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СУБСИДИРАИЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА» СОФИЙСКАТА И БУРГАЗСКАТА ТЪРГОВСКИ КАЛ1АРИ.

Органъ ж информация, политическа и стоиаиска икономия, търговия, .шмледЬлне н индустрия.
Уредиичеството се помещава въ собствеиия ложь *а уредника.

Едим% вро* 10 стот.

Урвднакъ- П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пещ кутаа Hi 8f.
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Maschinenfabrik Roscher G. 1VL Ц. H. G0ERI1TZ

Тьрговсь'а група е необходимо нужна
въ нашата Камара.

Въ първата сч статнл на тази
тема ние изтъкнахме, че мини
стрите не ал лнцатлта, конто съ
ctimuia могатъ да залегнатъ и
да създадатъ едно целесъобраз
но н сполуч 1иво за развоя и нап
редна на търгонмлта и промншленностьта иакоподателсгво, зашото наИ-често тб бнпагь'добри
юристи н още но-добрн адвока
ти, но не и доб,1И икономисти и
добри иоикшлчн на п ргонскиг!»
н нндустрналскнтЬ игпроси, ал
това н не прошшватъ лична своя
Техническо бюро Букурещъ—София.
инициатива въ законодателннгЬ
София.
актове, а оставить да се водить
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за да го нркспособлватъ у наст,
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Цаггралш екдзлга» впь РУСШ.
бжде водеггъ за яоса отъ начал*
КЛОЙО«$ Сафшж, «ариа* Добршч*» Силистра, Ншбол-и
вицатЬ с в и л а бжде окарнкатурНавършю венчЕи бшшовм онерацая.
ванъ съ техните дрипелн, заема*
ПРИСТИГНАХА МУШАМБИ ЗА ПОСТИЛАМЕ (дннмвужъ) отъ разим ви ту отъ едно, ту отъ друго
Щтт алогоас с% срйшк * (mm, • qpom» ср1щу спестовна ивш«ж
cpo«0ie еаждателетаа' т-'щ% текуща ottnoi. а влаада;
;=р===2=====: ширини щ йЪ ИЗНОСНИ Ц%НИ. ===^======г^- чужда законодателства. Това ми
**/* ••*« • ** ФЛФ*Ш*9 е* вртш Ф9*9 п9*ш* ш тя»**.
нистерско поддапаие, за да не
Oiecro«ti«nri» кмижхя « ттгь белпдатио я ашегат! юшто а аэ*
кажемъ министерско невешестао,
т«гд«»то «ж <|«itra mtm бе** «шшквм формалдостш а бнгь
аотса въ аанонодате.1вата ограда
s«i=s: нашиша ршшаош. =-s.~== .
едва атмосфера на безалабор*
Драгановъ & Златаровъ — Габрово.
Сконтира полици, отпуша заеми и открива теаугц» скатжи
воеть и неразбрана пъстрота въ
Търговия — Агвптуш — Ь'ожнспон*
cpiKiy гараншгл т «tana», маша»,; «гот в «там иорлтжтмгт»».
икономическите въпроси, още по
=
=
Екепсдндщ
—
Ияфорицаш
=====
вече
когато се ЙЗСТЖПЙТЪ на триОьбИрЛ ИОЯЯ1|» Ш1 Ч|ШД» в»»Т«Я.
бупата всичко анаящитб и отъ
Оьобщавать на иитврсеуюишг* м, че ш&ю* друтиг*
Издава ч е к о в е и itptt* щЛшя ш ш&гтЪшжгШ градиш ш%
:
всичко разбиращите говорачи,
работи»
които
миа«»,
вигьршаат*
траиспорп,
ш
шсШтш
« w ВыЕПршя а етрая«т»,"; « » . s
мненията на които едно отъ дру*
тжь
стоки
по
мтт
тпрмиттп
«ъ
Царопото
я
тю>
Купуаа ш opoaata ш чркда eaimia' шштш шлеж xtimm кважа.
от*
«его,
еь
пай
мгвщо
прмлагам©
m
тармфятй.
го бнватъ пеорпшадпи и когато
_» - Tw«pi#»4***e.*ap«e».: ,ГИ1*ДА»ГЬ*.

Дългогодишна изключителна сиецналность.
Тухларски машини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керамическа индустрия.
Инженсръ-спсциалисть на разположение на сериозни купувачи.
IZZZZ Главенъ представитель за Ромашин и България:
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I. КАЛОЯКОВЪ - BAPIA

да прави концесии —- да приема
едно, и друго, и трето мнения,
само да се удовлетвори н задово
ли една или друга страна on»
партиПинте групи. Теглва дрниела става но разнообрааенъ и ка
рикатурата по-смешна.
Сь тая политика ла поддат*
леность nail първо иа недорасли*
те ;-а р;.ботата си началници н
огстжичнност!. на силинт!'. н влнлпмнигЬ депутати, които не но
нужда н заслуга, а по амбиции
еж въ състояние да провалять
министерските закони, давать найвредителгнггв или поне наП малко
полезните закони за кол н да е
отрасль in. страната. Тя разру
шава основите, здрзвнтЬ основи,
tn.pxy конто се зада uduco доб
ро дело. Уд нещастие законода
телството за търговията се е
поддържало съ такива кърпежи,
затова всичко у него е било са
мо рушене, но ие и зидане. А
така поддържаното законодател
ство е крепило и крепи икономи
ческата неуверенность иъ стра
ната, предимно въ търговските
ервдн.
Що се отнася до камерната
атмосфера
въ икономическите
въпроси, а no-определено по
въпросите за търговията и ин
дустрията, при най благожелател
ните обстоятелства отъ депутаTiiTi.-законодатели, тя може да
се хирактеризмра сь думитЬ: „ин
тересна комбинация отъ интели
гентска неприязнь и ненависть
нъчъ йсьиа производителна д1»11*
ПУСТЬ — съ гжета струя отъ сел
ска праамебность къмъ вснчнит11
форми н прояви отл. нреднрием*
чивость*, както се е израанлъ единъ. Огъ това тр1бвл да се
разбира, че всичкото внимлнне.съсрЬдоточлвлнооп»народното пред
ставителство, е било какъ повече
н повече да се обременять, ел.
преки и косвени данъци тл ртвциTii, а не какъ да се помогнеш ттлзговията нмъ. Чужди на търговската
деавость, предразеждднви вь по
нятията си за търговците, осо
бенно опия депутати отъ селска
та среда еж готови на кръсте
ла рзаггшагъ търговията. Други»
ти депутати — адвокатите, за
тъхъ какво да се каже?—Те на
пасать голЬмъ у pom. иа търгови
ята н промишленносгьта нъ идейна
та область на последните. Вместо
широкъ поринъ, който бивнесълъ
смисъль и облагородяване на д!йttm жнвотъ и инициатива, тол
кова потребни за благото н прог
реса на иреящия въ материално
то неустройство народе — кога
то се касае до послушность къмъ
военния министръ или дщзрепа»
всекога внимателни и благосклон
ни — те, адвокатите дупутати,
тукъ, въ търговските и инопо*
мически въпроси нроявяватъ пъл
но безучастие, неосведоменост!» н
даже невежество.

Ние мнелнмъ: пи едните,- ни
Другите, octrtm» търговцитЬ депу
тати не могатъ н не еж номпетенуни да закомодзтелегвуватъ н у»
реждатъ търговията.
Търговците требва да разбе
рат*,, че не ще могатъ да надыши»
надъ бюрократическнте ааконодатетни принципи, ако ие се аадо*
вятъ върху почвата на съсловнитв искания да се организирате
и се борягъ аа «аорщанвта вь
камарата хора отъ своето съело*
вие, ковто да ©агвтлйватъ «вкоподателйото тйло и въ МАЧЙЯТИ
моменти
да отстояватъ търговски
манистра, ва да угодя ш едно а
т
е
права
и въ камарата,
друго отъ ирнчитадата, аапочва
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ВУРГАЗЪ, ВАРНА, иЛОВДИВЪ
Илшортьорн на исЪкаквп сурови кожи
• Биволсчи, волски, кравешки, телешки, конски •
Ц'ЬНИ НАЙ-ИЗНОСНИ— УСЛОВИЯ ЛИБЕРАЛНИ
Телсгр. адресь ХАЗАНОВИ
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1 Хъвършена храназа кърмачета
Съдържа най-доброто швейцарско млЪко.
Намира се въ всЪка алотека и дрогерия.
ЦЪна лв. 2.- Кутията.
Пробни мостри безплатно чрЪзъ.

ien I.

ВАЖНО ЗА СТРОИТЕЛИ
ГОЛЪМЪ СКЛАДЪ
на разни цимента и хидравлическа варь, съ най-износни ц-Ьни.
—:
• Руски газь съ каси и тенекии.

Хар. Дишитровъ — Варна.
НОВО!

Азъ б&хъ 25
Сега азъ вече чувамъ!
Азъ самъ изнамерихъ единъ малъкъ апаратъ, който сл'Ьдъ 25
години глухота ми повърна слушането.
Сега азъ поеЬщавамъ театригЬ и концертите и слушамъ арти
стите, които по-рано само гледахъ, чувамъ: всЬкой шепнение и наймалкия шумъ.
Който желае да се избави веднажъ за винаги отъ глухота, тежко
чуване, течение на ушите и пр. нека се снабди съ апарата
,

Азъ 64хъ глухъ!...'

. I.

който е малъкъ, еластиченъ и се носи въ ухото бозъ да се вижда. \
Апарата „Азъ бехъ глухъ" се препоржчва и като сигурно пред
пазително средство отъ углошаване на железничари, фабриканти и
и твхни работници, афтомомилнсти, артилеристи, въобще на хора,
които • работятъ при гол-Ьиъ шумъ и които еж, предрасположена
ьъмъ глухота. . •-. <
-.";
.•. • <•../••;
Съ почитание:

Георгъ Хамилтонъ—Берлинъ.
изобретатель на апарата , Азъ б-вхъ глухъ*
Комплектниятъ апаратъ въ разкошна кутия, съ наставление на
български за употреблението му струва лоза 25. — За въ провинцията
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Гугучковъ & Антонели
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Продаватъ първокачественъ Белгийски Portland
циментъ, удобренъ за употреблението му Въ цар
ството, съ протоколъ отъ министерството на общитт> згради отъ ёО|ХП 1911г.

БАНКЕРСКА КЖЩА

Петръ Лроновъ & П. Ппнтовъ.
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Извършва всички видове банкови операции: шкоитира заеми,
инкасира, купува и продава ценни книжа, прави вжтрешни и вънкашни преводи и пр., дава референции.
Занимава се и съ покупка и продажба на разни зърнени храни,
кожарство и пр.
Телеграфенъ адресъ; Лукановъ i Пантовъ.

ЗЯС

Масленото гориво за произ
веждане двигателна сила.
Употребението па масленото гориво
въ всичките страни по света за произзеждане двигателна сила по море и
по суша забележително напрЬдва.
Твърде задоволителенъ напредъкъ е
извършенъ даже и въ страни, като
Англия и др., които доставить отъ
вънъ горивото, и то поради широко
разпространеното движение.
И за превози, и за инцуетиални ntли всички еж. обърнали сериозно вни
мание и за най-практично намиратъ
да го усвоятъ. При все това въпреки
растящия обемъ на данни, изходяща
отъ научни общества и учени автори
тети по предмета, още напълно не
може да се схване и разбере гоаемата икономия, която може да се полу
чи, употребявайки масленото гориво.
Въ единъ отчетъ предъ канадския
нипенъ институтъ четенъ за Панамския канлъ и каменовжглищната търг
говия за забелезване еж. долуизложенить извадки. Като се посочва, че
въ тихо-океанския брегъ преобладающъ факторъ като гориво з-\ ндпредъ
ще бжде не каменните вжглища, а
маслото, газътъ, петрола, нефта, съобшава се, че въ 1911 год. въ Калифор
ния еж произвели 77,224 359 вареля
газь, петролъ; и че всичкото не било
изиесено, на всичкото било употребе
но за гориво. И изчислява се сегауче
ежегодно отиватъ за гориво отъ 40
до 50,000,000 вареля. които замвегятъ
отъ 11,000,000 до 12,000,000 тона ка
менните въглища. Петролъ за горови
се разнася по целото течение о т ъ
Аляка до Перу на твърдо ефгини це
ни, което му придава големо г преи
мущество: надъ каменните вж лища,
безъ да се сметать с л у ч а й н и т е
м у п р е и м у щ е с т в а на ч и с т о т а
малкото р а з н о с к и по предаване
то] му и намалената работа при пещи
те за горене. За гориво петроля се
продава по тихо-океанския брвгъ по
85 цента" до 1 доларъ ( = 4 25 лв. до
5-лв.) вареля, което съответствува на
3-00 долара до 3-50 долара. ( = отъг 15
др 17*50 лв.) за тонъ каменни вж лища, като се смета само стойюстьта
на горивото. Излишека надъ горното
производство надъ 40,000,000 вареля.
обширностьта на развиващата се те
ритория, леснината, съ, която произ
водството се увеличава даватъ всеки
гаранция," че въ бждаще масленото го
риво ще продължава да се доставя на
справедлива цена.
.
Щаторезултатъ отъ това маслата
практически заместиха каменните вжг
лища въ цела..Калифорния, западна
Аризона, Невада, 0,,егонъ и набързо
се въвеждатъ въ Атяска, Британска
-Колумбия. Вагаингтонъ, Мексико. Цен
трална и Южна Америка.
Въ Калифорния каменните вжглища се употребяватъ сега малко, из
ключително за домашно утопление.
-Затова пъкъ всичките редовни при
брежий параходи, сь изключение при
надлежащи на д-8)то на тяхо-оь-еанското прибрежно tiapaxo аетво, к ето
има свои собственна каменоежгленни
мини, сега .горятъ петролни масла. При
чината за това лежи въ консерватиз
ма на управляюшигв и отчасти въ
ефтината цвна на каменните вжглищ>, ефтината цвна на източната,ржач
на работа, използувана въ огнищата
при парните котли и поради чрезмерно
то пространство за въ етоварване свои?
те товари, които еж позволявали на
тихо-океанските пощенски параходи
да си взематъ каменни вжглища въ
Нагазаки 3i обиколнате си пътувания.
Както и да е, калифорнийските пет
ролни масла не само преобладаватъ,
като горивно средство на суша по
край тихо-океанския брегъ но и бър
зо заместятъ каменните въглища и
по море.

Новата захарна фабрика.
Такава ще се строи презъ текущетр лето въ гр. Русе отъ» едно бел
гийско акционерно дружество, на което
врче е отпуснато нужното место отъ
Русенското градско общинско управ
ление.
Отъ сведенията, които получихме,
се; в^жда; че тая фабрика ще- бжде
една отъ най-модерните и големи,
каквито има на Балканския - полуосСъ отварянието на тая фабрика въ
гр, Русе. безъ съмнение, само по себе
си, re га тага и коренно реформиране
на нашето селско стопанство въ този
и съседните нему окржзи,; отъ кждето фабриката ще се сдобива съ saХярно цвекло.
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= Това е вече една крачка напредъ
въ селското стопанство,- защото * въ
ипдустриализираното земледелие ще
намери нашия селянинъ по-добре
възнаграденъ своя трудъ. Независимо
отъ това тая фабрика ще му даде
възможность чрезъ отпадките, които
се получавате при фабрикацията на
захарьта, да отхранва по-добре и по
рационално своя млеченъ и впрегатенъ добитъкъ, което ще има тоже
големо -влияние върху покачването
чистия доходъ на стопанството.
А пай-главното, е, че ония земле
делии, които въведатъ въ своите сто
панства цвекловата култура, ще по
лучать несравнено; по-големи прихо
ди отъ декаръ, отколкото ако биха
ги засадили съ житни или други кул
тури, защото, отъ опитите, които еж,
правени въ растояние на; 3 години
при земледелската опитна станция въ
Обр. Чифликъ край гр. Русе подъ
^лководството на директора иа еж-

щия институтъ, г. Иваиовъ, се е ус
тановило, че отъ декаръ место се по
лучава повече отъ 3300 кгр. т. е. съ
400-500 кгр. въ повече, отколкото се
добива въ софийско. А това говори,
че действително условията за култу
рата на цвеклото въ северна Бълга
рия, преимуществено въ Дунавската
равнина еж, по-благоприятни и следо
вателно по-доходни, още повече че
цените, които ще се даватъ отъ та
зи фабрика за 1000 кгр, надминакатъ
ония, които дава софийската фабри
ка. Тъй, най-ниската цЬна за 100Э
кгр. цввкло е 21 левъ и 50 ст. пре
дадено на най-близката гара.
Попеже фабриката ще започне да
работи презъ есеньта на 1913-трд.,
то управлението на сжщата е взема
ло още отъ сега грижата да свърже
контракти съ ония земледелии, които
биха желали да обработватъ цвекло,
за да знае и KiKBo именно количе
ство семе да се достави за презъ пролетьта на идущата година, което ще
се раздаде безалатно. За улеснение
на всичко това фабриката е възложи
ла на земледелското-лозарско бюро
„ Поука" на Хр. Т. Сгамболиевъ въ
гр. Русе да свърже отъ името иа фаб
риката контракти съ земледелците
Прочее ония земледгьлци, които
искать да се възползуватъ отъ об
лагитгъ, които ще имъ допринесе
тази захарна фабрика, нека побързатъ и се отнесатъ до горното бю
ро било писменно или лично, за да
не закъснгьятъ и влп>затъ въ числото на ония земледгьлци които фа
бриката ще има като постоянни
доставчици на цвгькло.
Що се отнася за начина, по който
се отгледва цвеклото и почвата, коя
то то изисква, ще сё повърнемъ пообширно БЪ единъ отъ най-близките
броеве на нашето списание, а ония
земледелци, които посетятъ земледел.
-лозарско бюро .Поука", получаватъ
бешлатно устно всички наставления и
сведения.
, Сп. «Модерно"Земледелие."

Пакъ за фопда за подобрение
на скотовъдството.
М-ството на земледелието и държ.
иммти дава^ следните инструкции до:
земледелските администратори
въ стра
ната: О'.;, кг.- ;:} >.
„Вамъ е известно добре,* какво гра
мадно значение има скотовъдството за
Напредъка и постоянната стабилность
на нашите земледелски стопанства
Известни Ви еж. и грижите, които
държавата проявява, за да извоюва
колкото е възможно по-систематично
и по-бърчо местото, което тоя пър
воваженъ клонъ отъ землед влекото
производство требва да заеме въ поманъчния животъ, съ огледъ на об
щия ступанетвенъ развой на царство
то. Кьмъ тия грижи *отъ страна на
държавата, респективно на министер
ството, въ последно време се ПРИЧИ
СЛИ и създаването на фондъ за по
добрение на скотовъдството въ всеки
населеНъ пункть; като Ва се възложи
да отделите часть отъ мерите, та по
"този начинъ реално да спомогнете
за толкова желаното подобрение на
нашето скотовъдство. До сега, обаче,
резултатите отъ дейностьта на мно
зина земледелски администратори въ
това отношение не еж никакъ задово
лителни. До като некой отъ гвхъ еж
успели да отделять фактически части
отъ мерите за фонда, а не само да
отлагатъ : въпроса и да не. си даватъ
трудъ да убедятъ общинските съвети
въ благоприятна смисъль, други — и
то повечето до днесъ— еж се задо
волили! по -чисто канцеларски редъ,
да работятъ за създаването на тоя
фондъ, бэзъ да разеждять основно,
че съ подобни палиативни средства
не' се решаватъ задачи отъ важенъ
обществено-икономиченъ характеръ.
Истина, да се създаде навсекжде
такъвъ фондъ 1за; подобрението на
скотовъдството е донвкжде трудно,
но Т0В5 още не значи, че при нэймалките спънки отъ страна на общин
ските съвети земледелските админи
стратори не требва да действуватъ въ
кржга на най-възможното. Требва по
вече енергия, повече съзнание за твор
ческа работа и по малко желание на
личното спокойствие 4- тогава, сигур
но, резултатите отъ дейностьта на
земледелските администратори ще бждать сравнително много 'по-явни и не
пременно задоволителни за напредъка
на земледелието.
Ето защо, като съобщава това й
като подчертава пакъ, че мнозинство
то, отъ земледелските администратори
не еж отделили достатъчно части отъ
мерите за фонда за подобрение на
скотовъдството, министерството ги по
канва най-настоятелно още единъ
пжть да направятъ това, защото въ
противень случай то ще се отнесе съ
тёхъ тъй, както »заслужаватъ въоб
ще не дееспособните държавни чи
новници".
На такива села, които иматъ мера,
макаръ и не много гопема, ако те
сами не отделять една .часть отъ нея
въ полза на фонда за подобрение на
скотовъдството, това ще извърши спе
циална комисия (по чл. 4 отъ закона
за подобрение на скотовъдството), наз
начена отъ окржжния управитель. Съ
тази часть, която ще отделять за
фонда, не би се навредило много на
пашата на добитъка, ако тя е голема, а ако н безъ това е недостатъч
на, то и да не се отдели никаква
часть, пакъ ще бжде "трудно да се
издържа добитъка изключително съ
пашата. Въ такава случаи требва да

лението е похарчило общо — ^35'257
се прибегне вече до по-интензивно гле 534 fr. или 13-73 иа човека (отъ ко
дане и хранене на добитъка, защото ито 1264 е прибрало Държавата).
рано или късно пасищата, вследствие
Местното производство на тююпа,
на нуждата отъ повече работна земя, чиято култура с важенъ отрасълъ
ще бждатъ стеснени.
отъ народното земледелие — е разре
Когато мЬрата е спона*, требва или
едната отъ страните да заведе дело шено въ 27 окржзи.
Покупките на тютюнъ, првль 1911
за разрешение на спора, или да се
съгласятъ спорните сграни да изпол- год. еж възлезли на 57 милиона
.
зуватъ еднакво доходите отъ отделе франка, а именно:
за местни тютюни — 2Л ггь.ьи
ната часть отъ мерата въ полза на
„ алжирски .»
— 2.038.051.
фопда за подобрение иа скотовъд
, чужди
я
—.31.82J.437
ството за всека отъ спорните страни
Тютюневите фабрики еж било всьчпо отделно.
Когато пъкъ мерата е обща между ко 20 — принадлежащи на Държаната.
Въ резюме монааолитв на кибрита
две или повече села, спадащи въ ед
на община, средствата на фонда, до и на тютюна еж дали на франиу:шобити отъ разграбването на отделната то държав. съкровище.
часть отъ общата мера, трвба да бж
. • . ПРИХОДИ — Fr. 5И.955 4Я7
датъ еднакво използувани отъ тези
Обща печалба Fr. 437 957.324
села. Ако мерата е обща отъ села
Въ
производството
на тия монопо
между различни общини или между
ли
еж
намерили
препитание
— слу
две или повече общини, те требва
да се • споразумеятъ да използуватъ жащи и работници —17.994 франпузеднакво приходите отъ отделната ки граждани —отъ които 4.360 мжже
часть отъ мерата за фонда на всеко и 13.634 жепи.
село или община по отделно.
Затоварянето на Дарданелитъ- и търговията съ зърн. храни.
Отделянето на части отъ мерите
Зада се уредятъ конфликтите меж
въ полза на фонда за подобрение на
скотовъдството върви о щ е твърдв ду руските експортьори и купувачите
бавно. Виновни за тева еж въ пове отъ странство, породени отъ затва
чето случай сами общините, които не рянето на Дарданелите,^ берлинския
могатъ още да съзнаятъ грамадната handelstag е предложилъ свикването
роле, която ще играятъ тези фондо на една международна конференция.
ве за подобрение на скотоьъдството Руските търговш на зърнени храни,
въ отделните общини. Понеже засил- които до сега не приемаха тая идея,,
ванието часъ по-скоро на. казания еж я възприели вече. Въ едно събра
фондъ е отъ голвма важность за по- ние отъ делегати на борсовите ко
скорото предприемание мерки за по митети въ южна Русия, което е стана
добрението на скотовъдството, а съ ло на 7 кии т. г., се е дошло до съ
това и на поминъка на аемледелското гласие върху разните въпроси относно
население, м-ството на земледФлието спазването на германо-холанскагв до
и държ. имоти умолява окржжнигв говори въ свръзка съ затварянето иа
управители да препращатъ веднага Дарданелигб, така че сега рускигв де
въ министерството представяните имъ легати ще могатъ да взематъ учэсгио
отъ земледелските администратори про въ конференцията въ Берлинъ. По
токоли на общанските съвети, съ следната ще се събере наскоро.
които е взето решение да се отдели
часть отъ мерата за казания фондъ,
безъ да се чака да се събератъ пове
че заедно.
Безмитно внасяне на изнесени
веднъжъ еждове.
Напоследъкъ еж постжпили въ ми
нистерството на финансите отъ некэлко митници запитвания, требва ли
да се позволява изнасянето за стран
, Изменение митничната тарифа
ство на праздни гждове (варели, туби
въ Белгия.
и np.J . съ цель да* се пълнятъ съ
Белгийскиятъ държавенъ вестникъ разни стоки, (масла, въглена киселин*
публикува единъ декретъ, чрезъ кой и пр.), и съ условие, щото при въз
то се въвеждатъ митата по тяжестъ връщането имъ въ-България, да се
за некой стоки вместо тия по стой- пропущатъ безъ мито. По това запит
ность, които еж сега въ сила, като ване, което се разрешава отъ чл. S52
по тоя начинъ се модернизира мит-, отъ правилника ва митниците, м-ство
ничната тарифа на Белгия. Тая мерка то дава следните нареждания ;
влиза въ сила отъ 1 априлъ 1913
Съгласно чл. чл. 7 буква П. и 212
год. На първо место изменението: ва- отъ закона за митниците, местнитв
сега текстилнагЬ произведения, плю стоки, - които еж били изнесени въ
шовете, ,кадифето и пр. Мврката е чужбина, при възвръщането имъ въ
въ свръзка съ финансовото положе България ее освобождаватъ безъ ми
ние на държавата.^ Правителството то ако се връщатъ въ сжщото поло«
търси нови ресурси за приходи и за жеиие, въ което еж били изнесени и
тан цель използува правото си да: ако отъ деня на изнасянето имъ но
изменява митата по стойаостъ съ та еж се изминалт шесть мвееца. Подъ1
кива по тяжесть.
този ввдъ местни стоки подпадать и
празните варели, туби и други, които
Трудътъ въ Франция
еж били изнесени въ чужбина и безъ
да еж претърпели нЬквкво изминеСпоредъ месечтта анкета на мини ние или поправка, се въчвръщатъ об
стерство на труда въ Франция, поло ратно въ страната напълнени съ мас
жението на работиичеството въ сжща- ла, въглена киселина и други стоки.,
та страна презъ месецъ кай 1912 г., Ако , прочее при виисането на такива
е било следното:
еждове пълни съ стока, митницата со
;1054 работнич. синдиката съ около удостовери отъ представените й изно
327.048 работници еж отговорили на сни декларации- или квитанции и отъ
въпросника върху състоянието на тру подробния огледъ на гждовогв, чё те
да и професионалната безработица.
еж гжщите, които еж били по-рано
Въ сравнение съ месецъ; май 1911 изнесени отъ България и че не еж
год. ето какъвъ е билъ резултатъ се изминали шесть месеца отъ деня
отъ отговорите на работниците:
на изнисането имъ, тя требва да ги
'•; 26% отъ синдикатите представля- пропусне безъ мито.
ющи 29% отъ синдикир. работници
на варелите и дру
биле на мнение че презъ май 1912 е ги йдентичностьта
еждове
ще
се
установява по на
имало по-вече работа аа работниците; чинъ, който отговаря
на
57% отъ синдикатите представляющи дельта; ако еждовегв най-добре
не
могатъ
да
59% отъ синдикир. работници — че се пломбиратъ или подпечататъ, пре
работата е била еднакво; и най-пос- доставя се на митниците да устаноле. 15% отъ синдикатите съ 14% отъ вяватъ по другъ начинъ йдентичность
синдикир. работници отговарили че ра та имъ съ образци или описание, по
ботата е била по-маяко.
матерналъ, размври, форма, нредначНа въпросъ: .Намирате ли насто начение, състояние и пр.
ящето положение на труда за удовСпециални разрешения за безмитно
летворителенъ — 663 сидик. представ пропущане на подобни еждове нема
ляющи 157.218 работоници отговори да се иска при всеки отделенъ слу
ли положително—а £08 синдик, съ чай. Достатъчно ще бжде само пос
88.019 работника отговорили отрица тановлението на митницата за безмит
телно.
но пропущане, подписано освенъ отъ
управителя и секретаря, но и отъ
Монопола на кибрита и на тютюня контрольора и оценителя, който е овъ Франция.
периралъ декларацията. •%.
' Статистически данни яа 1910 год.
; Монополъ на кибрита. '
Вноса на кокалено масло.
1910
1909
Съгласно писмото на министерство
Приходъ— 42,435,220 лв. 40,881.940 то на Търговията, Промишленоста и
Разходъ — 11,808,71S , 11.Р52.490 Труда, отъ 28 т. г. м ството на фи
Чиста иеч. ; 30,626,504 , 29,832,430 нансите предписва въ митниците за
Средната консомация, за единъ жи напредъ да не. пропущатъ на инду-.
тель презъ 1910 год. е била 1,191 за стриалцитЬ безъ мито кокалено (кос*
палки представляющи единъ разходъ тено) мосло, понеже фабриката за тут
отъ 126 лв.
' • ка лъ на Българската Генерална Бан
Въ Франция има шесть фабрики за ка произвежда сжщото масло въ едно
кибритъ —-всички държавни. Презъ количество отъ 120—150 хиляди ки
1910 год производството е било лограма годишно.
46,267,000,000 кибритени запалки —
т. е. съ 5,000,000.000 въ по-вече отъ Правилникъ за ЗемледЬлскитЪ .
1909 год. Въ това количество влизатъ камари.
1,300,000,000 восъчни запалки.
Въ м-ството на земледелието со ра
Монополъ на тютюня.
боти правилникъ за прилагането на
закона за земледелските камари.
1910
1909

ХРОНИКА

Външни свъу^ния.

Приходъ — Ff. 499,520,267 Ег. 488,085,779.
Разходъ
— . 92,189,447 ' . 90,678,720.
Чиста печалба , 402,330,870 , 398,017,099.
; Разпродажбата на дребно се е из
вършвала въ 47,974 дюкяна, съ едно
увеличение отъ 305 дюкяна въ сра
внение съ 1909 год. Една продавачница се пада, средно на 812 жители.
Средната консомация (на житель) е
1.054 гр.--отъ които 122 гр. тю
тюн* на прахъ и 922 гр. тютювъ за
пушени и за дъвкане.
За консомацията иа тютюна насе

Безмитенъ вносъ.
Съгласно писмата на министерството
иа търговията, промишленостьта и
труда, отъ 22 и 28 юни т. г. до митницигв е съобщено отъ финансовото
министерство, да довпишагь въ спи
съка на суровите и полуобработени
материали, които се пропущатъ па
индустриалците безъ мито и общин
ски налогъ и следните: 1) серна ки
селина и свра (синауръ), като се ПРЙ*
б«шятг иа страница 37 подъ нквз ру-

.ТЪРГОВСКИ ФЛРЪ 1

Врой 413

Стр 8

Т Ъ Р Г О В О К И Б ЮЛ Е Т И Н Ъ
брика: -Зта група, 2-ра класа: пре J му и жертвите му за италяинската на
П/вна на брашното
Чуждестраненъ Вюлетинъ.
работване животински отпадъци и жи ция въ миналото й време на миръ и спо
Парижъ.
за разни артикули.
вотински цасла,«поредна №№ 1 и 2, койствие и вь сегашното време на
19U
1912
Разпореждания
отностно
житната
които материали'ще се впишатъ въ прекарвани съдбоносни моменти От
6/19 VII. 6/19 VII
търговия въ Русия.
Захарь.
индустриалното свидетелство на ин личието на г. Едмондъ Вакаро е от
I качество за торба
М-ството
на
търговията
въ
Русия
личие
за
целиятъ
домъ
Вакаро,
На
дустриалното предприятие за туткалъ,
157 кр. 58 лв.—•ЭД лв.
19 юлий 1912 г. . '
млени кости, брашно отъ кръвь и ко- шите най-сърдечни поздрави и сърад- е направило нЬколко задлъясителни
за торба
Парижъ.
стена мастъ; и 2) чугуиенъ дребъ и - вания на отличения кавалеръ и на разпореждания за търговията съ зър
1С0 кгр. 36 94 — 44-48 Тенденция
твърда
нени храни. Тия разпореждания ге
нселЬзенъ дребъ, като се прибавить доматъ Вакаро.
Текущи
цени
-•43-25
отнасятъ главно до въпроса за чуж
на стр,28 вь списък!, метална индуВарненско тържище.
4 Първи
34-37
дите
твла
въ
житната
търговия.
сгрия, поредни .№ № 77 и 78. Тези Изменение иа мерките и теглилките.
Сепгемврий
39
00
Вгориятъ
конгресъ
на
представи
11 юлий 1912 год.
Прибързаностьта, "съ която бе съсматериали що се довпишать пъ сви
Августъ
43-06
Дпесъ имаше в\ борсата 1 вагонъ 4 Октомврий
детелствата на съответните инду тавенъ на времето си закона за мвр- телите на борсовата тьрговия е оп34-00
ките и теглилките; не закъсне да cis- ределилъ пропорция за примесите кукурузъ, продаденъ по 12 лв. % отъ 3 Октоиврий
стриални.";:'" '":. "'/-•'-••, :" ! :',' ' '
3362.
дяде значително пречки при прилага на 2% Ппдъ натиска на южно-рус- Джбпикъ.
Анверсъ
•
..
китв
търговци
шестия
конгресъ
по-'
ДругигЬ артикули безъ пристигания.
Представителство за България иа нето му. Министерството на търговия
Тенденция
дигна
проаорцията
за
жиТОто
и
ржжьавстрийския търговски музей.
* та постоянно се намира въ-затрудне
Юдвй
•
31-75
Въ София е открито представител ния, които се дължатъ на закона; вслед та на 2'/«%, а за ечемика i< овеса иа
31 875
Чуждестрачни борсови Августъ
ство па авсгрийгкия търговски музей ствие* на това то е решило да п; игот- 4Vi°o Поради непрекъснатите оплак
вания
отъ
страна
на
чуждите
вноси
3
последни
25
50
подъ управ'евеето на настанения въ ви законопроекта за отменение, изсъобщения.
Кристализираните
подър.
София австрийски ттрговецъ Ернетъ мененве и допълнение на нвкои отъ тели и отъ страна на борсите, м-ство
Нарасположение
40 00
Росъ. Представителството въ София постановленията на закона. Законопро то па търговията е установило норми
11 юлий 1912 год.
3 октомврий
• 29*75
е започнало дъйностьта си и услуги е к т ы ^ който е почнатъ да се при за задлъжителнитв пропорции за це
Лондонъ
те! му еж. иа равполежение на заин готовлява, ще бжде внесенъ отъ м-ра ла Русия М-ството предвижда за Анверсъ зима. подържано
житото
2*72%,
а
за
ечимика
/и
ове
Тенденция
подърж.
Браила
.
безъ
известие
на търговията, г. Хр. Тодоровъ, още
тересованите.
Текуща
30 51
въ идната редовна сесия на народно са ЗУ,%. По-големата пропорция ос Лондонъ вимн. подъжано
вобождава
купувачите
отъ
задлъжеАвгусть
30
64
кукуругь,
твърдо
то събраняе.
я
Огь фирмата Братя Танкови
нието да ориематъ стоката. Протести Ню-Иоркъ замч. юлий 1084/в пов. 2*/8 е. 3 послед.
25-66
— Килифарево.
те требва да бжцатъ направени въ
, 2643
,
„ септ. 101 */в „ 1«/, с. 3 първи
Фармата Бр. Танкови, отъ която из- Русчушка FaHKa — Русе.
дв\ дни; анализитв отъ страна на
Чуждестр.
вид.
захарь:
подърж.
,
кукур.
юлий
безъ
зделки:
XI жт и големата търговска кодонв- • »Отъ'5:юли до 21; сжщи т. г. е от борситв с л задлъжителни веазпълГерманска зърнеста
„
кукур. септ.
„
„
ялна фирма Я т о Я«. Танковъ &С-ие крита публична подписка за> записва ването на некой контракта, дава
иъ Русе, .-защото"'е. образована и фи не акции на новата Русчушка Банка право т увредената страна да из ;Б.-Пеща зимн. октом 11*57 пов. 3 х Глави Лебоди, Ю/6
„ кукур. юлий 8 81 спад. 22 х Пити и кубове Сей промптъ 18/1 У,
нансирана отъ първата, е разширила въ Русе, която ще извършва всички вести веднага на борсовия агентъ
Берлинъ зимн. юлий 227>/,
пов. V« м Френска на кристали номинална 14/7
видове банкови, търговски и индустри: своитв претенции. . . .
правата на 'членовете
отъ
последната,
1
;
.
»
р
ж
ж
ь
.
».
188
/*
сп. l.Vi м. Кристализирана руска fob. Данцигъ
а им'нно tia г. г. Ячко Яч. Танковъ, ' ални операции.- Срокътъ на* банката
:
;
М-ството
е
наклонно
да
затвърди
„
кукур.
юлий'-^безъ
зделки
'
I: " : . * , 14/7 V. -'
е
50
години,
а
капитала—
300,000
Тасио II, Танковъ и Янко Т. Танковъ
2
7 п
в върху старата фирма, като гяге наз; лева, разпределенъ на 3,000 безимен тия разпореждания чрезъ наказания Ливерпулъ зиа. октом. 7*3. /в пов, /в
Хамбургъ.
• ••'•„ кукур. септ. e4 9.% . „ ?/„ п;
начала, заедно и по отделно, яа уп- на акции отъ по 10о лв. всека. П ш които да направить невъзможни- неТенденция
,
\ подърж.
Чикаго зимн. септем. 9l /e •" •» 2'/,f.
р^вчтели-ппокуристя и на търговската, записването се внася 30% отъ стой- спазванията имъ.
Текущи
31-00
\. „
кукур. „
66.»/в-. » 2»/, с
си кжща Братя Танкови' вь Кали- ностьта на акцията, а останалата часть
Августъ
31-93
';
Положението.
; ij»фарево. те тг: Янко Яя; Танковъ, Тай •—•допълвително.по решение на упра
3
последни
2646
но И. Танковъ и. Янко Т, Танковъ —• вителния съветъ. Лацата, които фигу3 първи
-. 26-68
;
i
.
р
юлий
:
риратъ
като
основатели
втьхватъ
всёщедаподписватъ и ще извършватъ
. . . -„Ню-ИоркЪ ч
всички операции отъ името и за смет ко доверие и съ имената си давать га : Големо променёние въ климатиче
Тенденция .?"•
Варна,
11
юлий
1912
год.
ката на Братя Танкови въ качество! о ранция за успеха на; казаната:. банка; ските условия, времето е облачно поч
За сто лабри 96°
№
00
75
кгр,
торба
.22-—лв.
си на управители прокуриети, сжщета. на всеклчде, и вследствие на кое
Сентрифугирана
А- 05 4 05
№
0
,
•'
,
2
1
5
0
.
\
временно, рстааатъ си членове на фир Застрахов. Д-во „Россия"
то; се очакватъ дъждовэ, особенно на
Рафинирана
зърнеста
510 5-10 4
№
1
.
.
.
.
2
1
.
.
.
S
мата Янко Ян. Танковъ & С-ие вь
Въ отбепезването си презъ мина Истокъ. Това променёние въ времето
„
Московада
348 355
Русе, Товй като съобщаваме за зна лите броеве, че* Застраховат. Дво възрадва земледелпитЬ тъй като по
№ 2 — •<'. ! . !— 2 0 ' - i , ! «
•
<~'
Магдебургъ
ние на многобройните клигнги въ Тьр- . Рос сая* отваря главно представи следните силни горещини създаваха
Й З " .
. — 19-50 . 0
Тенденция
тиха
• новско на г. Братя Танкови, които телството за царство България въ доста.безспокойствие; а именно бързо
№ 4 ; • • ; : - 19-- . ?
Текущи
;!•. •" 31.25 ; ; \\:\
съ грамадният?, си* търговски обротъ пашата столица, не; споменахме за ро то напредване; въ озреването на хра
№iV, .
, - 18'- , «
Августъ
3150
отъ колоннялъ, манифактура,, тежки довете на застраховките^ които ще нить пораждаше, опасения,: доста ос
3 последни •--• •-• 26 18 • :-,.:
стоки — железо дървенъ материялъ, права. Това правимъ сега възъ осно нователни, за качествата на храните,
соль, кафета и пр. и пр. дтржггь тър ва па издадения отъ САЩОТО д-во особенно за овесътъ. Д^но 'тия опа3 първи
26-45
жището почти на целата търновска циркуляръ, споредъ койго предста сеная да не еж минали кржга вх дЬй; =5 Прага
Памучни пр-Ьжди
.,-. ,, . . .
околия, деже и въ самото Търново, вителството. й се туря на разположе ствителвостьта ,.,.„. . ,
Тенденция : .
Варна,
11 юлий 1912 год.
ползуваме се огъ случая да констати ние на българското общество за зас
Въ" некой части еж паднали порой
Нова кампании ; раме, че тая много състоятелна и пол» траховане срещу пожарь, рискове за ни дъждове смесени съ буря, които
Варненска ~, „Борисъ"
. Триестъ
ауваща се съ годена известность
въ
транспорти,
счупване
на
стъкла,
еж-повредили
досга
посеви.
Тенденция
12-25
№
4
л.
зл.
:
пак. Промптъ . . . . . .
тържището Варна, Русе и др., пове-- осигуровка на животъ и противъ
Въ провинциалните тържища тен
12-30
рева работите си на добре*изпитани-! злополука. Г-нъ Хигинъ Пайкуричъ, денцията продължава да е твър че ти
J 1 » " ' ,j. „ i 1240
Алкохолъ
те си и досгойаи приемници-геинове. гпариия представитель за царство ха. Лзпсата на стока на ризположе
1250
... 10 .. и
Парижъ
Тв ставать твхнч приемници не само България, е уредилъ и е въ нарежда ние въ поглавнитв цёнтровеенапра
12 70
»» *•*• » и ,
като добронравна,и умни синове, но не на агенцяиг и аквизитора въ це- вила безинтересни борсовите събрания
Тенденция.^
тиха
ч
. и 1 * »» п . 12 95
и като търговци, които аъ.Руее слу-^ лото царство. Той е единъ симпати- а отъ друга страна — приближаването
Текущи цени
66-00
;
. ' II - 1 6 ,у :•!,' i 1335
жать за похвалвнъ поназъ поради об-" ченъ*•* славяниаъ, койтб* е посветилъ сезона на жетвата прави'; купувачите
Идущи
65-00
и 'О. „ „ . ,13 7J5
Юлий:
"
64-87
;раацовата си пестеливость.г.трудолю-, себе ри на търговия въ, България, на твърде вёз държани. .Тихия характерът
Английски
Септемврий
: ^*; " 58-12
биа и търговска вещина. Кжпдата Бр. която старалъ сё е да принася само на тържищата» се обузеловк още и
I к-ю
4 последни
5225
Танкови е стара '•?- отъ турено време. ползи. Българското общество требва отъ' мжчнотиите, създадени за вноса
Ч.
8/12
13-40
да
разчита
щ
изкренната
_му
амбащя
.4 първи . ; ;
60-76
на чуждите жита, вследствие на кое
Тя е спечелила готЬмигЬ напитали
13 45
3 Октомврий
50-25
съ които' разполага "чрезъ примерна' .да му принесе само пол щ и чрезъ то купувачите се, държатъ;. резервира V, 8/14 ...
:« Ю/14 ;
1350 .
на
продо
трудодюбивость, съ пестеливоаь и по застрахователното дело. Въ случая но върху този, източнакъ
{, 12/14
13 55
" : ..'.'".'.'. ."'
Вахарнр тържище.
стоянство срещу мъчнотиите; но ней българското общество ще има да из волствуване. .
13 70
:,-'Л4
4
ч л •
ното най-голвио богатство стои '.въ пълни два дълга; да направи широкь'
|Въ послидния часъ се получиха из- '
А
S ,U6Q
отгледването ичвъзпитанието на при приемь. на едаб-братско руско д-во и! весгия за новата атака на Дарданели- • . „ , "!1 8 ' . ' ' • ' • . .
\ Тържището, вастапа на ново на
i 1490 I
мерна приемници и достойни синове. да даде насърчение на-предобрая не- тв отъ страна на италиянцИтЬ, велвд^ >:;. 2о;-.-;::.."
своето първо положение и макаръ се
15 20
Стариг-в Братя Танкови,,'вярваме •грвь представитель. - ; ' i • - '
га времето да се счита за благотриятегвие на което Турция е взела реше „ 2 2
:
-i* ,!^:<-:':J/P.
•• .
15 50 "
спокойни се отгеедрватъ отъ ТгргоС MM
но опасяватъ се да не би силните гоние да затвори проливите. Ако това из.1505
вията иа почивка; която ще имъ' до ПремЪстенъ магазйнъ, <;.
, р*щвиа да п о в р * д я т ъ захарното .
вестие се потвърди, търговията, съ ';; * 18/34--'--'
Сулани ;
несе само радость и утеха.
цвекло.
Магазина за кожёни стоки, машини храните въ Черно-море ще бжда на
г № 4/8
10-40
Продавачите еж по-вече резерви
•.Грйтцнеръ?? и пр на големата тър% пълно парализирана, тъкмо въ момен Адана
Митилияски :-"M 4/8
' io-60 рани ; станаха некой значителни преПристанищна заповедь.. - f'!? г ] iroBcita. клща Братя П. И. Бъклови та на новите реколти.
10-30 купи което способствува за цодиганеНачалника на Варненското приста въ Бургазъ сё премвети въ новопо
|На ; Парижската търговска борса йймирскяv•'.№ 6 ..
нище, г. Л. BWKKOITV; е;,издалъ;едиа строените магазин ч на адвоката Гри- Тенденцията е твърда въ продЬЛже-5
; 10-50 то на ценитв;
№8' ''
заповедь,, съ която се править стро горъ Кацаровъ, улица , Софроний и: ние на цвлото заседание, при добри
10*70 • \ • - .Култура и фабрикация.
»
№10
ги ограничения и запрети на броде- Ияарйонъ", срещу Бургазкото тър търсения; въ симпатия на доброто по * " » : ;•
10-90
Франция. — Споредъ "сведенията.
№ 12 нието въ товарящите се или присти говско училище и църквата Сз Пре държане на курсовете въ странство и
11-10
които
пристигать отъ захарните про
гащи и заминаваща отъ пристанище ображение Господне и отъ 15-й того не съвеемъ добрите известия - за кул
изводителни центрове — цвеклото се
то параходи. Влизането it излизане ще започнатъ: редовно продажбите турите. 5, -.;>••,,, ;,"• .. .. ,;..;,»..:намира въ най-добро положение; же
то отъ параходите на всички лица,- въ тия вмь нови магазини. Това за
; Вь Америка вчерашните тържища
лае се тукъ та ме, дъждъ за предпаз
взключая^работнвцигв --• когато еж1 знание на многобройнатв^мъ клиенти. се отличиха като слаби вследствие на
ване
растението отъ продължителните
товарни параходите —• или изключая
ликвидационните сделки, ре«ултатъ на
Вгмгаосна Народна Банка
силни горещини.
иа ржтняцитв —-• когато параходите Предупреждение.
което бе спадането на цените отъ 10
(Вараеиски клоиъ)
. Германия. — Въ последния си циреж пасажерски-— става само презъ
на 15 стотинки.
Варна, 11 юлий 1912 год.
Варненскиягь
адвокатъ
г-вь
НКо*
кулярь върху културата на цвеклото
едииъ входъ. На тоя свободенъ ходъ евъ, повереникъ на Дамянъ, Вата и
.
Камбио на виждане (чекове).
При днешното откриване тенден
г. F. 0. Licht явява, че на всекжде
всеки параходъ требва да, има обе Неда А. Дамянови и на Деля Г. 1Шо- цията
етвърда; сеатемврий повишенъ
Купува продава и инкасира
времето е било добро и че разстениеаателио поставена табелка съ надпись: дрова, настойница на малолетните си сь 45 ст. въ Ччкагр. Петнадесеть ми
... 9975 99-29
то е направило отличенъ прогресъ,
„Входъ безъ разртиенш• забраненъ'',' внуци Георги и Надежда В. Шкодро- нути после спадиа.съ" 17 стотинки иа Аиверсъ
Берлшь
123 34 123;75 123-65 най-вече по отношение на тежината
а на другите входове: — «Входъ ваб- ви, наследници на покойная Димитръ сжщото тържище.
Виена
104-68 104 88 104 83 на корените и количеството на саха
ранейъ". Всички стълби, съ изключе А. Дшяновъ, бивши варненски житель.
;
Въ
Европа
—
тенденцията
твърда.
Лондонъ
25-26 25-30 25 29 рина. Съ малки изключения реколтата
ние на входната врата требва да; бж- предупреждава тези г-да, които гж.
Парижъ
100-15
100-40
;
може да се счита за удовлетворителна и
дать вдигната. Влизането на" любопвт- купили отъ'покойния места въ мест> ,-'. ..:..-V-«.i," ' Ц е н и . ".'- '
С
Петербургъ
267-—
268 30
отчасти за- добра.
ствующи става само по разрешение ностьта- -„Максуда": i оть собствената Марсилия, Тържището въ вастой; .'."
Цариградъ
22-98 23-08 2305
Въ некой райони нуждно е дъжъ
и то сь билети издадени отъ;паспорт му нива на срочни исплащания чрезъ
Наполеонъ у Виена Крони 19'16» н въ други — топло време.
ното управление. Правятъ се изклю- договори и подписани огъ гвхъ поли ЖЦто Улка Няколаевъ —125-1- 5%
Комисиона за прЬводъ иинимунъ на
•— 20 87V, ^-ваг.
чеиия за специално",у покатите ЙВЪ ци съ разни падежи, да: ги не изпла- : }:: • ' :
всишш
гореозначените държави 1 лв.
„',
Kurruchee
,
2150
Захарна статистика.
ааповедьта официални лица. Тая за щагь на жена ну Райяа Д А. Дамя-.
> '
,'".' . вагонъ Марсилия. Комисиона за преводъ въ вжтрешСпоредъ F. 0. Licht явнигв запаси
поведь е въ; свръзка съ стачките"~ нова,
ващото: полиадтв а Ы. преда Берлинъ.
ностьта на Царството е "Д'/вв съ ми на захарьть възлизатъ на следните
има аа цель да не допуща около ра> дени на
съхранение по опись отъ III \ Житното тържище дебютира твър нииумъ 25 стотинки.
ботящите работници агитатори и про Вари. Марови
количества, въ тонове:
Сждия я тя нема пра до; това на ръжьта и овесътъ подър
вокатори. За нарушителите й има во да; събира никакви
•
„ ' ••
1912
1911
Бъларсма Търговска Банна
по тЪхъ. жано.
. предвидени санкции; •'• ^' >- ** <d £&.. Тези, които* искать дасумя
Германия
1
юлий
551.183
835.965
си изплатятъ I Котира се:,
(Варненски клоаь)
;., ..,. ... -. >
Хамбургъ 8 юлий 66.160 60.000
полиците,'Требва да сторятъ това
"Варна, 11 юлий 1912 год.
;
^" I „ j a j O O кгр.. . з а . т о н ь !
Австрия
1 , 335.484 4П.824
Кавалеръ па ,ИталяянскатаКорона«Г чрезъ Нотариуса при Варненския 0,tp.
въ лв.
въ мк.
Купува
1 „ 264.429 302.334
Продава Франция
Г-нъ Едмондъ Вацаро, синътъ на Сждъ за иаствдвиците на Дчмитръ Жито юлий , . 28'34 :
Парижъ ..;,-.
lOJ-lb
2 6 - ,.
:
Холаидия
15
юивй 54.386 36 233
отличния богаташъ и пръвъ търго; А-Дамяновъ. ИшлащаИия, направени ; ,
с-врий,' 26-75 /
206'— •','• Лондонъ '.'. >
26-27 ... ioo-зо Белгия
I,
,
97.808 134.825
вецъ г. К.^А Вакаро, е награденъ лично иа Райна Д. А. Дамянова, на- Ржжь юлий ,чч 23 60- ',188 76
25-32
I 22-98
Англия
1 ю£ий 261.265 156 519
Цариградъ^
tv
отъ италианския к р а я ъ о> ордена каръ и срещу полиците, оеше бждатъ • » сврий
;
2306
2146
171-75
1100-40
«Corona? d'ltalia", като е наймеаованъ иризв ти отъ него и. никому 4срещу Оаесъ юлий ,.; 2187
10080 Всичко въ Европа 1.630.000 1.926.790
175'—
104 75
съ реенриоть л кавалерът тоя ор- тия иенлащания вема да се издаде кр*- ! . с-врий • 20 78 ;," ; 166-26 , Виена
104-95
4
;
100 35
деиъ,. Скромейъ, благъ и тихъ търго- постеиъ актъ аа местото му.
100-70 Съединените Щати 201.000 228.790
Лшерпулъ. Житата ся. подържани Берлинъ
Остр. Куба
384.000 163.000
вецъ е г. Ег-дюндъ Взиаро и въ тая сфе
123-70
123 40
Анверсъ
; Котира се:
..-•. •.,. ,
. ;
ра той не прави нищо повече отъ да
99-95
На
пжть
за
Северна
99 70
Жито о-врий днесъ 2tf-33 вчера 19 96
направлява и управлява търговските
•
Америка. 62.560 86.000
{.»_ д-врий^ , 2002 ^ .19-73.
си работи) но като добръ италиянецъ.
; Лондонъ. Житата твърди и безъ
;
Всичко
.
2.784.264 2.403.580
той никога ие.аабравя, че принадле
движение.,; • : . , <-о-'„> ;. .-,"< •;;-.,:-парна машина съ котелъ, употребя ; ;, Захирьта въ Хамбургъ
жи иа нацията си духомъ и твярмъ
,
Пристигаиия 3 продажби—- 1. вана само около 10 год пни и извадена
принадлежи и съ всичкото си битие, съ'' ' на д. КАЛОЯНОВЪ - ^ ВАРНА
Кукуруиа и овесътъ тихи, ечемиците отъ употребление по случай уголе ; Движинието иа захрьта въ Хам
живота си? и?,съ имота' ? «да- ?Сацо иа; Търси лице, което да познава сче твърди.
.,.,.; мяването Двигателната, си ia на парна бургъ, седмичио, е както следва:
воденица. Машината е отъ 40 конски
добре прйцеиеии заслуги камъ нация товодство и манифактура. .
Чикаго. Тенденция безъ колебание*
Тази седмица Ман. седмица
сили, отъ система „Гарновалъ* и на • \, *
та си, ваилючаващи со ве големи мо«
торби
торби
Седтемврий повишенъ, съ 45 стот.; - пълно годна за употребление. Продава - ' :
1Ста
ралии и материални услугя, r. E t Bi1р>Й IPЖПТ9 Ра оос- I .!;, ,-.-. .^ь,и,-струва.7 ..vl8'30- '.."'.. се съ накалена цена. Желающчтв да ряось
ЗЗ.СОО 80.000
каро получи високото отличие' £Са«
00 й Ш Ц й тройка съ '
,-•:-'• срещу вчера. 17 85 ; ,,.,.. я купятъ се умбляватъ да св отнесатъ Износъ (Продажби) 100.С00 98.000
таНсг do la Courbmw d'ltalie* отъ ита дворно место 300 кв. м^сна ул. Ду- Ню-Иоркъ,
•. 645.000 662.000
притежателите й г. г. Килиндровъ Запасъ
лианското г кралско величество. Заслу павска, при чъсввя Бр, Aausoett и ! Лотпадесегь минути следт? открн^ Sдо ГеоргияЬиа
въ
Варна.
;. \ 'Износа на руската захарь.
:
жения отъ симпатичния иавалеръ ор- AxMtot Йсмаилот^' ь.^-В
ваиието тенденцията е твърда.
Р. 8, Заедно а машината и котела се про
день ще краса достойно гьрдатЬ1 му ' Саоравумвиае при; XjO,- БугЪмовъ I Сеатемврий струва 19-36 срещу *давать
Износъ на аахарьта въ Русия във*
и 3 фраицузки камъка сь принадлежиа още ЙО достойно ще крася^ д**та ЪЬщ%щуА,!Царъ'Борнт^
лиза на следнитв количества, въ ру
предщеегауищего приключване 1916. мстить щъ, -j,- •
г
да on» Ш «p. 88,

Отъ 1 септември
. д о
9 юнии
23 юний ;
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Брутна захарь
(Нерафинирана) 30.638.644 22.256.428
Рафинир. захарь 3 567.333 3.750.618
Курсъ,
Големо повишение въ курса на захлрьта. Отдава се на спекулации въ
Хамбургъ, сжщо предполага се чо
заплашванията съ стачка въ Англия
еж повлияли за повдигането па це
ните, понеже търговците, като Пред
пазителната мерка, еж реализирали
големи поржчки, за посрещане нуж
дите презъ .сезона на консомацията.
Кафе.
Хавъръ
Тенденция
тиха
Продадени торби
12,000
Юлай
-81-25
Августь Септемврий
81.25- -81-25
Октомврий Ноемврий
81-50- -81-75
Декемврий Яиуарий
81-25- -81-75
Февруарий Мартъ
81*75- -81-25.
Априлъ—май
. 81-50- -81*25
Анверсъ
Тенденция
Сантосъ (base good)
Юяий Юлий
-81'/*.Августъ Септемврий
8РЛ- -81»Л\'.
Октомврий Ноемврвй
8;»д- -8IV*'"
Декемврий Януарий
83V,- -82V.VФевруарий Мартъ
- 8.2'ДАприлъ—май
82«Д- -82%-,
Юний
Зарегистрирани торба
Пнперъ
Хавъръ
Тенденция
тиха*
Продадени торби
!
Юлий
. . 1 :-. : . v ^
94-75
Августъ Септемарий
94-75-9500
Октомврий Ноемврий
95-75-9625
ДекемЕрий Януари
96-25—96-75
97-25—97-75
Февруарий Мартъ
97-25-98 75
Априлъ Май
Памукх
ХавЪрЪ ,}

;.V>: -

Тенденция ""' ' "
подърж.
Продадени бали
.1700
Юлий
85*87
Авгвустъ Септемврий
85-50—84-75
Октомврий Ноемврий ' 83-00—8237
Декемврий Януарий
82-00-81-75
Февруарий Мартъ < 8162—81-62
Аирилъ Май
81*50—81.37
Юний
81-25
Ню-Иоркъ
Юлий
' 12-13 :;::i;i'-'-:
Августь '
12-14
Октомврий г
• -12-84 •'•'••'!'••* I
Декемврий
12-37- ••••-'.' I
Мартъ
•
(Д2*48
Вълна
Хавъръ ' ' "
Тенденция
ПОДЪрЖ.;
Продадени бали
Юлий
.^ , . - 170—
Августь Септемврий \ 1 7 1 - — -171-50
Октомврий Ноемврий 172-00--172-—
Декемврий Януарий , (5 172-172-—
Февруарий Мартъ
174 0 0 --174:00
Аирилъ Май
174 00--17400
' i ' ' J .',
Иетролъ ,
•r". ir:r: :..-!!"!
Ню-Иоркъ
Теидепция
подърж. с,
Рафиниранъ въ каси 10-50Въ тенекета • > ••;. : -б:- -. - -< f ^.
Стандарта Хуайть
8'60-r: '. •;••
.
Филаделфия
860
V
3/6
Навло за Аиглия:
Другаде
3/9
' > . -

'.)'*:•

>>*••}

,.-;.-

i . •-. ч

Гоймъ изборъ отъ
аа кладенци, градини и
винарски
"
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ

ВУЛКАНЪ

^

С. Епщайнъ-—Русс,'
илюструвапи каталози
при поискване дарояъ.
Не се осигурявайте
~— нр-Ьди —-.....-.

да сто изучили най-модерната
комбинация за осигурявано едно-'
временно на капиталь (зестра),
разноски за погрсбепие и раз
носки за издържаие на наслед
ниците, вт ведена еега само отъ
НАРОДНОТО ОСИГУРИТЕЛНО Д-ВО
„ Б А Л К Л Н Ъ 'l—r-rr:

въ гр. София.

Продава се

li
•яехЖ#!Ш9!81№№1

Ив. Ламбревъ

<Ч4

Хирургь зжболеларь
приема пациенти ежедневно;въ к а б и н е т а си въ гр.
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| ФАБРИКА ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

НАС

пловдивъ.

;Ш2Ш>1Г

янковъ, Перевъ & С-ие
гр. ВАРНА

Има представителства н а : 1-о Най-прочутигв брани (грабли —
тгрмъци) отъ фабриката Gross & С-о специална за тия орудия,
които еж удсбрени и пръпоржчани отъ веичкигв западни агроном. ••
академии, граиаденъ износъ за Русия и други страни, дори за Аме
рика. 2-о. Патентовани пръскачки за лозя и овощни дървета „Aufo
max". 3 о Контролни каси „Exact" посл'Ьдно изобретение, много ефтйни, дост&пни и на най-дребнитв дюкянджии. 4-о. Минерални и
химически масла за индустриалци и земледелии. 5-о. Върша чки съ
най-солидна конструкция, б-о Инсталации на модерни мелници и
всвкакви индустриални заведения отъ „Е. Мюлхауптъ & С-ие* въ
Русе. 7-о Всвка къвъ вить землед-влски и индустриялпи машини отъ
най реномирани германски, английски и американски фабрики. 8 о.
Кошничерски изд-влня (пршматъ се поржчки). 9-о. Дчраци и тепа
вици. 10-о. Мелничарски потръби (каиши, балати, сита, чукове и
пр., П - о Ярмомелки и др.

Първа породътъ и по-модерната си инсталация въ ц-Ьлия , Ёалкавскв Полуостровъ"
Произвежда Безиръ марка .Royal" йзвЗютепъ и константиранъ
като единъ отъ най-добригЬ безири.
Превъзходства всички безири, които се внасятъ отъ странство.
Удобренъ за държавни постройки, аналиаиранъ отъ професоръ при
софийския университетъ и удобренъ съ актъ отъ 4 юний 1910 год.
съхне въ растояние на 6 часа, като дава една нежна Лъскавипа на
пр-вдмета и намазания пр-Ьдметъ не се напуква. Доставчици за пуждигЬ на държавата.
Доставя се при цъни износни. Въ депозитит* ни се наи-Ьгва
отъ 20—30 ХИЛЯДИ килограма готова стога.
Фабриката ни произвежда сжщо: сурово ленено масло.
Колзово (рапицово) масло аа осв-Ьтление което при горение не
дава никакъвъ димъ.
Порлчкитв ставатъ направо до фабриката.

Агенция на Кооперативното Английско Осигурително Дство*

!! ВЕНЗЙПЪ !!

ОРВИ.ЧЪ ЮНИОНЪ"
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за автомобили, мотори, освътление, индустриални и технохимически цЪли, двойно рифиниранъ и ректифициранъ отъ
най добро качество продава

Поискайте оферти, цЪни ум-Ьрени и акуратно испълнение.

НАФТА
БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО Д ТВО - СОФИЯ

БАНКА БЪЛГАРИЯ,,

' Сь клонове и агентури въ всички градове на царството.
Постоянни складове Отъ ГАЗЬвъ каси и варели, БЕМЗИНЪ,
минерални и цилиндрови масла, гавойлъ за дизелмотори, катранъ за гориво въ парии котли,
п а р а ф и л ъ / гудропъ и .асфзлтъ.

т КОЙТО ШШк НУЖДА! или

(„Banque Bulgaria")

е въ намерение да
си набавя шевна машина, да не ивпуща добрия
случай да прЬгледа и прочутит* въ цИлия ев*тъ

БЕЗИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТО.
—
_ . С 0 Ф И Я.
—
—

Шевни Мащини „ В Е Р Т Х А Й М Ъ "
които: надминаватъ всички други
системи съ своята МАСИВНА, и
НАЙ ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ и
влЪдствие тъхната П8Й-ГОЛ1ша

Оеновенъ капиталъ 3,000,00 лева зл,
Извършва всвкакви банкови операции,
отпуска заеми и открива см-Ьткя ср-вщу". ц-Ьннн книжа, стоки и
търговски сконтъ. Покупка и продажба на мастна и иностранни ц-Ьнни книжа порлчка. . Покупка и продажба на чекове и коносамента
еръчцу странство. Дава гаранция съ удостоверение за участтие въ
търгове при споразумение и въобще извършва всички видове търговски операции на комасвонерски начала.
о о о о Приема влогове, на които плаща лихва 5% о о о о
годишно на безсрочнатЬ влогове, а на срочнигв—при споразумение.
Банката ще посредничи при покуако-продажбата на разни бъл
гарски произведения, като .зърнена храни и др. -на комиенонерсьи ва?
чала, като за ц-вльта е въ сношения вече съ тържищата въ странство.
•
Телеграфически адресъ на банка България е:

трайностъ и б е в г р а н и ч н а
д! еспособноетъ с ж извоювали

Важно ва зеМлед'Ьлцит'Ь!
най-усъвършенствуванит-в и най-солидно к о н с т р у и р а н и т - в
плугове с л он-взи отъ фабриката

GEBL0DER EBERHARDT

едно отъ първитъ мъста на всевсътския пазаръ. Най леко движение
и най бързо безъ шумъ шиение
както напр-Ьдъ тъй и назадъ. •

,ВЕРТХАЙМЪ«

ВЪУЛМЪ (Бавария).
МАРКА „ГЛИГАНЪ"
Главенъ представитель за България:

Vfi ТТ'ЪМТ» T/f^lTitfYPTk о т ъ луксозни крачни шевни машини,сь
Xl/t'XJJUlX» XLOMJVJJL X» енряваюшъ механизмъ, които служатъ
едновр-Ьмено като разкошна мебелна маса въ стаята, и като шевни машини
ТОЛЪЖЪ
ДЕ f! 03111 Ъ отъ ржчни, крачни, шивашки, обущарски я
съ специални апарати за бродерия шевни машини. Намяратъ се всички за
пасни чаени, игли, спец. масло за шевни машини; апаратъ за бродерия и пр.

„БАНЕБЪЛГАРИЯ" = = „BANQBULGABIE."
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оберъ жь Русе.
ЦФнораэписъ безплатно и франко.

•'••.

Дирятъ со и о д а 1» * д с т н в и f е л й въ всички градове

АВСТРИЙСКИ

на царство България, съ много износни и либерални условия. Ценоразписа
на шевни машини се изпраща само на прЪпродавачи-подпр-Ьдставители.
ПРОДАВАТЪ СЕ ВЪ ВРОЙ в НА СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ.

ллойдъ. .

Пристигна отъ Цариградъ направо всвка сжбота еутривь и за-;
минава вечерьта едната седмица за Кюнстендже, Сулина и Гадацъ,
а другата седмица направо за Сулина, Галацъ, Враила.
Пристигва всвка втора сръда отъ Одеса — Кюстендже и зами
нава сшций день въ 4 ч: пое. пл, направо за Цариградъ.
Въ Цфиградъ парахода кма съобщение съ всичкигв други-лин^и.

&Г» БЕЗПЛАТНИ ПОПРАВКИ

/ШППЧИТПг! о т ъ наи-3ДРавит"Ь и; дълго- ;
Д ш 1 и С Ш 1 1 1 трайни германски плетачни
машини „ Щ О Л Ъ " за домашна и фабрич
на индустрия, разни номера и ширили. • -

ГЕИЕРАЛЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗА ЦАРСТВОТО

^юнио

Ж. В. УРУМОВЪ-Варна
— Улица СЪБОРНА, 18 — ; !

ш КЛОНОВЕ:

АВТОМОБИЛИТЕ
„ST0EWER"
-т

•

•

ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Българско Търговско Акц. Д-во
Централа-—р У С Е-

съ КЛОНОВЕ: София, Пловдивъ, Варна.

БА1КАНСКА
БАНКА
(Banque Balkanique)
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
Капиталъ шесть милиона лв. златни напълно в н е с е т .
Централа въ София. Клонове, въ Бургавъ, Пловдивъ, Русе
и Варна. Агентура въ Балчикъ.
Кореспонденти въвсичкигв по-главни градове на България н странство.
ИЗВЪРШВА ВСЬШВИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ,.КАТО:
Аванси ср-вщу цътаи книжа и стоки, търгов. шконтъ покуп
ка и продажба на ьгвстни и иностранни ц-Ьнни книжа; чеко
ве, кредитни писма и пр. Даване гаранции за търгове и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни съ . . . . . . .
4 % год. лихва.
Съ срокъ най-малко 6 м-всеци съ 4Vi'/o г. лихва.
Влогове по-гол'Ьми отъ 10,000 лева по особни споразумения.
Полагатъ се особенни грижи за покупка и продажба
на чуждестранни ц-внни книжа.
Банката има постоянно въ депозитъ различни мастни ц-внни
книжа, които може да предава веднага въ веЬко
желаемо количество.
Щгвпоржчва особено своя новооткригь отЬлъ -за купуване я
продаване зърнени храни на комисионна.
Твхното приемане и манипулиране се извършва съ най-гол-вио внимание. За предадените й храни на консигнация Бан
ката дава авансъ при най-иэносни условия.
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Първа Българска Фабрика за Дараци
Г*

\¥ съ гуми „ШШЬОР".

еж най-добрит*, елегантни и евтени.

КАСПЙЧАНЪ .

•

а

Француско осигурително дружество
ПРОТЙВЪ ПОЖАРЪ (основано пр-бвъ 1828 год.) и ЗА ЖИВОТЪ
(Частно предприятие подчинено' на Държавния Контроль)
.-•,-.
Основано пр*зъ 1829 година.
(
• ••!.'•" *•: Парижъ, Пласъ Вандамъ № 9.

••-.-'••hy-

Опълномощено да действува въ България съ Височайши указъ
отъ 30 Ноемврий 1897 год.

Въ фабриката ми се изработватъ отъ солидна крлгла и ножообразна Стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа ШЫисЬ,
(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 вевкаквй други телни изд-влия, необ
ходими за дарацигв.
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и всвкакви други машини, мотори и твмъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява и допра-.
вя каквито и да било машини, дараци и др.
:
:
Давамъ най-подробни св-вдения за работата " Работа солидна, конкуренция на всички европейски фабрики. Референ. ции цо работата може да се поискать отъ всички сливенски
текстилни фабрики.

| Дирекция за България въ Софая, ул. Търговска № 3.
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Димитьръ С. Таракчиевъ ~- Сливевъ;

:

Агенции въ всичкипт градове на Царство.

ЮНИОНЪПОЖАРЪ
' Капиталъ и гаранции 148 милиона лева
Платени Загуби отъ основавянието на Дружеството 322 милноня левя.

ЮНИОНЪ ЖИВОТЪ
..•-.., Капиталъ и резерви 210 милиона лева
Загуби и осигуровки платени от» основаваннето на Д-вото 370 милиона лв.
За всвкакви сведения! и тарифи, умолява се початаеиата публика да се
отнесе до Дирекцията за България на Д-вото ЮНИОНЪ.

Борисъ х. Калчсвъ

Кред. Акц. Дство ^Бжджщность", Варна, въ ликвидация

София, Бул. Дондуковъ № 47.

На 8-й августъ т. г., 10 часа пр*ди пладив, въ кантората ни, ул. „Ца
риградска", ще се произведе търгъ съ явна конкуренция, за продаване на
сл-вдоющигв дв* магазин принадлежащи на кред. акц. д-ство „БАджщность"
въ ликвидация, въ гр. Варна:
:
1)9/12 Деветь дванадесети части отъ магазия паянтова, на жгъла на
улицигв .търговска* и ^софийска", цялото пространство около 112 квадрат
ни метра, съсвдна съ магазиит-в. на: ~ Халилъ Ефенди, Ахм. Биджанъ, ^'Яаи
Авлавиди, д-ственна магазия и ул. „Търговска" и .Софийска', оп/Ьнени деветьтв дванадесети части за лева 12000.
2) Магазия — паянтова на ул. .Сопотска", съ пространство оноло 4Б
кв. метра, съсвдна съ магазиитв на: Халилъ Ефенди, Ахм. Биджанъ, на дру
жеството и ул. „Сопотска", оцънена за 5600 лева. И двъчгв магазин еж въ
центра на пияцата. ..,.
.-..,:•
Ако до 24 часа сл*дъ първия* търгъ, се наддаде 5%) търгътъ ще се
продължи още 24 часа т. е. до 10-й августъ.
За правоучастие въ тър^тъ се иска залогъ — 10% отъ оценката.
Ако търгътъ се удобри, което ще се р-Ьшя още същия день и ще се
съобщи писменно купувачу, той е длъженъ да внесе остатъка отъ стойносьта въ Бълг. Нар. Банка, до десеть дни отъ приключването на търгътъ,
сл*дъ което ще му се издаде надлежния актъ.
« '-•
.Разноскигв: телалие, общинско право 2 %» нотариалната мита и гер
бовия сборъ еж за смъ-тка на купувача.
*
;;
i
Варна, 6 юлий 1918 год(
|
..•.•••:•
Кред. Акц,
Д*ство „Бмдмщношь* в* ликвидация
л
~торщ Як. НаПдешвъ и С-ие,
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.;м. Генерални представители за България на най-голямата и
реномирана въ Европа фабрика аа вършачки*.

Хайнрихъ Ландъ, Манхаймъ (Германия).
ВършачкигЬ с л съ и безъ апаратъ за дребна слама отъ 3 до 16
конски сили, най'усъвършенствувана и эдрава конструкция.
Пр*въаходствувать разните други системи.
КупувачигЪ да се отнасятъ аа споразумение направо до йасъ,
съ поср-Ьдници не работимъ.
; |
Вс-вки нашъ купувачъ има лраво безплатно да се ползува отъ
курсътъ ни аа подготвяне опитни машинасти.
.
Ц1ши и условия даваме само на сериозни купувачи.
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