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ИЗЛИЗА
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СрЬда и Сжбота
Лбонаментъ га Бъпгария:
За година , . 10 лв,
> 6 м-ца - . 5 „
, 3 м-т , . 3 ,
За странство:
За година . .18 лв.
. 6 м-ца . . ю ,
винаги предплата.
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LE PHARE DU COMMERCE.
С У Б С И Д И Р А Н Ъ О Т Ъ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАСКАТА Т Ъ Р Г О В С К И КАМАРИ.

Оргапъ m информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
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Единъ брой 10 стот.

•

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.
Пощ. кутия №;б1.

Телефонъ Нг 223

ОТВОРЕНА | Е ПОДПИСКА.

на

„Бълг., Търг., Промишленъ и Банковъ Пазаръ"

АБОНИРАЙТЕ СЕ НА ^ Т ъ р Г . Г л а С Ъ " .

И Н А В1»СТ1ШКЪ

„ТЪРГОВСКИ ГЛАСЪ"

П. Г.
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Известяваме Ви, че учредихме въ София съдружническа тър.говско-издателска фирма, която ще редактира и издава, съ сътрудни
чеството на мнозина вещи български обществени деятели, финансисти
и икономисти, редъ народостопански и търговско-политически списа
ния и вестници.
Учредената фирма се зарегистрова отъ Софийския окрдженъ
сждъ подъ № 69 отъ-1911 г. и слиция сждъ потвърди това съ удо
стоверението си отъ 26 юлий 1911 год. подъ № 14720..
За да отговори на предназначението си, фирмата ни ще почне
не по-късно отъ първи октомври т. г>. издаването на илюстрованото
рекламно списание .БЪЛГАРСКИ, ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНЪ
И БАНКОВЪ ПАЗАРЪ" и това на въхтникъ „ТЪРГОВСКИ ГЛАСЪ."
Означеното списание отъ начало ще бжде месечно, но постепенно
ще достигне да излиза всека неделя. Въ списанието българските
търговци, индустриалци, занаятчии, банкери и земледелии винаги ще
намйратъ точна картина за положението и нуждите на българската
вносна и износна търговия, на националното производство, кредита и
финансите на държавата, окръжията и общините, но неговата зада
ча пр^ди всичко ще се състои въ илюстрованото рекламиране на
промишлените заведения, на произведенията, съ които търгуватъ тър
говците и стоките, които произвеждатъ българските производители.
Въ списанието ще намйратъ • место и рекламите на адвокатите и
лекарите.
•
Рекламите, освенъ това, ще се придружаватъ и съ сведения и
клишета за рекламираните предприятия, фирми и пр., а сжщо и съ
биографически данни и портрети за заслужилите на народните ни
индустрия, търговия, занаяти, предприемачество, банкерство и земле
делие дейци;
• • • ' ' " ,
;.'••'
.Въ това отношение службата на списанието ще бжде неуценима,
защото то ще бжде единъ илюстрованъ каталогъ, въ който търгов
ците, производителите и консуматорите ще намерятъ всичките по
требни темъ сведения и статически данни. • . '- '
Вестникъ „ТЪРГОВСКИ ГЛАСЪ" ще излазя отъ началото два
пжти въ седмицата, но въ едно' най-продължително време ще стане
ежедневникъ.
. . • ' ' • ' , •
Казаниятъ вестникъ попълва празднотата, която се чувствува
отъ органъ, предназначенъ да защищава законните стопански и данънни интереси на търговците, индустриалците, банкерите, занаят
чиите и земледелците и да разглежда, безъ лична и партизанска
тенденция, всички актуални политически и икономически, кредитни и
финансови въпроси, които интересуватъ българския народъ и засегатъ
интересите му.
Вестникъ „ТЪРГОВСКИ ГЛАСЪ" ще бжде и най-добре инфор
мирания вестникъ за всичко, което става у насъ и въ странство.
Въ него, обаче, наредъ съ достъпното и избрано четиво, ще се
представятъ клиширани и всичките факти и събития, които интере
суватъ търговците,' производителите и техните домашни.
Наредъ съ мерките, които редакцията ще тури въ действие за
засилване на търговските отношения между България, Сърбия, Ромжния, Австро-Унгария, Турция, Гърция и пр., тя си е осигурила и
сътрудничеството на много славянски деятели и за развитието на
търговския обменъ между Българското Царство, Русия и другите
,

-

Вестникъ „ТЪРГОВСКИ ГЛАСЪ" сжщо ще печата рекламите
на търговските и други фирми, но безъ илюстрациите, за които го
ворихме по-горе и които еж. предназначени само за списанието „Бъл
гарски, Търговски, Промишленъ и Банковъ Пазаръ."
При това положение, ние верваме, че появяването на в. „Тър
говски Гласъ" ще се посрещне съ задоволство и подкрепи отъ всич
ки като се има предъ видъ цельта, която ще преследва и се държи
сметка и за обстоятелството, че осебно индустриалците и занаят
чиите сега еж лишени отъ какъвто и да е органъ, въ който чрЪзъ
особни специални за индустрията и занаятите отдели, ще се из
лагать и осветляватъ всичките въпроси, които затегатъ техните
интереси. Отъ тукъ нататъкъ в. „Търговски Гласъ" ще бжде органъ
на всички тези законни интереси.
Настоящиятъ циркуляръ изпращаме до всички лица, и фирми
въ страната и въ странство, на които ще започнемъ не по-късно отъ
първи октомврий т. г. да изпращаме и гореказаните си издания, ка
то се надеемъ, че те ще ги приематъ, за да подкрепятъ инициати
вата ни която е предназначена да служи на обши интереси и която
ще се развива въ'тесно единение съ министерствата и учрежденията,
Които еж повикани да работать за повдигане на българската търго
вия и националното производство, съ решенията на Търговско Ин
дустриалните камари и тези на съюзите на. сдружените търговци,
индустриалци и занаятчии.
<
Всичко, що се отнася до списанието и вестника, «изпра
ща до редакцията и администрацията — София, ул. „Кракра1 J\2i3.
Съ почитание: fl- Д Р А Г У Л Е В Ъ
ФАБРИКА
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СВИЩОВЪ-ВАРНА.
Телеграф, адресъ: ЕКИМОВЪ.

Търговия съ зърнени храни и др.
Агентура—Комисиона-4-Експедиция и обмитване
на разни стоки.
Комисиона на зърнени храни при най-износни
условия.

„Флорика" е поефтинш!

в

До господа земледФлцит*!
Наближава времето да предпазвате жи
тото отъ ГЛАВНЯ. Най-доброто сред
ство е саламура ,Флорика" отъ фаб
риката .Флорика", Крайова, Ромжния.
15 годишенъ успехъ.
Цена на пакетъ 25—30 ст., съ което |Н
се пръска семето за 10 декара.
"
Продава се въ всичките дюкени съ. Колониалъ, Железария и Землед. Машини.
Главенъ представитель за България е

ХЕРМАНЪ К Р Ь О Н И Г Ъ .
======= Пазете се отъ
фалшификация

Внимавайте на марката „ФЛОРИНА"

Въ всичките банки се стремятъ, щото личното порлчителство въ саециалнигв текущи см'Ьтки да го зам^нятъ съ реална га
ранция. Това е разбираемо. Ре
алната гаранция е по-здрава, по
сигурна за банките и по-прак
тична за длъжниците: за банка
та е винаги подобре да има сре
щу креансата си единъ имотъ,
пазарната ц-вна на който всекога надминава креансата въ 40 —
5 0 % , отъ колкото подписите на
двама или трима поручители, чий
то имотность никога не може да
се прицени въ точность; за длъж
ниците е по-практична, защото,
давайки гаранция своя недвижимъ
имотъ, длъжника е свободенъ
къмъ своите познати и прияте
ли, нема никакво морално и ма
териално задължение да имъ ста
ва и той отъ' своя страна пору
читель за еж щата, а некога и
за по-голема сума. А колко ду
ши еж се съсипали отъ поржчителство!
Признавайки големото превъз
ходство на този видъ гаранция,
бившото управление на Българ
ската Народна Банка я беше въз
приело; то я популяризираше
между своите клиенти. И дирек
тори, и началници на отделения,
и контрольори и по второстепен
ни. чишвфщи- я -препоржчваха
най-възторженно на клиентите
на банката.
Съ емвняванието отъ демокра
тическото правителство на ста
рото управление изглежда, че се
смени и този здравъ възгледъ на
банковото управление. Новото
управително тело на банката,
увелчено въ вихъра на разни
други непроучени реформи, за
брави сжщественното. Много тър
говци се оплакватъ, че Българ
ската Народна Банка, вместо да
улеснява откриванието на специ
ални текущи сметки срещу ре
ална гаранция, затруднява ги съ
хиляди и хиляди полезни и без
полезни формалности, отъ които
хората бактисватъ и най-после
махватъ съ ржка и отиватъ въ
чуждите банки, които много побърже и по-лесно откривали ис
каните кредити. На иекои кли
енти било казано, че кредита за
ипотечните заеми, бидейки огра
ничен^ не можели да имъ откриятъ исканите специални те
кущи сметки, а на други, следъ
събирание дълго време информа
ции за кредитоспособностьта на
искателя на сметката, отказвали
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Алеко Т. Новаковъ-София
= = КУПУВА и ПРОДАВА = за своя и за*сметка на клиентите си всекакви

"""•"• • ЦЪННЙ'КНИЖА • • •
акции, облигации, лозове и пр. по най-износенъ курсъ.

••: извършва посредничество :••
за всекакви търговски, финансови и банкерски зделки; цесии,
ипотеки, текущи сметки и пр..
Кантора ул'. „Веслецъ'' Us 8, телефонъ М 805.
Телегр. адресъ: АлеКО ШваКОБЪ.
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Англо-Българско Анонимно Дружество
рАРКИСЪ КУЮМДЖМЯНЪ
:— Варненски клонъ.

Известява на почита емит* си клиенти, че пристиг
наха вече шевнит* му машини „БОГИНЯ", движими
съ ржка и крака,
които превъзходствуватъ надъ всички други системи по своята здра
ва и усъвършенствувана конструкция.
Не купувайте шевни машини до, като не видите и се убедите въ голе
мите преимущества на машината „БОГИНЯ".
Цените на „Богиня" конкуриратъ цените на всички системи отъ
този родъ машини.
Складове при всички клонове на фирмата въ Русе, Пловдивъ,
— £офия и Варна. —

Мушами непромокаеми

чисто и просто. Тази банкова по
литика ни се вижда много лоша.
И действително, има ли по-глу
паво нещо отъ следното реше
ние: ако искате специална те
куща сметка подъ личното поржчителство на 2—3 поржчители — ниа кредитъ, а ако искате
специалнл текуща сметка срещу
първа ипотека на единъ недви
жимъ имотъ, находящъ се, може
би, въ най-търговската часть на
града. Нема такъвъ! Ще ви кажатъ, че капитала определенъ
за ипотекарни заеми е изчерпанъ
или че имото ви има една малка
ипотека къмъ банка X., а ние
сме взели едно решение по принципъ да не даваме ипотечни за
еми на лица, които иматъ такивм сключени при чуждите или
частните банки. И при по-ната
тъшните си обяснения ще почнатъ да ви ув-вряватъ, че въ то
ва имало големъ смисъль, че то
било демократично, защото се
давало възможность на повече
хора да се ползуватъ съ ипотеч
ния кредитъ и защото се избел
вала спекулацията на некой ли
ца, които, ползувайки се отъ по
вишението цената на недвижимостите въ България, подновяватъ ипотеките си само и само
да взематъ повече пари. Колко
то и да са..по форма приемливи
тези обяснения на господата отъ
Централното управление, т е неиздържатъ критика по сжщество.
При отпущането на заемите, би
ло краткосрочни или дългосроч
ни, гледа се, до колко е осигу
рена сумата, която се дава. А
не може и дума да става, че за
емите дадени срещу гаранция на
недвижимъ имотъ еж винаги по
добре гарантирани отъ колкото
ония, дадени срещу поржчителството на две лица и нема ни
какво значение, дали длъжника
по-напредъ е ималъ ипотека въ
некоя чужда банка или не.
При големите мжчнотии, кои
то Българската Народна Банка
прави при сконтото, обясними еж
и гореистъкнатите мжчнотии при
откривание на специалните те
кущи сметки срещу гаранция на
недвижими имоти. Управлението
е последователно. Ние за него
не пишемъ, не. Нишемъ за да
обърнемъ вниманието на г-на ми
нистра на финансите, който убе
дени сме, не ще сподели по
грешните възгледи на управле
нието на Българската Народна
Банка.

за покриване търговски стоки, храни, земледелчески и други машини,
кола, тухли, керамиди. Употребяватъ ,се и за пренасяне (превозване)
грозде, за палатки панаирски, военни и пр. и пр.
====== Има и специялни размери за открити вагони.
,
Складъ въ големи количества и много видове и големини при

А. ПАППАЗОВЪ

Братия П. и И. Бъклови

Сапуни, парфюми, пудри, кремове,
косметици и др.

Н/впи и качества безъ конкуренция.

БУРГАЗЪ.

пловдивъ.

• Продажба на едро и дребно.

Фабрика на В. Щевъ
Ф А Б Р И К А ' в а • вейкаиъвъ видъ -шоколади.
ФАБРИКА а а всекакъьъ видъ 'боябони

*i*i

Фабринигв изпълняватъ съ намалени цени поржчки отъ
,.„. 20 дева нагоре. .== ;.==
K

При Василъ Цончевъ
Експедиторъ-Комисионеръ

"=='
.

'

3 Ф А Б Р И К А за апглийски биешоити и =====
•
нити диабети чепъ хл*бъ.
А Ф А Б Р И К А на счеарштвп (спармацетови) свещи.
Адреса Фабрики В. •П*евъ.\София, ул. ^

За специалните текущи смътки въ Бъл
гарската Народна Банка.

' "*"""

Екимъ Маноловъ & C-ie

Сбфия, 5 августъ 1911 год.

славянски земи.

'

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

•

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ

1
2

За обявления:
гармопденъ редъ на 1-ва
стр. 1 лв., на П-pa и III
стр. по 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки.
• Ла. повече обнародвания
ТуЯ"Ь прави особенно спо
разумение.

i ilZSib i
ЯтЕИМЯ

,,' "' ' въ Бургазъ z

:

се намира постояненъ складъ оть петрола
на БР.НОБЕЛЪ.
= = Продажба въ каси. =====

•I 1

„X Ю К Е Л Ъ

^ ; j * ;

\ защото т-fe еж най-първокачествени.

BpoftU&f

.ТЪРГОВСКИ АФРЪ«

Стр 2.

• '

Любители на хубавото ниво!

Ст. Юрдакиевъ.

. / .

Пакъ по решенията па ек-

ната комисия, но и отъ приложителите на тарифата.
'
Споредъ чл. 8 се облагать по ст.
324а/409 съ 40 лева 1 к., а именно:

Пийте само Варненското пиво „ГАЛАТА",,защото то е едииственното
сдертпата комисия.
гараптираио отлежало и здравословно пиво, което сега се консумира въ из
•'.''• £ ' • ' / Л - •
точния край на Царството. Само пивото .ГАЛАТА* е запазило качеството '• Чл. 8 отъ закона за приложение на
а) Джакетъ дамекч вълненъ на стой
си, което имаше и презъ зимний сезонъ, а за доказателство на това еж: ху общата митническа тарифа, гласи „със ность 45 л. съ дантела по ржкавигб
бавия му цв-вгь, гъстата я-вна и приятния му вкусъ.
тавените предмети отъ разни материи, си, отъ г.оето стойностьта се уголе
Фактъ е вече, че представителите на фабриката .ГАЛАТА", въ дру както и смесите, които не еж особе мява съ 30% и повече, възлизающъ
гите градове, еж доволни отъ пивото .ГАЛАТА" и съ гордость го прода но обложени споредъ тарифата, ще на 62 л.
вать на клиентите си, защото твмъ не се повърща размътено пиво, както се облагать съ мито на uo-високо об
б) Сжщо дамски вълненъ на стойна представителите на други некой фабрики.
ложената материя, когато поради въ ность 50 лева съ дантела по яката си,
Фабриката ,ГАЛАТА" има вече и свой буфетъ съ градина разполо веждането на по-скжпата часть отъ отъ което стойностьта се уголемява
жена надъ фабриката на най-високото а хубаво место, отъ кждето града състава или емвсьта, стойностьта на съ 30% и повече възлизащъ на 68 л.
Варна, околностьта му и морската повърхность имэтъ приятна и живописна съставения предметъ или смесь1 се
в) Сжщо дамски вълнёнъ на стой
гледка.
ност ь 54 л. съ гарнирана копринена
уголемява съ 30% и повече.
Отъ влизането на тарифата въ,си дантела антредьо, отъ което стой
ла и до днесь експертната комисия ностьта се уголемява съ 30% и по
по тоя членъ не е могла да даде едно вече възлизающъ на 71 лева.
П и й т е само в к у с н о т о . Г А Л А Т А * пиво.
г) Блуза дамска памучна на стойположително решение на въпроса касателно разликата на смесьта отъ ностс 8 лева съ прошарено коприне
разните материи облагаеми съ мито но антредьо отъ което стойностьта се
на по-високо обложената материя т. уголемява съ 30% и повече, възли
е. стойностьта на съставения пред зающъ на 12*50 лв.
Централь Цариградъ; клонъ Варна, ул. Габровска, № 30
метъ или смесь, който уголемява съ
II.
30% и повече целия съставенъ пред
При
вноса
въ
царството
вместо по
метъ отъ разни материи. Естествено е
Гол'Ьмъ складъ огь разни мелнични, фабрични и землед/влчески
действителната
си
статия
338*2б'/405
това предизвиква постоянно но?адоартикули.
волство отъ една страна на търгов съ 5 лв. 1 крг. еж обложени по ст.
Въ склада ни продаваме за канализация американски тржби, галците, а отъ друга на частните лица 324а/409 съ 40 лв. 1 «крг. а именно:
ванизиранй и черни отъ всъкакви мерки, части за гвхъ, кранове, раз
д) джакетъ дамски вълненъ на стойкоито си доставятъ по поржчка отъ
ни маркучи каучукови и конопени и пр. Имаме сжщо за мелници и
ность 45 лв. съ дантела по ржкавите
странство
за
себе
си
и
то
единъ
пжтъ
фабрики „Английски кожени ремъци" и ремъкъ .Балата*, ремъци ко
въ годината единъ джакетъ вълненъ си възлиза на 47*25 лв. стойность,
нопени за елеватори, разни съединители за ремъци и сжржмъ, мел
дамски или една памучна блуза дамс значи уголемява се само съ 5%.
нични чукове, копринени сита, памукъ за чистене машини .Юстюпю,"
е) Сжщо дамски вълненъ на стой
ка и други горни дрехи.
разнп масляики, азбестъ на листь и шнуръ, саламастра, амянтъ клинность 50 лв. съ дантела по яката си
грить и бакърени нитове и пр. пр. за харманъ машини, тржби за каТълкуванията, които е дала до сега възлиза на 54 лв. стойность, значи
занъ, кранове за казанъ, енжектори, барометри, водомери, стъкла и
експертната комисия, се диктуватъ уголемява се само съ 8%.
пр. пр. Сжщо се намиратъ при насъ Руски минерални масла 1 качество,
отъ фискални съображения, защото
(Бъ администрацията на в. «Тър
американски цилиндровимасла нарочно за мотори Disel otto — Възекакъвтя и да било платъ конфекциговски
Фаръ* еж задържани два въл
линъ и др. масла, сжщо разни помпи, боръ машини, пили, триони, паф
ониранъ, ако има по себе си съвър
ти, духала, чукове, йорсове, стомана (чиликъ) и др. потреби и пр. Са
шено незначителна часть коприненъ нени дамски джакети, отъ които еди
мо едно посещение или една кореспонденция е достатъчно да се уве
платъ или копринена дантела, ще треб ния е съ дантела копринена само по
рите въ горното, а така сжщо и въ ИЗНОСНИТЕ цени, по които ние
ва да мине къмъ оная статия на та яката си, а другия е съ дантела ко
продаваме както и въ доброкачественостьта на стоките.
рифата, която предвижда най-големо принена само по ржкавигв си и ос
мито, като неуспоримъ фактъ .служи вободени презъ настоящата година
При поискване отъ клиентите можемъ да имъ доставиме какъв
и обстоятелството, че въ самите мит отъ Варн. Митница и обложени по ст.
то артикулъ поискать направо отъ надлежните фабрики.
ници чиновниците, било отъ страхъ 324а/409 съ 40 лв. мито 1 крг., вмес
Поржчки се приематъ и писменно, като се изпълняватъ бързо
на отговоряоеть, било отъ'акуратность, то по действителната си ст. 338'2(Т/405
и акуратно.
къмъ дългътъ си и пр., такивато сто съ 5 лв. мито 1на 1 крг. Предлагаме
ки подвеждатъ къмъ по-скжпо обла- на експертната комисия при Минис
гаемъ материалъ и оставатъ се,, ако терството на Финансите въ продъл
X
X. нематъ
работа, да губятъ времето си жение на 1 месецъ огъ днесь да де
въ разправии и оспорвания неща не легира на наши разноски свой чиновжелателни, неща съ които се съчда- никъ специалисть по митническата та
ватъ спжнки въ търговията вместо рифа и ако той реши съвместно съ
други двама вещи лица, че въпрос
задължителното желание.
Съ 45 стай, съ централно водно отопление, е най-удобния, понеже се
ните джакети еж правилно обложени
Всекиму е пресно въ памегьта. отъ митницата, ще получи едно въз
намира въ центра на града, до самия входъ на новопостроената ми
следъ влизането на тарифата в-, си награждение отъ 1000 лв.).
нерална баня и единственъ въ София по своята елегантность, чистота
ла, нареждането на експертната ко
и по цени е доетжпенъ за всекиго.
ж) Сжщо дамски вълненъ на стой
мисия за вълнените дамски джакети
Телефонъ № 1029.
Стопанинъ: Н. Т. Янакиевъ.
съ нищожна часть копринени аплика ность 54 лв. съ гарнирана копринена
ции, да се облагать като копринени дантела антредьо, възлиза на 59 50
дрехи по статия 317/409 съ 20 лв 1 лв. стойность, значи уголемява се са
кгр.. вместо по ст. 338*26 съ 5 лв 1 мо съ 10%. /
кгр., разбира се, ако апликациите гж
Извъхтявамъ на Г. Г. посетителите на столицата, че
• Ш.
кспринени и обратното — ако ли еж
хотела ми отъ 15 априлъ т. г. се премести въ центра на
При
вноса
въ
царството вместо по
тюлени (дантелени) — по ст. 324а/409
града ул. „Търговска" и Бански площадь до самите мине
действителната
си
ст, 369/406 съ
съ 40 лв. 1 кгр.; следователно на
рални бани. Той има 36 е л е г а н т н о и комфортно мобе5.59 лв., 1 крг. е обложена по ст.
времето
си
това
експертно
решение
лирани стаи задоволяващи и най-изтънчените вкусове. Хо
биде обжалвано отъ заинтересованите 324а/409 съ 40 лв. 1 крг. а именно:
тела е поставень на най-строги фамилиярни начала. Удо*з) Блуза дамска памучна на стой
търговци, но не се уважи отъ експер
бень е за г. г-да представителите.на търговски «кжщи и
ность 8 лв. съ прошарено копринено
тната
комисия,
защото
бё
дело
на
семейства. Инсталиранъ е съ централно парно отопление,
самата нея, следствие на кое го, въп антредьо, възлиза на 9*60 лв. стой
електрическо осветление и телифонъ № 1G90.
реки волята и желанието си, търгов ность, значи уголемява се съ 20%.
Бърза и чиста прислуга съ най-умърени ц-вни.
ците, български граждани и българ
Както вижда читателя положител
Съ почитание: Т. Ив. ВУРГУРИЕВЪ*
ски поданици, подириха другаде под ната норма за определяне дефиници
крепа—отъ консулите на великите си ята на количеството въ размера на
шв
ли и въ резултатъ техните справед материала или смесьта по стойность
ливи оплаквания се уважиха и въп съ 30% и повече, а не по долу отъ
роса се реши въ смизъдь, щото ап 30%, се съдържа въ чл. 8 отъ зако
ликациите при облагането на дамски на за приложение на общата митни
те вълнени джакети да останагь безъ ческа тарифа; следователно излиза че
значение.решенията на експертната комисия не
Пжтницитъ, които пжтуватъ ЗА и ЧР'ВЗЪ Русе ще останатъ найСледъ тезъ нареждания, отъ ек хармониратъ съ принципите и изис
доволни, ако отседнатъ и гостуватъ въ хотелъ .ЕВРОПА", който е
спертната комисия последва прото- кванията на закона, та и тълкувания
най-просторенъ, най-комодно мобелиранъ и най-чистъ.
колъ № 92 пунктъ 9 отъ 1909 год., та й, основани на митническата тари
Пази се най-големата тишина, прислужва се бързо и акуратно. Има
съ който нареди дамските дрехи отъ фа, еж безъ значение и като такива
свой отлично уреденъ ресторанта., добре посетенъ само отъ отбрана
вълненъ платъ гарнирани съ копри не могатъ да бждатъ задължителни
публика изъ най-интелигентната среда; сервиратъ се чисти и вкусни
нена дантела антредьо, като дантели за обществото, защото те преди всич
ястиета, при добри и натурални напитки.
да се облагать по ст. 324а/409 съ ко нвчатъ законната санкция, поне
40 лв. 1 кгр., сжщо и съ протоколъ' же не еж поднасяни съ указъ на
Отъ съдържателя.
№ 83 пунктъ 4 отъ 1910 год., блузи Царя на удобрение и обнародване въ
дамски памучни прошарени съ копри „Държавния Вестникъ*, както пред
нено антредьо, като копринени дан писва това. чл. 44 отъ нашата кон
тели, — по ст. 324а/409 съ 40 лв. ^ ституция.
кгр., вместо по собствената си статия
369/406 съ 3 лв. 1 кгр., при всичко,
че съставляватъ нищожна часть отъ
копринена дантела антредьо, което
нема значение при облагането, когато
Основенъ капиталъ 1,000,000 л в . напълно внесенъ
въ сжщность преобладающая матери
Тазгодишната германска реколта.
Основана 1895 година
алъ по цена, по качество, по коли
Огчета за реколтата, публикуванъ
Извършва ваЬкашьвъ вндъ балкони олерацви:
чество е вълнения, а другия — памуч
-•отъ
германскою императорско стати
сконтира търговски ефекти; прави заеми срещу лични гаранции и съ
ния; обаче безирайки се на тези ек
залогъ на ценни предмети и стоки:
спертни решения, митниците облагать стическо бюро, изтъква, че продъл
Открива текущи сметки срещу лична гаранция и ипотека на недви
на общо основание такивато артику жителната суша се е отразила неблаго
жими имоти; Купува и продава чекове за въ България,и странство,
ли, при всичко че имаше случай, где приятно за пролетните зърнени хра
прави и парични преводи;
то дамски вълнени джакети, които ни; въ много места зърната не се на
Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
иматъ дантела само по ржкавите си лели и житата не изкласили. Очаква
или само по яката си, беха обложени се недородъ на овеса. Силно постра
РАЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.
като дантелени копринени дрехи. Ос дали пасбищата и чуетвува се тех
порено те ва облагане, отговорътъ бе, ния недостатъкъ. Запаса отъ сено,
Приема влогове:
че тая дантела съставлявала лицевата предназначенъ за зимата, още отъ се
БЕЗСРОЧНИ съ 5% годишна лихва. СРОЧНИ за до 2 г. 5%% г. лихва.
страна на дрехата и като такава пра га се дава за храна на добитъка.
СРОЧНИ за до 5 години 6% годишна лихва.
вилно еж били ужъ облажени.
Телеграфически адресъ: „Индустриална Банка*'.
Категория XXV — облекла (горни
ТЕЛЕФОНЪ № 17.
и долни дрехи) предмети шити и пред
мети за накитъ съ изключение на
ония направени отъ хартия, кожа,
Руската търговия въ Одринския
каучукъ и мушама въ свръзка съ ка
, вилаетъ.
тегория XXII — вълна, козина и дру
Споредъ сведения на Император
ги животински влакна и изделия отъ
техъ и XXIII — памукъ и памучни ското Руско Министерство на Търго
изделия — отъ тарифата, при реше-^ вията и Индустрията, разни руски
Търговска кжща въ Лаипцигъ (Германия)
нието на единъ предметъ, отъ какви продукти почватъ да намиратъ доразни материи е съставенъ, явява се бъръ пазарь въ Одринския вилаетъ,
и София (жгъла на ул. „Анг. Кънчевъ и Денкоглу").
за експертната комисия въ необходи гдето еж били изнесени въ 1908 г.
Дава най-точни и най-верни сведения за всички нужди" на индустри
мость да съблюдава чл. 8 отъ закона 5,773 тона брашно, 5813 тона захаръ,
алците и търговците. Кжщата моли интересующите се, преди да се
за приложение на общата митническа 2,568 тона спиртъ и 17,497, 441 кгр.
решать да си доставятъ каквото и да било отъ другаде, да
тарифа. Действително забележката петролъ.
поискать и нашата оферта.
къмъ ст. ст. 405 — 410 на категория
Освенъ това, местното население е
Споразумения за всичко или направо въ Лаипцигъ (Arndtstr. 65) или
XXV — облекла (горни и долни), почнало да възприема употребата
до представителя ни въ България — Н. Беловеждовъ и С-ие — Со
предмети шити и пр. — отъ тарифа на слънчогледовото масло, памученифия (жгъла на ул. „Ангелъ Кънчевъ и Денкоглу". Телефонъ № 734.
та позволява готовите дрехи и вра те производения и тия, изработени
товръзки отъ различни платове и ма- отъ мукава.
•,
.
•
терияли да се облагать съ мито спо
Това,
което
възпира
проtреса
на
редъ случая по плата и материала,
руската
търговия
вь
Турция,
то
е
който е обложенъ п> тарифата съпо
австро-унгаркката
конкуронция,
която,
високо мито, но съ условие да пре
вишава стойностьта на съставения като изпраща производения по-долни,
предметъ или смесь съ 30% и пове пласира ги на цени твърде ниски,
ВА Р НАче, което нещо въ никакъвъ случай каквито, ако руската търговия въз
не се изпълнява не само отъ експерт приеме, рискува големи и абсолютни
загуби.
.

Любители на хубавото пиво,

Г. Беязджиянъ & С-ие

ГРАНДЪХОТЕЛЪ

,Д1РЕНТАНЪ"

ХОТЕЛЪ „БЕРЛИНЪ".

Хотелъ „Европа"- Русе.

х:
Sennets ^
ffi ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА
пловдивъ

:х

БАНКА

Външни сведения.

Статистични св-Ьдения.

&??-=—^т

Д-рь Ив. Парлапановъ

Чжмшировъ & Сребровъ

Представителство, комисиона, експдиция.

Маппфактуряия магазинъ
на

Д. Калояновъ
търси сериозна госпожицата касиерка по възможность да разбира и
шапкарство. >
Справка магазина,
•<•.'_

ХРОНИКА.
За знание.
'
Поради праздницитЬ, пр*зъ ид
ната седмица вестника ни ще излвзе само еднажъ (на 19 того) въ
двоенъ брой.
„Търговски фаръ"
нема-да прекрати сжществуванието
си съ започването да се издава про
ектирания въ столицата „Търговски
Гл^стй'ГНапротивъ, оттГ11алалото на
идната 1912 година ще почне~да из-;
лаза три пяти седмично, защото отъ
това се оказа въпиюща нужда въ
отечествения ни пазаръ.
•
Инжинеръ-Механика.
г. Илия Христовъ премести канто
рата си въ собствения си домъ на
улица „Кавалска."
Дирекцията на желЪзницигЬ.
се намира подъ силните протести и
атаки на бургазките търговци-житари за.мерката й да отмени въ ущърбъ
на търговията досегашния редъ на
маневриране предъ стифовете и скла
довете отъ жита на търговците. Въ
тая щетна за интересите имъ мерка
търговците съглеждатъ едно желение,
единъ стремежъ на дирекцията да имъ
отмъщава, да ги съсипва. Та и инъче необяснимо е, защо отъ едно вре
ме насамъ тя, дирекцията, само дири
причини и поводи да се заяжда съ
бургазките търговци и да повдига
въпроси за спорове, какъвто беше
и въпроса за хангарните наеми. Огъ
. тия постжпки на дирекцията форма
лизирали еж се и търговските кама
ри въ Пловдивъ и Бургазъ, които,
твърдо държейки за интересите и пра
вата па търговците, на 10 того еж
проводили въ София свои делегати да
отстояватъ предъ правителството ка
узата на увредените. По поводъ на
това дирекцията е намерила за добре
да намери етапъ и да създаде модусъ
за отстжпване отъ упорството сч и е
проводила техническо лице въ Бур
газъ на самото место да измисли,
подъ какъвъ видь да се възвърне
старото положение въ маневрирането,
за да не се накърни, отъ друга стра
на и нейния престижъ. За Бога, та
бива ли така дирекцията да си уст
ройва игри и забавления съ инте
ресите и правата на търговците? А
това струва пари на държавата, стру
ва командировки за лудо.
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отъ една. година насамъ, построй»
еж се, строятъ се и има да се построятъ вжтрешни фабрики за шаяци
и гайтани, което ще да повреди ощд
повече на нашата текстилио-изибсаа'
търговия и искалъ е като компенса^
ция за тия отстжпки отъ Турция й на
шето правителство да предвиди за
безмитенъ вносъ у: насъ trbKQH произ
водима въ нея артикули. Посочилъ
сапуня, халвата, локума и др. турска
фабрикати. Г. т., министрите обещае
ли да направятъ нещо въ тая смиЧ
съль, за да помогнатъ нашаячната и
гайтанената индустрия.
Въпроса за хангаригЬ въ Бургазъ.
Той не беше никакъ мжченъ за
разрешение, но дирекцията на же
лезниците го усложни и направи отъ
него въпросъ на борба за смърть иди
Животъ. Г-нъ Морфовъ (най-миого мо
рално зштересования отъ него, защо
то идеята, какво постройките на дър
жавата требва да рентиратъ капита
лите й и да й принасятъ реални пе
чалби—*не и относителни и идеални
— 90 на сто е негова, та за това ; и,
когато респективните министри отстжпиха, на молбата на търговците да се
намали наема на 3 лева, той държи
на 5) не можа да се убеди, че пол
зите, които, ще се добиятъ индирект
но отъ хангарите ще надмииатъ' де-'
сеторно и стоторно ползите за liapo-'
да отъ ползате, които* директно ще
има държавата, ако ги дава подъ
наемъ не съ 3, а съ 5 и 8 лева ме
търа и внесе въ него елементъ подпали-'
теленъ, елементъ взривенъ. Заинтере-,
сованите търговци мислятъ, че г. Мор-.
фовъ нЬма право да наниса такива ги
белни косвения удари _на народната
индустрия и търговия, които формал
но отъ закана за насърдчение мттната индустрия се фаворизиратъ, нвма
право, да имъ отказва отъ да имъ да
де онова, което закона имъ дава и
се готвятъ за сериозни постжпки,
предъ които той ще трвбва да отстжпи, верваме, съ скжпа цена за се
бе си. При все туй ние сме убедени,
че г. Морфозъ ще бжде благоразуменъ да жертвува амбицията си предъ
правото на търговците и въпроса ще
се свърши задоволително за послед
ните. Ако н е ' стане така, ние ще
обявимъ себе си на страната на пра
вите, които безпорно еж търговците
и ще отправимъ атаките си срещу
тъмния режимъ, който царува въ уп
равлението на жеезниците и портовете.

Единъ симпатиченъ юбиляръ, *
При с Княжево (предградието на
нашата столица) въ итименъ кржгъ
отъ домашни и роднини симпатичния
нашъ сътрудникъ, г. Еириль Бербенкови, на 19 того ще отпразнува своя
25-годишенъ юбилей на кореспонденската си дейность отъ България въ
разни руски вестници и списания. На
тая дата преди 25 години се публи
кува въ най-много разпространения въ
целата Русия по онова време „ОдессшйВестникъ" първата юбилярова по
литическа статия, подъ заглавие
Банка „България"
ч
„Контръ-революция и Стамболовъ'У
Огъ понеделникъ—8|VIII—членове писана и проводена отъ гр. В.-Търново.
те на управителния съветъ на Банка Въ казанния вестникъ г. Бербенковъ
.България" заседаваха и свършиха бе дълги години- сътрудникъ коресзаседанията на 10 сжщий, включи пондентъ отъ България. Той напуеттелно. Предметъ на разискване беха на сътрудничеството въ този вест
въпроси отъ чисто вжтрешенъ и ад- никъ преди. 10 години, когато стана
министративенъ характеръ; но най- единственъ и постояненъ кореспонпръвъ и важенъ бе въпроса за наз дентъ на най-големия, най-влиятелначението лице за директоръ, понеже нйя и най-разпространения руски ор«
пуснатата преди месецъ новина, че ганъ „Новое Время", на който не
за такъвъ е назначенъ г. Стояновъ, се прекъснато служи и до днесъ. Освенъ
гашния д-кторъ на Софийския клонъ на „Новое Время", юбиляра, г. Бер
на Народ. Банка, не бе напълно ве- бенковъ, е сътрудникъ -кореспондентъ
ренъ. Г-нъ Стоянъ беше само единъ отъ
най-сериозните кандидати, който е още: на „Торгово-Промышленная Га
и сега окончателно, назначенъ. Бан зета", „Вестникъ Финансовъ,' Про
ка «България* фактически откри мышленности и Торговли", „Еконодействията си, съгласно решението мисть Россш" и др. и се ползува съ
взето отъ управителния съветъ въ уважението и почетьта на целата ру
сжщите заседания, на 11 този месецъ. ска интелегенция, която чете хубави
те му и примерени делови статии и
кореспонденции. Съ длъжимата почеть
Новъ началникъ отделение.
ний поздравляваме високоуважаемия
Въ търговското отделение при ди юбиляръ и му пожелаваме здравие съ
рекцията на железниците на мес плодотворна кореспонденска дейность
то викантно е назначенъ г. Балчевъ, за дълги години, а на семейството му
бившъ директоръ на варненския, тър —да бжде честито да празнува 50новския и др. клонове на Българска годишния му журналистическо-кореста % Народна Банка., Независимо отъ понденски тобилей. Почитателите на
административната опитность като бан- юбиляра, които би пожелали да ческеръ, г. Балчевъ има широка опит титятъ най-радостния день въ живота
ность и по търговията, на която поч му се умоляватъ, да иматъ за сведение
ти 7—8 години бе посветенъ. Отде следния адресъ: Княжево, вила Вер*
лението, което му поверява г. м-стръ бенковъ—К. Вербенкову.
Франгя, въ неговото лице печели
единъ вещь и опитень началникъ.
Изъ контролата на меркит-Ь и теглилкигв.
Индустриални искания.
Пристигнали ежвъ централното бю^
Г-нъ Цаню X. Стойчевъ, текстиленъ фабрикантъ и първенецъ отъ ро четирите поржчани машини за мар
Габрово, по случай нахождането си киране на стъклените мерки, които
на лечения въ София и по частна заедно съ по-напредъ пристигналите
своя инициятива, но отъ името на габ две такива ще бждатъ изпратени на
ровските фабрикант се е явилъ тия контролните бюра при шестехъ мит*
дни при министра-председателя и ми- нишки пункта, презъ които ще става
нистръ на външните работи, г. Ив. Ев, само внасянето на мерките и теглил
,•,„,.{ ....
Гешевъ и при министра на финансиите ките.
г.Т. Теодорсвасъ ходатайство: българ
ското правителство да вземе присърдце Нови банкови правилници.
,
интересите на българските'фабриканти
Централното управление на В. И.
на шаяци и гайтани и при сключва ьанка е изработило и изпратило на
нето на търговския ни договоръ съ утвърждение отъ финансовия минисТурция, като мерка за сигурностьта теръ следните правилници: 1) правилна вноса ни въ Турция, да издейст никъ за заеми, срещу залогъ на сто
вува, щото тия артикули да не се об ки, 2) правилнйкь аа личенъ, кредитъ
лагать тамъ съ мито. Г-нъ х. Стой и 3) правилникъ за заложните обли*
. ;• •••••:.
чевъ е обяснилъ, че освобождаването гации.
на тия артикули отъ мито при вноса
имъ въ Турция е въ интересъ и на Таксуване на зелена царевица въ
двата народа: а) защото турското на
'
селение ще има материали за облекло вжтрешно съобщение.
Зелената
царевица,
подавана
sa-npi*
по-ефтини и б) че българските шая
водъ
въ
вжтрешно
съобщение,
ше се
ци и гайтани нема да бждатъ изло
жени на опасности и прогонване нзъ таксува и превозва за напредъ но п>
турските пазари отъ конкуренцията. нвхв и условията на изкличателната
Обяснилъ той, че въ Турция, вслед тарифа № 4, за които предписано е,
ствие на скжпотата т тия матерняяи на станциите да я впишете въ номев.1
клатурата на тая тарифа.
•
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По кражбитъ въ митницигЬ.
,. ;.,
нар. каси к. 100-90
т. г. за превозване пътници само съ
Липсата на стоките отъ денковете и III кл. билети и съ пътнишките вла
Лимони сакъски
нема
0—0 00
сандъците на търговците презъ време кове №-ра 27 и 28, които ще спирать
17-—
Лимони
италиански
каса
Българсна Народна Ванна,
Хамбурп,
8
августъ,
Варненско тържище.
иа^стоенето иМъ въ митниците, напо- само когато има нужда.
Портокали Тарабулузъ
нема
Въ изтеклата неделя пакъ се забоследъкъ, като че ли бе станало сис
(Варненски клонъ)
Яфа
Спирането на тия влакове ще ста
Варна, 13 августъ Id 11 год.
лезва едро остро повишение на це Мандарини връзката
тема. При отварянето на стоката си, ва по общеприетия вече начинъ. Ка
нема
търговците често биватъ изненадвани чените въ спирката багажи и кучета
Зимница. Твърдостьта на тържище ните, изразено върху текущото про Солъ Фоча
За 13 августъ 1911 год.
13-30
отъ поставени камани и други пред ще се таксуватъ при пристигането въ то продължи и днесъ. Въ борсата има изводство въ М. 1. и за бъдъщето въ
Камбио
на виждане (чекове).
1Г80
„ Туниска
сто кгр,
мети на местото на липсалата стока. съседните станции. ше 24 вагона, които се продадоха съ М. 1:25 за центнеръ. Въ началого на
Купува продава и инкаси
11-50
. Анхиалска
миналата година, когато се оказа, че
Мнозина отъ пострадалите търговци
99.60 99-95
1Г60 Анверсъ
, Атанаскьойска
Цените на билетигв с ъ след голема охотность отъ страна на купу предречената промена на времето не
с ъ се оплакали въ министерството на
вачите.
Цените
с
ъ
следните:
4
ва
123-40123-80 123-75
7-50 Берлинъ
. Ситна (бита)
ните:
отъ
ши
за
спирка
Робертово.
фипансиитв, отъ тези нечувани скан
гона по 22% смесь по 15-90; 2 ва настъпи и жарата пакъ се възстано енана
105-10 105-40 105-35
13-30 Виена
дали, които увреждатъ кс-вки дневно клм.
гона 19% по 16, — 2 вагона по 13% ви, значително се усилиха спекула Синь камъкъ кгр.
Лондонъ
25-29 25-35 25*34
0-65
5*)
Новоселци
0-35
III
кл.
пътн.
влакъ
тивните покупки. Всички ония спеку
интересите имъ. Вследствие на тия
по 16-70; 2 вагона 7*/8 % по 17 05,
Зачка
гол.
варели
0-11
Парижъ
100.10
100-35
5*)
Казичене
0
3
5
,
»
,
,
к-о
оплаквания митнишкото отделение при
Известията отъ странство с ъ все ланти, които въ предидната седмица
012 С. Петерсбургъ 267-60 268-50 268"25
18 София
0-75 . . ,
„
.
„
мал.
„
реализираха,
начнаха
пакъ
да
купуминистерството е анкетирало някол
и
така колебливи; твърдата тенденция,
0-20 Цариградъ
23'02% 23*07 23'06
ватъ, благодарение на което цените Стипца големи варели
кото такива случаи и намерило, че Хигиенична изложба ва Дрезденъ.
II
обаче, преодолява.
»
0-21
„
малки
„
остро
се
повдигваха.
Презъ
целата
Наполеонъ
у
Виена
Крони 19-02—
въ митницитв абсолютно невъзможно
I
I
Министра на обществените згради,
Изглежда по всичко, че това поло
0-18
Рошкови сакъшк.
минала
седмица
беше
непрекъснато
Комисиона
за
преводъ
минимумъ на
било да се вършатъ подобни работи, пътищата и съобщенията е разре- жение ще се задържи.
V
0-19 всички гореозначените държави 1 лв.
„
Критски
че стоките еж се предавали на тър шилъ щото повръщането на непрода
Кукурузъ. По твърдо; днесъ 1 ва- сухо време, поради което състоянието Кисии книжни
к-о 40.—
Комисиона за преводъ въ вътрешговцигв въ каквото състояние с ъ дените и неизтеглените на лотария гонъ по 13*60.
. V; на цвеклата въ плантащиите пакъ се Чай I
„
7 - 8 ностьта на Царството е %%о съ ми
влошиха.
Оплакванията
се
усилватъ
пристигнали въ митниците и че, ако .предмети отъ хигиеничната изложба
Друтпт артикули безъ пристига
„
5 - 6 нимумъ 25 стотинки.
„ П
даже въ тия окръзи, дето досега съг
е имало такива случаи за които се оп- въ Дрезденъ, която ще се закрие въ ния и безъ сделки. .
.'.''"
4-50—4-80
стоянието
на
плантациите
беше
удов
лакватъ търговцигв, тв требва да края на месецъ Септемврий т. год., да
..- III
-•
•
• " 'У-'000
летворително. Въобще предполага се, Хамсия Елеме Extra нема •
дирятъ причината извънъ митниците се извърши безплатно и въ срокь отъ
•
000
Българсна Търговсна Банна
че количеството на цвеклото, което
и се отнесатъ за това до изпращачи шесть седмици, ако с ъ спазени ус
„
Наредена I ,
•
0-00
ще
се
получи
нема
да
бъде
повече
т е на стоки.
(Варненски клонъ)
ловията предвидени въ сточната та
П
,
Чуждестранни борсови стъ половината отъ миналата година.
00 —
рифа съ Германия, отдель Б V, въ
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10
Варна, 10 августъ 1911 год.
00-—
съобщения.
* Големо количество отъ захарните фа
случай когато на утиване пратките с ъ
,11
„ Ю
Купува
Продава
Чехска изложба.
Г20 Парижъ
брики купуватъ обратно разпродаде Лакерда
били складирани по това съобщение,
100*10
На И септемврий въ София ще с& или въ § 79 — 82 отъ вътрешната
юо-зо
ната си захаръ отъ бъдното произ
Лондонъ
25*28
13 августъ 1911 год.
открие чехеката изложба на земле- сточна тарифа, ако изпращането е
Метали.
25*34%
водство,
,
други
пъкъ
се
решиха
да
л.
зл.
23-03
Анверсъ зимн. безъ известие
•
делчески машини, като ще трае единъ
2310
дадатъ преработката на цвеклата си Калай Английски кгр.
5-80 Цариградъ frs
100-40
„ кукур.
. j,
j
месецъ. На посетителите й ще б ъ - станало по последнята.
100-75
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. 30*—
на
съседните
си
фабрики
предвидъ
Браила зимница тихо.
105*10
датъ направени улеснения цри пъту- Предметите отъ изложбите въ
,
105*40
на незначителностьта на количеството Железа НМ к-о 24 връз. 7-25—7-50 Виена
100-15
„
„ 1% смесь
;
ването.
i
100-40
Шв.
късо
к-о
„
7-25—7-50
на цвеклото, което се пресмета да се
Римъ и Туринъ.
Берлинъ
и
123-30
н
i> 4 /о • .» . •
1
123*60
получи. Освенъ това, количеството на
шина пръти 100 к-о
0'19 Анверсъ
Разрешава се щото, непродадените
н
99.55
Газови резервоари
цвеклото за захарните фабрики може
99-75
пенчереликъ
100
„
0*19
и неизтеглените на лотария пр-вдмети Л о н д о н ъ з и м н и ц а т и х о
и
.'•,'.,.
Строи дружеството Братия Нобель изложени на изложбите въ ^Римъ
още повече да се намали поради нуж
чемберликъ 100 „
0'24
н
,.
кукурузъ твърдо
••''!'
въ София върху м-встото, което со и Турцнъ, отъ които първата ще се
дата за дребните земледелии да се Стомана Англ. к-о 50 каса
24—
г
фийската община му е отсъпила. Спо- закрие на 30 Ноемврий, а втората — Ню-Йоркъ зимн. септ. 96 /в нов; % ползуватъ отъ цвеклото за храна на Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12-80
Търговска пияца.
...
„ декем. 100% у
% добитъка по причина на необикновенредъ сведенията ни същото друже презъ средата на Септоврий т. год.,
„
„ Ю „ 13-20
„
„
май
безъ
сделка
У
На гара Борисовградъ.
ство е готово сега още да започне при повръщането имъ отъ казаните
ния неурожай на тревите за храна на
13-60
12
Я
11
II
, кукур. септем. ,
„
добитъка.
строежа на резервоара и въ Варна и изложби да се превозятъ безплатно,
Отъ
1 VIII до 8 VIII 1911 год.
14-—
14
II
II
II
, , „ декемвр.
, •
»
: '';
въ Бургазъ, ако имъ се дадатъ. мес ако с ъ спазени условията предвидени
00-48
8
Галванизир.
кгр.
Б.-пеща зймн. октом. 11*57 спад. 8 хМъчнотиите могатъ още повече да
та за тая цель. "
00-48 Оризъ — пречистенъ — чувалъ.
въ сточната тарифа a quatre въ слу
»
» 10
„ "кукур. авг. безъ сделки
'
се
усилятъ, ако Америка бъде при
00-48 Оризъ — арпа — чувалъ
12
чай, че пратките с ъ изпратени по то Берлинъ зимн. септ. 205 1 /! пов. 'V*' м. нудена да купува европейска захаръ.
Анасонъ 38 — 40 ст. килограма
f Починалъ.
00-50
14
ва преко съобщение, или въ § 79 —
и,
it декем.
—
Кафе Рио I
2-85 Олово
00-49 Сусамъ
На 23 юлий т. г. е починаль това- 82 отъ вътрещната сточна тарифа,
„ ръжь септ. 174V4 я V/i м, „
Жито,
червенка
1050 до 12 лв. кил.
,
II
2-75
Чугунъ
рищъ министра на търговията и про- ако изпращането е станало по. пос
тона
по-—
„
„
декем.
' ^
12*
14
,
, III
2-70
я
кораво
мишленностьта въ Русия Павелъ Йва- ледната.
„ кукурузъ септ.—безъ сделки
7-40 я
7*60
, Лаве I
2-90
Мисиръ
новичь Миллеръ въ разцвета на сво
Ливерпулъ зим. окт. 7.1.% спад. % м.
Овесъ
..)'..L
.
Н
2-80
ята енергия и духовни сили, на 48 Несъстоятелность.
Строителенъ материалъ.
,
. „ декем.
Пловдивския Окр. Съдъ е обявилъ
6*80 „
7*20 л.
Ечмикъ
• ,.
, HI
2-70
годишна възрасть. Много години по
5.7,%.
пов.
%
кукур.
септ.
въ
несъстоятелность
пловдивската
фир
30
ст.
Варна
13
августъ
1911
Бобъ,
белъ
оката
,
,
Rolle
I
3-—
койния упорито работи съ огромна
,
октом.
ii
»
черъ
. . . . , • П
2-95 Керемиди марсилски 1000,
ерудиция и съ практическо знаяне ма Агопянъ & Терзиянъ. Пасива на
145 лв.
Чикаго
зимн.
септ.
фирмата
възлизалъ
на
400,000
лева,
Просо
6*50 до 7*— лева
Бахаръ
Г35 Дъски кубикъ
живота, въ полето на руската търго73—75
декем. 94%
% Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1'50
вия и промишленность. Целъ руски а актива — на 180,000 лева.
ъ вета неиз б
,
май
Р * к У б 60
Пиперъ червенъ I
0-85 Обикн. j Д Р
търговски светъ скърби за Павла
кукур.
септ.
1
.
изрбот.
73—75
цената на розовото масло.
,
,
II
'
0-83
Ивановича. И на България бе той по
„
декем. 61T/i безъ измен. Кимьонъ
Борови
дървета
куб.
85—95
Цената
на
розовото
масло
въ
кар
I
новъ
1'25
знатъ като пламененъ радетель за
* ,
май
,
„ неизраб „
63—70
Леблебии елеме I
0'50
търговско единение съ Русия. Миръ ловско напоследъкъ е достигнала до
Белгийски
циментъ
Гкач.
10—50
Варненски клонъ.
1050
лв.
за
мускалъ
и'
е
съ
тенден
,
„II
0-49
на праха му.
....'.
.. . П .
9-^~
ция за по-големо повишение. Пред
....
съра
нема
Пр-Ьм-Ьсти кантората ей в ъ
12—16
полага се тя да достигне и 11 лв. за
Лимонь тозу кристалъ
3.80 Греди обли
Неверни еж съобщенията,
мускалъ.
,
»
'
».,.
обикновенъ
3-50
„Сите—Варна,"
№ з.
дадени отъ некой софийски вест
1
, Варна, 13 августъ .1911г. ,
Свещи-Gouda
З
/*
к.
VI-каса
1.40
ници относно участьта на решението Линията Пловдивъ -*~ Карлово. ;
-•••' щ •••'»' Specialite
к-о Г38
№ 00 75 кгр. торба 20'— лв.
Каменни въглища.
на Варненската Градска Община по
Линията Пловдивъ—Карлово се из<•
Свещи:
,,
Extra
„
» 1-90
№
0
—
,
,
—
19-50
,
възложения търгъ за електрическата учва отъ специална инженерна бри
Варна
13 августъ 1911
гр,
, " .» ; файтондж. I к-о 1-80
№ 1 — и
, — 1850 '.:•
инсталация на гр. Варна върху фир гада, която е започнала изучванията
60
Кардифъ
I
качество
тонъ
Сакъзъ (бела дъвка) I едра „ 750
•№ 2 — ,
'-, — 18-— ,
мата Сименсъ & Шукертъ. Истината си отъ Пловдивъ и скоро ще при
46
II
.
»
„
„
II дребна
7-00
№ 4 — ,
» — 16-80 У;
АДВОКАТЪ
по тоя отъ голема важность за гра стигне въ Карлово.
,
„
„
мастика за рак. зюм. к-о 4-70 Коксъ
№ 5 — ;
.'•— 13-50 ,
свърши
военната
си повинность
да ни въпросъ е, че комисията, със
56
„
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 1.06 Антрацитъ
тояща се отъ трима електроинженери, Постройката на Софийската Тър
и
отново
започва
да упражнява
44
•••.•'•••„•
,,
П к. 102 Железарски въглища тонъ
двама юристи и единъ архитектъ, на говска Палата.
адвокатството
в
ъ . Варна.
0*30
На 10 августъ се е произселъ търгъ
' „
Метелински
„
Г к-о Г00 Огнеупорни тухли парчето
товарена отъ министра' на общите
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44-50
сгради да проучи книжата по търга въ салона наСоф. Търгов. Камара за от
10
42-50
Памучни прЬжди
v
и да съпостави дадените оферти, ка даване на предприемачъ постройката
и
и
и
9
39 50
зданието
за
търговска
палата
въ
сто
то се произнесе, коя отъ техъ е найII
II
II
Варна, 13 августъ 1911г.
8
35-— На долу: Дните се четатъ отъ 12 часа всеки полунощь Н а ГОр*Б:
износна и полезна за града, се е про лицата. Търгътъ е останалъ върху
и
ti
и
9-80
.
Варненска
—
„Борисъ"
предприемача
Лазаръ
Т.
Кисилинчевъ,
Газъ каса
руски
изнесла (комисията) — съ изключение
сутринь 1 2 "
Видинь
9-20
7 " пр. пл. д Всеки вторникъ,
V
съ
12%
подъ.
давиза,
който
е
221,000
„
тенеке
2
тенекета
за
на едного отъ членовете й — че на
Зю
а
№ 4 л. зл. 12-75 пак,
Ломъ
1-22
четвъртъкъ, с ъ 
5 06 сутр.
Й |4
Нишадъръ буци
• и
пълно приемлива като износна и по лв., или постройката ще костува 196
00
12-80 I I
м 6
1
6
Рахово
бота
и понделн.
М
б
S
и
пр.
пл.
1
"
.
хил.
лева.
ш
ц
„
калъпи Salamac к-о
лезна е офертата на Сименсъ & Шу
12-90 и
II. 8
.§
50
9-50
780
Сода
бикарбонатъ
I
к-о
45
вар.
Бешлий
10
вечерь
кертъ. Отделението обаче, което бе Унищожени поправки,
& р.
13-- и
и 10
Всеки
„
„
Extra к-о 46 в. 10-50 и S
9' 0 >
Сомовитъ
9»» в
длъжно да предствви на министра на
13-20 i i
Съгласно едно предписание на ун
I I 12
19-—
понеделникъ,
., за пране к-о 150 вар.
8«»
,
Никополъ
10°»
вътрешните работи протокола на ко гарските държавни железници, уни13-45 I I
I I 14
065
?•«•
Синь камъкъ к-о
12°"
Свищовъ
5
"
сл.
пл.
мисията, умишленно и съзнателно . ба щожаватъ се поправките относно стан
13-85
16
среда,
II
II
0-80
2«в
116
Рафия I (лика) к-о
Гара Русе
ви книжата у себе си, за това и ми цията Vulka Pordauy и за напредъ
14-25
1
18
сл.
»
п
0-75
петъкъ
Зю
Рафия II
„к-о
Русе
нистра не е още сезиранъ съ въпроса. пратките отъ и за тази станция ще
IВ •*
Ф
1040 пр. пл.
53—54
685
Оризъ
Ризонъ
I
торба
и
Английски
Тутраканъ
Ако иска право да мисли всеки, кой се отправятъ по предвидената въ
вечерь
Я 60
15
Женов. .1 к-о
45-— >ае» а
9
Силистра
и
Ч
я
л
1к-во
о
неделя
то се интересува отъ тоя въпросъ, унътванието рута, а именно: Gyor —
3«6
у
р,
Д
\/
С Т
фиуме белъ едъръ топч. 37-50
ii
13-60
споредъ насъ, той требва да се обя Budapest — Kelenfuld— Belgrad und № 8/12
„
желтъ
к-о
3750
и
13-60
8/14
ви на страната на мнението. изказано vice veras. .
it
„ Триесте № 602 к-о 40-—
ii
13-75
12/14
отъ комисията, защою, по много при
it
Английски Rangoun тор. 34*—
i
13-90
чини,' (които и ний сега научихме)
и 14
Пловдивски I 48'— II 47—
Търгове.
II
14-90
утвърдяването на търга върху фир
и 18
Тамянъ I extra
„
Г50
Главната
дирекция
на
железниците
15-20
мата, на която евъзложенъ, ще при
20
Отъ Ливерпулъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
II
„
II
ред.
к-о
50
к-о
Ф0
15-50
несе ползи за града. По техъ ние ще обявява търгове за отдаване на пред I I 22
Пар.
„Arranmore"
очаква се въ Варна къмъ 15 августъ н. с
Сардели „Sltanines*
5 Г—
15-80
приемачъ доставката на следните ма I I 24
се повърнемъ по-специално.
Петелъ
250
кр.
„
50-—
15-35
н
териали;
, /
»| 18/24
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
it
1)
на
26/VIII
911
—
15,000
куб.
ме
По адвокатурата.
Отъ Хамбургъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
,
съ домати 46-—
Измирска
тра баластъ за довършването и по
Г-да Летръ Тодоровъ,'' бивши про
Bride
—
булка
V*
46'
Пар.
„Samos"
очаква се въ Варна къмъ 20 августъ н. с.
ii
1Г60
държането на ж. п. линия Девня — №
4
Discous
куроре въ Варна и Агександръ Д.
89
V»
касата
ii
1Г80
Добричъ, за сметка на главното пред
6
Отъ Анверсъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Мишень, бивши членъ на Варн., Оьр.
40
% ii
ii
и
1200
приятие по постройката на тая линия.
8
Пар.
„America"
очаква се въ Варна къмъ 22 юлий н. с.
30
Съдъ, съ дружески се установиха за
•1
% и
ii
12-20
Баластътъ ще бъде получаванъ: а) I I 10
За
навла
и
други
сведения
да се адресира до г-да Братя Золасъ, Варна.
88
адвокати въ Варна. Българското об
Каиакъ
и
»i
12-40
5000 кубика отъ откритите кариери ч 12
68
щество би требвало да скърби, че
Тонъ
%
и
п
14
въ частните имоти на с. Река-Девня,
It
>t
30'
правосъдието се е лишило огъ тия
Athen
и
% и
депозираш, по край линията между
44
Херивгъ %
добри и препълнени съ енергия и
00
600
II
ii
Митилинска
к. м. О - р к. м. 1+ ; в) 10,000 ку
78
духовни сили работници, като разда
и
Строителепъ Комитетъ по построяване 8дания за търговско
11
V. ii
1Г40
.,
бика трошенъ чакълъ отъ откритите № 4
45'
.Comet*
вачи на правдата. Т е беха отлични
11
по
лв.
%
училище въ.т. Варна.
11-60
кариери по край линията, въ частни
,,
6
и безукоризнени магистрати.-Въ тех. » съ домати % по 46
' II
11-80
те имоти на с. Козлуджа и депозиранъ
„
8
ното лице и адвокатското баро пече
» обикновени % по 40
II
12',
по край линията между км. ll-j- 0 0 0 —
,, Ю
ли достойни, високообразовани и чест
000
Циментъ
Portland
к-о 130 вар. 10'
12-fприблизителната стойкость на
Забележка: Тия цени с ъ за по- Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6 50
ни дейци. Изкренно ги препоръчваме
доставката е 48,000 лв; единичната купки до 400 пакета въ брой безъ;
на търговците и промишленинците,
цена 3-20 лв. и за двата вида. Залогъ сконто; за по-големи зделри прави Масло дърв. Royal айвал. к-о 2 0 0
Комитета обявява че на 29 Августъ т. г. въ помещението на Варнен'
защото сме уверени, че и като адво
Vierge
„
Г90
ii
и
' ....
за участие въ търга 2400 лв. Ще се се 10 ст. отстъпка. „ .
ската Търговско Индустриална Камара ще се произведе търгъ съ тайна кон
кати чесио и трудолюбиво ще посред
Superieur „
186
и
пноизведе въ София и Варна.
ничать на правосъдието
E-Eine
„
ii
1 75 куренция за отдаване на предприемачъ направата на основите и цокъла
и
"
Сулани
2) на 27/VIII 9 1 1 — доставката на
.
Extra
,
„
i
i
'
ii
и Г70 заедно съ поставянето на железните греди на зданието за търговското
кръгли датни печати. Девнзъ 1000 лв., Адана
1030
№ 4/8
Парифиране на вода за пране
и' обикновено митил I I
1-65 училище въ г. Варна.
и
залогъ 50 лв. Срокъ на доставката IV» Митилински
10-40
№ 4/8
Приблизителната стойность на предприятието, споредъ първоначалната
I
„Алушиво".
1*20—1*22
н сусамено
10-70
№4/10
сметка,
възлиза на 48814*99 лева. Залогъ за право участие въ търгътъ се
Измирски
II
Съгласно заповедьта на министра
1*20—1*18
н.
к-о
На 22/VIII 911, въ щаба на 36 и*ка
5
%
или 2441 лв.— Чл. чл. 11, 12, 13 и 14 отъ зак. за общ. предпр.
фастъчно
I
на пътищ. съобщенията подъ№ 2696 хотенъ козлудуйски лолкъ въ гр. Оре
нема
: >»
слънчегледово
отъ 29 юлий т. година, за напредъ во- хово ще се произмеде търгъ, съ тай
1*23— Г20 с ъ задлъжителни за конкурентите. — Тържната комисия ще приема прпдлоМаслини Specialite
цата за пране наречена „Алушива'' ще на конкуренция, за доставката ни око
0*80 жения до 39 августъ т. i. часа до 3 сл. пладтъ. — Сдедъ този часъ предло
„
Superienr
ее таксува по II' класъ за дребни пратки, ло 1000 чифта царвули въ готовъ видъ,
0-82 жения не се приематъ, а получените нема да се отворять
Плановете, поемните условия, ведомостьта «а цените и сметката мо:
,••'•„.•;
Extra-Extra
Варна, 13 августъ 1911.
0*80
по А класъ при йООО кгр. и по 6 класъ за войниците отъ 15-а погранична рогатъ
да се преглеждатъ всеки присътственъ день въ канцеларията на Вар
„
Extra
0-78
при 10000 кгр.
Прибл. стойность на доставката Варненската дневна пияца
1
г =
нен. Търгов. Индустр. Камара.
„
Prima '
0*75
Ще се впише въ класификацията та
залогъ 5 % върху сумата.
. Разноските за публикуването на това обявление, данъците, бериите и
Цени въ брой Локумъ кристалъ
ч, 1-—
на стокигв къмъ локалната тарифа 2580 лв.,
48-—
»
лукзозенъ
Захарь каси кгр. 50 и 25
I'/, 1.20 др. кн., както и разходите по сключваието на изпълнението на договора
този артикулъ като пореденъ № 129 Утвърденъ търгъ.
49--- Лукумъ
Едри бучки
7 н обикновени Г— с ъ за сметка на предприемача, върху когото се утвърди търгътъ. Ч
• Увода за пране (алушива) II—А—С."
Търга за направа едно временно
и
0-98
i—
Забгьлпжка. Вънкашния плчкъ да се адресира тъй: „Търговско'Индустр.
торба (келле) кгр.
•%•
..-'.к
и
едноетажно здание при мелницата
н
1.05
Открива се спирка Робертово.
торба ситна Австр. %
f— Камара — Варна. съ прибавление на думата „предложение".
Чу
9^:.
«
Сила"
за
мелничарско
училище
със
0 95
- При килом 8 6 ^ - 021 между стан1 и%
;,
1*„
песъкъ ., кгр.
•';.:. г. Варна, 12 Августъ 1911 г»
'
1-05
i цаитв Казвчеае "и Новоселци се от-г тоя и е вечъ възложенъ върху малочеликъ к. 5 об. 1 *—
Руска келек. 100 ,
Мирчо Трайковъ. Строежа
1-05
Отъ ТСомитдтп
.
tt.-R йяп. 1*00
f крива
спирка
Робертово, която наддалия
» каса к. 76 У
;
Уночна да действува огь 7/20 авгусгь ще се започне тия дни.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.
'

.

•

"

Камбио.

Захарта.

;

Вкимъ Манмовъ & С-ие

Брашна.

Василь А. Драгулевъ

МАНИФАЕТУРА.

къ,

Дунавско Австрийско Параходно Д-во.

аI
at

•и fr
ay

Johnston Line

Deutsche Levante Linie

ОБЯВЛЕНИЕ.

Кодоииядни стоки.

Bpott 259

„ТЪРГОВСКИ АФВЪ«

Стр 4.

СтеФанъ Г. Шолевъ - Свищовъ

|СГ-

Пормки за гр. Варна ее приематъ отъ Л- ШПЕТЕРЪ — Руее. -^=»

Главенъ представитель за България
н а В Н Р М Р Ъ *'СПИЪ — ВОвСеВЪ

(САКСОНИЯ).'; :
ФАБРИКА З А : Кантари, паланци, децимали, центимали и тегла ва сжщит* отъ :
"чугунъ, месингъ и американско ср*бро за специално
аптекарско и търговскоупотрЪбленпе.

.ФОРДОГШМЪ
СОФИЯ
Л.ШПЕШРЬ&М.ЛЬСКОВЬ

КОИТО ЛОТРШИВА
АВТ0М0БИД,ФОРДЪ"
(ЖСШШОГООГЪТЬЗЩ
БАНКНОТИ
1iilUll[»ll,flj [

• ii.Hilrirlnllli.l

ШИ1ШШЯШ

ВИНО

БЪЛГ. КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАНЪ"

Евксиноградско вино
?. V.K**'*'!.--, •р !**.КЧ I W W ^ W B » » ^

И ПАКЪ
ВагиеровигЬ подобрени уреди за тегление на маса съ приспособление за товарение и запирание еж. най-добрите и
верни уреди днесъ за днесъ. По конструкция и изработка еж недостигаеми отъ конкуренцията. Гарантиратъ варното
теглене въ неть пжти по-дълго употребление отъ всички други децимали. Признати еж. отъ експерти, като найдобрия инструментъ за тегление, а конструкцията имъ е споредъ изискванията на Контролното Бюро по мерките и Купувайте или пийте при
теглилките, за ксето се горещо пръ-поржчватъ. Вагнеровитё децимали иматъ следующите преимущества:
~
ИВ. МАРИНОВЪ & C-ie —
1. Разтоварвание. Абсолютно запазени ножове отъ повреда вследствие сътресение на масата при натоварвание и
„Сплендатъ Баръ —
разтоварваиие на стоката. 2. Ключъ-затварение на платформата, която я запазва отъ разклащание на която и да е
вдинстввнъ
представитель
за царство
страна и предпазва ножовете отъ излишно триене. 3 . Манипулация проста, както и при обикновените. Спестявапие
то. Продава св въ бутилки и бурета.
на време и персопалъ при теглението. Гарантира правото тегление. Патентъ Д. Р . П. № 151991.

Евксиноградско вино

Г. А. Агалиди & C-ie

Петръ М. Хайтанъ-Русе.

===== В А Р Н А .

София — Пловдивъ — Вургазъ — Варна — Търново
Ст.-Загора — Свищовъ.
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ
на Ашшимпото Дружество за Петролна Индустрия

Каменни въгпшца. , Д 0 3 Щ [ " HY 8.
ГорнигЬ въглища е ж единственнитЪ турски първокачественни в ъ 
глища, които получиха първата награда въ Лондонската всесвЪтовната изложба прЪзъ 1905 година,
въ която анализа к о н с т а т и р а следния съставъ:
Влага 0-155% отъ 100»,
:
Газови материали 28 625% отъ 100°,
Общопризнатото количество сжщински въглища 62'J60% отъ 100°.
Пепелъ и чузди примеси 8 160% отъ 100°
Калори 7480. 1393 либри вода се обръщатъ въ пара само съ 1 либ
ра (454 гр.) отъ тия въглища. ;
D D D D Не съдържатъ никакви примеси о т ъ смола. D D П D
X X Постояненъ складъ въ Варна при фирмата. X X
За големи количеста доставки направо презъ всичките черноморски
X X X й дунавски пристанища. X X X
Огъ сжщите въглища се дос(авя и прахъ 15 милиметровъ за тухларите.
^Освенъ каменни въглища, фирмата доставя: КАИШИ английски
за трансмисии и мушами непромокаеми* за житари и др.
X X X ПоржчКите се изпълняватъ съ голема акуратонсть X X X
Адресъ за телеграми: Агалъ — Варна. .

=**

Капиталъ Дева Зл. 50,000000.
Постояненъ складъ въ всички градоие отъ Газъ въ варели и сандъци,
Бензинъ за автомобили, мотори, лампи и индустриални цели, Минерал
ни и цилиндрови масла, Катранъ, Парафинъ, Газьоилъ за дизелмотори отъ най-добро качество съ най-износни цени и условия.
Варненската кантора се намира въ търговската пияца, въ зданието на тютюневата
фабрика Бр. Гиневи, бивше.

БАЛКАНИТЪ

№ 3.

Признатъ е отъ военната изпитателна комисия при софийския вое- П
ненъ арсеналъ за nq-силенъ о п . динамита и пироксилина и е допуст- Щ
натъ за индустриялно употребление въ царството.
=
Балканита № 3 се произЕеягда ьъ модервата берут* а фабрика на —
ПАЯКОВЪ, ХАЛАЧЕВЪ & С-ИЕ въ Габрово (фабриката е въ
Ц
> > > с „Стоките", севлиевско). < <С < .
П
Главни представители за цела България и странствс: Иванъ Л.
Донковъ — Габрово и Иванъ Живодеровъ <# С ие - - София.
ПРОДАЖБА АНГРО.

шш

Credit foncier de Bulgarie
Отпуща заеми c p t m y ипотека на недвижими имоти.
Краткосрочни заеми безъ погашение.
Дългосрочни заеми до 40 години съ погашение.

УСЛОВИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ
Сведения могатъ да се получатъ отъ Централата въ София,
въ помещението на Балканска Банка; въ Русе, Варна, Бургазъ,
Пловдивъ, Шевенъ Видинъ и Балчикъ отъ клоновете на
Балканска Банка.
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Сава Д. Върбовъ"т Габрово. |
Модерна боядгыийна и складъ отъ вс^какъвъ видъ
Ализаривови, Анилинови, Хромови бои,
синила и химикалии.
Модерната ми бондзкийна приема за боядисване на едро и на
дребно всекакъвъ видъ вълнени, памучни и копринени материали. ;
За трайностьта и качеството на боята гарантирамъ напълно. J
Приемамъ външна работа, пратена по пощата, съ всичките
нужни гаранции.
«©>

ЗА

железни, ^елени, жеплк.чески и др. издалия на

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА

НИКОЛА ДАВОДОВЪ - СИЛИСТРА.

1ШЯВ.Ш1К*И I l i ^ C l - i l l '«SlseslB

АЛЖ МЕХМЕДЪ х. АБДШЮВЪ

КАПИТАЛЪ,'напълно внесенъ лева зл. 2,000,000
Ш З А П А С Е Н Ъ ФОНДЪ и резерви
, >,
600,000
.
Централно седалище въ РУСЕ
| |
Клонове: В а р н а , Д о б р и ч ъ , С и л и с т р а ,
Ц
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
Щ ПРИЕМА ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни книжки,
Щ срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
§И
5 % год. лихва за безсрочни влогове
Щ
. б % г°д- я за влогове съ сронъ една година и повече
Ц СПЕСТОВНИТЕ КНИЖКИ СЕ ДАВАТЪ БЕЗПЛАТНО и вноските
ШШ както и изтеглянето на сумите става- безъ нинанви формалности и
Щ
безъ никакви'разноски.
'
-| | СКОНТИРА ПОЛИЦИ, ОТПУЩА [ЗАЕМИ и ОТКРИВА ТЕКУЩИ
§§j
СМ'ЁТКИ срещу гаранция на ценни книжа, стоки и
Н
лични пopi5li.читeлcтвa.
Ш
СЪБИРА ПОЛИЦИ за чужда сметка.
I I ИЗДАВА ЧЕКОВЕ И ПРАВИ ПРИВОДИ за uo-големите градове въ
1Ш
'
България и странство.
SS КУПУВА и ПРОДАВА за чужда с/а всички видове ценни книжа.
Ц
: Условия най-либерални:
,: .
Телеграфически адресъ: „ГИРДАПЪ/

l-BA ПРИВШШГИРОВАНА ФАБРИКА

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) сачоЕё разни. 4). Панти кръстати. 5) Пан
ти дълги. 6). Прибори за прозорци; 7)., Кюшелици. 8). Дръжки за санЦ дъци. 9). Шайби. 10). Фараши за о п н ъ . 11). Фараши за сметь. 12).
Хунии бакалски. 13). Кофи за в&глища. 14). Лигени галванизирани раз
ни форми и големини. 15). Кофи за кладенци и лавоари. 16). Мистерии.
17). Стъргала за каль. 18). Подкови разни за добитъци. 19). Отврати [зимберлици]. 20). Гребла за каль. 21). Вратички за соби и пещи. 22)
Чумиари. 23). Носилки за бирени бутилки. 24). Бодлива и галванизираJ на тель и др.
Приема по поржчка изработването на всекакви железарски и др.
3
артикули по указани скици или модели.
Инсталира се най-модеренъотделъ за фабрикуване бодлива и галванизирана тель.
'
Цени и каталози се изпращатъ на първо искане.

Българска Ипотекарна Б а н к а

Н
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Banque Bulgaro de Credit „GHIRDAP."
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

м

Banque Bulgare de Commerce

Акционерно дружество

. ••» i

Капиталъ напълно внесенъ лв. зл. 5,000,000
Резерви образувани
„ , „ ,566,000
Централа въ РУСЕ Клонове: СОФИЯ, ВАРНА, БУРГАСЪ, ГАБРОВО
Кореспонденти въ всичките градове въ България и странство

^— Извършва всички банкови операции. *-*'АПриема суми безъ срокъ в ъ текуща см-Ьтка с ъ 5 % г о д . лихва
Суми с ъ срокъ се приематъ п о споразумение.
Купува и продава дЬнни книжа и чекове.
Издава акредитивни писма з а странство и пр. Банката прави улеснения по операциите съ ценни книжа прие
ма месечни изплащания на купени отъ нея книжа, дава безплатни
сведения по разните книжа, прави аванси срещу ценни книжа и пр.

£55

. . Телегр. адресъ:. „Търгбанкъ"

„Bulcomlanh.'

= Търговия съ манифактура и г а лантария. ======
Основана въ 1875 година.
Доставя и продава всякакви турски и европейски
манифактурни и галантарийни стоки.
Доставя и продава шевни американски машини

Рафаилъ Г. Мощевъ
ШУМЕНЪ.

„АМЕРИКА"
съ срочно изплащание и в ъ брой.
Готова е всекога въ услуга на турското население при
порллки за стока.
2=S_
твтгягимттггг

Адресъ: х. Абдулловъ — Силистра.

Ел. Мошоновъ
АЛЕКСАНДРИЯ (Египетъ) и агенция въ Портъ-Саидъ.
Агентура — Номисиона — Представителство.

Дава вевкакви св-вдения безъ никакво възнагражде
ние на вевки интересующъ се по всички артикули, които
могатъ да намйрятъ добъръ пазарь въ Египетъ.
Пр-вдставлява и продава брашна на Индустриално
то Дружество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
кжщи на комисионни начала.

АДРЕСЪ: M R EL- MOCHONOFF
В. P. № 825.

ALEXANDRA (EGIPT).

ШУШШЯ

доставя като агенгь на фабриката „Badenia" най-усъвършенстванит-Ь връшачки, снабдени, съ сламор-взачки, елеватори
сламовързачки и. т н.
>1;
Обширни оферти еж на разположение на интересующие се.Ш
., големъ, чистъ и доб• • р е реномиранъ хотелъ*
за търговци, семейна
»
и високи гости и р е 
сторанта съ чиста на
шенска и европейска кухня. Присдуна въ хотела и ресторанта'отлична.
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•' С'*дт ржа"е' и: Францъ Гада

^ ! 1 1 и в д » 3 ° P f t " ^ a Д. Косгакевъ -

Варна.

