеъ.

Брашна.

аш ' '

Е Т И Н Ъ

Тамянъ I extra
„ 1 * 5 0
„
II ред. к-о 50 к-о
—1*—
Сардели „Sltanines*
52*—
,,
Петелъ 250 кр.
„
52'—
„
„Favorite" ред. безъ д. 45*—
... »
,
съ домати 46*—
„
Bride — булка V*
46-—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10*—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6-50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 2-00
„
„
Vierge
„
„ 1*90
„
„
Superieur „
„
186
•„''
„
E-Eine
„
„
1-75
Extra
„
„
1-70
1-65
обикновено митил.
I
1*18—1*16
сусамено
к-о 1-16—1-15
II
11
II
,.
нема
„
фастьчно I
1-18—1-16
„
слънчегледово
0-85
Маслини Specialite
0-82
„
Superienr
„
0-80
„
Extra-Extra „
078
„
Extra
„
0-75
„
Prima
„
1*07
Локумъ кристалъ
1%
1-20
,
лукзозенъ
Ун обикновени 105
Лукумъ
.
1-05
У,',
У.
.'.
.
105
1 и У,
,
1-05
,
челикъ к. 5 об. 1'05
,
, к. 5 бад.'ГЮ
••. .
, нар. каси к. 10 1-Ю
Лимони сакъски
Лимони италиански
каса 17-—18
Портокали Тарабулузъ
нема
Яфа
Мандарини връзката
нема
Солъ Фоча
13-30
. , Туниска
сто кгр. 11*80
» Анхиалска
12'50
, Атанаскьойска
12 "60
. Ситна (бита)
7'80
енана
13-30
Зачка гол. варели
к-о 0*11
„
мал.
„
„
012
Стипца големи варели
„
0-20
„
малки
„
„
0*21
Рошкови сакъшк.
„
0-18
„
Критски
0-18
Инжири торби
„
0*55
,
каси на върви
,
0 63
Грозде черно сухо
к-о 0-86
„
бело „
I .',
0-86
,
„
,,
П
,, 0-84
Тахънъ
I
„
1-03
Халва местна
„ 1*05
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай I
„ 7—8
„ П
,,
5-6
.. Ш
4-50—4*80
Хамсия Елеме Extra нема *
0-00
II ,
*
1-40
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10
50 45
„ И
„ Ю
00-—
Лакерда
1 "50
Метали.
л. зл.
Калай Английски кгр.
5-75
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. 30*—
Железа НМ к-о 24 връз. 7*25—7-50
„
Шв. кжсо к-о „
7-25—7-50
„
шина пръти 100 к-о
0*19
„
пенчереликъ 100 „
0*19
„
чемберликъ 100 „
0*24
Стмйва Англ. к-о 50 каса
24—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12-80
. , . , ,
Ю „ 13*20
. ' . > , .
12 „ 1360

Измирска

3

Mil

т. ш

Имаме честь да Ви известимъ, че предъ видъ спънките които
срещнахме въ развоя на нашите търговски зделки съ Русия поради
не добре улегулирани търговски сношения по между дветв държави,
липсваха ни условия за бързото и акоратното изпълнение поръч
ките на нашитв клиенти и това ни застави да преиначимъ досега
шния редъ на нашата търговия а именно да не държимъ повече го
това стока на складъ а да се занимаваме изключително съ предста
вителство и доставка на пор;ьчка, начвнъ който ще хармоиира на
пълно съ името което носи фирмата ни, като за тази цель:

Открихме Клонъ отъ пашата
търговска шыца въ Одеса
съ което се надвваме че ще имаме най-голема възможность всекога
да Ви услужваме бързо, акуратно и съ износни цени.
Верваме че ще си вземете белъжка отъ настоящето ни и ще ни
удостоите съ своите порлчки, които ще бждатъ предметъ на осо
бено наше внимание.
P. S. Търсиме кореспонденти въ всичките градове въВъглария
Желающитв да се отнесатъ писмено до кантората ии въ Варна.
Съ почить:

f

Георгиевъ & Догофетовъ,

Врой 283

Стр. 4

ЪРГОВСКИ ФАРЪ'

ИВ. К ДЮЛГЕРОВЪ

АСИКУРАЦ.ИОНИ ДЖЕНЕРАЛИ

Ел.
Мошоновъ
Александрия (Египетъ) и агенции въ Каире и Портъ-Саидъ.

РУСЕ.
фабрика за
железни огнеупорни каси
и ролети отъ стоманена
ламарина.

ЗАСТРАХОВА

животъ, вротивъ огънь и транепорти.

Агентура — Номисиона — Пргьдставитемтво.^:;
Дава вс^аиви сведения безъ никанво
^ ^ ^
ниегтвсЛши интересующъ се по всички артикули, които
могатъ ла нам-врятъ добъръ пазаръ въ Ьгипетъ.
"°ГйЩШ—
и "продава брашна на Индустриално
то Дружество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
кшци на комисионни начала.
_
^_
^
Адресъ: M r El. Mochonoff, Alexandrio (Egypto)
-•• В. Р..;№ 825.' -v. •<•'••;•'•.'::• :-7,-.-"-v'Agences: Le Caire & Fort-SaM.

..-,.> ОТД-БЛЪ I . '

Дружеството е основано въ 1831 година и пр-Ьзъ 1909 година е
дало следния балансъ:
•
фондъ за гаранции франка лв. зл. 412,381,313 74. Полици зас
трахователни лв. зл. 1,161,359,384-50 и Изплатени застраховки лв. зл.
1,068,978,552-01 франка. Пр-Ьзъ, 1910 год. еж извършени застраховки
за повече отъ лв. зл. 188 милиона.
Въ България сжществува отъ 1904 год.
^ Г л а в е н ъ представитель: Н И К О Л А Т - К О Л А Р О В Ъ

Огнеупорни каси фабри
кувани съ п р о ч у т и т е
брави „Протекторъ" и
„Релинтъ", по качество
и ц-вна много по-добри
отъ английските
= =
ОТДЪЛЪ II. ; '••'••
Ролети отъ стоманена
ламарина съ патентова
ни стоманени пружини
лекодвижащи, които се
фабрикуватъ съ най-мо
дернигв машини, '••

Българско Авц. Индустриално Еерамнческо Д-во

„ИЗИДА"
София ул Княгиня Клементина № 155.
Ф<.брикитБ на Доужоствот.) (при гара II )воселци), произвеждатъ:
T i i v п и обикновешш, клинкери. огнеупорни отъ веъчшкъвъ видъ
и форма и за всЪкяква' цвль: за сгради, сводове, канали.
кумини, кла- 5 С " 1 Г Щ | | ж О т ъ дна най употребляема вида за между
железните греди вместо сводове.
денци и пр.
НЕРЕПИДИ марм-лски.
а м е , , и Н01!И
нови ( с ъ с о л н а глазура отъ вънъ и отъ вътре)
Х П Ж Й И ккамени
за канализации и водопроводи, издържащи водно налегание отъ 7—14 атмосфери споредъ диамет"• • •
—
ра на тржбигв. Глинени тржби за дренажъ. • о я и и в ^ ^ я и я г ж я н я
I
ПЛОЧИ за тротуарн, кухни, бани и коридори
I
БЛОКОВЕ'за постилане дворове, конюшни и улици
СТАНЕтТИ за бэрдюри на градини
новени п л а т и а н и
'
Р
и майоликови — нодвияе1 (ЬЯЯИРПНИ ПРЦКИ
Ч / а П П и и г Ш 110 ш д ни и неподвижни, шеминета и машини за кухн i.
г ънча ски
Р я Ч Т Ш (ПЯЯНРПЙРГ Р
Р
ИЗДЕЛИЯ, като: вази, гърнета, кани,
1 йОЩ Ц Ш ш ш Ш Ш саксии, чаши за млеко, кафе и разни видове
плювалници (за училища и болници) пепел- . и з = = = = = =
ници, клозети обикновени и английски и пр. шатяяншшшвжпваввяя
Цънорасписа на ф а б р и к а т а о т ъ 1906 г о д . с е изпраща безплатно'
========== при първо поискване.
:
Всички приготвени на фабриката ни произведения еж отъ първо качество и еж
изложени въ поигЬщението и ад-вената канцелария, ул. Клементина J6 155
Техническото бюро на дружеството е на разположение на общинигв, които не раз
полагай. съ технически персоналъ, за даване технически съвъти. То се наени да
приготовлява проекти за канализации и водопроводи и ржководи испълнението нмъ.

La Societe Annonyme Bilgare, Industrie Ceramique „ISIDA".
a Sophia, r u : Clementine № 155 reccomande les produits de ses usiues
tels que: ruyaux en gre vehnisses pour canalisation, produits refractairesetc
Poeles enfa ience, sarreaux de dallage. Demaadez catalogue et prix courant.

ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА БАНКА ^
пловдивъ
Оснокеьъ капиталъ 1,000,000 лв. напълно внесенъ

ЦчЗНИУМ'ВРЕНИ
Каталози се изпращап
даромъ и франко.

Основана 1896 година

:

Извършва вс*каывъ вид-ь оаввови сперацив:
сконтира търговски ефекти,- прави заеми срешу лични гаранции и съ
залогъ на ценни предмети и стоки:
w ,„ J
Открива текущи сметки срещу лична гаранпия и ипотека на недви
жими имоти; Купува и продава чекове за в ъ България и странство,
' прави и парични п р е в о д и ;
;;•••,'•• : у
Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
• • - •.;'•' Р А З Н И П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В А . ;

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА

Приема влогове:

БЕЗСРОЧНИ съ 5 % людишна лихва. СРОЧНИ за до 2 г. 5 V . % г. лихва.
СРОЧНИ з а до 5 години 6 % годишна лихва.
; .
Телеграфически адресъ : „Индустриална Б а н к а " .
ТЕЛЕФОНЪ № 17.
" . ; v^

Banque Bnlgare de Commerce

Акционерно дружество
Капиталъ напълно внесёнъ лв. зл. 5,000,000
Резерви образувани
»> » ,566,000

• • • • • Централа въ Русе • • • '•••'/'-,
: =

Клонове: София, Варна, Бургазъ, Габрово и Пловдивъ =ZZ=
Кореспонденти въ всичките градове въ България и странство

••«•• Извършва ветки банкови операции. • » •

Мобели! Мобели!

Приема суми безъ срокъ в ъ текуща сметка с ъ 5 % год. лихва.
Суми с ъ срокъ се приематъ по споразумение.
Купува и продава ЦБННИ книжа и чекове.
,
'. Издава акредитивни писма за странство и пр.
Банката прави улеснения по операциите съ ценни книжа прие
ма месечни изплащания на к у т и и отъ нея книжа, дава безплатни
сведения по разните кнььа, нрави аванси срещу ценни книжа и пр.

qpoDopoaoaoDDDnDDDDDDnDDDDDaaaoDDDDaaDDnDqn

•• ••..••'"/

Телегр адресъ: ,,Търгбанкъ"

Постоянна изложба на мобели отъ всекакъвъ видъ и
стилъ е открита въ склада на основаната пр'Ьзъ 1894 год.

Първа Българска „ - • -ти " P A l
Мооелиа ФаОрика; ; ; На & а а Ж Е

най усъвършенствуваните и най-солидно конструиранит-в
плугове еж он-взи отъ фабриката

•Фабрики з* Htлнени платове

GEBRUDER EBERHARDT

ФАБРИКА З А ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
•

.

и

д

'

'

въ ул. „ЛЕГЕ" № 6. Комплектни
спални (отъ 500 л. наго
ре), трапезарии разни, салони,: градински гарнитури, универ
сални столове за почивка^ (Английски образецъ) и други.
Щни много износни, работа нървокачествена и материалъ импрениранъ.
''ч
Посвщението на магазина,: безъ принуждение за-по
купка, се желае.
••-.". .
:-

„Bulcombank."

Важно за землед'Ьлцит'Ь!
- " ' . • • ' • ' • - •

• • •' MMJ\MJ) "Ж,-' ШАШЖЖМВЪ'-'"-'--.'

ВЪ УЛМЪ (Бавария).
МАРКА „ Г Л И Г А Н Ъ "
Глапепъ продета! ше.>ь за България:

Хуго Шоберъ въ РусеН/виоррзнисъ безклатио и фргпко.

с л ИВЕНЪ.

жшшжтш',Мжжки и дамски платове съ разни десени и раз—

..ri.,4'-'J:<'-!2.'>»4

Р та
Банкеръ—Каварна.
1. Отпуска нови заеми: ср-Ьшу. гаранции — по
ръчители, цФнни книжа и стоки. •
2. Шконтира и инкасира: вевканви полици тър
f говски и нетл рговски.
8. Купува и продава: акции отъ разни д ства.
4. Открива текущи и лихвени СМ-БТКИ.
5. Приема влогове: срочпи и безерочпн.

•

:

—

:

-

•

•

„България"
1-во БЪЛГАР. ЗАСТРАХОВАТ.
ДРУЖЕСТВО В Ъ ГР. РУСЕ
Основенъ капиталъ напълно внесенъ
л. зл, 1,500,000.
който може да бжде увеличенъ до
. л. зл, 4,000,000.'
Запас, фондъ, разни резерви й вносове
л.зл. 16,000,000.
Годишни постжплен. по всички видове
застрахования л. зл. 14,100,000.

ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ
отъ учргъдяването на дството.
по кл.„Пожаръ" л. зл. 60,000,010
„ „ „Животъ" „
l,2i;0,00u
„ „ „Нещ. Случаи"
780,000
.Трансиортъ"
2,»U0,00U
.БЪЛГАРИЯ"
1-то и най-старо застраховател
но др/шветво въ Царството
ПРИЕМА ЗАСТРАХОВАНИЯ:'
съ най-либерални условия и
най-износни премии.

(i^

1. Пр клона „Потаръ"
Противъ всички загуби на дви
жими и недвижими имоти, при-.
чинени отъ пожаръ, гръмотеви
ца и експлозия.
2. По клона „Шивотъ"
За животъ, въ случай на смърть
или преживяване, 8естра, капи
тали, пенсии и п р /
3. По клона „Нещастни случаи'
Противъ всекакъвъ видъ не
щастни случаи по съвсемъ но
вовъведени комбинации — съ и
безъ възвръщане на премиите.
Препорлчватъ се особено ново
въведените.
Популярни застрахования:
за въ случай на смърть и пръживяване,
безъ медицинско прътлеждане, съ Mtсечни премии отъ 1 левъ нагор-Ь.
Проспекти и подробни свъдЪния
даватъ: Главното Управление на Дру
жеството, пр-вдетавителствата му въ Со
фия и Солунъ, пжтуващигв инспекториаквизитори и агентитъ му въ всички
окржжни и околийски градове и въ поважнигЬ селски центрове на Царството,
въ Македония и Одринско.

•тягстга^уадге^'гтздтуц^^

ими nana w r wru мчи» и*-

НЮЙОРКЪ
|
ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЖИВОТЪ.• =
Пр-Бдс^атель: Дарвинъ КИНГСЛЕЙ.

о

БРАТИЯ СТОЙКОВИ.
Въ с Караново т - Ново-Загорско.
Съобщаваме на интересующагв се, че въ инсталираната си фаб
рика, съ модерни Европейски, дърводелски и железарски машини, дви
жими съ моторна сила, произвеждаме:
1. Землед-влчески въялки, система „Идеалъ";
% Сортировачки (дърмонячки), специално за житари;
3. К у к у р у з о р о н я ч к и : едно и двугърлени, съ и безъ ветрилникъ
и апаратъ за отдилане на кочаните ;
4. Грапи, за влачене на ниви;
5. Модерни пчеларски кошари и разни други дървод-Ьлчески и
железарски изд-влия.
' .'
Фабричните ни изд*лия, по качество и цени конкуриратъ
другит ^
^ ч е с т н и и деятелни агенти, за въ България и вънъ отъ
нея при най-износни условия и добри гЬмъ приходи. Желающигв
да се отнесатъ до горната фирма, за подробни сведения.

Съ почитъ: Бр. Стойкови.

сключи конкордатъ и отвори магазините си съ големи депозити о т ъ
кинкалерия манифактура, ж е л е з а р и я и д р . въ големъ изборъ
и съ извънредно намалени ц е н и . - / ' -

Фдбрика в д вълнени платове

—

Ориенталска машинна фабрика „ЕНЕРГИЯ"

Варна, Добричъ •'& С о ф и я

•

<$ш>шш&ш

Фабрики на В. Шшвъ:
1. Ф А Б Р И К А за всЬканъвъ видъ шоколади.
2 . Ф А Б Р И К А з а вевкакъвъ видъ бомбонн.
Z
3. Ф А Б Р И К А з а аиглийски биещоити й ——гг
•'"•••''
антидиаОетиченъ хл^бъ.
4 . Ф А Б Р И К А н а стеаринови (спармацетови) св-вщи.
Фабриките изпълняватъ съ намалени ЦЪИИ порлчки отъ
[
20 лева нагоръч .:,.
•••:/.
Адресъ: Фабрики В. П*евъ, София, ул. Ломска № 14.

Нисишъ Геронъ & Синъ

лични бои отъ чиста Ы.-- на, ьоито; конкуриратъ по здравина и елеганчность на европейските. —0ШШДОШ&- ( л щ о отъ чиста вълна разни обиковенни шаеци.
i инсталирана съ най-модернв машини. — : —

бппрппппрпппаппппппппп п DDnanDDnDnnnnnnnDDnD

НА

i•

Нови уредени осигуровки п р * з ъ 1910г.: ЛЕВА 814.492.065, най значително
произведение, което е било реализирано о т ъ едно само д во въ целия с в ъ т ъ
Сума на актива:

Сума на уредени ot игу ровки въ сила

Дева З З О 5 7 9 5 3 0 9

ЛеваЮ 5 7 1 5 9 0 . 1 5 8

Стоки нови и модерни. * ^ Д

Новъ хотелъ-Казино.

„Бузлуджа".- Габрово.
Елегантно мобели ани стаи. — Обстановка модерна ;:
/ ГОСТИЛНИЦА ОБРАЗЦОВА.' •';.•:.'..':
Г

Собственъ кинемотографъ. Извънредна чистота.
. Върза прислуга.
:
Пжтници-пр-вдставители гости на Габрово ще нам-врятъ въ'
хотелъ „Бузлуджа" най-приятенъ и най-износенъприемъ.
Телефонъ на. разположение на пжтницигв, ' ;
Отъ Дирекцията на хотелъ казино Бузлуджа — Габрово.

В
п

.

София - Русе - Сни]цовъ
"

.

—

«

-

-

.

«"«1I1,U«JJ

= = = = . -

Манифактура на едро и дребно. Основана въ 1848 г о д и н а /

•?

о

Провинциалните посетители на столи-

о

ки манифактурни и ганалтарийии стоки
| готови блузи и ГОЛБМЪ изборъ о ™ а р ш £
^кит^корсети „С. P. a la Sirfne U p i ™ S
т •—.
marque du monde" ==========•••

п
Т,
й.

Платени за смъртни случаи въ България до 1 Януарий 1911 г. Лева 3.660.400
Дивиденти предвидени и платени на държателите на полиците презъ 1911 г. възлизатъ на Лева: 47.215.769, cptuiy Лева: 45.834.694 пръзъ 1910 г. Тая е най-значи
телната цифра за дивидентите, каквато цафра не е била постигната
до сега отъ дружеството.

Примери з а дивидентите, изплатени върху полици участвуващи годишно
в ъ края на 1906 година
Сума на участието на годишната премия на процентажъ:
Пожизнено осигурявани

I

въ случай на смърть

См'Ьсено осигорявани

ПОЖИЗНЕНА 11РЕМИА
20 П Р Е М И И
20 П Р Е М И И
Год. яа'Изплашането ва Дивиденда Год. за Изплащането на Дивиденд» Год. еа Изплащането на Дивиденда

1908 | 1909 I 1910 I 1911
/0

/о

/о

%0
г

1908
70

1909 I 1910
о//о
%

1911
о//о

1908
о//о

1909
/о

1910

1911

%

/о
о
25 л. 15,6 17,0 17,6 18,1 13,7 15,5
16,5 17,2 12,2 14,5 15,7 16,5
15,6 17,2 18,0 18,6 14,3 16,2 17,1 17,8 13,3 15,4 16,5 17,3
55 „ 15,6 17,1 17,9 18,4 15,1 16,7 17,6 18,1 14,8 16,Ь 17,4 18,0
Пълния 65 годишенъ отчетъ на. Дру-ството, както в всекакви обяснения, може
' да Ви се дадатъ при поискване.

Директорг за България: Г. Георговъ—София, Бул. „ Д о н д у к о в ъ " .№ 45.

Д-ръ Ив. Парлапановъ
»^(Г»"Л ^ГГ* (Герма"вя)
пп„. „ л
'
Кънчевъ и Денкоглу").
Дава най-точни и най-веши с й ^ п * и
алците и търговците. К ъ щ а т а Jnnf Я ЗЯ ВСИЧКИ Н У Ж Д Й , , а индустриР*шатъ да си д о с т а в ^ ? каГото f j f ; ™ " * се, преди да се
Да б и л о о т ъ
•••••'•
поискате .
ДРУгаД-Ь. Да
а
Споразумения за в с и С ^ ^ ^ ^ ? е р Т а до представителя ни въ Бългапия
н & и ш и « » • (Anidtstr. 66) или
Н
фия (лгъла на ул. , Ангелъ К ? Г М ~ А ^«овгЬждовъ и С-ие - Со-

жж*жтф

