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еЗа обявления:
гармонденъ редъ на 1-ва
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ИЗЛИЗА
въ

СрЬда и Сжбота
Пбоиаментъ за България:
За година . . 10 лв.
. 6 м-ца . . 5 я
. 3 м-ца . . 3 ,

а

^ Вабика

Тук<
нъ

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство:

За година . . 18 лв.
. 6 м-ца . . 10 ,
винаги прЪдплата.

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

Единъ брой 10 стот.

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Екигаъ Шаноловъ | C-ie
СВИЩОВЪ-ВАРНА.

Българска Народна Банка—Централно Управление
ИЗВЕСТИЕ.

Съобщения, ржко]
суми се изпращагь до .,
уредника П. Драгулевъ.
Единъ брой 10 стот.

Телефонъ № 223

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ.[кутия № 61.

;овече обнарол,

фави особеш
разумешк

В. Хр. В.

Консулства или аташета ни тр*6ватъ въ чужбина.

№ 8496.
\
Българската Народна Банка има честь да извести на почитаемата пуб
лика, че отъ 15 май 1911 г. нататъкъ.ще прилага следните лихвеннн процен
ти за своите пласменти:
Въ.близко б^даще, до колко имствувани и съставени възъ ос
1. По сконто и депо на полици:
то
знаемъ, предстои на г. мини нова на онова, що се п и ш е въ
а) 6% за сконтиранигЬ полици и специални текущи сметки подъ залогь на
стра
на външните работи да ре вестниците, не могатъ да слуполици на кредитните акционерни или командитни съ акции дружества и бан
ки, които иматъ капиталъ най-малко 500,000 лева напълни внесенъ и които организира консулските служби жатъ на истинските си цели,*
би направили при съответните банкови клоноЕе и агентури единъ минималенъ по начинъ, да задоволятъ и дип продължава г. Данаиловъ. Спо
ч
годпшенъ оборотъ отъ 800,000 лв^но тия две сметки; б) ву а % за останалите ломатическата, и търговската по
менава той за промените въ т а я
клиенти, безъ разлика на оборотаГ
треба отъ техъ за страната ни. служба, които станаха въ Япо
2. По заемите и сметките срещу залогъ на ценни книжа, стоки
, Много пати вечъ тукъ, на то ния, благодарение конгреса на
и коносаменти:
ва место, сме изказвали мнението търговските камари на тая стра
6 YJVO за всички клиенти, безъ разлика на оборота.
си по уредбата на тия служби, на, съ намерение да може да се
3. По другите видове пласменти,
главно,
по избора на лицата', вър подобри износа й вънъ отъ ней
ШЕВНИ МАШИНИ
а именно: заеми съ поръчители, специални текущи сметки гаранция 2 лица,
ху
които
требва да се възла- ните
предели и продължава:
цесии, неоспорвани вземания отъ държавата, заеми и сметки срещу ипотека,
_е^ироизвела фабриката 97
гатъ
тия
:
деликатни
служби. З а „Въ 1906 г. въ Франция така
на оржжин и общини:
отъ 1902 цо 1910 година, а 1,000,000 отъ 1872 до 1902 година!
неизлишно сметаме и сега да из- сжщо беше поставенъ на дне7% за всички клиенти, безъ разлика на оберота.
Това голямо увеличение на производството се дължи на силното
кажемъ мнението си, макаръ и ванъ редъ въпроса за службата
София,
14
май
1911
год.
разпространение на ГритцнеровитЪ машини поради техните големи
да е познато, че то клони къмъ на диплома,тическите«агенти и на
преимущества надъ другите шевни машини!
Отъ Централното Управление на Б. Н. Банка.
предпочитането на търговската консулските представители; на
Не купувайте машини, до като не прегледате Гритцнеровите,
защото само те еж най-усъвършенствуваните," най-солидните и
предъ дипломатическата слущба държавата и дойдоха до убежде
най-гарантираните.
и че подготовката на лицата отъ ние, да се създаде единъ новъ
Главни представители за България:
тази кариера требва да бжде по института, института на тъй на
Б р . К . Б ъ к л о в и — Русе, Варна, София.
теория и практика търговска.
речените търговски
аташета
Пргъставителства въ всички градове. * * ^ 3 |
(к.
н.);
търговски
еташета
не въ
Но
това
не
е
само
наше
мне
*
Постоянни механици на разположение на клиентите ни за безнашия
смисълъ
на
думата,
дреб
ние
вечъ,
отъ
като
за
нашата
«платни поправки.
външна, експортна търговия за ни чиновници, а личности добЙШИ М.МЖШ.И ИЯМИШИ'МШЯ
хвана да се мисли въ по-широ рп> запознати съ икономическо
ките търговски и държавнически то положение на страната,
слоеве и сфери, отъ като идеята въ която тп> ще бждатъ по
Продажба : Г А 3 Ъ, СО ЛЬ, М И НЕ Р А Л Н И, М А С Л А
за организирането на износната ставени и добргь платени, съ
лева
ни търговия начна да занимава нпколко десятки хиляди
З А Х А Р Ь it М А Р С И Л С К И К Е Р Е М И Д И
повече умове, начна да интере (к. н.). Франция предвиде такива
аташета специално за Германия,
сува интелигенцията ни.
Въ последната сесия отъ ХР7- за Русия и за други некой дър
то обикновенно народно събра жави. Вънъ отъ Франция и дру
КУПУВАЙТЕ И НОСЕТЕ
ние професоръ г. Г. Данаиловъ ги държави на Европа захвана
отъ трибуната изказа здрави и ха да предвиждатъ всё нови и
яки, ржкавели," горни'ризи б-влн и
трезви мисли върху тази тема. нови институти, които замениха
цветки и пр. сагйо отъ прочутата
Най-добрата очистителна естественна вода.|:
Те изхождатъ отъ компетентенъ старата консулска служба. Така
умъ и ние ще ги цитираме за стана въ Унгария, дето за кон
П Р Ъ П О Р ? т \ Ч В А С Е З А : постоянно запичане,
ония, които на времето си не сули се назначаватъ хора, които
разстройство на пьщеварението, болести на черния дробъ,
•4 ; *Л'/
еж. ги проследили и прочели, а еж практикували десятки години
разстройство на жлъчката, чернодробни напливи, различни
@£<$*%\i - w ? й й0 Т'йаяость п елегаптлосп,
ще ги ирипомнимъ на ония, кои при унгарския търговски музей,
л аяг ава1
трески и други болести отъ топлиятъ шшматъ.
" ^ V "&}!£&• *£'' » Д ' '" опна отъ всички
то еж. ги проследили, но еж се който е — знае се — големъ ин
Очистителна доза: 2 чаши; слабителна (лековита) доза: 1 чаша
t^ifci^^''^'
ДРУЯ; европейски фабрики.
ститута и който е послужилъ
заличили отъ памятьта имъ:
MAR0UE DEPOSCE
Представитель за Цзрстпото е
,
— — сутринь на гладенъ стомахъ.
„ . . . Венецианската и други твърде много за пордигането на
ХАИМЪ Е. ЛЕВИ - РУСЕ, Пазете се отъ имитациите и подправянията.
т е италиански республики еж, унгарския експортъ, особенно на
Продяратъ in и tc ппЪапочнтт здЪкъд-Ъ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: • •• „
които дадоха на своите дипло Изтокъ, защото за тамъ е предИстинностьта на водата е гарантирана само съ търговската марка
мати особенни наставления да из- назначенъ да служи. Така сжщо
„HUNYAD1 JANOs," върху етикета, запушалката и капсулата, слицо
следватъ търговското, икономи и въ Италия забелезваме такава
съ името „ A M D R E A S S A X L E H N E R " върху етикета и
ческото и други положения на реформа, която се отличава по
»г'-руу запушалката. =
=
страните, въ които т е еж пра своята системность и заслужава
тени, 'за да могатъ да бждатъ да се отбележи. Тамъ въ 1У05
полезни на своите республики — год. се начерта единъ проекта,
най-вече въ търговско и иконо който се възведе въ законъ и
мическо отношение. Съ течение който въвеждаше тъй наречена
на врЬмето положението се из- та „служба на специалните де
меняваше и въ царуването на легати" п р и дипломатическите
) JJO X A X L U U |
- ТКРУУППУуВ
рА
A wи TrPn-TIA'"RA=ari=
ПРОДАВА
Людвика XIV и по-сетне дипло представители даже и при кон
ул. „Александровска".
за своя и за сметка на клиентите си всекакви
матическата служба се зарази по сулите. Изпращатъ се специални
' Блонъ — Сливенъ.
вече отъ едни външни етикеции делегати отъ I и II класове, кои
рр» Продажба на едро и дребно на
и формалности, отколкото да има то получаватъ едно солидно въз
Ж е л ^ в н и г р е д ж (путрели), циментъ и вевкакви жел-Ьза за
акции, облигации, лозове и пр. по най-1-зносенъ курсъ.
значение и съдържание за пред награждение и които, преди да
бждатъ изпратени, се подлагатъ
постройки; жел*зни части за каруци и файтони; железарски
ставляваната страна".
на
големъ* цензъ: трп,бва да
инструменти, евчива и машини.
за всекакви търговски, финансови и банкерски зделки; цесии,
Отъ тоя цитатъ изъ речьта
прп>минатъ
извштна
кариера
Т е л ь и мртзжи за огради. Д а м а р в н а , лопати, цинкови кофи,
• ипотеки, текущи сметки и пр..
на почтенния професоръ, г. Да
при
министерството
на
търго
Кантора ул, „Втслвцъ" Hs 8, телефонъ Мг 805.
мотики, коси, сачове. К а л а й , ц и н к ъ , олово и други метали.
наиловъ, става явно и ясно като
вията
и
земледгьлието
и да
ДОДКОВНЯ ГВОвдеи „корона", налчи и др. налбантски стоки
белъ день, че и историческото
Телегр.
адресъ:
АлеКО
НовакОВЪ.
изпълняватъ
предварително
из
и инструменти. Д ж а м о в е , безиръ, разни бои, лакове и мине
обяснение на пратенничеството
вштна
служба
(к.
н.).
Тези
де
рални масла; ТрЖби > каучукови, оловни и жел-Ьзни за водо
на единъ народъ въ страната на
легати се натоварватъ да достапроводи, съединителните имъ части, както и комплекти отъ
другъ народъ е, да работи и
вятъ сведения всеки месецъ * за
патентовани клозети.
свързва тия два народа, тия две
състоянието на онпзи държа
Почитаемит* ни клиенти въ вс*ко вр*ме могатъ да нам-Ьрятъ гол*мъ изборъ отъ
страни чрезъ техния взаименъ
ви—
разбирамъ въ икономическо
горнитБ артикули.
—
В А Р Н Аобменъ — на икономическа поч
и търговско отношение — дето
ва. Етикециите и кокетирането
еж делегати."
за сметка на царските особи —
това не" е било ни най-малейшаНие сжщо поддържаме, че въпта цель на пратенниците. Т е еж росъ за заплатата, въпросъ за па
представлявали республиките и ричното
възнаграждение
народите имъ, а не-некакви цар и за степеньта на кариерата
ски особи. И тогава т е еж били на лицето, което ще бжде пра
работници на народите си, а не тено съ търговско-информацион^
[всички видове мебели, като скринове, гарнаемници думбази-кариеристи, как на мисия въ странство, не мо
|(дероби, омивалници съ и безъ огледала и
то ги завари новия векъ и про же да става—то требва да бж
^ мрямори, библиотеки, писалишни маси, кре
дължава да ги има нашия царь де добре възнаградено и високо
вати, шкафчета, итажерки и др.
и много други царе, които не ис- поставено по чинъ, но да бжде
Има складирани и продава пай-модерни мебели съ форнирни интарзви,
катъ да се простятъ съ идеята трудолюбиво, да не се свини отъ
училишни чинове, корнизи за пердета съ халки отъ сухо буково дърво
тг
~^ Изисквайте винаги прочутата
(5-80 лв. парчето, а ц-Ьла дузина по споразумение), дървени столо
за своята богопомазаность, както работа и да бжде, най-главното,
ве (по два лева парчето, а 22 лева дузина), кошери за пчели сис
Людвикъ
XIV.
марка „ D U r k O p p "
вещо въ търговската работа.
тема ,,Даданъ Блатъ" и пр. и пр.
„Така
както
сега
еж
органи
Сегашните млади хора, хората
ПРЕДПРИЕМА изработването на дървените работи за
Реномирана въ целъ светъ за ней
зирани
консулствата
съ
техните
отъ
„кариерата,"
които не нановостроящи се здания.
ната здравость и красивость.
отчети, съставени по-вече канце писватъ нито единъ редъ въ го
Молимъ г-да строителите да искать ценоразписа пи за
Отнесете се за по-подробни сведе
ния при Генералния Представитель:
врати, прозорци и др.
лярски, па даже и теоретически, дината за икономическото и тър
а често пжти даже и въ проти говско положение на държавата,
Съ почитание: С. Пушковъ и П. Ивановъ
А ЛЕЕРТЪ Б. САМУЕЛЪ - В А Р Н А .
воположность на първото — за- въ която ни представлявагъикоиТелеграф, адресъ: ЕКИМОВЪ.

Търговия съ зърнени храни и др.
Агентура—Комисиона—Експедиция и обмитване
на разни стоки.
|Комисиона на зърнени храни при най-износни
Ш'Ш :.->-.
условия.
ШШЁЖШ

ГРИТЦНЕРЪ"

ШиЖ ШШШШШШШ

Ж .Ш1ЖЖГ1
;

А. Илиевъ $ C-ie

Централъ Варна, клрнове: Бургазъ, София,
Русе, Сомовитъ, Пловдивъ иШуменъ.
Ёошщсиона и Експедиция.

I

жззжшз^^кшжзжзша

"^'*] 1-во Разредна Виенска Фабрика^
{фХ
Е. ПЕТЕРЪ. ;

БУРГАЗЪ 3 / АлекоТ.Новаковъ-София
• « • Ц-ВННИ КНИЖА ® • *

е«3 извършва посредничество §в*

Чимшировъ & Сребровъ

Представителство, комвсиова, експедиция

С Т Ш А Ш ПАРНА ФАБРИКА
на С. Пушковъ и П. Йвановъ
Шуменъ.

ИЗРАБОТВА'

Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина за шевъ, която
работи налево и на
д^сно струвайки
много ефтино?

Брой 2Е5

Стр. 2

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

ХРОНИКА.

Ф. МАРИНОВЪ & О-ВЕ
свищовъ
ГОЛТШЪ ДЕПОЗИТЪ ОТЪ:

ЖЕЛЪЗНИ ГРЕДИ,
цементъ, хидравлическа наръ, железа, гвоздеи и всичка
железария за постройки въ голъ^ъ изборъ.
КОЛОНИАЛНИ СТОКИ.

шля

Търговска Ю&ща

Георги Личевъ & Сие
=

СОФИЯ

=

Шощадъ Св. Кралъ № 2, телефонъ № 990.

Пае

ОТДТзЛЪ: Комисиона-Експедиция е сиабденъ съ много опитни мит
нически посредници и приема да обезмитява и експедира стоки за
ьносъ — изноет., транспорта и пр. както и да извършва рекламации
предъ министерството на финансиигв и администрацията на Българ
ските държавни железници при най-износни условия,
Бърза и акуратна работа.
Кореспонденти въ Бургазъ, Варна, Пловдивъ и Сомовить.
3

то казватъ, че еж пратения да ще се облагатъ споредъ веществото,
дипломатствуватъ, а не да изуча- което най-високо се облага и което
ватъ и издирватъ, кой търговецъ увлиза въ примеса, ако този смесъ
10% отъ общата тяжесть.
какво продава и какво купуваили •превишава
Ако процента на смеса не превишава
пъкъ м-встното население какво има 10%, то той са остава безъ значение
излишно и съ добри ц-вни за из за таксуването на памучните стоки,
насяне или обратното, отъ какво следователно съ положителность мо
се нуждае и би било готово съ доб же да се ежди, че въпросните памуч
читове нематъ никакъвъ примесь
ри Ц"БНИ да си го доставя, за на ни
отъ предилни вещества и като таки
шата държава, за нашия народъ ва запазватъ слщинското си станови
еж безполезни, еж. излишно бр-в- ще за облагане т. е. действителната
ме на бюджета ни. Държавата си статия 368 като изрични поиме
на, народа ни тр-вбва да плаща новани.
Въпросните памучни читове съ при
не на думбази-кариеристи, а на лагателните
имена „съ сержова или
хора, които съ труда си, съ съ сатенова сплитка" можеха да се
услугигв си заслужаватъ и хл-в- подведатъ по ст. 369 на тарифата,
ако действително беше запазена та
ба си.
клауза въ категория XXIII—па
Г-нъ Гешовъ, който е чов'вкъ кава
мукъ и памучни изделия, както е за
на опита, ще вземе актъ, вярва пазена такава само за ст. 374—изде
ме, отъ това, що е говорилъ уче лия, плетени отъ памукъ, безъ шевъ
ния нашъ икономистъ-професоръ, по договора съ Италия, която гласи:
г. Данаиловъ и ще направи то „плетените платове ще бждатъ тарикакто гвмъ подобните памуч
ва, което еж направили Япония, фирани
ни платове" (споредъ каквито еж неФранция, Италия и напосл-вдъкъ белени, белени, боядисани и щамиоАвстро-Унгария и Германия, за сани), тъй че законодателя щеше да
да имаме въ чужбина пред допусне й тая клауза за памучните
ставители, които да оижтватъ читове съ прилагателните имъ имена
или сатенова сплитка", да
нашата външна търговия умно „сержова
се има предъ видъ при облагане, но
и полезно, разумгвва се, к а т о такова нещо нвма, защото ст. 368 е
възприеме идеята за учредява съ определена дефиниция на облага
не институтите на търгвоскигв не. Само категория XXII—вълна, кози:
и др. животински влакна и изде
аташета въ ония страни, кжд1>то на
лия отъ техъ отъ тарифата, допуска
нашит* икономически и търгов по ст. 342 отъ договора съ Франция
ски нужди и интереси ни нала за забрадките и шаловете прила
гателното име наречени „баръши" съ,
гать такива.
Ст. Юрдакиевъ.

По сплиткитФ.
„ Чл. 6 отъ закона за приложение на
общата митническа тарифа гласи: „сто
ките, облаганието на които не е ус
тановено нито въ тарифата, нито въ
обясненията, които я придружаватъ,
нито въ азбучния показалецъ, ще се
отнасятъ отъ министра на финансите
къмъ ония статии на тарифата, съ ко
ито те еж най-много сходни по на
права или цель за употребление. Ми
нистра на финансите решава подобни
въпроси, следъ като вземе мнението
на експертната комисия при минис
терството на финансите, съгласно чл.
95 отъ закона за митниците"; следо
вателно, компетентность е на експерт
ната комисия да се произнася' за всич
ки распри повдигнати между митни
цата и търговците по тарифиранието
на стоките, относително къмъ кои
статии на тарифата би следвало да
се отнесатъ като най-много сходни,
защото съ сегашния си прогресъ ин
дустрията въ напредналите въ фа
брично производство държави, какви
то еж: Австрия, Германия, Русия,
Италия, Франция и Англия е достиг
нала своята епогея на съвършенство
на такива артикули, за които въ та
рифата и дума даже не става, тъй че
цитирания по-горе чл. 6 определя
нормата като „най-много сходна,* оба
че какво става въ дадения случай?
Изрично поименовани стоки, каквито
еж памучните читове по ст. 368 отъ
тарифата, като имъ прибавя ек
спертната комисия по едно прилага
телно име—„съ сержоваили съ сатенова сплитка," подвежда ги по ст. 369,
която нищо сходно нема съ тия при
лагателни имена, тъй като споредъ за
бележката къмъ сжщата статия 369
артикулите за облагане еж определе
ни, а именно: газъ, тарлетанъ, бати
ста, зефири, етамияи, савашпури, тензухи, милино, муселинъ, тюлбентъ и
пр. платната съ кенари наречени „моаджирски" били те белени или небелени, както и направените отъ ежщите платове, кърпи за джобъ, забрад
ки, наметалки и пр. на целъ платъ
(не нарезани) съ изключение на языитЪ. Следователно въпросната ст.
369 допуска прилагателни имена са
мо за платната си съ кенари наречени
„моаджирски* и друго нищо, не и за
пам. читове.
По договора съ Германия забележ
ката къмъ категория ХХШ4, е въ сила,

само ако артикулите отъ памукъ
смесеш- съ друга др*дилвя вещества

кенари или не, но си запазватъ съ
щинското положение за облагание т.
е. собствената си ст. 342, както и те
зи къмъ ст. 338, като платове наре
чени „трико".
Отъ тази по-голема ясность за па
мучните читове, която сжществува по
ст. 368 — като изрични както и въ
самата категория XXIII—памукъ и па
мучни изделия на тарифата, не вервамъ съзнателното общество да до
пусне, че може да си служи при об
лагането на памучните читове ек
спертната комисия съ прилагателни
имена, защото отъ ясния смисълъ на
чл. 6 отъ въпросния законъ, законо
дателя е определилъ базата, по коя
то има да се произнася експертната
комисия, като най много сходни въ
превъзходна степень. Тъй, че законо
дателя отъ думите, „най-много сходни*
не подразбира прилагателни имена, а
самия артикулъ, който го нигде не
ма въ тарифата и който да се отне
се тамъ, къмъ ония артикули, къмъ
които по качество, наречие, десенъ,
материя и цена еж най-много схбдни.
Независимо отъ това — памучното
пике е предвидено по ст. 368 отъ та
рифата, а памучния граделъ, който
се употребява за делни мжжки га
щи, но понеже е приличалъ горе-долу на пикето, то по приликата му е
требвало й той да се обложи по ст.
368 вместо действителната си ст. 366
б. съ 55 л. % кр. като обикновено
белено платно, а памучните платна
съ една боя, които се употребяватъ
за джобове (джоплуци), понеже при
личали наградела, те пъкъ требвало
да се обложатъ като градели по ст.
368, следователно излиза, че и джоплуците требвало да се обложатъ
като пикето. Каква логика?
Както вижда читателя, ето какъ не
основателно се претълкуватъ нещата,
което е равносилно на спъване на
търговията, за която въ другите на
преднали държави създаватъ редъ
мероприятия за улеснение и прогресъ,
понеже както е известно всекиму, тя
е душата на държавния организмъ.

Нашата розова индустрия.
На тая тема рефервра на 15 т. м.
Ю ч. преди обедъ въ салона на Со
фийската Търговско-Индустриалиа Ка
мара асистента по химия при нашия
университетъ г. П. Тишковъ.
Ако другите страни се гордДштъ,
започна г. Тишковъ, съ своите мине
рални и др. богатства, България мо
же да се гордее, че е единственна въ
европейския материкъ съ сврето ро

Новъ членъ е влъзълт,
къмъ фирмата В. Мутафовъ &Ив
Шоповъ въ Плевенъ, именно г. Илия
Л. Няголовъ, б и в ш ъ
Дьлгогодишенъ чиновникъ. Неговото участие
въ фирмата е въ машинния отделъ,
който тая фирма основа при скла
довете си отъ дърва за горене, дър
вени строителни материали и друга
търговия. Г-нъ Няголовъ е ангажиранъ изключително въ търговията съ
всичките р о д о в е машини, каквито
фирмата е многобройно складирала.
Той е старъ търговецъ на машини и
тая търговия минава като и е г о в ъ
специалитетъ въ фирмата.

местната индустрия. Едничкото, ко
ето мжчи фабриката и й прави голе
ми спънки, то е, че М-ството на Общи
те Сгради или, по-добре, Дирекцията
на железниците не може да разбере
отъ нуждите, които подобни заведе
ния иматъ и отъ ползите, които пранасятъ за страната, за да бжде по-точ
на и по-изправна въ даването вагона
за превозване продуктите на фабр-та.

зово производство. Производството на
роаовото масло въ България датира
отъ првди 150 — 200 години, когато, Българската Народна Банка
споредъ едниъ турски географъ, единъ е издала едно известие подъ № 8496,
турчинъ е пр*несълъ розата отъ съ което съобщава на публиката лих
Тунисъ. Розата е едно капризно рас вените проценти, които отъ 15 май
тение, което не вирее при всека т. г. за напредъ ще прилага за плас
почва и климатъ. Специфичните ментите си: 1) по сконто и депо на
климатически и почвенни условия на полици; 2) по заеми и сметки срещу
нашата розова долина, съ 130 км. залогъ на ценни книжа, стоки и ко
Фабрична търговия сь Гърция.
дължина и 15 км. ширина, еж съз носамента и 3) по другите видове
Директора на химическата секция
дали едно качество на нашето розо пласменти, като заеми съ поржчители,
отъ Societe des Produits et Engrais Chiво масло, каквото никжде въ Евро специални текущи сметки гаранция 2
miques S i e g e - A t h e n e s , r. P. Дипа не се среща. Експлоатирането на лица, цесии, неоспорвани вземания отъ
митрияди, представаяващъ интересите
розите у пасъ, собственно розовите държавата, заеми и сметки срещу ина сжщата фабрика, следъ обиколката
пръчки траятъ червените 9 години, потеки, на окржжия и общини. Про
си въ градовете Бургазъ, Варна, Сли
а белите 15. Сжществуватъ около цента за последните пласменти е 7% Скотовъдна изложба въ ПлЪвенъ,
венъ, Ст. Загора, Станимака, Пловдивъ,
7,000 вариетета — различни видове за всички клиенти безъ разлика на го както съобщихме по-рано, се урежда Садово и пр. посети г. министра на
рози, но у насъ виреятъ изключи дишния оборотъ, който биха напра отъ тамкашната окр. постоянна коми земледелието, земледелческия синдивили при съответните банкови кло сия. Изложбата ще бжде открита лич катъ и др. въ София и беседва съ
телно белите и червените.
Производството е дребно и едро- нове и агентури; процента за плас но отъ министра на земледелието, г. техъ върху условията, по които каза
фабрично. Въ 1902 год. се построи ментите по точка 2 е 6%% за всички Дим. Христовъ на 21 т. м. и ще трае ната фабрика ще може да внася въ
първата фабрика за производство на клиенти безъ разлика на оборота; по и презъ 22 и 23 сжщия месецъ. България произвеждания отъ неяисрозово масло въ Карлово отъ единъ точка 1 се прави тая разлика: ще се За желающите да я посетить лица куственъ (химически) торъ. Условията
французинъ, който в л о ж и въ нея прилага 6%-това лихва за сконтира Дирекцията на железниците е разре еж много износни и министра, както
единъ капиталъ отъ 120,000 лв. Тази ните полици и специални текущи смет шила пжтуване съ 50% намаление. Съ и синдиката еж обещали да напра
фабрика обаче не можа да работи и ки подъ залогъ на полици на кредит устройване и рлшоводене на изложба вить доставки за нашите земледелия,
скоро фалира. Въ 1904 год. бе по ните акционери или командитни съ та, главно на клона по млекарството, лозари и градинари.
строена друга такава пакъ отъ фран акции д-ва и банки, които иматъ ка е ангажиранъ бившия учитель-химикъ,
цузинъ, а въ 1905 г. се построи мо питалъ най-малко 500,000 лв. напъл а сега търговецъ въ Плевенъ на инду
дерната, съ отлична инсталация фаб но внесенъ и които биха направили стриални и земледелчески машини, Българ. Търговска Банка.
Огъ обнародваната въ вестника щ
рика на Братя Бацурови, която пре при банковите клонове или агентури семена и пр., г. Нено Хр. Хасекиевъ,
обява
четците еж видели, че Бълг.
минималенъ
годишенъ
оборотъ
отъ
подъ ржководството на когото бе
работва годишно около 1 милионъ
Търговска
Банка съгласно решени
800,000
лв.
по
тия
две
сметки;
6%%устроена и шуменската скотовъдна из
килограма розовъ цветъ. Споредъ
статистическите данни, въ България тева лихва ще се прилага за остана ложба презъ м. септемврий, 1909 г., ето на общото събрание отъ акцио
има 5,000 декара розови градини, отъ лите клиенти безъ разлика на оборота. за конто той получи най-високия дип- нерите й ще пристжпи къмъ изкуп
ломъ. Г-нъ Хасекиевъ е добъръ поз- ването привилегиите на основателни
които се изкарва около 10 милиона
кгр. розовъ цветъ. Огъ техъ само По превоза на стоки между Варна навачъ на млечните продукти. Нему те акции и техната привилегирована помощь се командирова отъ м-то ность за напредъ ще бжде унищоже
фабричните заведения въ карловско и Добричъ.
Притежателите на такива акции
преработватъ около 1 у, — 2 милиона
Дирекцията на железниците е из единъ млекарь-специалистъ, съ кого на.
ще
получать по 20 лв. за всека една
килограма. За забелезване е факта, пратила следното окржжно до на то, следъ свършването на изложбата,
че до като производството въ ка чалниците на влагалище Варна и гара ще уредятъ 10-дневенъ курсъ по мле и съ това, като се щемпелиратъ, акции
занлъшко се намалява, това въ кар Добричъ и за сведение на всички карството, кждето ще произвеждатъ те ще се приравнять по стойность
ловско се увеличава. Среднята пе останали началници гари и влагалища опити по приготовляване на сирене и и права съ обикновенните акции на
чалба на производителя е 100 лв. на и на контролата па приходи отъ сто масло, ще изпитватъ качествата и си сжщата банка. Както бехме явили, из
лата на млеката, ще стерилизиратъ плащането ще започне отъ 1 юний т. г.
декаръ. Единъ килограмъ розово мас ките:
и ще става въ централата въ Русе и
ло нему му костува около 700 лева.
„Съобщава Ви се за сведение и точ млека съ разни апарати, каквито вече клоновете въ Варна, София, Бургазъ
Въ дребното производство се пре но изпълнение заповедьта на Госпо еж доставени отъ акционерното д-во
работва отъ 7 — 12,000 кгр. розовъ дина Министра подъ № 1677 отъ 9 „Алфа-Сепараторъ" въ Буда Пеща и Габрово.
и пр.
цветъ. Понеже тукъ работата върви май т. г., която гласи: .
Пакъ по облагането на лЪтвигв.
наредъ съ другите отрасли на частно
„Като имамъ предъ видъ, че расМинистерството на Финансите съ
то стопанство и почти никакви спе тоянието между Варна и Добричъ Транспортни осигуровки при Д-во
общава на митниците, че летвите или
циални разходи не се правятъ, дреб по ж.-п. линия е тъкмо 104 тарифни я Балканъ."
Народното Осигурително Д-во „Бал- шипкит в, както и всички други дъски
ното производство добито по прими- км., а по шосето — само 54 км. и че
тивенъ начинъ е по-ефтино отъ ма- поради това обикновенните биволски канъ" въ София, следъ като увеличи по-дебели отъ 1 с. м., само бичени,
шинно-фабричното съ 250 лева на коля съ своите низки навла конку презъ мин. година основния си капи но не и рендосани, както по-погрешкилограмъ.
риратъ чувствително железницата и талъ, сега, като членъ на междуна ка се разпореждаше въ окржжното
При нашите условия на стопански за повдигане трафика по тази часть родния транспортно» осигурителенъ № 4933, ще се облагатъ по ет. 198,
животъ, ние имаме интересъ въ за отъ нашата ж.-п. мрежа, запов-Ьдвамъ: съюзъ, уреди и специална служба за В съ два лева 100-те килограма.
пазване сжществуването и на двата начиная отъ 1 юний н. ст. т. г. за прямите транспортни осигуровки. За
вида производства. Като реформи, неопределенъ срокъ таксите за го- напредъ то ще осигурява транспорти ПровЪрката на мерките и теглил
които требва да се предприематъ за лема бързина, дребни и вагонни прат по море, реки и сухо за и отъ всич ките.
подобрението на дребното производ ки, за I и II кл. и на изключителната ките континенти. Понеже Д-во „Бал- • Софийското окржжно контролно бю- .
ство, еж: 1) да се увеличи обема на тарифа № 2 отъ Варна за Добричъ канъ" има като взаимни прЪосигури- ро е вече почнало проверката на мер
дистилационните казани, както еж и обратно да бждатъ намалени съ тели големо число изъ между най- ките и теглилките, намиращи се ва
тия въ Франция за добиването на 30% и прилагани по тарифенъ редъ солидните стари европейски д-ства, проданъ въ магазините на СТОЛИЧНИТЕ
ливантовото масло; 2) пещите да еж направо отъ екзекутивния персоналъ." които навсекждв се ползувазъ съ търговци-агросисти на тия с*'оки. Мно
устроени съ скара; 3) да се приспо
Възъ основа на тази заповедь, добро име, интересите на клиентите го мерки еж се указали неточни и
собят казаните така, че цвета да всички пратки изпращани отъ Варна му еж въ всеко отношение напълно неотговарящи на изискванията на за
бжде на етажи, за да не бладе раз- за Добричъ или обратно и подпада- гарантирани. Г. г. търговците, кога кона, на които е поставяно знака х
месенъ съ водата на дъното; 4) ох- щи въ гореизброените тарифни кате то прибегватъ до осигуряване тран означаващъ негодность. При покуп
ладяването да става по-рационално гории, съ валидность отъ 1 юний н. е. спорта на стоките си по море, реки ките на тоя родъ стока търговцигЬ
и 5) да не се употребява гореща ще бждатъ превозвани съ едно на и сухо, нека поискатъ и офертата на требва да внимаватъ, да не вземап
вода при почването на дистилацията. маление отъ 30% върху нормалната Д-во „Балканъ" чрезъ агенщята му подобни мерки, защото меренето съ
Отъ нёколко години насамъ некой превозна такса. Принципътъ за при въ Варна, представлявана отъ г. Вл. техъ е абсолютно забранено. Така
отъ тия реформи еж вече възприети лагане най-износната такса за всеки Ст. Явашчиевъ.
съставени еж били вече актове на
отъ производителите, а времето и единъ артикулъ ще бжде, разбира
много
души столични търговци за на
опита ще наложатъ и останалите.
се, прилаганъ и по този случай, така Засвдналъ параходъ.
рушение
закона ра мерките и теглил
Делото количество на производ че, ако намалената такса на изклю
Въ петъкъ, 13 т. м. вечерьта, па
ството на розовото масло въ Бълга чат. тарифа № 2 се укаже по-низка рахода „София" отъ Австрийското Ду ките, понеже еж си служили съ не
рия възлиза на 4,000 < кгр., на стой- отъ таксата на която и да било из навско Параходно Д-во, отивайки на точни мерки.
ность 4,000,000 лева. Изнася се глав ключителна тарифа, ще бжде прила горе къмъ Рахово, между Самовитъ и
Маркирането на мЪркитЪ и теглил
но за Франция, Англия и С.-Америка гана вместо последната— първата.
Цибръ заседна на несъка и въ това ките.
и розова вода за Турция — 25 до 50
положение стоя цели 81/* часа, до ка
Пристигнали еж вече въ контрол
хил. кгр. годишно. За вътрешна кон Нови клонове отъ Банка „Гирдапъ". то мина руския товаренъ параходъ
ното бюро при М-вото на Търговията и
сумация, въ България, се употребява
u
Въ заседанията си на 12 т. ме- tCepiiii и го изтегли и освободи отъ Земледелието и уредите за маркиране
само 5—6 килограма.
сецъ управителния съветъ на Бъл. бедата. Въ Видинъ „София" пристиг стъклените мерки. Марката е лъвче
Розовото масло се произвежда и Кредитна Банка „Гирдапъ* е поставъ другите страни, обаче те не мо- новилъ да се изпълни решението на на въ 5 часа вечерьта — съ едно за съ цифра отъ доле, отъ 1 до 12, но
гатъ да ни конкуриратъ, понеже не общото акционерно събрание за от къснение отъ около 9 часа. Пжзницнте мера на съответния окржгъ и годи*
могатъ да достигнатъ никогашъ ка криване нови клонове въ ст. София и се намираха въ твърде окаянно по ната на маркирането отъ страна. №
чественно нашето розово масло. И въ г. Сливенъ. Това постановление ще ложение : отъ идна страна, че остана зи уреди еж вече разпратени на окБългария си остава пакъ единствен- се изпълни и за двете места веднага ха назадъ отъ работата си, отъ дру ржжните контролни бюра. '
ния производитель въ целия евро съ намирането лица, които да заематъ га, че се лишаьаха отъ храна, а отъ
пейски материкъ. Затова пъкъ те длъжностите въ клоновете. Управи трета, че и времето беше ужасно лошо. Безмитенъ внось на материали.
почнаха да правятъ искуственно та телния съветъ се е занималъ и съ
Съгласно чл. 16 буква А отъ за
кова и да фалшифициратъ естестве преуреждането персонала въ центра Д-во „Юнионъ,"
кона за насърдчение местната инду
по поводъ писаното въ вестника стрия, разпоредено е до митвицигв
ното. Откривавето на фалшификаци лата и въ сжществующите сега кло
ята е мжчно, защото елементите, съ нове. Въ желанието си да направи нуж ни, какво то не е устояло на задъл да освобождаватъ безъ мито при вна
които се фалшифицира, по съставъ ното подновяване и подмладяване съ женията си къмъ г. Д. Таховъ, по- сянето отъ вънъ следните сурови ма
и свойства еж близки до елементите вета среща пречки поради ненамира- страдалъ отъ пожара заедно съ г. териали, нужни за индустриалнитв
на розовото масло. По настоящемъ не достатъчно нови сили желающи да П. Лодозовъ, ни дава следните обяс предприятия, ползующи се отъ обла
нения: съгласно договора, сключенъ гите на сжщия законъ: 1) тель, же
то се фалшифицира най-много съ така служатъ.
съ г. Тахова, последния е изгубилъ
нареченето „тереше," което има око
всеко право, да дири каквито и да лезна и стоманена, черна, бела и галло 200 различни вида и е по-ефтино
ванизирана; 2) оксиженъ (кислородъ);
10 —15 пжти отъ самото розово ма Облагането на асбестовигв изделия. било обезвреждания отъ „Юнионъ-* 3) викелъ на листа и блокове и 4)
Вследствие
повдигнатия
отъ
упра
при всичко това, г. Таховъ припадсло. У насъ внасянето му е забранено
вителя на Пловдивската митница въп- налъ на молби и г. Басанъ само отъ церезинъ.
съ законъ.
Горните материали еж предввдеви
росъ по облагането на асбестовигв човеколюбив се е съгласилъ да хо
изделия, пропити съ каучукъ, кон датайствува предъ дружеството, да въ списъка на суровите и полуобра*
бюро при Министерството на му се признае и плати с у м а отъ ботени материали и ще се впвдагь
Статистични сведения. тролното
Финансите го е разгледало и е взело 5,000 лева — 800 лева чрезъ спасена въ свидетелствата на индустриалците.
следното решение: асбестовото изде стока и 4,200 лева въ пари. На тая
лие, пропито съ каучукъ до 19%, да сума г. Таховъ се е съгласилъ и са Забътналъ търговецъ.
Емисиите въ 1910 год.
Георги Николовъ, търговецъ на Ш'
По предварителните официални се тарифира по ст. 3i3,a еь 50 лева моръчно написалъ писмо, съ което
данни, въ течение на 1910 год. еж 100 кгр., понеже приежтетвието на ка потвърдилъ свършената спогодба. По нифактура, вълнени платове и гайтапроизведени емисии общо на сума 263/» учука увеличава съ 30 и по-вече % неже спогодбата, така сключена, е ни въ Лозенградь, Одринско, е изб**
действителна, д-ството счита, че не галъ преди няколко деня въ Сърбия,
милиарда лв. сръшу 24V» милиард стойностьта на изделието.
лЬ
Въ тая смисъль е направено вече е манкирало отъ никакви свои задъл като отнесалъ съ себе си едиа г° "
да презъ 1909 год. На първо место
жения и е готово въ всеки часъ ма сума. Некой отъ кредиторите «У
стоятъ Съед. Щати — 5661 мил. лв., разпореждание до всички митници.
съгласно нея, да удовлетвори г. Та поискали и властите запечатали мага
после иде латинска Америка — 3,852
зина му и го обявили въ несъстоятелхова. По дългъ ние
мил. Всичко новия светъ е погълналъ Новата банкерска фирма
ность.
Понеже, споредъ сведенията ва
изнасяме
тия
обяснения.
на Пинкасъ & Цанковъ въ Пле9, 513 мил. лв.. За Англия емисията
царското консулство въ Одршгь, въ
възлиза на 3,721 мил. лв. плюсъ 1,257 венъ отъ 10 май т. г. е започнала да
мил. лв. за Канада и 127 мил. за функционира и да оперира по всекак- Електрическо освътление въ Плов просния търговецъ длъжалъ доя*големи суми и на некой отъ ваювтв
южно-африканските колони, Франция ви банкови сделки: да сконтира всп- дивъ.
фабриканти въ Карлово, Габрово, Сла*
и нейните колонии фигурира на сума какви търговски полици, да отваря
Пловдивското Градско Общинско венъ и на други, Министерството ^яа
1,752 тп. лв., но тукъ требва да се текущи емгьтки срещу депо на цен Управление ще произведе на 22 юли
присъединятъ, ако ееиматъ предъ видъ ни книжа и търювеки портфейлъ т. г. търгъ съ тайна конкуренция Външните работи оповестява г°Р*"
емисионните пазари, а не потребнос да издава чекове срещу странство, а за отдаване на к о н ц е с и о н е р ъ изложеното, за да могатъ заинтере
тите на дадена страна, почти всички сжщо и срещу повече! о градове въ инсталацията на електрическото о- сованите български фабриканти свое;,
южно-американски ценности. За Гер царството, да купува и продава все- светление въ Пловдивъ и трамвай временно да взематъ мерки за запи
мания емисията е 2,995 мил. лв., Ру какви ценни книжа и пр.. И незави Пловдивъ — Станимака или само на ване интересите си било направо, ои
сия 1082 мил., Ав. Унгария 954 мил., симо отъ това, тя се е ангажирала първото за периодъ отъ 50 години. ло чрезъ царското българско консул*
ство въ Одринъ.
Белгия 446 мил., Гърция 465 мил., съ представителството на застрахо
Италия 438 мил., Япония 1,631 мил. вателното дружество „Асикурациони Качеството на цемента.
лв. и т. н.. Отъ общата сума на еми Дженерали" по двата клона—пожаръ отъ фабриката „Левъ" при Плевенъ За линията до Сомовшъ.
Най-сетне решило е правителей"
сиите 9 милиарда лв. се отнасятъ за и окивотъ. Въ едно отъ миналите си
държавни и общински заеми, 2'7 мили съобщения направихме эаслуженъ от- е признато отъ Министерството на то да направи нещо за нодобревие*
арда ва образуване кредитни учреж зивъ за BMeflaia, които съставляватъ Общите Сгради и Министерството на на тази линия и е командировало еди*
дения и П'1 милиарда за железници тааи фирма. Те се ползуватъ съ от Търговията и Земледелието за много бриграда отъ инженери во глав* j". '
и индустриални предприятия. Кредит лично търговско име и иматъ големъ добро и п о с л е д н ь о т о е издало Попова и Салабашева, която ва 1*^
ив учреждения еж образувани вай- кредитъ моралевъ и материален*. По нужното свидетелство на фабриката, 13 т. м. е дошла на местото
я- кат"
'
аа да се ползува отъ облагите и при- е обиколила с Сомовить и гр.. ***•*£
желаваме имъ добри сполуки,
много въ Германия —863 мил, дева,
вилегивтв по закона за насърдчевае волъ, върнала се е въ София т Д°*'

Ёрой 235
ладва на г. министра на общигЬ
сгради за възможното да се направи.
Едно е, което за сега се знае, че ли
нията ще баде отм-Ьетепа отъ се
гашното си плато и ще бжде прове
дена къмъ селото Сомовитъ, клугвто
ще се прйм-встятъ гарата, митницата
и търговскит-Ь кантори. И, слава Бо
гу, че ще се избътнатъ постоя ннит-Ь на
воднения и търговскит-в щети. Н о . . . ,
питаме се ние, искренно ли правител
ството възнамерява да направи това
добро за търговията?

Стр.,3

ТЪРГОВСКИ „ФАВЪ"

отговорите, ние ще дадемъ обяснения
за Васъ и ще Ви приковемъ на по
зорния стълбъ. Общинския съветъ
съ вота си, предварително пргъдрпшенъ и подютвенъ отъ единъ ятстенъ
виденъ демократъ, извърши едно без
,
кукур. май 61% u „
законие, като реши търга да се въз
„
„ юлий 61— „
%
ложи върху иай-скжпата оферта,.коя
Б.-пеща
зиин.
май безъ зделки
Варненско тържище.
то, очевидно е, не отговаря на поемни„ кукур. ,
Варна, 17 май 1911 год.
тп> условия. Министерството не треб
Берлинъ зимн. май 206 % спад. IV*
ва да утвърди тоя търгъ, а требва
Зимница. Падналите навеБКждъ- изъ
„
„ юлий 205% „
1%
да го възложи на фирмата, която страната благоприятни дъждове, кои
„
ржжь май 166% „
2—
н а й - т о ч н о се е , съобразила съ то даватъ надежда за една добра бж„
„ юлий безъ зделки
поемнитп, условия. Ако за тотевци даща реколта, докараха на тукашно
„ кукурузъ май „
„
Индустриалния съвЪтъ
и t u t t i q u a n t i б а з а т а на то тържище чувствително спадане въ Ливерпулъ зимн. юли 6.10 спад. 1 п .
заседава на 13 и 14 т. м. Решилъ единъ търгъ не еж поемните условия, цените на зимницата. Вчера спадане
„
„ октом. 6.7 % „ •IV.,
е да се дадатъ редъ концесии и об а връзките съ фирмата Сименсъ Шу- то се изрази въ 15—20 ст. на 100 кгр.,
„ • кукур. юли 4-8 % „
V.
лаги по закона на разни индустри кертъ, то за министерството поемните а днесь то продължи съ още 10—15
„
„ септ. 4.9%
,
V.
алци и др. лица. Решенията му ще условия еж законъ, който требва и ст. на 100 кгр.
Чикаго зим. май 103 спец. ц. пов, 3%
предадемъ въ идущия си брой.
ще почита. То требва да ладе подъ
Днесь имаше на борсата пристиг
„
„
юлий 88% спад. %
еждъ инженера Тотевъ и Общ. съ нали 8 вагона, които се дадоха по
„
„ септем. 88%
„ %
Екскурзия на учениците отъ вечер ветъ, за да се научать другъ пжть цени отъ 15*45 лв. за 54 либри съ
„
„ кукур. май 52— „ 2%
ното търговско училище.
да зачитатъ законите и разпоредби 26% примесь до 16*70 лв. % кгр. за
„
„
юлий 52% „
Софийската Търговско - Индусриална те по търговете.
56 % либри съ 5% примесь.
„
„ септем. 53% „ 1—
%
Камара урежда екскурзия до Габро
Ечемикъ. Безъ изменение. Днесь 2
Съобщава: М. Шехтеръ. вагона по 12-25 до 1230 лв. % кгр.
во за учениците отъ вечерното тър
говско училише, която ще се състои
Кукурузъ. Понеже пристиганията на
на 19, 20, 21 и 22 того, гдето ще Д-во по авиатика.
тоя* артикулъ не еж тъй значителни,
разгледатъ и се запознаятъ съ инду
Варна, 17 май 1911
Взета е инициатива за основавале за да превишатъ нуждите на па
стриалните заведения въ тоя градъ. едно безименно акц. д-во, което да заря въ Гърция, за кждето се от
№ 00 75 кгр. торба 20-— лв.
правя главно пристигналата стока,
върши следните операции:
Откритъ клонъ.
19-50
№
0
то
и
цените
тукъ
се
подържатъ.
1. Да организира изъ България из-'
Клонъ отъ склада загазъ, бензинъ
— 19 —
№ 1 —
Края на миналата седмица и начало
лети
(обиколки)
съ
аероплани;
2.
Да
катранъ, минерални масла и пр. на г.
— 18'№ 2• —
то на настоящата не докараха никак
Петръ М. Хайтанъ въ Русе е от организира изъ България надбътва- ва промена на положението. Днесъ
о
№
4
—
— 1650
критъ отъ 23/1V т. г. и въ Свищовъ. ния съ аероплани; 3. Да организира 12 вагона се продадоха на.тукашна
и
№
5
—
—
1350
Огь една година насамъ г. Хайтанъ се конкурси по постройката на разни та борса по 1Г40 до 1Г65 лв. % кгр.
е заелъ и сполучи да открие почти хвърчила; 4. Да открива пилотажни
Фий. Днесъ 3 тона отъ тоя арти
въ всички големи градове изъ цар училища за подгатвяне български авиа кулъ се продадоха по 13-20 лв. %
тори
(въздухоплаватели);
5.
Да
фаб
ството клонове отъ фирмата си, които
килограма.
успешно пласиратъ продуктите на рикува разни типове аероплани; 6. Да
Памучпи п р е ж д и
търгува
съ
аероплани,
дирижбали,
ба
най-големото ромлшско петролно д-во
Бургазко
тържище.
Варна, 17 май 1911 г.
— „Steaua Romana," на което г-нъ лони, автомобили и др., както и да
Хайтанъ е генераленъ представитель поправя такива; 7. Да организира ав
Бургазъ, 14 май 1911 год.
Варненска — „Борисъ"
за България. Новия клонъ въ Сви томобилна служба въ София и 8. Да
Зимница. Пристиганията на нашето
върши
всичко
друго,
каквото
влиза
въ
" № 4 л. зл. 12-75 пак.
щовъ е пов-вренъ въ вещи ржл/в —
и
т ъ р ж и щ е еж все още минимални.
О)
1280 „
управлява се отъ г. Ив. Стёпановичъ рамките на тази индустия. То ще Днесъ имахме 8% вагона, които се
., 6 I»
12-90 и
Иоаниди, бившъ чиновникъ при фир има основенъ капиталъ 200,000 лв., продадоха съ крайни цени: 1480 лв.
-5
3
„ 8
13 — •»
мата Бр. Нобелъ въ Свищовъ и за разделенъ на 2,000 акции по 100 лв., % кгр. за вагонъ отъ Каменецъ (хас
„ 10
13-20
това може да се очаква сполука, ма- ще се назовава „Безименно Акц. Д-во ковско), 54% либри (смесенъ съ фий)
,. 12
13-45
каръ че ще требва да се прави кон „Аеропланъ" съ седалище София. Под до 16 лв. % кгр., 56% либри (сме
13-85
куренция на руския газъ, представ- писката е открита става при Бълг. сенъ съ фий).
» 14
14-25
ляванъ и продаваш. отъ Бр. Нобелъ. Търг. Банка съ внасяне 20% отъ стой„
16
Жито.
1
вагонъ
по
16*30
лв.
до
ностьта на акциите ; 30% ще се внеv 18
сатъ до 1 юлий т. г., а остатъка отъ 17-20 лв. % кгр.
Новъ пожаръ въ Русе.
Ржжъ. 1% вагона по 12-10-лв. % кгр.
50%
могатъ
да
се
искатъ
само
по
ре
Английски 1к-во
Следъ пожара на дъскорезната фаб шение на акционерното събрание и то
13 60
Царевица. 10% вагона по 1Г25 до № 8/12
рика на г. г. Петковъ & Руевски, кой не по-ранъ отъ 1 май 1912 г.
1365
11-37% л. % кгр.
„ 8/14
то едва що бе обезвъзмезденъ отъ За
13-75
., 12/14
Научаваме,
че
до
сега
има
записанъ
страхователното Д-во „България" съ значителенъ капиталъ отъ варненски
13-90
Износъ на храни.
,, I *
една едра сума отъ 97 хиляди лева, и софийски граждани, а даже и отъ
14-90
Презъ изтеклата седмица, презъ „ 18
разбира се, която далечъ не може некой отъ министрите. Първоначално Козлешката митница е изнесено за Тур
15-20
да покрие загубите на ощетената фир д-вото, безъ да изразходва големи ция следното количество храни: ку ,. 20
15*50
ма, последва пожара и на дъсчения суми, ще доведе отъ странвтво авиа курузъ 184,520 кгр. и ечмикъ 6338 „ 22
15-80
складъ на Братя Вартаниянъ, една за тори съ свои апарати, които ще пра- кгр., съ пазарни цени по 10 л. Ю0-те „ 24 •
15-35
„ 18/24
можна и много солидна фирма въ Ру вятъ упражнения изъ цъ-лата страна; к. грама.
Измирска
се. На iO того b% часа сутриньта, това ще докара значителна печалба
11-60
4
№
когато стопаните на склада се нами на д-вото.
Посевите.
11-80
6
рали въ кантората си предадени на
До тоя часъ, когато нишёмъ това
1200
8
дневната си работа, избухналъ пожа
съобщение, посевите въ целата страна
12-20
10
ра, който е унищожилъ, освенъ една
се развивать при най-благоприятно
12-40
12
малка спасена часть, почти всичкия мавреме и об-вщаватъ отлично плодо
Опровержение.
14
териалъ. Склада на Братя Вартани
родие. Особенно добри еж посевите въ
Митилинска
янъ е билъ застрахованъ при Д-во
Пръсналъ се беше слухъ въ ту придунавска България. Съ изключе №4
11*20
,,Юнионъ". Още на 11т. м. сутр, глав кашната пияца, че френската отъ Па- ние въ 2 села ьъ Раховско и въ една
••
11-40
ния представитель на това д-во отъ рижъ банка „Caisse de L'Economie тесна ивица между Дунава и Русе, „ • 6
11-60
София, г. Басанъ, пристигналъ въ Ру Nationale" била фалирала и ние ста градушка никжде по това прибрежие „ 8
„
10
11-80
се и като констатиралъ, че пожара е нахме отзивъ на тоя слухъ. Понеже не падна. Тамъ, дето въ малки раз
Забележка: Тия цени еж за по
случайно възвдшналъ и чед-то е длъж впоследствие тоя слухъ се. указа на мери е паднала, безспорно убила е
но да обезвреди пострадалите, разпо- пълно неоснователенъ, длъжимъ да лозята, а въ горните 2 раховски села купки до 400 пакета въ брой безъ
редилъ е да имъ се изплатятъ конста поправимъ грешката си. Поменатата — и посевите. Въ Олтенията и въ сконто; за по-големи зделки прави
тираните вреди въ размеръ на 84,322 банка редовно работи и френските uo-големата вжтрешна часть на Ро- се 10 ст. отстжпка.
Сулани
леваГ съ които Братя Вартаниянъ се облигации, които тя пласира у насъ, мжния се оплакватъ отъ съвършённо
№ 4/8
Ю'30
счели за задоволени и удовлетворени. продължаватъ да се търсятъ. Глав бездъждие. И ако до една седмица Адапа
№• 4/8
1040
Разбира се, че Братя Вартаниянъ ния представитель за България на дъждъ не вали, надеждата е малка за Митилински
№4/10
10.70
не могатъ да блдатъ обезвредени — банката, г. Ал. Артуръ Виркента ни плодородие. Въ ломско раницата т. г. Иврскими
както и фирмата Петковъ & Руевски изпраща отъ София следньото опро е слаба. На много места посетите съ
— за тия загуби, които претърпяватъ вержение : • .. •
раница ниви еж преорани и посвени
КОЛОНИАЛНИ СТОКИ.
отъ сезонните продажби, а може би
съ летни посеви. Страховете отъ на
Г-не Редакторе,
и отъ оная реална стойность на изго
воднение въ придунавските места из
Варна, 17 май 1911.
релия имъ складъ, каквато въ ДБЙВъ мое отежтетвие въ; единъ дву- чезнаха, понеже времето се оправи—
ствителность той имъ е костувалъ.
м-всеченъ срокъ отъ столицата, по дъждовете престанаха.
Въ пазарътъ по колониялните сто
важни работи въ Иарижъ, днесъ ка
ки липсва оживление.
то се заьърнахъ, намирамъ, че въ н-вТъргъ или доброволно съгласие.
Тия еж натоварванията за Европа
'.=
Варненци твърде много се интере колко в-ци, между които и въ ЯТ. Ф." презъ седмицата 4 май — 11 май Варннеската дневна пияца
~ Цени въ брой.
сувай. отъ въпроса за електрическото отъ 12/111. т. г., по всека вероятность н. ст. 1911 год. (Споредъ I Е. ВеегЗахарь каси кгр. 50 и 25
45'—
осветление на града. Още на връме, инспирирани отъ мои неприятели или bohm's Evening Corn Trade Listej:
„ Едри бучки
- „ 46*—
когато се изработваха поемните усло отъ две лица, които отъ алчность на
Жито и брашно:
„ торба (келле) кгр.
0.90
вия, проявяваше се изв*стенъ инте- ма!ериални вигоди и лошо настрое
11/V—18/V.
„ торба ситна Австр. %
092
ресъ. Съветниците въ Варненската ни спрямо мене искатъ да дескре1911 г.
1910 г.
„
„
песъкъ „ кгр.
0 85
Община, споредъ акта на ревизорите, дитиратъ не само моите интереси, но
въ хиляди квартери
Кафе Рио I
2-80
изпратени отъ М-ството на Вътреш и тези на почитаемата Банка въ Па- Съед. Щати и Канада 420
bi)U
,
. -Н
2-70
ните Работи, еж. увлечени подъ у- рижъ Banque Caisse de L'Economie Аржентина и Урагвай 354
129
.
, Ш
260
главна отговорность за фаворизиране Nationale a Paris (Спестовно-Икономи- Русия и Черно море 910
5Ь0
,
Лаве
I
^
280
на некой си инженеръ Тотевъ още ческа Национална Банка въ Парижъ), Дунава
135
25
» II
2-70
при изработването на поемните усло която сжществува отъ 1887 год., ос Индия
109
76
нована
въ
Парижъ
и
функционира
,
Ш
2 60
вия. И действително, требваше да
75
Австралия
52
,
Rolle
I
3-—
присжтствуваме на общинското за отъ 25 години насамъ, на основание ВондскитеЦострови
22
28
,
II
290
седание отъ 14 т. м., за да се уб-в- атрибути и френски закони въ стра
Всичко:
2,1)25
1,240
ната,
недобросъвестно
си
позволиха
да
Бахаръ
Г35
_ димъ безъ колебание, а заедно съ
Анасонъ новъ 1 стока Сакъ&ка 1*50
насъ и всички прислдствующи на нарекатъ моите финансови операции отъ които за Англия
535 Ххиперъ червенъ I
695
0 85
заседанието, че по въпроса за елек и тези на Банката като мошенически. и for orders
Кукурузъ:
П
0-83
трическото осветление се крие една Това е чиста клевета и шавтажъ, съ
95
41 Кимьонъ
I новъ
125
нечиста, мръсна афера и че ревизо цель да изтръгнатъ материални обла Америка
Ь2 Леблебии елеме 1
0 52
рите на министерството еж. били до ги, затова Ви моля, Г-не Редакторе, Аржентина
105
• 40
0-50
статъчно далновидни, да доловятъ да опровергаете написаното съ кле Русия
я
я II
290
Дунава
122
ветничество
антрфиле,
като
считамъ
нема
първата нишка на една нечувана
,
ежра
за длъжность да заявя на почитае
Всичко: 4У0
265 Лимонъ тозу кристалъ
4-20
скандальозна мафия.
3-6U
При разискването въпроса за електр. мата публика, че инспираторите ще отъ които за Англия 180
145
„
, обикновенъ
1.10
осветление се установи и отъ елек- дамъ подъ еждъ, ще искамъ техною и tor orders
Свещи
Gouda
3%
к.
VI
каса
Ечемикъ:
тро-техници, цотъ архитекти, и отъ наказание за клеветите и информа
я
, Specialite
к-о Г38
605
380 Свещи
тържна комисия, че офертите на всич циите, . които си позволиха така не Русия
„ Extra
„ ,, 2.—
Дунава
и
Кюстенджа
50
50
ките конкуренти, а им. на Ганцъ & добросъвестно да ми припишатъ, за
,
,
файтондж. 1 к-о Г80
20
С-ив, на Акц. Д-во Бергманъ и на да опорочатъ доброто ми име и това Калифорния и Смирна 25
Сакъзъ (бела дъвка) I едра „ 7 50
Всичко.- баи
450
Сименсъ-Шунертъ, еж, съобразни съ на почитаемата Б а н к а , Banque
„
„
11 дребна
7*00
поемните -условия, тогасъ питаме ние Caisse de L'Economie Nationale a Paris
които за Англия 110
55
„
мастика за рак. зюм. к-о 470
г, инженеръ Тотева, който, изглежда, (Спестовно-Икономическа Национална
Санунъ Айвалийски белъ 1 к. 1.08
че добре си изучилъ урока, питаме и Банка въ Парижъ).
' ш
•>
.. U к. 102
Считамъ за длъжность да напом
тия, които му държаха исо, защо еж.
„ Метелински „
1 к-о 100
предпочели офертата на Сименсъ-Шу- ня, че фирмата ми, като главенъ пред
Санунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44-—
кертъ, която, очевидно, оферира не ставитель на горната Банка е зареи
и
и
Ю ,, * .42'—
споредъ поемните условия. Ако гистрована, съгласно закова за Бъл
и
и
и
" it
я "°
Вие намирате, че нещата, които Си- гария при Соф. Окржженъ Сждъ подъ
II
11
11
' О
,.
-я
ОО'
17 май 1911 г.
менсъ предлага въ no-вече и които № 202/У10 и публикувано въ „Държ.
Газъ каса руски
960
не струватъ 155,000 лв., (съ толкова Вестникъ" брой 255 и че облигации Апверсъ зим. подърж. 19— безъ изм.
„ тенеке 2 тенекета за
9-00
„ кукур. тихо
13-75 „ „
Бергманъ е по-ефтинъ 01ъ Сименсъ- те, които продавамъ Credit Fonder
Нишадъръ буци •
Г22
Браила
зимница
Ville
de
Paris,
Bons
de
Panama,
еж
Шукертъ) еж необходими, защо Вие
„
калъпи Salamac к-о 1*15
18-25 „ „
не сте ги предвидили въ поемаше ценни книжа котирани въ всички евро
Сода бикарбонатъ 1 к-о 45 вар. 9"50
»
17-30 „ „
ч
условия, за изработването на които пейски борси и се нродаватъ въ це
„
„
Extra к-о 46 в. 10 50
и
»
,«
16-25 „ „
., за цране к-о 150 вар.
19*—
Общината Ви е платила 7,000 грешни лия сьетъ и колкото облигации до
Синь камъкъ к-о
0 70
лева. Вие, многоанающи землем-врю, или сега били ангажирани отъ почитае Лондонъ „ зимн. слабо
„ кукур. твърдо
Рафия I (лика) к-о
0ь0
сте големъ профанъ или нещо друго. мата Банка, последнята е изпълнила
0-75
После питаме Ви, какви Ви еж търгов своите обязаности точно, чеешо и Нюйоркъ зимн. май 95 % спад. % Рафия 11 „ к-о
„ юлий 95%
„
% Оризъ Ризонъ I торба
53—54
ските връзки съ Сименсъ-Шукергь, акуратно.
„ септем. 94»/f „
*/f
„
Женов. I к-о
45-—
дота Вяе фаворизирате. Дко Вт щ

Т Ъ Р Г О В С К И
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.

Брашна.

МАНИФАКТУРА.

Чуждестранни борсови
съобщения.

БЮЛ

Е Т И Н Ъ

фиуме белъ едъръ топч. 37*50
желть
к-о 37*50
)i
„
Триесте
№
602
к-о 40*—
и
,
Английски Rangoun тор. 32*50
„ Пловдивски I 44'— II 43—42*50
Тамяпъ I extra
„
1'50
„
II ред. к-о 50 к-о
90
Сардели „Sltanines*
54*—
„
Петель 250 кр.
„ 50'—
„
„Favorite" ред. безъ д. 45'—
»
„
съ домати 46"—
„
Bride — булка V*
46'—
„ Discous % касата
89"—
V* ,.
40-~
% ,,
30'Кайакъ % „
88-—
11
Тонъ
% „
68*—
II
„ Athen
% „
30*—
„ Херингъ V* и
44'—
„ - V. „
78-„
,Comet" V* по лв.
45*—
„
„ съ домати V* по 46*—
„
„ обикновени % по 40-—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10'—
Масло дърв. Imperial айвал. к-о 2'00
Vierge
„
„ 1-90
„
„ Superieur „
„ 1'86
„
E-Eine
„
„ Г80
„
„ Extra
„
„ 1-80
„
,. обикновено „
„ 1'70
„ сусамено I
Г25—1*24
„
' „
П
к-о 1*20-1-22
„ фастъчно I
,,
нема
„ слънчегледово
1*23—1*20
Маслини Specialite
0-90
„
Superienr „
„
086
„
Extra-Extra „
„
0-84
„
Extra
„
„
0*82
Prima
„
„
0-80
Локумъ кристалъ
- 0.96
,
лукзозенъ
,
1% 1.20
Лукумъ
%б обикновени 0'96
%
.
0-95
%
.
0-95
1 и%
.
0-95
,
челикъ к. 5 об. 0*95
, к. 5 бад. 1-00
„
нар. каси к. 10 0*90
Лимони сакъски
нема
0—0*00
Лимони италиански
каса 13'—
Портокали Тарабулузъ
нема
Яфа.
16'50
Мандарини връзката
нема
Солъ Фоча
13*30
Туниска
сто кгр. 1Г80
я
» Анхиалска
11'50
„ Атанаскьойска
1Г60
, Ситна (бита)
7 "50
Каменна соль романска
13'30
Синь камъкъ кгр.
0'65
Зачка гол. варели
к-о 0-11
,, мал. „
„ 012
Стипца големи варели
„
02Г
„ малли
„
„ 0-22
Рошкови сакъшк.
„ 018
„
Критски
019
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай Г
„ 7—8
„ П
„ 5-6
.. Ш
4-50—4-80
Хамсия Елеме Extra нема '
0-00
„ Наредена I >
'
000
II ,
^
000
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10
30*—
. • •'. П
„ Ю
26-Лакерда
Г20
Метали.
л. зл.
Калай Английски кгр.
—5'60
Гвоздеи въ каси к-о 25
32—34
Железа НМ к-о 24 връз. 7*25—7'50
„
Шв. кжсо к-о „
7'25—7'50
„
шина пръти 100 к-о
0-22
„
пенчереликъ 100 „
0-22
„
чемберликъ 100 „
0-25
Стомана Англ. к-о 50 каса 24—25—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 11-60
»
. „ Ю „ П-60

Яйца.

„

11

>

я

• II

it

„ ,,
„
Галванизир. кгр.
.
»
,
Олово
„
„

12

„

1^'

14
8
Ю
12
14

„
„
.
,
„

12-50
00'48
00-48
00'47
00-48
00-49

Риба.
Въ водите на никополската околия,
въ първата половина на настоящия
месецъ е било уловено следното ко
личество риба: сомъ 971 кгр., щука
318, шаранъ 274, чига 53, бела риба
4, пъструга 3, скумрия 227 чифта,
разни видове 1517 или всичко 3197 кгр,
Пазарните цени еж били: сомъ 80 лв.
100-те кгр., щука 25, шаранъ 50, чи
га 100, бела риба 60, пъструга 100,
разни видове 30 лева.

Берлинъ, 21/V 1911 н. ст.
1)
2)
3)
4)

(ЦЪнитЪ еж въ марки за 60 бройки)
Южно-руски 1-во качество
3--30—-3--45
MtCT. и чужди по-добро качество 3-20—3 40
MtCT. и чужди по-долно качество 3 10—3'15
Несортировани дребни
2'95—3"05

Еамбио.
Българска Народна Ванна.
(Варненски клонъ)

За 17 май 1911 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкас.
Анверсъ
100.00100'25
Берлинъ
124-00 124'35 124'30
Виена
105-55 10585 105'80
Лондонъ
25-37 25*44 25"43
Парижъ
100.25 Ю0'50
С Петерсбургъ 268-00 269-25 26900
Цариградъ
23-09 2311 2340
Наполеонъ у Виена Крони 19*01
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначените държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ вжтрешностьта на Царството е %%о с ъ Ми"
нимумъ 25 стотинки.
Българсна Търговсна Банна
(Варненски клонъ)

Варна, 17 май 1911 год.
Купува
Продава
100-25
Парижъ
100-55
25-36
Лондонъ
25-46
23-07
23-13
Цариградъ frs
10090
100-50
105*90
105*60
Виена
*
ЮО'80
100-40
124-40
124-00
Берлинъ
100.00
Анверсъ
юо-зо

ВЮЛЕТИНЪ
за движението на параходите ОТЪ
и ЗА варненския портъ.

Българско Търг. Параходно Д-во
Прпбр-Ьжпа л и п и а;
Отъ Варна за Бургазъ:
Нед-Ьля въ 7 ч. сутринь—Созополъ—Бургазъ.
Вторникъ , 7 ,
.
— направо Бургазъ
Четвър. , 9 „
,
— крайбрежно.

Отъ Варна за Балчикъ — Каварна
и обратно:

Всвка ср-вда въ 8*!часа сутриньта — тръгва
отъ Варна.
Отъ Бургазъ за
Варна:
ПонедЬл. въ 7 ч. сутринь — крайбр*жно;
Петъкъ , 10 ,
, —Месемврия—Варна
Сжбота , 10 „ вечерьта—направо Варна

Дниия Цариградска.
Отъ Варна за Цариградъ.
Вторникъ 7 ч. сутринь—Бургазъ—Цариградъ
Ср%да
6 „ вечерьта — направо Цариградъ
Сжбота 7 „
„
—
„
„

Австрийски Ддоидъ.
Пристига отъ Цариградъ
всвка сжбота сутриньта; заминава за Кюстен
джа сжщия день вечерьта:

Пристига

отъ

Кюстенджа:

ВСЕКИ петъкъ сутриньта; заминава за Бур
газъ — Цариградъ вечерьта.

Пристига

отъ Одеса и

Кюстенджа

всъки втори петъкъ сутриньта; заминава за
Цариградъ направо вечерта.

Гръцко Д а р . Д-ство »Джонъ я
Макъ Дуаллъ и Варвуръ
(услужвано отъ бързитт. и електрически
осветлени параходи)!

„Исмвпи* и „Маргарита"
Тръгва отъ Цариградъ (алтернативеманъ)
всъки понедълникъ и пристига въ Бургазъ
въ вторникъ; тръгва отъ Бургазъ вечертьта въ
вторникъ и пристига въ Варна въ среда су
триньта. Трърва обратно: Цариградъ—Пнрея
всеки четвъртъкъ въ 5 часа вечерь.
Горните параходи
се изреждатъ.

Ориенталско Параходно Д-ство
П. Панталеонъ.
Параходите еж бързоходни и електрически
осветлени. Тръгватъ всека среда отъ Царигр&дъ въ 5 часа подиръ обедъ; пристигать
въ Бургазъ въ четвъртъкъ сутриньта — тръг
ватъ отъ Бургарзъ сжщия день въ полунощь
и пристигать въ Варна всъки петъкъ въ 6
часа сутриньта. Отъ Варна заминаватъ въ
сжщия день 4 часа подиръ обедъ направо
за Цариградъ — Пирся — Александрия.

Строителенъ материалъ.
Варна 17 май 1911
Керемиди марсилски 1000,
125 лв.
Дъски кубикъ
73—75
(дървета неизрб. куб. 60
ог
\
„
изрбот.
73—75
Борови дървета
куб.
85—95
,
„ неизраб „
Белгийски циментъ I кач.
II .
Греди обли

Каменни въглища.
гр. Варна 17 май 1911
Кардифъ I качество тонъ
II
,
и
Коксъ
•I
Антрацитъ
Огнеупорни тухли парчето

63—70
10—50
9
12—16

55
45
55
56
030

Р ж ь за продань 1"вооъ™

(1 кило=60 оки), реколта 1909 год.
Ц-БНА 12. л. франко Т.-Пазарджикъ.
Отнесете се до; XPt ТОТКОВЪ — с.
, Паталешща (Т.-Пазарджишко).

Илия Цоневъ—Севмево.
Внимание 1
Обявявамъ на г-да обущаригв и
книгов-взцнт-Ь, че отъ първи юний
ще започна да изработвамъ разпи
европейски цвЪтни фодри. При
те жавамъ свидътелстьо отъ М-вото
на Търговията и Земдедъ-лието.
ЦВНИ УйГБРЕНИ.
А д р е с ъ : Илия Цонвоъ, котарь, у я .
„//. Дабввъ", № 8, Севлиево,
<2Г
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Т. БАСМАДЖИЯНЪ
-*% С и л и с т р а . Е*«^ ^ =
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
иКОММИСИОНА.==Е
Покупка и продажба на цгънни книжа,
сконто и инкасо търговски
ефекти.
ь~

ag

'."agr^gz-z

брой 23&
ТЪРГОВСКИ .ФАВЪ^_
'аттштштштт

овянш
Т Г т i \Л№

^ЛЖ-МЕХМЕДЪ х. АБДУЛЛОВЪ

I

s Търговия съ мапифактура и гялпитари^
. Основана въ 1875 година.
*
Доставя и продава нсвкаивм турски и европейски
манифактурни и галантарийни стоки.
Доставя и продава шевни американски машини

Щ
W
"""

„АМЕРИКА"

ей

В
о

В
п

съ електрическа инсталация въ СОФИЯ.

за

*

Ргшнствената най-реномирана въ Царството фабрика на истински чисти гарантиран
Д
uZl «пняпи ?поздова мастика, заарски спиртъ и др; финни напитки, съ найнатурални винени коняци, гроздова мастик ,
i,
Обитель на истинско натуралното
B i S b S o ^ в Г УВс и ~ о 1т ? п р о и змв е д е т ни, ще с^ непоколебимо убъди, че никоя дру .
веднъжъ
самоР като
*У™" *''
е в ъ положение да изнесе подобни на нашигЬ произГ
Ф
а
в ™ Т з а ч е с м е едшх^ениГпроизводитёл^? на истинско натуралното, безвр^нопДоипй^ствуваЛ многобройни^ ни първостепенни награди, като: почетни дипломи, кръстове.
£ Г п а л \ ш , златниТедали и др. злакове, получени само отъ всемирните международни
изложения и ^онкурси
^ ^ ^ п р о д а ж б и т 1 1 н и и д р . П О Д р о б н о с т и се
Miffloeib П Р И Т Г Я а и и т е л & х * ни. ПоржчкигЪ, съ които ще ни удостоягь n o i m e i m t
ни юн.е?ти?щеIce! и з К я в а т ъ съ най-голема точность и акуратность, абсолютно съобразното
съ мостритт, си репект. качества.

ЛУ**м^*ц^Уг , ' 1 '' |р ^^^^

ыалолътнитЪ си наелхдници, а като порастнатъ да. получать

иска С

Р*ЩУ e *" a незначителна вноска да осигури себе си и наслъдници-

IKfifirA

u i v i u v rt си о т ъ пагубнигБ посл^ствия на внезапна злополука, осакатя
ване или инвалидность, каквито могатъ да го сполетятъ винаги, при из
пълнение на занятието му, когато г&тува или въ обикновения му животъ;
ROUTO и м а Д В В Ж и м и и недвижими имоти и стоки и желае да ги осиi l V U l V Г ури отъ пожаръ, или отъ друга повреда като ги транспортира,
ДА СЕ ОТНЕСЕ ДО

НАРОДНОТО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО

„БАЛМНЪ"
условията на което е ж най-либерални, ясни;и определени.
Като местно^българско дружество „БАЛКАНЪ" не изнася, а запазва
въ страната всичките си капитали и |ги използува за повдигането на
народното благосъстояние, като улеснява осигурените съ заеми и от
пуща такива ср!щу ценни книжа и ипотеки.
Съ високия размеръ на гаранциите и резервите си „БАЛКАНЪ"
стои въ редътъ на първостеиевите европейски дружества, а при това,
операциите му еж. поставени водъ прекия надзоръ на държавата
— и на акционерите. —

Г

Ц ]ШИ И -)СМ1Шк Ь8Ь€1ЬИ.
.ЧИНОВНИЧЕСКО

Кжща основани 1879—1911

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:
Русе — Иванъ Добревъ, ул. .Училищна" №/4; София — Маринъ В. Лъсковъ, ул.
Веслецъ N° 8, Бургасъ — Георги Ивановъ; Татаръ-Пазарджикъ — Лазаръ Д. Касабовъ;
Карнобатъ — Братя Р. Водеви; Радомиръ — Димитръ М. Налбантовъ; Кюстендилъ — Илия
Георгиевъ; Дубница — Димитръ А. Поповъ; Самоковъ — Димитръ М. Катранджиевъ; Царибродъ — Христо Карапанджиевъ; Карлово — Братя Донови; Панагюрище— Петко Яиковъ
Узуновъ; Чирпанъ — Костадинъ Нейковъ; Хасково —Гкванъ X. Толовъ; станция Раднево—
ЖелЪзко Н. Турлаковъ; Ямболъ —Гено Христовъ х. Иеновъ; Сливенъ — Бобовъ и Чаушовъ,
Пжтници г. г. Коста Д. Джабаровъ и Атанасъ Милчсвъ Коларовъ.
Съ отлично почитание: Братя Касабови. ,

които се даватъ даромъ и съ готовность о т ъ Главната Дирекция
въ София и о т ъ пжтующите и местни агенти въ всеки градъ.

НЮ-ИОРМЪ

iias^ct^uii^a^^ciiii»g^ci^iiiiMa7KciiiiBM;ci'jiii»a«-x«iii»5^ci'iiiiias^ci'Siiiias^ci-iiiiiat^-ci^ii
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1-ВА ПРИВИЛИГЙР0ВАНА ФАБРИКА

=

:ЗА

НИКОЛА ДАВИДОВЪ - СИЛИСТРА.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА
Basque Bulgare de Commerce

Акционерно д р у ж е с т в о
Капиталъ напълно внесенъ лв. зл. 2,800,000||
Резерви образувани
„ „ ,566,000^
Централа въ РУСЕ Клонове: СОФИЯ, ВАРНА, БУРГАСЪ, ГАБРОВО
Кореспонденти въ всичките градове въ България и странство
Приема суми безъ срокъ въ текуща сметка съ 5 % год. лихва.
Суми съ срокъ се приематъ по споразумение.
Купува и продава цвнни книжа и чекове.
Издава акредитивни писма за 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.

АГЕНЦИЯ

на Анонимното Дружество за Петролна Индустрия
Капиталъ Леьа Зл. 50000000.

Телегр. адресъ: „Търгбанкъ" „Bulconibank.*

Постояненъ складъ въ всички грвдеье отъ Газъ въ варели и сандъци
Бензинъ за автомобили, мотори, лампи и индустриални цели, Минерал
ни и цилиндрови масла, Катранъ, Парафинъ, Газьоилъ за дезелмото-lli
ри отъ най-добро качество, съ най-износни цени и условия.

—-др—:-Зб^
rrser
"95^:
=эе=
rs<5=:
Голямъ складъ въ България за: газожени мотори, мелници и пр.
Отъ 1911 г продавамъ вършачки на швтьзии
рамки и съ съчмвни лагери. Пот
ребно е по-мал
ка сила за подкарване, DO мал
ко масло, редко
мазане, по-малко
юриво, по-редко превозване.
Лагвритгь не изгарятъ, остьта
не св изкривява.
За оферти отне
сете се до фирРУСЕ.
мата НИКОЛАИ ФЕХЕРЪ & С-ИЕ

Варненската кантора се намира въ търговската пияца, въ зданието на тютюневата
фзбрика Бр. Гиневи, бивше.

I АССИКУРАЦИОНЙ ЖЕНЕРАЛИ
&

ЗАСТРАХОВА

Ш i1

Ц - шввотъ, противъ огъньи тржпорти т |§

ЦР Дружеството е[основано въ 1831 година и презъ 1909 година е
&.
дало следния балансъ:
Ш Аонлъ за гаранции франка 385.181,228-36. Полици застраховател¥
ни Го85808,391-86 и Изплатени застраховки 1,026,212,215-69
^
Пр4въ 1909 год. с л навършени застраховки за 167,122,940 франка.
J5
..,
В ъ България сжществува о т ъ 1904 год.

2f$ Главенъ11р*дставвтель: НИКОЛА Т- КО/1АРОВЪ.
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Лева 3 З О 5 7 9 5 3 0 9

Лева 1 0 5 7 1 5 9 0 . 1 5 8

Платени за смъртни случаи в ъ България до 1 Януарий 1911 г. Лева 3.660.400
Дивиденти предвидени и платени на държателите на полиците п р е з ъ 1911 г. въз'
лизатъ на Лева: 47.215.769, сръщу Лева: 45.834.594 презъ 1910 г. Чая е най-значи
телната цифра за дивидентите, каква! о цафра не е била постигната
до сега отъ дружеството.

Примери з а дивидентите, изплатени върху полици участвуващи годишно
въ края на 1906 година
Сума на участието на годишната премия на процентажъ:
Пожизнено осигурявани
, ПОЖИЗНЕНА iitlSAJHA
Год, ва Изплащането на Дивиденд.

Ьъ случай на смърть

См'всено осигоривани

НО П Р Е М И И
'од. аа Изплащането на Дивиденд.

'од. 8а Изплащането иа Дивиден.ш

а) П Р Е Л И Н

1908 | 1909 1 1910 1 1911 1908 | 1909TT9ToTi9lf 1908 | 1909"] Т910 "["1911_
/о
/о
/о 7о %
7о, /о
7о
/о
/о
/о
/о

25 д . 1Ь,Ь г/,о 17,6 ,1Ь,1
,15,5 16,5 17,2 12,2 14,5 15,7 16,5
15,Ь 17,2 ib,U 18,6 14,Ь 16,2 17,1 17,Ь 13,Ь 15,4 16,5 17,3
15,6
17,9 18,4 15,1 16/J 17,6 18,1 14,8 16,5 17,4 18,0
17,1
\ Пълния 65 годишенъ отчетъ на Дру-ството, както и всекакви обяснения, MOWC
j
да Ви се дадатъ при поискване.
^Директоръза България: Г. Георговъ— София, Бул. „Дондуковъ" № 45.
*
,
— —
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Александръ Андрйевъ

Ц

-въ; ГР. ДОВРИЧЪ. •

g Депозитъ на ГАЗЪ, БЕНЗИНЪ, МИБЕРАЛЫИ МАСЛА и
Щ
===== КАТРАНЪ.
••
#
^ В ъ н о в о о т к р и т и я му м а г а з и н ъ Г . Г . строитеЛит-Ь щ е намъЩ>
р я т ъ с ъ най-износни ITBHH д о б р о к а ч е с т в е н ъ материалъ.
^ Г. Г . желФварвтЬ с ж щ о и сарачит-в ~ всички стоки нуждни
Ж
зс з а н а я т и е т о имъ — ц-вви у м е р е н и и износни.
Единъ опитъ е достатъченъ д а се у в е р я т ъ г. г. купувачите.

•—"» Извършва всички банкови операции, м а

София — Пловдивъ — Ьургазъ — Варна — Търново.

ЗА Ж И В О Т Ъ .

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

Една отъ най-старите и модерно инсталирани фабрики въ Бълга
рия. Фабрикува и има постояненъ складъ: 1) кофи галванизирани. 2)
лопати челичени (10 видаЛ 3) сачове разни. 4). Панти кръстати. 5) Пан
ти дълги. 6). Прибори за прозорци; 7). Кюшелици.
8).* Дръжки за сан
дъци. 9). Шайби. 10). Фареши за огънъ. 4 '11). Фараши за сметь. 12).
Хунии бакалски. 13). Ксфи за Ежглища. 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)
Чумпари. 23). Носилки за биреви бутилки. 24). Бодлива и галйанизирана тель и др.
Приема по порльчка изработването на всекакви железарски и др.
артикули по указани скици или модели.
Инсталира се най-модеренъ отделъ за фабрикуване бодлива и галванизирана тель.
Цени и каталози се изпращатъ на първо искане.
р^ц ftr^ r'agitjfBr^ 11ЧЧч.111ЧЧч.111ччУ1|111|'И11 миъж i ^ u ^ i w t w Н^^ВЙГ.^

Петръ М. Хайтанъ-Русе,

'ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

ПрЪдсБдатель : Дари инъ КИНГ СЛЕЙ.

железни, телени, метышчееки и др. издалия па
S

Стара-Загора.

Ценоразписи при поискване даромъ и франко.

Искайте проспекти и сведения,

К00РМЙВЙОШЫОВНО-ЗАС1РАХ0ВАТЕМ0

ГЕНЕРАЛНА

(Walter A. Wood).

I
Г К Л А Д О В Е - С о ф и я — П л о в д и в ъ , В а р н а п р и ^ В а с и л ъ И. „
1 К о ж у х а р о в ъ , Д о б р и ч ъ п р и Д. Господиновъ, Б у р г а з ъ при Кожу- I
1 х а р о в ъ & Сербезовъ, Я м б о л ъ п р и Ж е л ^ з к о в ъ , Ч а у ш о в ъ и С-ие, |
1
Видинъ п р и Георги Димитрову, С в и щ о в ъ п р и П . Няголовъ.
|

n v n и f|VAV|| v тогава свръхъ това още единъ опредвленъ капиталъ;

Модела за пръдстоящия сезонъ 1911
година е съвършенно по-добренъ и
нагласенъ споредъ местните условия
у насъ и за това жетварката ,Шампи——— онъ" е една лека жетварка.
Господа, преди д а направите поржчката си з а жетварки другаде,
искайте нашите цени з а продажба на едро.

Засрахованите при дружеството сл. равноправни негови членове, участву
ващи въ управлението и печалбшъ м у : т е еж, значи, негови етопани,
а не безгласни и безправни членове.

I

Койго жепае да осигури една зестра или постояH P H T l ПЛУЛПЧЧ

Жетварката .ШАМПИОНЪ" е единственната л о с т о в а система. Нагласяването й за работа и обратно за по*
ходъ е съвършенно практично и леко,
достатъчно е само едно показване, за
да може да схване и най-неопитния
немлед-Ьлецъ н е й н и я механизъмъ.

„Единъ за всички и всички за единъ".

•^р^^А%аиа*Цд

КЪВЪ ВИДЪ.

1 Вадтеръ А. Воодъ

по най-модерните, съвършенни и най-изгодни комбинации, които осигуряватъ и з а време на война, и съ участие въ печалбите, и съ га:
: рантирано намаление ь а премиите;

Пмгвмъ депозитъ на резервни части на жетварката „Шампионъ"

Полиците на дружеството еж. въ
На 1 октомври 1910 г.:
Резервиц
,1,600,000 л.
сила и презъ връме^на война
Разни фондове
140,000 л.
%
е з ъ всекакви предварителни
Платени осигуровки 105,000 л.
скжпи допълнителни п р е м и и .
Ценни книжа
1,437,000 л.
Математическите резерви, единствената гаранция на всъко застрахователно
дружество, еж. пласирани изключително въ облигации, депозирани у
Българската Народна Банка.
Здравите основи на дружеството почиватъ върху мощния принципъ:
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I Сноповързачки, жетварки; ко1
сачки, грабли отъ

КОЙТО ИСКА ДА ОСИГУРИ ЖИВОТА СИ

Генерални представители иа сноновързачЕята, жетварката и косачката „ШАМПИОИЪ".

ДРУЖЕСТВО
Основано на първи жш 1905 юднна ьъ Софна.
На 1 октомври 1910 г. ором 5121 членове, застраховани)
z =
за 17206250 лева. = = = = =
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Намира се тъкмо сръщу Новата Малка Баня подъ хотель .ПРЕНТАНЬ. — -
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J фабриката „ К А Л И Б Е Л Ъ " и
Ш п а р н и м а ш и н и отъ вевка-

jj Двет-в големи изложби, едната въ самата фабрика, а другата въ де^ позита на фабриката въ ул. „Търговска*, еж. винаги на разположе<\ <1 <| ние на заинтересуваните. > > >
Основатели на фабриката:
СУКИАСЯНЪ & СТЕПАНЯНЪ, ХАЧИКЪ и
О Б А Н Е С Ъ ОБАНЕСОВН.
Адресъ: Златарска фабрика — София,
Телефопъ № 1051.
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Credit foncier de
Отпуща заеми срещу ипотека на недвижими имоти.
Краткосрочни заеми безъ погашение.
Дългосрочни заеми до 40 години съ погашение.
УСЛОВИЯ НО СПОРАЗУМЕНИЕ
Сведения могатъ да се получатъ оэъ Централата въ София,
въ помещението на Балканска Банка; въ Русе, Варна, Бургазъ,
Пловдивъ, Плевенъ Видинъ и Балчикъ отъ клоновете на
Балканска Банка.

въ И п с в и ч ъ (Англия),
I з а парни в ъ р ш а ч к и и локомо-

т

Я2 3.

Българска Мнотекарна Б а н к а

Рансошесъ, Сишсъ & Лкеферисъ
р били, мелници, мотори, отъ

к

Признать е отъ военната изпитателна комисия при софийския воененъ арсеналъ за по-силенъ отъ динамита и пироксилина и е допустнатъ за индустриялно употребление въ царството.
Балканита № 3 се произвежда въ модерната барутна фабрика на
ПАЯКОВЪ, ХАЛАЧЕВЪ & С-ИЕ въ Габрово (фабриката е въ
> > > с „Стоките", севлиевско). < < <
Главни представители за цъла България и странство: Иванъ Л.
Донковъ — Габрово и Иванъ Живодеровъ <£ С-ие — София.
ПРОДАЖБА АНГРО.

СОФИЯ - П Л О В Д И В Ъ .
Г е н е р я л Г п р Л с т а в и т е л с т в о на ф а б р и к , ^ .
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1 Първата Българ. Златарска фабрика
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БАЛКАНИТЪ
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• • • • • •
з а п р е д с т а в и т е л с т в о и пр..
Има специаленъ отд-Ьлъ за извършване вевкакъвъ видъинформационна реклама и справочна служба въ
държавни, частни и др. учреждения.
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К.А. Вакаро

г ^ ОТКРИ СЕ *"«

съ срочно изплащание и въ брой.
Готова е веЪкога въ услуга на турското население при
порлписи за стока.
Адресъ: х . А б д у л л о в ъ — С и л и с т р а .

МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ

Ей^Тьрговеко бюро „Балканъ"
на Хр. Николовъ._
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Международно взлозкеиве

БРЮКСЕЛЪ 1910

Grand
Prix
Предпазва
падането на косата.
Усилва
растенет о
|Ж й в
*!
Не допуска
образуването на
пърхутъ
Съживява космите.;
Намира се на
всекжде

f

|Д-ръ Дрвлева-.

f
^

БОРИКОВА
вода ой'косп.

Д*йствие напостигнато!
Georg Dralie, — Hamdurg

Представитель:
J. В. Storfer, Bucarest, str. Spaniola, 15.

печатница ,Зора- на д . Костакевъ-Варш';

