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LE PHARE DU COMMERCE.

Оргаиъ за информация, политическа и стопанска икономия,търговия, земледелие и индустрия.
Уредникъ: П, ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ. кутия № 61.

Телефонъ № 223
К. Бербенковъ.

[итническата война между
България
1
и Турция ).

и

СВИЩОВЪ-ВАРНА.

Т'НЪ Стоят П. Манафовъ

Телеграф, адресъ: ЕКИМОВЪ.

Търговия еъ зърнени храни и др.
Агентура—Комисиона—Експедиция и обмитване
на разни стоки.
Комисиона на зърнени храни при най-износни
условия.

(згодени)
Балчикъ.

Каварна.

Балчикъ, 11 Априлъ 1910 г.

Р у ш е н о Градеко Общинеко Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ мт
Русенското Градеко Общинеко Управление обявява, че на 9 май
1911 година, въ Управлението на Кметството ще се произведе търгъ,
съ тайеа конкуренция з а отдаване на пр-Ьдприемачъ;

КРЕМЪ НАРЦИСЪ

Направата на" електрическата ; инсталация ва /Двигателна
сила ж осветление- въ гр. Русе.

ПУДРА, САПУНЪ, П А Р Ф К Ш Ъ И ПАСТА
ЗА 8ЖБИ A LA MARC1SSE
еж единствените тоалетни артикули, които придавать на ко
жата извънредно голяма нежность. мекота и свежесть. Тях
ното хигиекическо действие ••особено, се заб'вл'взва при по
стоянното иыъ употребление. Не съдържатъ никакви вредни
вещества.
Изисквайте оригинални кутийки по 1"20 лв.

,, Гдавенъ . щгЬдставитс&яь ва ц&да България:
'
СТ.-ИВ. ВЛАХОВЪ — СОФИЯ.

ул. „Александровска".

,Кломъ—'Слиненъ. ' •
Продажба на едро и дребно на
Ж е л / Ь з и и г р е д и (путрели), цвмеитъ.'и всвкакви 'железа за
постройки; железни части з а каруци и файтони; железарски
инструменти, свчива и машини.
Т е л ь и мрежи за огради. Л а м а р и н а , лопати, цинкови кофи,
мотики, коси, сачове. К а л а й , ЦШШ% ОЛОВО и други метали.
П о д к о в н и г в о з д е и „короца", налчи и др. налбантски стоки
и инструменти. Д ж а м о в е , безиръ, разни бои, лакове и мине
рални масла. Т р & б и каучукови, оловни и железни за водо*
проводи, съединителните имъ части, както и комплекти с т ъ 1
патентовани клозети.

Предприятието обема:
а) Постройката на едно машинно здание;
б) Доставка и монтирание на две. електропроизводни групи;
' в) Доставка ич комплектния монтажъ на всички части и при
надлежности за електрическата мрежа;
Приблизителната стойность на предприятието възлиза на 650,000
(шестстотинъ и петдесеть хиляди лева).
Залогъ-за гфавоучастие въ търга е 32,500 лева (тридесеть и
дв* хиляди и петстотинъ лева) внесени въ брой или въ български
ценни книжа ср^щу удостоверение о т ъ Българската Народна Банка
или земледелческата Банка.
f
Предложенията ^заедно съ документите ще се приематъ отъ 10
до 11 часа пр'Ьдъ обедъ пр-взъ горепоменатия день.
Книжата..и плановете могатъ да се видятъ'вевки приежтетвенъ
день въ канцеларията на електрическото отделение при Градско
Общинското Управление.
Единичните ц-вни, сметките' и поемните условия се продаватъ
отъ Общинското Управление срещу 10 лева, а копие отъ планове
т е срещу 20 лева.
гр. Русе, 29 мартъ 1911 г.
•
-. К м е т ъ : А н . С. По-влойъ. •
Началникъ на Град, отделение: Инженеръ П . Т . М а л ч е в ъ .
*"
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ИНДУСТРИАЛЦИ,; МЕЛНИЧАРИ и др. 1

Христо Кирчевъ—Варна

Почитаемитв ни клиенти въ ВСБКО връме могатъ да намърятъ голЪмъ изборъ отъ
—— горнигв артикули.
-—

К Л О Н Ъ БУРГАЗЪ
За телеграми ВАРНА и БУРГАЗЪ - „КИРЧЕВЪ"

Алеко Т. Новаковъ-София

ш А Н Т Р А Ц И Т Ъ - а а гааожени мотори. К А Р Д И В Ъ специално Щ
ш за железари. К О К С Ъ металургически В ж & Г Л И Щ А специ- [j

Телефонь ВАРНА: j — T g o

"

. ,

HIVsA СКЛАДИРАНО

въ гол-Ьмо количество въ складовете въ Варна и Б у р г н з ъ :

ално за фабрични заведения. Ч У Г У И Ъ . О Г Н Е У П О Р Н И Ь
Т У Х Л И , марка „ F O S T E R " за леяри.
ВСИЧКИ артикули първокачествевни английски.
Щ

===== КУПУВА и ПРОДАВА = = = —
за своя и за сметка на клиентите си всвкаквй

® ® © Ц Ъ Н Н И КНИЖА • ' • •

Поргьчките се изпълняватъ винаги на вр1ше.

акции, облигации, лозове и пр. по иай-сзносенъ курсъ.

у

ч

ИДни умерени.

«•§ извършва посредничество §®®

та^ж^жжшшжжта1.мжжта

за всвкаквй търговски, финансови и банкерски зд-влки; цесии,
ипотеки, текущи сметки'и пр..
Кантора ул. „Вгьслвцъ" Ms 8, телефонъ N° 805.
Телегр. адресъ: АЛОКО Н о в а к Ч Ж Ъ .

ШЕВНИ МАШИНИ • ••-грытц U F P V
е произвела фабриката ?91 Г шI В Ц П Е. Г D

КУПУВАЙТЕ
| защото т ^ еж нан-първокачествени.

I Кредитно Акционерно Д-етво „НИВА"- Каварна. I
SOC1ETE DE CREDIT PAR ACTION „NIVA"
=
a CAVARKA. =
ВЛОГОВЕ ПРИЕМА:

ЙЯ
Щ
Ш

БЕЗСРОЧНИ съ: 5 % г. лихва; СРОЧНИ за 1 г . съ 6% год. лихва; ОВД
СРОЧНИ за 3 г. съ 7% год. лихва; СРОЧНИ за 5 г. съ 8% год. лихва. Щ
За суми по големи отъ 10,000 л. особено споразумение.
KQ
Извършва, наедно съ това, следните кредитни, търговски операции: Щ
отпуща кратко-срочни заеми срещу лични и реални гаранции; откри- РК
ва специални текущи сметки на кредитоспособни земледелии и тър- rm
говци, ср'Ьщу залогъ и ипотека на движими и недвижими имоти, ср-Ьщу добитъкъ, землед'Ьлчееки произведения, машини и ценни книжа;
шконтира и инкасира вейкакви търговски и нетърговски ефетеи (по
лици и др.); купува и продава за чужда сметка недвижими имоти въ
района на балчишката околия; представлява търговски и индустри
ални фирми; приема влогове за спестяване съ процента за безсроч
ните влогове; финансира предприятия отъ търговски и
индустриаленъ характеръ и пр. л пр.

'

отъ 1902 цо 1910 година, а 1,000,000 отъ 1872 до 1902 година!
Това голгЬмо увеличение на производството се дължи на силното
разпространение на Гритцнеровитё машини поради т^хнптъ' гол-Ьми
преимущества надъ другите шевни машини!
,„ Не купувайте машини, до като не прегледате Гритцнеровигв,
защото само т* еж. най-усъвършенствуваните, най-солидните и
най-гарантираните.
,
Главни представители за България: ==. : • ? - •
Бр. К. Бъвловй — Русе, Варна, София.
ЦС^р**

Съобщения, рдкописи и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.
Единъ брой 10 стот.

Г-ца Веселина Ер. Загорска

Щ

У«ъ

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

-«

.
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С У Б С И Д И Р А Н Ъ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАСКАТА Т Ъ Р Г О В С К И КАМАРИ.

Единъ брой 10 стот.
»-

стр. 20 стотинки. "
За повече обнародвания
се прави особенно спо
разумение.

Пргъставителства въ всички градове. " * ^ 2 |

Постоянни механици на разположение на клиентите ни за без
платни поправки.,

^ШГИ-Ш7^^ЖШ1ЖЖг^^Ш?^Г1^^Ш^
КОМПЛЕКТНИ

С0Д0ЛИШНАД£НИ ИНСТАЛАЦИЯ
най-модерна и усъвършенствувана система за приготовление фрук
това лимонада, содови и др. газирани води.

лишонддени и содови СТЪКЛА
отъ реномираната Английска кжща A l f r e d A l e x a n d r e & C-ie Ф
• LONDHES.'
—

Натурална течна въгленна киселина,

O P A W I I I T T f Т/Г А Т - Г Р Т Ч 1 Я К Т Н " в с и ч к и ДРУГИ принадлежности за г.
С Ъ 1 / 1 Ш 1 1 , 1 1 41. С Х г Ъ А ^ / И А Ц - М г . фабрикантит% доставяме при най-

износни цени и условия,

Велико Юрд. Тевекелевъ & C-ie, Русе.

Новоосвободеното княжество
начена бързо да развива фабрично-заводската си примишленность,
имащецъ в ъ своя изгода такъвъ
единъ големъ пазарь за произ
веденията си, какъвто е Отоман
ската империя, съ която Бълга
рия б е свързана чрезъ търгов
ско-икономическата си уния.
България и Турция си разменяха
некой специални' произведения
съвсемъ безъ мито; за други не
кой български произведения Тур
ция вземаше много по низки ми
та, отколкото вземаше тя за ежщите произведения, произходящи
отъ друга страна; напр. българ
ското брашно се облагаше съ
8% отъ стойностьта. Тия взаим
ни предимства до висока степень
повлияха благотворно както вър
ху зараждането и ръста на бъл
гарската промишленность, „ поена
и кърмена подъ крилото на Тур
ция", така изобщо и върху раз
воя .на турско-българските тър
говски отношения. Къмъ края на
миналата година тия търговски
отношения достигнаха големъ
разцветъ. България внасяше въ
Турция около 150 разни пред
мети отъ своите произведения.
Общия вносъ на България въ
Турция достигна 36 милиона лев'4, а вноса на Турция въ Бъл
гария — 21 милиона лева, целия
взаименъ търговски оборотъ до
стигна 57 милиона лева.
Турската столица съ околно
стите потребява ежегодно около
100 милиона кгр. брашно, като
не влиза тукъ брашното, което
консумира местния гарнизоиъ и
което се мели отъ специални во
енни мелници. Нуждите на цари
градските потребители на брашно
се удовлетворяватъ часть отъ
местните (въ Цариградъ и въ про
винцията) мелници, а друга часть
отъ изъ задграница. Размерите
на външния вносъ зависи отъ
количеството и качеството на урожаите въ Турция особено въ
Мала Азия; добрия урожай на
местните храни удовлетворява 40
% отъ общото количество на
потреблението, ако е среденъ
урожая — 60%) а ако е слабъ
— 75%Отъ внисаното брашно по ка
чество първо лтето завзема рус
кото; българското брашно кон
курира съ романското на второ
место; следъ това иде марсилското и най-сетно мвсто по ка
чество з а в з е м а италианското
брашно; турското брашно се при
числява къмъ третото качество,
Вь Цариградъ къмъ местното
брашно подмесватъ руско, бъл
гарско, ромлшеко въ размеръ на
20%, за да се получи хлебъ отъ
добри качества. По количеството
на внисаното брашно България
иде нодиръ Ромлшия; тя внася
въ Турция пшеничено и кукурузено брашно всичко за 6,399,118
лева въ годината.

Р-ЖЖЬ
кгр 995,243 гроша 894,878
Ечемикъ
. 7,201,099 , 5,522,319
Кукурузъ
, 9,327.521 , 7,458,804
Фасулъ
. 1,647,729 , 1,855,529
Волове, крави на брой 3,325 „ 2,217,703
Овци
, , 73,221
„ • 5,314,904
Пр-всно масло кгр. 154,404 . 1,217,641
Сирене, кашк, ,
1,750,674 , 8,227,604
Щаяци, аби ,
210,172 , 6,802,211

Точно изчислена сумата н а
българския вносъ в ъ Турция за
първите 9 месеци о т ъ миналата
година съставлява 33 мил. лева;
тукъ влизатъ 13 м. лв. з а зър
нените храни, 5 м. за брашното,
2,7 м. за сиренето и кашкавала,
1,5 м. ва едрия рогатъ добитъкъ '
и 1,9 м. за дребния добитъкъ.
Поскдшването имъ, което може
ше да бжде логическата после
дица о т ъ митническата война,
много скоро щ е ш е д а се почув
ствува като сътресение в ъ жи
вота на широките кржгове о т ъ
отоманското население. Сведе
нията, к о и т о пристигаха о т ъ
Одринъ и Цариградъ,
говореха за големото безпокой
ство на тамошните търговци и на
населението. Несъмнено, отъ т о 
ва могатъ да иматъ загуби и бъл
гарските производители експортьори; техните произведения ще
потърсятъ нови пазарища въ Египетъ и в ъ Западна Европк.
Турските търговци щ е б з д а т ъ
принудени веднага д а се обръщ а т ъ з а всичките хранителни
продукти, получавани до сега отъ
България, къмъ Русия, Ромдшия,
Сърбия.
Разбира се такова бездоговорно
боево положение не можеше и
не може да бжде продължително.
То даже въ началото си още се
премахна, защото чувствително
и вредно можеше д а се отзове
върху жизнените традиционни
връзки о т ъ търговско-икономически характеръ между българ
ското и отоманското населения.
Но и следъ премахването му
първото привилегировано положе
ние на българския вносъ въ Тур
ция вечъ не се възстанови по
причина на самото естество н а
новото политическо-правово поло
жение на „независима" Бълга
рия и отношенията й къмъ Тур
ция като равна къмъ равната.
Предметите на българската промишленость се подлагатъ на митническо-тарифния режимъ както и
произведенията на другите дър
жави.

Сега да се обърнемъ къмъ Тур
ция, къмъ турския вносъ въ Бъл
гария. Его до важните отомански
произведения, които еж. намери
ли по официалните данни место
въ българския пазарь презъ 1У09
год.: дървено масло за 2,159,827
лева, солена риба за 1,863,096
лева, сапунъ 1,492,407 лв., мас
лини за 1,015,393 лз., восъкъ
465,697 лева, каменни
въглища
827,000 лева, памучна
прпжда
158,000 лева, южни
плодове
522,000 лева, кожи за царвули
492,000 лева.
Отъ тия данни заслужава вни
Въ брашно-мелната промишлен манието ка русите „солената
ность на България еж вложени риба"с По данните на официал
капитали 9,704,890 л., отъ които ната статистика ередвьо (за 1904
значителна часть еж. банкови па до 1908 г.) ежегодно се е впи
ри (на българската народна и сало в ъ България о т ъ Русия
земледелческа банки).
„солена риба всекакъвъ видъ* за
209,611
лева, а отъ Т у р ц и я — з а
Пазаря консумира още и след
1,101,878
лева.
ните предмети ежегодно въ ко
Явно е, че тукъ Русия и Тур
личество:
ция се явявать като сериозни
') Автора, г. К. Бербенковъ, има добри конкуренти; и туй при условия
ната да ни даде тази статия за обнародване, на привилегированото положение
нато ни пр-Ьдупрт>ди, че тя ще излЪзе и на
руски езикъ въ журнала „Экономией. Poccin". на турския вносъ въ България.
Съ удоволствие н даваме мъсто.
Б- Р. При новите равни условил н а
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ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"
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Пловдивската

№ £ * £ " ? £

то посочи не само неговитв недоста
тъци, но и мерките, които требва да
се взематъ за запазване сжшествуването и подобрението му. Ще съобщи
физическите и химически свойства на
нашето розово масло, като представи
анализи извършени въ лабараторията
на химическия ипетитутъ при универ
ситета на некой и други гарантирани
чисти наши розови масла. Ще се спре
следъ туй върху фалшификацията му,
въюху изкуственото розово масло и
въобще всичко, що се докосва до то
ва производство.

който конгресъ санкционира и под
тикна тая борба. Най-после паметни S S U H S E е Ъ о^ел Г е Р ио да
=
еж още и декемврийските дни на из На 19 май т. г. въ Пловдивъ, е изка
теклата година, дни на протести про зала мнение, щото тази година д а н
тивъ проиаволио определените раз ее състои конгреса, понеже нема ото
мери на подоходното облагане отъ бенно важни назрели въпроси, които
първоначалните комисии въ всичките да язискватъ обежждането и реша
;
v
градове на страната.
ването си отъ единъ конгресъ. Дрео
Тая борба на търговците и инду ните въпроси, които интересуватъ ка
стриалците у насъ ангажира мнозина марите, предвидь на промената на
публицисти и всекидневни органи на решима, тя верва, че ще могатъ лес
печата. Сжщо така и сегашния ми- но да се разрешать, още повече, че
нистръ на финансите г. Т. Тодоровъ секретарите ще взематъ участие въ
се изказа отъ трибуната на парла тарифния съветъ въ столицата и презъ Сарашки курсъ.
мента противъ необмисленото и на това време ще могатъ да направятъ
Вургазката Търг.-Ипдустриална Ка
бързо прокарване на подоходната да- интервенциите си предъ новия ми
мара
открива отъ 2 май т. г. въ Сли
=
СОФИЯ — мъчна система у насъ съ закърпки на нистръ на търговията и земледелието.
венъ
тримвсеченъ курсъ по модерно
Пчощадъ Си. Кралъ № 2, телефон?, № 990.
стария законъ върху данъка на за Пловдивската камара е уведомила Ру
то
и
галантарийно
сарачество за ли
ОТД'ВЛЪ: Комисиона-Експедшшя о снабдсаъ съ много опитни мит
нятията. Нвщо по-вече, ние имаме сенската камара, че възприема изка
нически посредници и приема да обезмитнва и експедира стони на
предъ очи и пресния фактъ отъ за заното й мнение и ще яви писменно ца работили най-малко 5 години саявленията на г. Т. Тодоровъ въ Русе, на другите камари за отлагането на рашкия или обущарския занаятъ, за
ьносъ — ианост, транспортъ и пр. както и да извършва рекламации
което требва да удостоверять. Жече той намерява по законодателенъ конгреса за по-друго време.
предъ министерството на финансиитв н администрацията на Българ
лающигв да посгжпятъ внасятъ на
редъ данъчни реформи, които щецеските държавни железници при най-износни условия,
г
В П. Бояновъ, членъ на камарата
лятъ и едно обмислено въвеждане на Търговското образование у насъ.
Бърза и акуратна работа.
отъ
Сливенъ, 20 лв. гаранция за ре
подоходния
данъкъ.
Кореспонденти въ Бургазъ, Варна, Пловдивъ и Сомовитъ.
На тая тема реферира на 17 того,
V*i.
Предъ всички тия факти ние на неделя, въ салона на Софийската Тър- довно посещение занятията на курса,
мираме, че ще бжде no-добре да се говско-Индустриална Камара г. Джа- които въ края се повръщатъ на кур
почака и се види резултата отъ ан- пуновъ, преподаватель въ уредения систа. Ржководитель е ангажиранъ г.
вноса на руската солена риба уроди единъ наученъ отделъ за бор
Ст. Савовъ, специализвралъ въ Виена
гажимеитигв и обещанията на се отъ търг. камара търговски курсъ.
бата
съ
туберкулозата;
заловилъ
се
е
отъ вевкакъвъ видъ въ България
гашното
правителство
въ
лицето
на
Референчика даде приценка за колич. по сарачество. Ето и програмата на
той ще требва доста много да да уреди отдвль съ исторически пор
неговия министръ на финансите и и качественно™ състояние на нашитв курса: а) Спдларство: 1) Ржчно шие
трети па общеетвешш дейци, които
се уголеми за сыътка на тур еж играли нвкаква по-голема или последъ това, ако се укаже нужда, търговски училища, като изтъкна, че до не по най-модеренъ и бързъ начинъ;
което не допускаме, да се предпри- сега търговското образование у насъ 2) гласиране, лакиране и чистене на
ския ; требва само руските ек- малка забЬлежителиа роля въ исто
ематъ мерките, които обстоятелства е било въ тесна смисъль школско, кожи; 3) изработване модерни англий
спортьори на солена риба да не се рията на Одеса. Къмъ това допълне
та ще диктуватъ".
което дава твърде малко специални ски и германски седла; 4) кавалерий
прозяватъ. Сжщо Русия вместо ние на изложбата, напоследъкъ, ко
митета
е
решилъ
да
уреди
и
единъ
търговски познания на учащите се ски войнишки седла и принадлежно
Турция може да доставя на бъл солиденъ театръ, въ който, освьнъ
Кредитната Банка въ Русе
необходими имъ въ всекидневния жи- стите имъ; 5) наименование на всич
ще открие редовните си операции на вотъ като търговци. То требва да се ките части и размери; 6) мадрацигарите кожи за царвули и ка актьорските помера, ще се органи21 т. м., понеже помещението й ед реформира, като му се даде органи ране на седлата, б) Хомотарство: 1)
менни
въглища,
особенно по зиратъ и сиектакли отъ театрални ма
ва тогава ще бжде готово, а сжщо и зация, която да дава по-големъ по- изработване двуконни и едноконни хо
рионетки съ малки живи сценки върху
следните.
персонала й ще бжде напълно стък- тикъ къмъ самообразованието. Тър моти шлейки и 2) наименование на ча
злободневни
теми.
Такива ся. търговско- икономи
менъ.
За да обгърне всеобщото съчув
говското образование у насъ се добива стите имъ и размерите, в) Куфарджийческите отношения на Турция и ствие
и да използува широкото съдей
въ държавните и частните търговски ство: 1) изработване на разни фор
За страх. Д-во „България"
България, пораснали на почвата ствие на високи и влиятелни лица и
училища. Недостатъците въ частните ми модерни куфари—твърди и 2) из
свиква акционерите си на извън търговски училища еж по-големи отъ работване на разни форми модерни
на митническата уния (съглаше държавни мжже въ империята, про
редно общо събрание за 1 май т. г, тия на държавните, понеже еж при куфари съ мехове, г) Чанти: 1) раз
ние), сключено въ 1900 г. и под възгласени еж. за почетни членове важ
въ което ще се предложи на разглеж нудени да гледатъ на твхъ повече ни форми ученически чанти; 2) разни
новявано и видоизм'Ьнявано следъ ни личности и държавници—отъ Оде
дане и удобрение (вижъ поканата на като на средство отколкото на цель, форми ржчни чанти пасажерски; 3)
са военния генералъ-губернаторъ гетова въ 1906 год.
IV стр.) изменението и допълнението гв иматъ повечето комерчески ха разни форми презраменни чанти па
нералъ-адютантъ отъ инфантерията
на устава.
(Следва).
Н. П. Зорубаевъ, одеския градоначалрактеръ. За това необходимо е дър сажерски; 4) разни форми дамски чан
никъ, генералъ-майоръ И. Н. Томмажавата да ги субсидира, за да могатъ ти; 5) разни форми адвокатски и копосевите. •
чевъ, Сухомлиновъ, Анатра, и пр. и
да се поставить и гв иа една по-го мисионерски; 6) портфейли за банки и
Въ разградско и русенско посевите лема висота. Референчика намира, че учреждения; 7) разни форми джебни
пр., а отъ държавните мжже графъ
Пр-Ьдъ изложбата.
еж въ състояние превъзходно. Про- Министерството на Просветата е на портфейли и 8) разни форми джебни
С Ю. Витте, К. С Иемешаевъ, генезябленностьта е чудесна. Помогнаха и правило една голема грешка съ ре портмонета.
ралъ отъ инфантерията Роопъ и пр.
Българските търговци и индустри Избранъ е за такъвъ и председате
последните дъжделиви дни.
шението си да закрие търговския от
алци вечъ живо се заинтересоваха отъ ля на одеския комитетъ на търговия
делъ при Ш-та Соф. Мжжка Гимна За преселниците отъ Турция тър
Българска Кредитна Банка „Гир зия. Време е вече да се обърне вни говци— български поданици.
вървежа на подготвителната работа та и манифактурата, г. О. С Хаисъ,
дапъ,"
по Славянската изложба въ Одеса. а сжщо и председателя на одеската
мание и се. организира висше тър
За да могатъ българските поданиТя даде за изтеклата 1910 год. диви говско образование и у насъ, за да
Нещо повече. До насъ идатъ сведе борса II. П. Котляровски.
ци-търговци, занаятчии или технигв
дента
отъ
10%.
Това
възбуди
големо
ния, че въ много градове отъ вжтмогатъ по-големо число младежи да семейства да се възползуватъ отъ
Тарифния съветъ,
у акционерите и у желаю- добивать такова.
решностьта на царството търговци и
който ще се събере на 25 т. м., ще съревнувание
постановлението на закона отъ 1907
щите спестовници да стопанисватъ со
индустриалци се готвятъ и вербуватъ
разгледа следните въпроси: 1) Пре
година за освобождаване отъ мито
групи да посетятъ колективно тая из Мавъпреденъ к о н г р е с ъ па глеждане на пжтнишките тарифи за лидни ценни доходни книжа и въ предложба. Ако е така, насъ не може да Главния Съюзъ на Българ. вжтрешно и международното съоб вечерието на годишното общо събрание Земледелчески съветъ при м-вото. вещите имъ, когато се възвръщатъ
те откриха силна конкуренция въ покуп
Неверно бе съобщението, че се свик отъ Турция въ България, длъжни еж
не ни радва факта, че сме били ис
.
Земл.
Кооперации.
щение;
2.
Преглеждане
сточните
та
ката на акциите, цените на които дос ва виешъ земледелчески съветъ при да представляватъ на митниците удо
тински тълкуватели на чувствата на
рифи
за
вжтрешно
и
международно
На
17
того,
10
ч.
сутриньта
се
откри
тигнаха
до най високия максимумъ Едяа Министерството на Търг. и Земледе стоверения, издадени отъ местните
българите и че сме изпълнили дългътъ си като съ перото си сме под въ салона на „Славянска Беседа" въ съобщение и 3. Обсжждане въпроса групичка отъ 4—5души рентиери само лието. Въпроса е не до виешъ земл. турски общински власти, гдето еж,
държали всекога идеята за зближение столицата петия извънреденъ конгресъ за изменение изключителната тарифа въ неколко дни стана притежателна съветъ, какъвто предвижда закона живели. Удостоверенията требва да
на 8—9 хил. акции. Тя купи акции отъ 1906 година, а за единъ съветъ съдържатъ следните данни:
и за среща лице съ лице на двага на Главния Съюзъ на Бълг. Вемл. № 7 за брашната.
1) упражняваното занятие отъ пред
съ купона jm цена до 140—142 лева. на висшите чиновници отъ земледвл.
братски народа и отъ тая среща да Кооперации отъ председателя на упра
започне икономическото единение на вителния съветъ на съюза, г. Г. Т. Тарифния съветъ при Главната Ди Това съревнование, изразено въ една отделение при министерството, цвль- явителя на удостоверението и проДанаиловъ, който съ една красива рекция на Железниците и Приста бойна-кампания за покупка на акции, та на който е да се осветляватъ и дължителностьга на времето прежирусите съ българите.
речь приветствува делегатите съ „до нищата.
говори най-добре отъ всичко за со- бждатъ въ течение чиновниците по вено въ общината и
Въ изпълнение на този дългъ ние бре дошли." Г-нъ Д-ръ Танчевъ, упра
Както бехме съобщили, тарифния лидностьта и ярко очертаната прекра разните принципални въпроси поди2) описъ на употребяваните до
ще продължаваме, да действуваме и вителя на Кооперативната Банка, по съветъ при Главната Дирекция на
сна
перспектива
за
бждащето
на
Бан
гани
и
подемани
отъ
разните
отрасли
машни
вещи на преселеника.
за да удовлетворяваме интереса на здрави конгреса отъ страна на м-стра Железниците и Пристанищата ще
българското общество върху хода на на финансите и пожела добре орга бжде свиканъ на 25 т. м.. Разпрате ка „Гирдапъ." Но тя, хубавата пер на отделението. Въпросътъ за висшия Тия удостоверения требва да бждатъ
великото културно дело, което на 15 низирани и силни съюзи, чрезъ кои ни еж вече покани до всички лица, спектива, се очертава и отъ самата земл. съветъ е присърце на новия легализирани отъ цариградските кон
май ще ознаменува славянството като то Кооперативната Банка най-добрв които ще участвуватъ като членове двйствителность, отъ двйствително- министъръ на търговията и земле сулски власти, за да се удостовери
сила, като културно-икономически мо- ще може да кредитира кооперациите. въ съвета, като сжщевременно имъ стьта, т. е., че „Гирдапъ," чрезъ ра делието, г. Христовъ и той възнаме по този начинъ българското поданство
зумно управление издигнатъ на пле рява въ едно близко бждаще да го на твхните предявители. Ако пъкъ
щенъ колосъ предъ очите на него
Бюро, което да ржководи конгреса, еж съобщени въпросите поставени на
по немане на такивато власти удо
вите врагове, ще даваме всичките се избра: председатель М. Георгиевъ, дневенъ редъ. Състава на .съвета е щите на скромни спестовници, днесъ е свика.
стоверенията еж останали незаверени,
сведения за Одеската славянска из подпредседатель свещ. Ненковъ и се следния; председателите и секрета едно отъ редките капиталистически
учреждения и финансови фактори. Съ По събора на житарите.
то преселеника за удостоверение на
ложба.
кретарь Любичевъ. Избраха се сжщо рите на всички търгов.-нндустриални основенъ капиталъ 1,500,000 л е в а
Русенската Търгов.-Индустриална поданството си длъженъ е да пред
Първите сведения, които изхож- и комисии: 1) по проверка на пъл камари въ царството, К. Г, Поповъ, и съ новата емисия отъ 500,000 лв.
датъ отъ президиума на изложбата, еж., номощията; 2J по изменение на съюз директоръ на статистиката, - профе- или всичко два милиона презъ 1910 Камара се сериозно приготовлява за стави въ митницата своя паспортъ.
че той вечъ е получилъ отъ Варна ния уставъ и 3) по определяне отно соръ Г. Данаиловъ, Ив. Маналовъ, г. т я е и м а л а о б щ и о б о р о т и предстоящия житарски съборъ въ г.
уведомление, какво първата отъ пред шенията на Глав. Съюзъ къмъ Цен н-къ на търгов. отделение при М-то 161,962,718-73 лв. Това общо коли Плевенъ и подготвя въпросите по Вноса на лечебните специалитети.
полагаемите варненски екскурзии до тралната Кооперативна Банка.
на Търг. и Земл., Чакаловъ н-къ на чество отъ операции презъ 1910 год. дневния редъ, съ който ще се зани Министерството на Финансите е из
изложбата въ Одеса ще стане къмъ Йзмгънение на съюзния уставъ съобраз
митницит-в, Калпакчиевъ, индустриа- надминава предшедствующата 1909 г. мае конгреса. Обаче тя не може да пратило тия дни до митниците, за
края на месецъ май. Тази екскурзия но нуждипиъ и настаналият нови у- лецъ, Юр. Петровъ, Блюменфелдъ, съ 41,096,984"37 лева Операциите общо фиксира датата му, предъ видъ, че сведение и ржководство, списъка на
ще носи чисто търговски характеръ
еловия за кооперативния кредитъ. Елешъ, представитель на Дунавско еж възлизали на 120,865,73436 лева. не й е известно точно, кога ще ста- специалитетите, патентованите лечебни
и въ нейния съставъ ще влезатъ по
Венелинъ Ганевъ. Една централна то Параходно Дружество, С. Камбо- Ще рече общите операции презь 19Ю натъ изборите за Велико Н. Събра средства и минерални води, вноса на
вече отъ 1и0 души отъ най-видните кооперативна каса при Глав. Съюзъ, севъ, Парасковъ, представитель на год. еж пораствали съ 25°/ , а това ние и кога ще се свика то на засе които е разрешенъ въ България.
0
търговци въ Варна на-чело съ пред създаването на която закона за Коо кжщата „Драйфусъ" и Хар. Нико- въ финансовия езикъ се квалифицира
дание. Тя намира едно важно пре
Всички други лечебни специалитети,
ставители отъ търговските камари.
пятствие въ тая неопределеность за които не еж предвидени въ тоя спиперативната Банка предвижда, не ще ловъ отъ Варна, Юр. Джумалиевъ, съ д у м и т е „неимовгьренъ грамаденъ
Къмъ тая група отъ търговци ще допринесе нещо за правилното разви фабрикантъ, Рали, фабрикантъ, Кон- устьхъ." Именно тия операции, въ ре сега; а ще разреши въпроса, когато съкъ, нема да се пропущатъ въ стра
бждатъ присъединени малки групи тие на земледелческите кооперации. стантиновъ, търговецъ Свищовъ, Сл. зултата, еж дали на банката бруто се обявятъ дните за изборите и за ната, ако за това нема особенно раз:
отъ гимнастическите дружества на Преди всичко, тя самата нъма абсо Славовъ, индустриалецъ, Б. Юрда- печалба 324,56 4*37 лева, отъ която заседанията на В. Н. С
решение отъ Дирекцията эа Опазва
български юнакъ, отъ ученици и музи лютно никаква възможность да про новъ, търговецъ Свищовъ, П. Кир- за амортизация на недвижими имоти
не на Общественното Здраве.
канти, при съдействието на които, по съществува, тъй като ще получава чевъ, търговецъ Варна, Д. Р. Косовъ, и др. еж прехванати 48,870'21 лв., Търговския пи договоръ съ
Освенъ предвидените минерални во«
Банка пари съ търговецъ Русе, II. Константиновъ, за общи разноски, възнаграждения и Турция.
всека вероятность, въ изложбата ще отъ аКооперативната
ди,
ще се позволява вноса и на всич
е ги
раздава на кооперации индустриалецъ Русе, П. С Поповъ, пр.—125,694-16 лв. и чисти — за раз
се организира първото отъ предви Ь°/о) Щ
Съобщи се въ столичната преса, ки други, които не съдържатъ силно
дените отъ президиума редъ празд- те съ 6Vs%, отъ което при максимумъ търговецъ Бургасъ, Ст. Кювлиевъ, даване дивиденти на 15 хиляди стари че предварителните работи еж при действующи вещества, безъ да се изи
за два милиона операции ще може да фабрикантъ Сливенъ, М. Антоновъ, акции по 10 л. = 150,000 лева. Ак готвени и скоро нашите делегати ще сква особенно разрешение. Такива ми
неыства и славянски тържества.
Президиума е предизвестенъ още, реализирае дна печалба отъ 10,000 л.— фабрикантъ Ст.-Загора и Д. Ивановъ, ционерите не могатъ освенъ да бла ли да заминать за Цариградъ, за да за- нерални води еж: „Францъ Йосифъ,"
че въ сжщото време и Министерство сума, която не ще стигне за издръж комисионеръ-експедиторъ Пловдивъ, годарить на на-чело стоящите презъ почнатъ преговорите за търговския „Янопъ", „Рехехблеръ," „Агнешъ,"
то на Търговията и Земледвлието ката на чиновниците й даже. При или всичко 34 души.
1910 г. управници на Банка «Гир договоръ между България и Турция. „Борфисъ," „Кристалъ" и др. такива,
ще изпрати своя специална депута това и тези 10,000 лв. не ще бждатъ
дапъ* за този й грамаденъ успгьхъ. Те Проверихме това нещо въ Финансо които отъ анализата въ химическите
ция отъ представители на търговски изцело печалба, тъй като ще бждатъ
достойно поведоха работите на бан вото Министерство, отъ гдето ни се амболатории при митниците се укате камари да ноздравятъ организа намалени съ суми нужни за комисиона Вари. Търговско Д-во
ката и блестяще изпълниха мисията заяви категорично, че това е абсо жатъ, че не съдържатъ силно дей
по превода на парите отъ централ е изпратило следното писмо до Бург. си. Нашъ дългъ е да упоменемъ тех лютно неверно. Министерството на ствующи вещества.
торите на изложбата.
Тукъ ние мислимъ да изкажемъ ната каса по отделните кооперации. Търговско Д-во, въ което изразява ните имена не да ги поласкаемъ, а да Финансите още не се е занимало съ
мнение, че нашето министерство, ако Никое финансово учреждение, та и заетата си позиция по подигнатия отъ ги направимъ известни на обществото, тоя въпросъ, понеже понастоящемъ Американското счетоводство
сериозно замисля за изпращането на самата Коопер. Банка не ще ни из последното д-во въпросъ за свикване а най-вече на акционерите, които еж то се занимава съ разрешението на се въвежда въ Българската Търгов
една нодобна депутация, къмъ нея върши тая служба туку тъй даромъ. единъ съборъ въ София отъ делега длъжни да приценятъ твхната скжпа други сжщо тъй важни въпроси.
ска Банка, за ксята цель за вторий
и полезна дейность. Тия имена еж:
(ако тя състои само отъ делегати изъ Не можемъ да реализираме печалби и ти на търг. д-ва вь България:
пжть
е командированъ на занятие въ
чрезъ
организиране
на
спестовность«Господа,
Управителния
съветъ
на
г. Петъръ Бъкловъ, подпредседатель Проверките по мерките и теглил
търговските камари) разумно и умест
централата прокуриста на Софийския
но ще е самото министерство да при- та у населението чрезъ влогове, за Търг. ни Д-во въ града, като се за на Русей. Търг. Камара, подпредсе ките.
клонъ, г. А. Панчевъ. Подъ негово
щото у насъ влоговете се високо цв- нима съ вашето окржжно отъ 26 м. датель г. Г. Ц. Цанковъ пръвъ русен.
ЦБНИ и делегира по единъ членъ отъ
Министерството на Търговията и ржководство вечъ отъ неколко дни
нятъ
въ
финансовите
учреждения
и
м.,
№
1
въ
заседанието
си
на
15
т.
търговецъ,
членове:
г.
г.
Пан.
Ангевсичкитв съсловия ао професиите на
Земледелието тия дни щ разпрати
търговията, индустрията, занаятите, на-дали нашата централна каса съ низ м. намери за ненавремено да се свик ловъ, Конст. Милчевъ, Коста Томовъ, окржжно до контролнитее бюра съ това счетоводство се въвежда. Следъ
виждането на добрите резултати отъ
ките
си
проценти
ще
може
на
пър
ва
проектирания
отъ
Васъ
съборъ
въ
Досю Недковъ, Г. Армяновъ и Ром.
земледвлието, скотовъдството и пр.,
което имъ заповедва да почнатъ ве
като тия избранници се взематъ изъ во време да привлече такива. Съ на София на делегати отъ Търгов. дру Мариновичъ. Но не би било достатъч че проверките на мерките и теглил правилното функционирене на иавото
средите на най-интелигентните лично шата централна коопер. каса не ще жества въ страната ни по следните но за достигането на тия'хубави ре ките. Еталоните за разните мерки и счетоводство ще бждатъ повикани
счетоводителите отъ клоновете на
зултати въ операционната 1910 год.,
сти по съсловия и занаяти, за да могатъ можемъ и да организираме и обща съображения.
теглилки еж вече разпратени по оквъ последствие да запознаятъ члено продажба на тютюня, яйчарството,
Търговците и индустриалците у ако къмъ директивата иа управ. съ- ржжнитв контролни бюра. Най-нап- банката да имъ се дадатъ указания и
вете си съ това, което ще видятъ и розовото масло и др., защото еж. нуж насъ водиха една дълга и напрегна ввтъ не би била присъединена вещата редъ ще се почне съ проверката въ опжтвания по въвеждането му и въ
ще чуятъ но търговията и занаята ни капитали, съ каквито не разпола та борба противъ необмислено и на нохватность и умела инициатива на фак окржжните градове и следъ това въ клоновете.
си въ изложбата. Върху това наше гаме. Така щото и отъ търговска глед бързо създадения законъ за прогре- тическите дирижанти на центналата и околийските центрове. Проверката
мнение, верваме, г. министра ще се на точка създаването й, при налич- сивно-подоходния данъкъ. Въ тая клоновете на банката: г. Св. Ивановичъ, по селата наверно ще остане за иду Allgemeine Elehtrisitats Desellschaft,
иостьта на Кооперативна Банка, е из борба, която се отпочна още презъ глав, директоръ, г. М. Константиновъ,
спре и ще помисли.
щата година, тъй като до края на всеизвестната голема и солидна тър
лишно. Отъ друга страна тя ще услож
Огъ това, що става сега около ор ни кредитирането на кооперациите и 1908 г., ний опитахме всички законни директоръ въ Русе, г. Аврамовъ, ди годината едва ще бжде довършена въ говска и предприемаческа фирма за
електрически инсталации въ Берлинъ,
ганизацията на изложбата, може да ще бжде едно учреждение, ролята средства: повсеместни събрания, въ ректоръ въ Варна, г Стояновъ, ди градовете.
е отворила свое техническо бюро въ
се заключи, че организационния ко- на което ще бжде да поскжпява кре които се разглеждаше закончето отъ ректоръ въ Добричъ и пр., отличните
София. Тя възнамерява да вземе уча
митетъ полага всички усилия да я на дита.
д-вата члена и 4 забележки отъ 11. качества на добри банкери на които
прави всестранно пълна, всестранно
стие въ търговете за електрически
I 1908 г, и се вземаха резолюции отъ редъ години еж станали известни Нашата розова индустрия.
На тая тема ще реферира на 24 т инсталации въ гр. гр. Русе и Варна.
обемаща това, което е продуктъ на
противъ начинътъ на неговото при въ българските тържища.
г. неделя въ салона на Соф. Търгов.
Ако тия еж. условията, то кажете лагане, издаваха се апели и изложе
руския трудъ, на руската рака, на
Камара асистента по химия при на Благодарность.
ми, разумно ли ще бжде създаването ния по тоя законъ, каквито беха тия
руската мисъль и на руския гений.
шия университета, г. П. Тишком,.
на
едно
такова
централно
учреждение
на
Русенските
и
Варненски
търговци;
Комитетътъ на братството за из
Въ желанието си да не остави ни
Канарите не ще иматъ конгресъ.
при
съюза?
То
ще
бжде
само
едно
Референта ще разгледа въпроса пър държане безплатните ученически тра
свика се и II конгресъ првзъ 1909 г.,
каква празднота напоследъкъ органи
Русенската
Търгов.-Индустриална
Ка
посредническо учреждение и съ съз на търговските дружества въ София,
во отъ стопанско становище, доход
зационния комитет* се е завзелъ да
мара, въ отговоръ яа деканата отъ ността на дребното производство, т- пезарии изказва своята сърдечна бла*
годарирсть на следдат* г. г# гражда*

Д-ръ Цв. Куневъ

се установи на лекарска практика въ Варна,
собственъ домъ, булевардъ „Мария-Луиза" № 25.
Приема болни.
—

Търговска Кжща

Георги Личевъ & С-ие

даването му вие ще санкционирате по
средничеството, когато вашъ дългъ
като кооператори, вашето стремление
требва да бжде отстранението му, пре
махването му. Това еж ьоите съображешш, отъ една страна финансови,
баикерски и отъ друга—кооперативни,
които ме карать да се противопоставя
на създаването на една центра *ша коо
перативна каса при Глав. Съюзъ.
До тогава, до когато Коопер. Бан
ка сжществува, невъзможно е създаваието и на кооперативна каса. Дали
Кооперативната Банка ще сжществуваН—Вадпи представители на днешно
то правителство се изказаха въ Об.
Народно Събрание противъ създава
нето п. Какво е мнението имъ сега
при свършения вече фактъ, не знаемъ,
както не знаемъ и какво^е стане понататъкъ съ салата Кооперативна Бани като така не требва да създаваме
учреждения, които еж въ зависимость
отъ едно учреждение, бждащето на
което е още неизвестно.
При положението създадено отъ на
стоящия законъ за Коопер. Банка има
две възможности за кооперациите;
или требва, за да бждатъ кредитира
ни отъ Коопер. Банка, да напустнатъ
съюза и се запишатъ пейни членове,
или пъкъ да си създадатъ при съюза
централна каса, чрезъ която да се
кредитиратъ.
Споредъ чл. 42 отъ закона за Коо
пер. Банка, Земл. Банка е длъжна да
кредитира отделните кооперации 6
месеца следъ като Коопер. Банка за
почне да функционира. Чл. 43 отъ
сжщия законъ дава на Земл. Банка
още единъ срокъ отъ 6 месеца да
ликвидира окончателно съ всички коо
перации. Ние требва да искаме да не
се пристжпва веднага къмъ ликвида
цията, а да се остави тя за къмъ
крайните дни на срока. Нека да променимъ некой членове на устава, кои
то и до сега спъваха правилното му
развитие, но нека не бързаме съ съз
даването на централна кооперативна
каса. Требва да направимъ в с и ч к о
възможно, за да могатъ кооперации
те да си останатъ въ съюза и да се
к р е д и т и р а т ъ отъ Кооперативната
Банка.
(Слгъдва).

ХРОНИКА.
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Сгр.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

ни и гражданки за подарените отъ
тЬхъ суми на трапезариите: 1) Як.
Найденовъ 20 лв. 2) Жакъ Маеръ 20
лв. 3) Гана К. Садакова; отъ гр.
София 10 лв. 4) Жеко Саблевъ 5 лв.
5) Жеко Геновъ 5 лв. 6) Благой 11вйчевъ 5 л. 7) Вангелъ Сотировъ 5 лв.
8) Л. Поновъ 2 лв. 9) Цв. Казакова
2 лв. 10) Цч Канарска 2 лв. 11) В.
Червенски 2 лв. 12) Цв. Ивановъ 1
лв. 13) А. Авр. Христова 5 лв. 14)
Ап. В. Кожухарова 5 лв. 12) Ан. Д.
Ирипр-вновъ 3 лв.

направи чрезъ официалните тиражни
листа, каквито всеки колекторъ из
праща при поискване.

На 26 и 27 априлъ ще се извърши
въ салона на .Славянската Беседа"
теглението на 4 класъ XI лотария отъ
Софийската Градска Класна Лотария,
гарантирана отъ царство България.
Теглението, което ще стане * подъ
надзора на Нотариуса при Софийския
Окржженъ Сждъ и въ приежтетвието
на четирма представители на Софий
ската Градска Община и двама пред
ставители отъ страна на главните ко
Годежъ.
Съ удоволствие съобщаваме за го- лектори, е публично и достжпно за
дежа на известния едръ търговецъ всЬкого.
на зърнени храии отъ Каварна, г-нъ
Въ това теглене ще се разиграятъ
Ст. П. Манафовъ, съ г-ца Веселина значителни печалби, най-голямата отъ
Кръстеваъ Загорска отъ гр. Балчикъ. които, при най-щастливъ случай, въз
Нашите приветствия.
лиза на лева златни 90,000.

Тегления на Класната Лотария.
При тегленията на 3 класъ, XI лота
рия, станали въ салона на „Славянска
Беседа" въ София, на 5 и 6 того
при надзора на Нотариуса и комисия
отъ Софийската Община, еж изтегле
ни 2,500 печалби, отъ които бозъ на
ша отговорность съобщаваме само следующит'в:
Лева зл. 500 и премия лв. зл. 60,000
на № 44983; лв. зл. 20,000 на №
43333; лв. зл. 5,000 на № 5027; лв.
зл. 3,000 на № 43268; лв. зл. 2,000
на № № 567 и 32836; лв. зл. 1000 на
№ № 22284, 30253 и 45057 и още
много други по лв. 500 и по-долу.
Проверка на горнето може да се
П. П. Овчаровъ.

Лшшята Hapmi — Добричъ
и ползата отъ ноя.
Ето вече петь месеца се изминаха
отъ откриванието на тая линия. При
това тя не е донесла сравнително
никаква полза за държавата, каквато
се е, очаквало, па и нема да донесе
такава, ако не се намалятъ тарифите,
главно тарифа № 2.
Почитаемата дирекция смета, че
Добричъ консумира толкова стоки и
толкова пжтници сноватъ между тия
два града, колкото днесъ желез
ницата превозва, а явно е, че тя се
ллше. Защото ако и да е имало по
вече приходъ отъ ПЖ.ТНИЦИ, то е, че
презъ зимния с е з он ъ шьтшщше
предпочитаха железницата, а не и
презъ летния сезонъ, когато пъту
ването съ файтонь е по-приятно и
по-првдпочително отъ колкото съ
железницата, защото пътя е дважъ
по-кратъкъ и плтника може да тръг
не презъ което време пожелае и да
слиза гдето пожелае и то при равни
цени и съ равно време за пристигание (съ железницата), независимо.отъ
това, че файтона ще ви вземе отъ
хотела или дома ви, а по железни
цата ще требва да доплащате и за
файтонъ до и отъ гарите.
По въпроса за стоките: стоки отъ
Варна за Добричъ и околията му
ежедневно се товарятъ повече отъ
20 или 25 хиляди килограма на день,
а въ търговския сезонъ двойно и
тройно повече. Кирията (навлото) е
отъ Г20 до 1*50 най-много за 100
килограма, а и въ много случай и за
1U0 стари оки, при това отъ магазията Варна до магазията Добричъ, ко
гато по желвзницата едва ли е пре
несено една десета часть на изнесе
ните стоки отъ откриванието на ли
нията до сега; па и нема да се пре
насяй. такива, до като имаме тия
силиш тарифи, на които, за да не
б/ьдемъ голословни, нека посочимъ
самите цифри.

Йзносъ на храни.
Презъ изтеклата седмица е изне
сено презъ козлешката митница след
ното количество хрони за Турция:
297835 кгр. царевица, 32648 кгр.
ечмикъ и 890 кгр. рлшь, съ пазар
ни цени — царевицата 9 лв., ечмика
9-50 лв. и ржжьта 10 лв. 100-те ки
лограма.

Т Ъ Р Г О В С К И
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.
Варненско тържище.
Варна, 20 априлъ 1911 год.
Зимница. Твърдата тенденция въ
цената на този артикулъ въ всички
почти тържища се запазва. Въ резултатъ на това е чувствителното по
вишение въ тукашното тържище.
Днесъ имаше 11 вагона, които се
продадоха съ цени 16 лв. за 548Д
либри съ 31% примесь до 17-40 лв.
за 57 либри съ 10% примесь.
Кукурузъ. Последните два деня це
ната на кукуруза въ Европа съ сла
би колебания бе почнала да клени
къмъ спадане, обаче днесь имаме новъ
подемъ къмъ затвърдявание, което
тукъ се изрази въ едно повишение
отъ 15—20 ст.
Днесъ имаше 25 вагони продадени
по 11-30 до 1Г45 лв.
Ечмикъ. Днесъ 2 вагона по 12'70
до 12'80 лв.
Ряжь. Безъ пристигание.

Поради праздника на труда (18.IY)
работата въ печатницата бгьше спрп>на и впетника ни не можа да измъзе
вчера. Идния брой ще закъснгье пъкъ
поради празника Св. Георги на 23
т. м. Просимъ извинение отъ четцитгъ
20 априлъ 1911 г.
си за тая нередовность.
Анверсъ зим. твърдо 19 лв. безъ из.
„ кукур. твър. 1350
„
Браила зимница твърдо
За кола отъ вагона) 25
„ 1% смесь 18-—пов. 20 ст.
•I
25
до магаз. Добричъ j
„ 4% „ 17*76 „ 25 ст.
- 6
„ 9% ,. 16-50 „ 25 ст.
Кантария
3
3
Лондонъ „ нередовно съ сп. 3 п
Бариерно право
3
„ кукур. Ла-плата твърдо
1-64
1-83
Нюйоркъ зикн. май 95% нов. %
За дребни пратки малка бързина
„
„ юлий 95 %
„ 1—
II класъ
„
„ септем. 94% я 1—
Навло
~
1-34*—
„ кукур. май 61— ,
%
Кола до вагонъ Варна
15'—
, „ • • юлий 6 0 % .
%
v ,
, отъ „ Добричъ до
Б.-пеща зимн. май 12*85
„
7 х.
магазин Добричъ
25'—
„
кукур. юлий 663 спад. 1 х.
Кантарие :
W"— Берлинъ зимн. май 202% пов. 1 м.
Бариерно право
3-—
„ юли 204% пов. '/*
Хамалие Варна и Добричъ по 15ст.30-—
ржжь май 165% „ 3% м.
и
„ юли 168% .•• 2%
217-—
it
„
7*
I I кукурузъ май 138%
Малка бързина I класъ*)
„
юли
безъ
сделки
и
*) Въ тоя класъ влизатъ всички непоименувани вь II кл. стоки като: кафе, локумъ, Ливерпулъ зимн. „ 6'11 пов. % п.
„
„ октом. 6 9% пов,
манифактурни и галантарийни стоки и ВСИЧ
КИТЕ пратки съдържащи разнородни стоки.
„
кукур. юли 4-9% „
V.
Навло
'
ГРб
„
,, юли
Кола Варна
15
Чикаго зимница май 95— пов. 3%
„ Добричъ
?5
,-,
„
юлий 89% »
1%
Кантарие
"
Ю
1„
„ септем. 88% „
Бариерно право
3
„ кукурузъ май 537/8 и %
Хамалие Варна, Добричъ по 15ст. 30'
„
„ _ юлий 53
„
, '• „ септем. 53% „ %
2-48

Чуждестранни борсови
съобщения.

Голпма. бързина за пъленъ товаръ
най-малко 5.000 кгр.
Навло
Г76'—"

Кола Варна
„ ДобричъКантарие
Бариерно право

15-—
' 25"—
6—
3—
2-25-—

Брашна.
Варна, 20 априлъ 1911
№ 00 75 кгр. торба 20-— лв. „
№ 0 — ,
, — 19-50 , |
Ml—-,
, — 1 9 - - , «S
№ 2 — ,
, — 18-- ,
'
№ 4 . . , — 16-50 „ §
№ 5 — , ' ,. — 1350 . й

За дребни пратки.
Навло
2-28
Кола Варна ''15
„ Добричъ
25
Кантарие
10
Бариерно право
3
Хамалие Варна, Добричъ по 15 ст. 30
За 100 килограма въ левове 311-—
Памучни пр&шдй
При тия високи навла никога, ама
Варна, 20 априлъ 1911 г.
абсолютно никога не може да очаква
1 —г „Борисъ"
Варненска
дирекцията и държавата полезенъ траOS
№ 4 л. зл. 12-75 пак
фикъ отъ тая линия; а ако иска ди
S3
о
12-80 V
и 6 .,
рекцията да знае, колко стоки консу
12 90 11
8
„
мира Добричъ и околията му изклю
11
it
о а
чително
отъ
Варна,
нека
си
състави
13 — 11
II
•
ю„
Цгьни за разнородни стоки въ пълни
една приблизителна сметка отъ СЛАД
12 „ I I
13-20 11
вагони за 100 килопрама.
1345 II
1 4 „ II
При товаръ отъ 10 тона 5 тона НИТЕ положителни нчши цифри за из
несените съ кола стоки отъ неколко
16 „ 11 1385 II
За навло
1.18
Г34
само магазина и то само за презъ
18 „ 11 14-25 11
мвеецъ
мартъ
т.
г.
при
наличностьта
За кола отъ магаз. 1
Английски
15
15
до вагона Варна]
на железница:
1к-во
Ч
13-60
№" 8/12
1) Анд. х. Пейчевъ & Синъ 998 колети разни колон. стоки кгр. 45,275 „ 8/14
13-65
«
тт
о Синове
/-1
ЛПг>
ОП
ОГ>П
29,800
2)\ тт
Цочо Недковъ
&
402
1375
„ 12/14
37,385
3) Ан. Р. Патамански
711
13 90
.,
1*
32,856
4) Хр. Геновъ & Д. Георгиевъ 685
1490
18
12,800 „„ 20
5) Ан. В. Камбуровъ
298
15-20
25,900 „ 22
6) Ф. Цвики железо и други стоки
15-50
Всичко кгр. 184,016 ... 24
1580
15-35
„
18/24
И това само отъ шесть варненски прави тая грешка п нагласи ефтини
Измирска
клици, когато е знайно, че Варна е тарифи и уместни расписания за вър
11-60
единъ големъ въ страната търговски вежа на влаковете, съ което да прив № 46
11-80
градъ, юкд-вто има повече отъ 50 и лече транспорта по железницата, вмес
12 00
8
то
тоя
да
става
по
примитивенъ
насловомъ петдесеть търговски клици, а
12-20
Ю
какъвъ е техния йзносъ спремо Доб чинъ, Не направи ли се това, дълги
12-40
12
ричъ, пека дирекцията си състави по години още ще продължаватъ тър
14
нататъшното ясно понятие, а за пря говците да си служатъ съ коло, а
Митилинска
мите стоки, що пристигатъ въ мит отъ това ще страдать и техните ин4
11*20
№
тересие
и
ония
на
държавата,
която
ницата и се товарятъ отъ експедито
11-40
ри и комисионери тоже съ кола, то е похарчила толкова милиони за тая „ 6
8
П-60
твмъ нема да споменуваме. Ние на железница.
11-80
Това за сведение на дирекцията, „ 10
края ще споменемъ, че ако нашите
Забележка.- Тия цени еж. за по
управници на времето еж, строили ли а главно на господата отъ тарифния
купки
до 400 пакета въ брой безъ
съветъ,
които
на
скоро
ще
има
да
ния по необмислени и партизански
съображения и отъ тамъ, отъ кждвто се занимавать съ тоя в ъ п р о с ъ сконто; за по-големи зделки прави
се Ю ст. отстлшка.
не й е било местото, нека поне се (тарифите).
Сулани
гашните, а главно дирекцията поАдана
№ 4/8
Ю'ЗО
/i'MTUiV^TWillhlmyil'itt
ijih;TiAi.
Митилински
№• 4/8
10-40
Измирски
№ 4/10
10,70

БЮЛ

-.Колониялни стоки.

Tib

Метали.

л. зл.
5-50—5-40
Калай Английски кгр.
Варна, 20 априлъ 1911.
32—34
Гвоздеи въ каси к-о 25
Въ пазарътъ по колониялните сто Железа НМ к-о 24 връз 7-25—7-50
7'25—-7-50
„
Шв. кж.со к-о „
ки лиисва оживление.
„
шина пръти 100 к-о 0'22
Варннеската дневш. пияца
'~
0'22
„
пенчереликъ 100 „
— Цени въ брой.
0'25
„
чемберликъ 100 „
Захарь каси кгр. 50 и 25
45'—
Стомана
Англ.
к-о
50
каса
24—25
„ Едри бучки
,, 46 - -- Ламар. черна връзка отъ 8 листа 11 "60
10
П'60
„ торба (келле) кгр.
0.88
12
12-„ торба ситна Австр. % 092
14
12-50
„
„ песъкъ „ кгр.
0 84
и
ii »
8
00-48
Кафе Рио I
2-80
Галванизир. кгр.
10
00-48
,
. • П•
2-70
12
00-47
, III
2 60
14
00-48
. Лаве I
2-80
00-49
, И
2 70 Олово
. Ш '
2-65
, Rolle I
3-—
,
. П
295
Строителенъ материалъ
Пиперъ черенъ „Singarour"
1'55
,
„ BF. singapour" 1*45
Варна 20 априлъ 1911
Бахаръ
Г35 Керемиди марсилски 1000,
130 лв.
Анасонъ повъ I стока Сакъзка 1'50 Дъски кубикъ
66—68
Пиперъ червенъ I
0'85 п
| дървета неизрб. куб. 55
• . . . '
П
0-83
I
„
изрбот.
68
Кимьонъ
I новъ
1 25
куб. 68—72
Леблебии елеме 1
0*52 Борови дървета
„
„ неизраб „
58—60
. П
0-50
10—50
,
слра
нема Белгийски циментъ I кач,
Киречъ
марсилски
тонъ
57
Лимонъ тозу кристалъ
4*20
12—16
„
. обикновенъ
З'бО Греди обли
45.50 тонъ
Свещи Gouda 3% к. VI каса
1.40 Кардифо
35. — „
» Specialite
к-о Г38 Андало (козлу) едъръ
ж
„
„ дребенъ
22.— „
Свещи
„ Extra . • „ » 2.—
,
„ файтондж. I к-о 180
Сакъзъ (бела дъвка) I едра „ 7'50
„
„
II дребна
7-00
„
мастика за рак. эюм. к-о 4-70
Сапунъ Айвалийски белъ I к. • 1.08
Българсна Народна Банка.
: „
„ - • „ п к. 1-о2
„ Метелински „
I к-о Г00
(Варненски клонъ)
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44"—
За 20 априлъ 1911 год.
it
и
и
i u i» » *^
it
it
it
" 11
»
«*°
Камбио на виждане (чекове).
11
11
11
° !•
» «"'
Купува продава иипкас.
Газъ каса руски
9'20 Анверсъ
100.175 10040
„ тенеке 2 тенекета за
8-40 Берлинъ
124-10 124 55 124-50
Нишадъръ буци
Г22 Виена
105-75 106 00 10595
„
калъпи Salamac к-о 1*15 Лондонъ
25*41 25-46 2545
Сода бикарбонатъ I к-о 45 вар. 9-50 Парижъ
100.375 100-60
„
„
Extra к-о 46 в. 1050 С Петерсбургъ 268 50 269-50 26925
., за пране к-о 150 вар. 19*— Цариградъ
2302 23-10 23-09
Синь камъкъ к-о
0 58
Наполеонъ у Виена Крони 19-01
Рафия I (лика) к-о
0'80
Комисиона за преводъ минимумъ на
Рафия II „ к-о
0-75
Оризъ Ризонъ I торба
53—54 всички гореозначените държави 1 лв.
„
Женов. I к-о
45"— Комисиона за преводъ въ вльтреш„ фиуме белъ едъръ топч. 37'50 ностьта на Царството е %%о съ ми
„
„ желтъ
к-о 37 50 нимумъ 25 стотинки.
„
„ Триесте № 602 к-о 40-—
,
Английски Rangoun тор. ЗГ50
„ Пловдивски I 44'—1143—42-50
Българсна Търговска Банна
Оризъ. Оризите почти всички за(Варненски клонъ)
склпняватъ; особенно на английския
Варна,
20 априлъ 1911 год.
оризъ се' повишава.
Купува
Продава
Тамянъ I extra
„
1-50
Парижъ
10035
10060
„
II ред. к-о 50 к-о
90
25-40
25"47
Сард ели „Sitariines*
54-— Лондонъ
ч „
Петелъ 250 кр.
„ 50-— Цариградъ frs ( ^
"
Д Ц
„
„Favorite" ред. безъ д. 45"—
'
: 105-70
106-05
. „
»
съ домати 46 — R „
„
Bride — булка %
46-— ьиена
.
Ц0045
100 85
„ Discous V» касата
89 — Берлинъ
12415
124-55
Vi ,.
40-— Анверсъ
100-10
10035

Камбио.

„

.,

Ve „

3

30-

Тръгва отъ Варна — ) I-во четеримесечие:
Бургазъ — Ц.-градъ > въ сжшитЪ горни
12 часа по об*дъ )
дати.

Дивия Варни — Оде<:а:
I-во четеремесечие : Януарий 1G, 23 и 30,
сутринь, 10 часа; февруарий 5 сутриньта 9 ч.
13 вечерьта 10 часа, 19 сутринь 9 часа, и 27
вечерь 10 часа; мартъ 5 сутринь 9 ч., 13 ве
черь 10, ч., 19 сутринь 9 ч„ 27 вечерь 10 ч.;
априлъ 2 сутринь 9 ч., 10 вечерь 10 ч,, 16 су
тринь 9 ч., 24 вечерь 10 ч,, 30 сутринь 9 ч.
Стоки и пжтници се приематъ и за при
станищата : Александрия, Лпеболи, Синопъ,
Самсунъ, Орду, Керасундъ, Трапезупдъ, Ризе
Ватумъ и всички руски пристанища на Черно
и Азовско морета.

Агстрттйсгси Л.тотгдъ.
Пристига отъ Цариградъ

вс-Ька ежбота сутриньта; заминава за Кюстенджа сжщия день вечерьта:
Приетша отъ Кюстенджа:
вс-Ьки петъкъ сутриньта; заминава за Бур
газъ — Цариградъ вечерьта.
Пристига отъ Одеса и Кюстенджа
всЪки втори петъкъ сутриньта; заминава за
Цариградъ направо вечерта.

Гръцко Кар. Д-ство „Джонъ,
'Макъ Дуалл'ь к Ваттуръ
(услужвано отъ бързитт. и електрически
осветлени параходи)
tt

„ И С Ж Е П М Й и j,MapFdpi№> '
Тръгва отъ Цариградъ (алтернативеманъ)
вс*ки понед^лникъ и пристига въ Бургазъ
въ вторникъ; тръгва отъ Бургазъ вечертьта въ
вторникъ и пристига въ Варна въ ср-вда су
триньта. Трърва обратно: Цариградъ—Пирея
вс-Ьки четвьртъкъ въ 5 часа вечерь.
ГорнигЬ параходи
се изр-Ьждатъ.

Унгарско Левантнр Мореплавателно
Акционерно Дружество.
Услужва се отъ s/s „КЕЛЕТ'Ь"
Тръгва отъ Галацъ пр1з3ъ вс*кн дв-Ь сед
мици въ петъкъ, навиная отъ 4/17 мартъ до
закриването навигацията по Дунава.
ПРИСТИГА отъ Галацъ — Браила — Сулипа — Кюстенджа въ сж.бота, 5 ч. ел. об.
и ТРЪГВА въ недЬля 8 ч. сутр. за Бургазъ
.— Цариградъ, При връщането ПРИСТИГА
въ петъкъ, 4 ч. сл. обт>дъ и ТРЪГВА сжщия^
день, 8 ч. вечер.заКюстенджа — Галацъ.

Ориенталско^ Параходно Д-ство
11. Панталеонъ.
Параходигё еж бързоходни и електрически
осв-Бтлени. Тръгватъ всЬка ср-Ьда отъ Цари
градъ въ 5 часа подиръ обт>дъ; пристигатъ
въ Бургазъ въ четвъртъкъ сутриньта — тръг
ватъ отъ Бургарзъ сжщия день въ полунощь
и пристигатъ въ Варна ВСЕКИ петъкъ въ 6
часа сутриньта. Отъ Варна заминаватъ въ
сжщия день 4 часа подиръ объ\дъ направо
за Цариградъ— Пирея — Александрия.

РОМАНСКИ

дунавски

ПАРАХОДИ.
Русе — Гюргево и обратно
ежедневно:
Русе. Тръгва:
680 сутр., 1Q сутр., 216 сл. об.,
3 4! сл. об., 5 ч.30сл. об., 730 вечерь.
Гюргево. Тръгва 8 сутр., 10" сухр.
3 часа
сл. об., 4 " сл. об.,2 7 ч. вечерь, 816 вечерь.
Отъ Гюргево на 10 ' сутриньта е въ свръзка
съ трена Букурещъ
— София. Специаленъ
параходъ въ 530 сл. об. е въ връзка съ трена
София — Букурещъ.

„ Кайакъ - Vi II
88-—
Линия Гюргево Созшввть
„ Тонъ
»/• ..
68-—
и обратно; васЬга: Русе, Свм„ Athen
Vi „
30-—
„ Херикгъ V* ii
-44'— за движението на параходите ОТЪ щовъ, Никополь — СОМОВЙТЪ
и противоположнитъ ромжнеки пристанища.
и
и
% п оилв
78-—
и ЗА варненския портъ.
ЗА НАГОРЪ вс-Ьки понед-Ьлнпкъ,
„
.Comet" V*
- П£ 45'—
срЪда петъкъ.
„
„ съ домати V* > 46"— Българско Търг. Параходно Д-во Тръгия отъ Русе
8 " сутр.. Пристига въ Со
15
„
„ обикновени Ve по 40-—мовйтъ 5 сл. об.. Връща се въ Никополъ
Прътпива ЗА НАДОЛУ : вев
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
Нр и бр'ЁЖИ а л и п и я ; 8» вечерьта.
ки вторникъ, четвъртакъ,
ежбота.
Масло дърв. Imperial айвал. к-о 2-00
Отъ Варна за Бургазъ:
Тръгва отъ Никополь:
760 сутр. Пристига
05
• и • .1 Vierge.
„
„ 190 Нед-Ьля въ 7 ч. сутринь—Созополъ—Бургазъ.
въ Русс 1 сл. обЪдъ.
,
— направо Бургазъ I. Заб-вл-вжка. Има ежедневна линия Ос„
„ Superieur „
„ 1 86 Вторникъ . 7 ,
,
— крайбръжно.
тровъ — Силистра — Каларашъ.
•.;,..
E-Eirie
„
„ 180 Четвър. , 9 я
II. ЗаовлЬжка. Има ежедневна линия Ви
Отъ Варна за Балчикъ — Каварна
.i Extra
„
„ 180
динъ — Калафатъ — и обратно.
и
обратно:
„
,. обикновено „
„ 170
ВсЬка
ср-Ьда
въ
8
часа
сутриньта
—
тръгва
„ сусамеио I
1-25—-1'24
отъ Варна.
„
„ II
к-о 1*26—1-22
Отъ Бургазъ за Варна:
„ фастъчно I
,,
нема Понедъл. въ 7 ч. сутринь — крайбръжно;
„ слънчегледово
1*23— 1'20 Петъкъ . 10 ,
,
—Месемврия—Варна
Маслини Specialite
0-90 Сжбота , 10 „ вечерьта— направо Варна
Н р ' Ь д е т и в л я в а мйстии и ино
. „
Superienr „
„ , 0 86
Линия
Цариградска.
странни
т ъ р г о в с к и кащи и
. .-,,
Extra-Extra
га и
„
0 84
Отъ
Варна
за
Цариградъ.
фабрики.
,',
Extra
0-82 Вторникъ 7 ч. сутринь—Бургазъ—Цариградъ
ii
„
Prima
0 80 Ср-Ьда 6 „ вечерьта — направо Цариградъ
О ф е р и р а услугигЬ си за пла
и
Локумъ кристалъ
0.96 Сжбота 7 „ „ —
сиране на какъвто и да е арти
»
лукзозенъ
IV. 1.20
п
кулъ на мастния пазарь.
Лудумъ
*% обикновени 0 96
Руское Общество Параходства и
Е к с п е д и ц и я за и отъ всич
0-95
%
Торговли.
ки
градове на царството.
0 95
%
1-во четирим-Ьсечие
•',
1 и V»
,
0 95 въ
И
н
ф о р м а ц и я по ВСИЧКИ от
Пристига отъ
23; февр. 6 и 20
9 ч.Одеса
сутр. 1j Лнуар.
к^ппа Q 1. лито f мартъ
:—^-6 и \J*
20; К—
апр, Зи 17,
,
челикъ к. 5 об. 095 n-u Варна
расли на търговията.
, к. 5 бад. 1 00
»
- нар. каси к. 10 0-90
Лимони сакъски
нема
0—0*00
Лимони италиански
каса 13-—
Портокали Тарабулузъ
нема
Яфа
1650
Мандарини връзката
нема
Солъ Фоча
13-30
, Туниска
сто кгр. 11 '80
№ 153
» Анхиалска
11 '50
гр. Варна, 15 априлъ 1911 година.
, Атанаскьойска
П'60
, Ситна (бита)
7 50
Подписаните синдици по несъстоятелностьта на търговската фирма Ни
Каменна соль романска
12 80 симъ Геронъ & Синъ въ гр. Вврна, съ клонове въ гр. София и Добричъ,
Синь камъкъ кгр.
0 55 обявяваме на интересующитв се, че въ магазинипт на несъстоятелният ше
Зачка гол. варели
к-о 011 се разпродаватъ на публиченъ наддавателспъ търгъ всичкитъ-: колониялни,
и мал. „
„ 012 манифактурни, галантарийни, кинкалерийни и пр. стоки па сжщит-Ь несъс
Стипца голвми варели
„ 0 21 тоятелни, както слъдва:
„ малли
„
„ 022
1. Отъ 14—20 май с. г. стокитЬ въ добришкия магазипъ ;
Рошкови сакъшк.
„ 018
2. Отъ 25 май до 5 юний с. г. стоките въ софийския магазипъ и
„
Критски
019
3. Отъ 10—25 юний с. г. стокигЬ въ варненския магазинъ.
Кисии книжни
к-о 40.—
Разпродажбата на стокигЬ ще стане по партидно, като се започне пър
Чай I
„ 7—8 воначално отъ цътата поставена въ описа имъ. Залогъ за право участие въ
„ П
„ 5 - 6 търга се изисква по 10% отъ оцънката въ наличность или банково удосто
верение.
,.
III
4'50—4-ВО
:==1И П А К Ъ § = = :
Хамсия Елеме Extra нема '
0*00
Желающитй да наддаватъ, могатъ да пр^глеждатъ оц-Ьнката на СТОКИТЕ
„ Наредена I ,
'
000 по описа имъ въ всички приежтетвепи дни и часове въ кантората на адво
„ •
П ,
•- 000 ката Станчо Савовъ въ гр. Варна — Вулевардъ „Мария Луиза", а самит*
Купувайте или пийте при Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 30'— стоки въ магазинигЬ дна дни приди започването на продажбата.
ИВ. МАРИН0ВЪ & С ie —
, И
„ 10
20 —
„Сплендитъ Баръ."
Лакерда
120
Синдици: Владимиръ Кусевъ, Станчо Савовъ.

БЮЛЕТИНЪ!

МАНИФАКТУРА.

иt

Българска Ипотекарна Б а н к а
Credit foncier de Bulgarie

Отпуща заеми cptmy ипотека на недвижими имоти.
Краткосрочни заоми безъ погашение.
Дългосрочни заеми до 40 години съ погашение.

Щ

УСЛОВИЯ ДО СПОРАЗУМЕНИЕ
Сведения могатъ да се иолучатъ отъ Централата въ София,
въ помещението на Балканска Банк»; въ Русе, Варна, Бургазъ,
Пловдивъ, Плевенъ Видинъ и Балчикъ отъ клоновете на
Балканска Банка.

ВИНО

Евксиноградско вино

Евксиноградско вино

СтавриКовтовъ-ПАенъ.

•

*

Синдици по несъстоятелностьта на Нисимъ
Геронъ & Синъ: Варна—София—Добричъ.

ОБЯВЛЕНИЕ

Брой 228
Стр. 4

,ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"
.БЪЛГАРИЯ":
I во Българско Застрахователно Дружество въ гр. Русе.

Българско Акционер. Д-во „Дружба"—Варна
АНОНИМНОТО ДРУЖЕСТВО

На 6 Май, до 5 часа сл-Ьдъ пладне, въ помещението на дружеството,
AT6 \пл п р о д а в а н а тьргъ дружествената кжща въ града, I уч., ул. „С-ввйрна*
JN» 174 (бпвша на Христо Ризоолу). Главното здание триетажно, съ 8 стаи
и три голъми коридори, надъ зимникъ. До него кухня и стая и дв-в отделни
постройки. Цялото пространство е 366-50 кв. метра, отъ които около 200
кв. метра постройки. Въ двора чешма. Кжщата се памира много близо до
морския бр-вгъ.
Най-малко половината отъ покупната цъна, ако купувача пожелае, може
да се остави въ дългосроченъ заемъ ср-Ьщу ипотека на сжщата кжща.
Първоначална цЬна 20,000 лева. Залогъ за правоучастие въ търгъть се
иска 2000 лева. ВсичкигЬ разноски за публикации, крвпостнигв мита и град
ските берип еж. за см-втка на купувача.
Продажбата ще се счете окончателна за дружеството, ако Управителний
Съв-втъ утвърди търгъть.
По-подробни сведения заинтсресуванит-Ь могатъ да искать всъ-кога въ
кантората на дружеството.
Варна, 16 Априлъ 1911 год.

ЗА

ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ

гзег

зет

•^зчг—z

зег:

rsro

В. Н. Кожухаровъ—Варна.

56

' П^ВотЛоЮзЧаЙТучастие въ Събранието се удостоверява чрезъ депозиране
на самите акции Го 23 априлъ т. г.: при касата на Главното Управление На
Лотжест?ото въ гр Русе; при Представителството му въ София; при А гев .
тит* ыыу
въ Щрст?ото! при Българската Търговска Банка и Българската
тати у в в п „„« t w a i n ; " въ гр, Русе и клоновете имъ; при Българската
НаГяна Банка Бъл^рската Зе^леделческа Банка, Българската Генерална
К п Б я л к а ™ Г Б ? н к а , Кредитната Банка и клоповеШ-лмъ: при Credit
5 У£ Ь ь S ^ ^ Г в е г Ш о и П C-ie въПарижъ и при Wiener Bank Werein въ В и « .
Въ случай, че Събранието не се състои на 1 май, по недепозиране достатъчно количество акции (чл. 53 отъ Устава), то се отлага за 15 слщвд
мъхецъ (чл. 48) и нови депозирания на акции ще се приематъ отъ 2 до 7
с^щи включително (чл. 47), при гореказаните лица и банкови учреждения.
Русе, 25 мартъ, 1911 год.

ОТЪ ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

ВЪ ГР. ДОБРИЧЪ.

l^^^glKgs5SilSSSSSES?SS!EII!SSSaSl

Депозитъ на ГАЗЪ, БЪНЗИНЪ, МИНЕРАЛНИ МАСЛА и
КАТРАНЪ. „•
=
Въ новооткрития му магазинъ Г. Г. строителит-в ще наме
рять съ най-износни цени доброкачественъ материалъ.
Г. Г. железарите сжщо и сарачите — всички стоки нуждни
зс занаятието имъ — цени умерени и износни.
Единъ опитъ е достатъченъ да се уверятъ г. г. купувачите.

ГАБРОВО.
Маишностроитслшща и шел*зарница,
Прави и поправа разни машини и лее всекакви леярни изделия.
Има специални машини за произвеждане лопати

Единствената най-реномирана въ Царството фабрика на истински чисти гарантирани
натурални винени коняци, гроздова мастика, заарски спиртъ и др. финни напитки, съ найизносни цЪни и условия. — Вс*ки познавачъ консоматоръ, любитель на истинско натуралното
веднъжъ само като вкуси отъ произведенията ни, ще се непоколебимо убЪди, че никоя дру
га м-Ьстна фабрика осв-Ьнъ нашата не е въ положение да изнесе подобни на нашигё произ
ведения. За че сме едикственигЬ производители на истинско натуралното, безвредното, свидътелствуватъ многобройните ни първостепенни награди, като: почетни дипломи, кръстове.
звЪзди, палми, златни медали и др. знакове, получени само отъ всемирните международни
изложения и конкурси.
Мостри (образци), ц-Ьноразписи, условията на продажбите ни и др. подробности се
намиратъ при Г. Г. представителите ни. ПоржчкигЬ, съ които ще ни удостоятъ почитаемите
ни клиенти, ще се изпълняватъ съ най-голема точность и акуратность, абсолютно съобразното
съ мострите си репект. качества.

ЖЕНЕШИ
ЗАСТРАХОВА

животъ, противъ огънь и транспорти..
Дружеството е основано въ 1831 година и пр-Ьзъ 1909 година е
дало следния балансъ:
фондъ за гаранции франка 385,181,228-36. Полици застраховател
ни 1,085808,391-86 и Изплатени застраховки 1,026,212,215-69
Презъ 1909 год. еж. извършени застраховки за 167,122,940 франка.
г

=

Въ България сжществува отъ 1904 год. •..,

Главенъ представитель: Н И К О Л А Т -

КОЛАРОВЪ.
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• най-усъвършенствуваните и най-солидно к о н с т р у и р а н и т е
•
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плугове еж онези отъ фабриката
•
D
D
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ВЪУЛМЪ (Бавария).
а
•
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МАРКА „ГЛИГАНЪ"
а
Глаеенъ
представитель за България:
•
•
а
а
•
•
D
Ц*норазписъ безплатно и франко.
•
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Важно за землед'Ьлцит'Ь!
GEBRUDER EBERHARDT

Хуго Шоберъ въ Русеg^te£a;m..isml№.^^

Първа Българска Фабрика
за ДАРАЦИ
на Димитръ С. Таракчиевъ — [Сливенъ.
Въ фабриката ми се изработватъ отъ солидна крлгла'-и ножообразна стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа Filetuch (киче на платъ) всички видове гарнитури: зжби за фабрични дараци отъ
каквато и да било система и величина, ржчни дараци за влачене вълна,
гребени за добитъкъ и всекакви други телни изделия, необходими за
дараците.
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и кеЬкакви други ме шини, мотори и т*мъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява и поправя
каквито и да било машини дараци и др.
Давамъ най-подребип сведения за работата.
Работа салидна, конкуренция на ьсички европейски фабрики. Референ
ции по работата може да се поискать отъ всички сливенски
текстилни фабрики.
jfrti Ц
' У f'ggg^^g

Кжща основана • 1879—1911

ИВ. НЕДКОВЪ & СИЕ

I

Циментъ и Хидравлическа варь
За предстоящия строителенъ сезонъ складирахъ едно гол-Ьмо коли
чество циментъ и хидравлическа варь отъ Франко-Руската фабрика
„Гелинджикъ". Сл-вдующия параходъ съ циментъ и хидравлическа
варь отъ елшата фабрика ще пристигне въ края на текущия м-всецъ, или въ първите числа на идущия мъ-сецъ.
Желающит-Ь да купятъ франко бордъ Варна, умоляватъ се да направятъ поржлкигв си веднага.
ВДЗНИ МНОГО ИЗНОСНИ, особенно на поржлкигв за доставка
франко бордъ.
Като представитель и на „Лафаржъ", приемаыъ поржчки за циментъ
и хидравлическа варь и отъ тази фабрика.
Кантората ми се намира въ улица „Родопи" до Израилеката Синагога,
а складътъ ми — близо до пристанището, до самата ж.-шьтна линия.
Съ почитание:
В. Н. Кожухаровъ. (Представитель на К. А". Вакаро).

Една отъ пай-добр* комплектованите фабрики
ZZZZZZ въ'България. IZZZZ!

Синдикъ по несъетоятелностьта на варнен.
търговецъ-нр'Ьдприемачъ Христо Николовъ.

Съобщавамъ на интересующите се, че следъ седемь дена отъ днесъ,
съ^вно наддаване и по доброволенъ начинъ, въ канцеларията ми въ гр. Вар
на ще продавамъ вЗзщитъ" по несъетоятелностьта на Христо Николовъ, състо
ящи се отъ разни инструменти — железни лостове, длъта и пр. за камънари;
копачи, лопати коля, колички и пр.; една железна каса, коне, две бомби ра
кия; паници, чаши и пр. (за кръчма, гостилница и пр.).
Наддаванието ще почне отъ иаддадената цена отъ купувачите Спи
съка на в'вщит'в и самите в!!щи ще могатъ да се прегледватъ вевки день отъ
днесъ нататъкъ въ кантората ми.
Ще продамъ еж.що и бараката (само постройка) за работницигв, находяща се на шосето „Варна—Бургасъ" до селото Петре, която може да се
използва отъ вевки, който може да има работа тамъ (по шосето).
Ракията (въ дв-в бомби) отъ около 700 килограма и единъ човалъ
оризъ, слама, евно ще продамъ и въ с. Дуванювасж. (Балчишка околия) ако
до 24 априлъ 1911 год. се явятъ купувачи тамъ (на самото место, гдето сега
и се намерватъ).

Стара-Загора.

Ценоразписи при поискване даромъ и франко.

гр. Варна, 19 априлъ 1911 год.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В А :
Пловдивъ, депозитъ при Иванъ Василевъ — Кацигра-ханъ; София — Маринъ В
Лъсковъ, ул. Веслецъ № 8, Бургасъ — Георги Ивановъ; Татаръ-Пазарджикъ — Лазаръ Д
Касабовъ; Карнобатъ — Братя Р. Водеви; Видинъ — Петко Тодоровъ; Радомиръ — Димитръ
М. Налбантовъ; Кюстепдилъ — Илия Георгиевъ; Дубница — Димитръ А. Поповъ; Самоковъ
— Димитръ М. Катранджиевъ; Царибродъ — Христо Карапанджиевъ; Карлово — Братя Донкови; Панагюрище — Петко Янковъ Узуновъ; Чирпанъ — Костадинъ Нейковъ; Хасково —
Иванъ X. Толовъ; станция Раднево — Железко Н. Турлаковъ; Ямболъ — Гено Христовъ хГеновъ; Сливенъ — Бобовъ и Чаушовъ. Пжтници г. г. Коста Д. Джабаровъ и Атанасъ Милчевъ Коларовъ.
Съ отлично почитание: Братя Касабови.

RQZ

Синдикъ: Никола Д. Драгулевъ, адвокатъ — Варна.

1ВА ПРИВИЛИГИР0ВАНА ФАБРИКА
ЗА

железни, телени, металически и др. иадйлпя на

~SGr=

Голямъъ складъ въ България за: газожени мотори, мелници и пр.
Отъ 1911 г продавамъ вършачки на твдгьаии IS
рамни и съ оъч\мвни лагери. Пот
ребно е по-мал
ка сила за под
карване, по-мал
ко масло, редко
мазане, по-малко
гориво, по-р^вдко превозване.
Лагвритгъ не изгарятъ, остьта
не се изкривява.
За оферти отне
сете се до фирРУСЕ.
мата НИКОЛАЩФЕХЕРЪ С-ИЕ
Г^Р-—
2)GZ
idZdQZ
гэег
=гэб^:

0
;0

1ШТН0 РАСПИСАНИЕ

Една отъ най-старите и модерно инсталирани фабрики въ Бълга- (
рия. Фабрикува и има постояненъ складъ: 1) кофи галванизирани. 2)
лопати челичени (10 видаЛ 3) сачове разни. 4). Панти кръстати. 5) Пан- ти дълги. 6). Прибори за прозорци; 7). Кюшелици. 8). Дръжки за сан- .
™ дъци. 9). Шамби. 10). Фараши за огънъ. 11). Фараши за сметь. 12). :
Хунии бакалски. 13). Кофи за вж.глища. 14). Лигени галванизирани разни форми и големини. 15). Кофи за кладенци и лавоари. 16). Мистерии.
э 17)- Стъргала за каль. 18). Подкови разни за добитъци. 19). Отврати
- [зимберлици]. 20). Гребла за каль. 21). Вратички за соби и пещи. 22)
й Чумпари. 23). Носилки за бирени бутилки. 24). Бодлива и галванизирана тель и др.
'
Приема по порлчка изработването на всекакви жел-Ьзарски и др.
артикули по указани скици или модели.
ана ТаЛИРа С6 н а й ' м о д е р е н ъ 0Т Д' Ьлъ за фабрикуване бодлива и галва1

Ц^ н и

и

каталози се изпращатъ на първо искане.

Q^Jagiga'hry 1,.1>чи-йадтипгд

КООПЕРАТИВНО СПЕСТОВНО-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО

1011 г.
!

ПО ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПОЩЕНСКИ ЛИНИИ
Линия Българо-македонска и Сирпийска
Пристигване на параходигв отъ ОДЕСА въ ВАРНА вейка втора
Неделя 9 ч. сутриньта на:
12 и 26 Октомвр. 2, 13, 20 и 30
Мартъ
6 и 20 Юний
Юлий
10
и 24
3 и 17 Августъ
'Априлъ
7 и 21 Ноемвр. 6, 13, 20 и 27
1, 15 и 19 Септемврий
Май
11 и 25
4 и 18 Декемврий
и сдиЦия день въ 12 часа по об-вдъ параходите тръгввтъ отъ Варна напра
во за: Бургазъ, Цариградъ, Дарданели, Атонъ (Св. Гора), Солунъ, Смирна,
Хиосъ, Мерсина, Александрета, Триполи, Бейрутъ, Кайфа, Яффа,
и Портъ Саидъ.
Линия Варна — Одеса
Тръгване на параходигв отъ В а р н а за О д е с а на:
5 сутриньта
9 ч. Юний
5 и 19 вечтрьта
13 вечерьта
10 ч. Юлий
3, 17 и 31
Мартъ
19 сутриньтв
9 ч. Августъ
14 и 28
27 вечерьта
10 ч. Септемврий 11 и 25
Ю
„
10 ч. Октомврий
9 и 23
Априлъ
. 24
„
К) ч. Ноемврий
6 и 20
Май
8 и 22
..
10 ч. Декемврий
4 и 18

НИКОЛА Д А В И Д О В Ъ - СИЛИСТРА.

ЧИНОВНИЧЕСКО

Руское Общеетво Параходетва и Торговли
1911 г.

ЧтчГ^^^Т!оТ£ТЛ^^^ ** « * *

0

Александръ Андр^евъ

Големъ депозитъ на резервни части на жетварката „Шампионъ"
Жетварката .ШАМПИОНЪ" е единственната л о с т о в а система. Наглася-1
ването й за работа и обратно за nog'*
ходъ" е съвършенно практично и леко,
достатъчно е само едно показване, за
да може да схване и най-неопитния
земледвлецъ нейния механизъмъ.

гзег

пъ

*^Г* Ц Ъ Н И У М Ъ Р Е Н И . *%%
Условия за изплащане най-либерални.
Гаранция иай-сигурна.

Гепералпи представители ши сиоповързачката, жетварката и косачката „ПШШИОПЪ".

—др—

в ъ ^ т а ^ ^

В А Р Н Е Н С К И КЛОНЪ.
Препоръчва своите най-усъвършенствувани:
ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧКИ = Z =
Сжщо и всБкакхвъ видъ:
МОТОРИ и ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ.
Оферти се даватъ при първо поискване.

=

>ви
шшшжжШЙШШ!».
шшттл &

G\QZ.

№ 4285.
„„ сп т ъ Устава, поканвагь се Г- г. акционерите на
На основаниел чл. 52 потъ
^с,•*£,
Б ъ л г а р и я « въ гр. Русе на Из-

БИВШЕ

^^Шжж^^^Ш^^^^жпжжшгжжцщ

Цг1ши и условия износни.

ПОКАНА

търговия бъ машини и технически предприятия

Отъ Дирекцията.

Модела за предстоящия сезонъ 1911
година е съвършенно подобренъ и
нагласенъ споредъ местните условия
у насъ и за това жетварката „ШампиСноповързачка
— — онъ" е една лека жетварка. • •
Господа, преди да направите поржчката си за жетварки другаде,
искайте нашите цени за продажба на едро.

Основеш, капиталъ л> ал. 1,500,000, n » " M ^ ° _ g ! g ! g b — _ - ^

10 ч
10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.

ЗАБЪЛЪЖКА:. безъ отговорность въ случай на изм-Ънение или карантинни мкрки.

Стоки и пасажери оевънъ горнит* пристанища, се приематъ така сжщо и
за: Александрия, Инеболи, Синопъ, Орду, Керасундъ, Трапезундъ, Ризе
Батумъ и за всичките Руски пристанища на Черно, Азовско и Г-алтийско море'
Справка и св-вдения дава всекога Агенцията.
Съ настоящето расписание отменяватъ се всичките предишни расписания
Варна, мартъ 1911 год.
Агвнтъ Р, О. Л, и Г; С. Ф. Гиргановъ.

ДРУЖЕСТВО
=
Основано на първи най 1905 година въ София.—
На 1 октомври 1910 г. Орои 5121 членове, застраховани
= =
за П206250 лева.
—
На 1 октомври 1910 г.;
Полиците на дружеството еж. въ
Резерви
1,600,000 л.
сила и пр-Ьзъ време на война
Разни фондове
140,000 л.
Платени осигуровки 105,000 л.
б е з ъ всекакви предварителни
Ц-внни книжа
1,437,000 л
склши
премии
ма™„.пя™,л,>, _л.
*"waim допълнителни
допълнителни премии.
ГЙРШЩВЯ и а в с Ь к о
дружестве t S i r m № T a
'
застрахователно
дружество, с * пласирани изключително въ облигации, депозирани
у
Българската Народна Банка.
Аеии*ираии у
Здравите основи на дружеството почиватъ върху мощния принципи

„Ьдннъ за всички и всички за одипъ"
сл
а не ЛРЯРПЯРИП „ ^ У '
' з н а ч и ' негови стопани,
а не безгласни и безправни членове.

мааеыжзазацавддг^^

Чт'гггг»'»^1»™

Чимщировъ & Сребровъ
ВАРНА.

Представителство, комисиона, експедиция.
Печатница .ЗОРА- на Д. Костакедъ-Варна."

