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Варна, 19 Юни 1912 год.

ИЗЛИЗА
въ '
НедЬля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сябота

За обявления:
Ва

Р Н . Град с

«а библиотека

Тукъ

Ябонаментъ за Българияs

За година . . 1 6 лв.
. 6 м-ца . . 8 . .
, 3 м-ца .' i 5 „

LE РНARE DU COMMERCE.

За странство;

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАЗСКАТАТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

За година • . 30 лв.
, б м-ца . . 15 ,
винаги предплата

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

Единъ брой 10 стот.

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.
Пощ. кутия № 61

гармоидснъ р с д ъ н а Ь в а
стр. 1 лв., на Н-pa и III
стр. по 70 ст. па IV-та
стр. 20 стотинки.
За погече обнародвания
се прави особенно спо
разумение,

W&

Съобщения, ржк<щц£ и ксуми се изпращ^гС до,
уредника П. Драгу*евъ£ ( 3

»(Ш<ймгш*р!

Единъ брой 10 стот

Урвдникъ- П. ДРАГУЛЕВЪ.

Телефонъ № 2 2 3 .

НИКОЛАЙ КИРИЛОВЪ — Варна.
(Телефонъ № 135. П уч. ул. „Малка Преславска).

^ ^

О П Е Ц И Я Л Н О 5^ЕЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО & ИНФОРМАЦИОННО

Отъ фабриката „ВАДЕНИЯ" еж най икономични отъ всички парни машини.
Снабдени еж съ пароразпрВД&литель патентъ „Щумпфъ", вследствие на което
консомиратъ по-малко пара и отъ машйиитъ1 Компондъ съ 2 и 3 цилиндра.
ШГ* Пр'Ёставитель за България - с т !

•Г

„БЮРО и *•>
JJ
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Информира и представлява разни електротехнични фабрики по съоб- |
щителни и освЬтлителни инсталации, сжщо и наемане на помещения,
продажби на имоти и служби по всички отрасли на търговията,
iB
промишленостьта и занаятите.
Всеки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потребни за гр. Варна, провинцията и странство. Ириематъ се и застра
ховки: за жавотъ на ,,Ню-Иоркъ" и sa пожаръ на д-во Фениксъ

шш
ИМПОРТИРА
и
- ПРОДАВА всякакви
ниострани сурови

КУПУВА
всЪкакви" та- Щ
башки мЪшп- <Ш
ни и сахтняни Ш%
и сурови аг- ЙЩ
вешкп.ереш- ааа
кя, кози, ов- р |
- ГОВЕЖДИ чи и говеж- щ
. и
ди кожи за йШ
експортъ. Щ|
БИВОЛСКИ КОЖИ
S3
Предложение за купувание и продавание се править направо въ
кантората — София.
Улица Ломска.
"
Телефонъ № 568.
Телеграфически адресъ „НОВОСЕЛЕЦЪ*

Най-реномирания и ГОЛЗШЪ (ЖЛАДЪ въ България на землед'влчеоки, индустриални и др. машини и орждия

оОошвдъ
СОФИЯ

НООТОЯНЕНЪ СКЛАДЪ па ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ: мелнични каманп, припадл&ашости за мелници,
НРЪСКАЧ;КИ ЗА ЛОЗЯ, система ЮНЛАЦЪ«, КАИШИ: кожени и БАЛАТА и пр. и пр.

ГУМИ

Единствения СКЛадъ ВЪ България, който е доставилъ първвгв въ България известни МОТОРНИ ПЛУГОВЕ, система „STOCK"
Солидна Конструкция, Усъвършенству
вани и икономични, изработвать 60—80
декара дневно,; при разходъ на 1—2 кгр.
Бзнзипъ па декаръ и незначително ма
сло за'смазване едянъ отъ които е доставеяъ
на г. г. • ЦраТИ'Я • ХоЛеВИЧЪ въ село
Царь-Ворисъ,-Балчикско подложеиъ на Дву-.
месечна праба Сь превъзходни резултати.

за ' автоиооили, велосипеди; файтони и др.
Складъ при генералния представитель:,,.^

ВАРНА

ОФЕРТИ СЕ ДАВАТЪ ВЕДНАГА ПРИ ПОИСКВАНЕ!

College Commercial

ЦЪНИ УМ15РЕНИ!

B.RUXELLES, (71 Rue Linthout 71) '

Д. Г. Поповъ^&|С-ие — Балчикъ.

„ГРЙТЦНЕРЪ"
ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
;ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ
i ~ БЪРЗОХОДЕНЪ

Извършва вк'Бкакъвъ видъ търговски и банкерски операции;
Продава и доставя всички земл. пашни орни ждин
Агенция Застрахов. Д-во „Анкъръ*
Приема влогове срочни и безсрочни по споразумение.
За телеграми Поповъ & С-ие.
Телефонъ №29

Пълно гимназиално образование; НО г л а в н о И с п е ц и а л н о 3»
ТЪргОВСКа к а р и е р а и подготвене за постлшванив въ А н в е р -

ск&та Търгов. Академия. Изучвание основно Френски,®
~~~~" Английски и Мнски езици.
" &я
Първостепенни референци отъ видни българска семейства и техни.

И. М. ЩЕРИЛИБЪ H i e .

~

Централа въ София

&

ПРИ ГШВАНИЕ ИСПРАЩА СЕ ПРОГРАММА И ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ.'

I

КОМАНДИТНО Д-во

Б У Л Е В А Р Д Ъ ДОНДУКОВЪ № 46 и

- = К л о н ъ въ Варна = н съ

ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА

ь

УЛИЦА ШУМЕНСКА №1

'

Доставятъ вевкакъвъ видъ землед-влчески и индустриялни машини и технически артикули съ много умерени цъчш
леки условия.

пвгнодаишюш,а. се, ЗДРАВА

съ специаленъ апаратъ за бродираие, шиюща напрЪдъ и назадъ
гарантирана и луксозна машина?

ВЗЕМЕТЕ СИ „Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ"
НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЪГЛЕДАТЕ

прочутитв машини и велосипеди „ Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ "
Защото само тош не е взелъ отъ гЬхъ, който не ги е вид-влъ.
Ь ^ ПРОДАВАТЬ С& ВЪ БРОЙ И ПА,СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ^
ПОПРАВКИ БЕЗПЛАТНО.

К"-"-; голвмъ

Ивонъ Вплекъ— Габрово.
Осв-внъ представителствата на многото други клади, има пред
ставителството и на прочутата свътовна машинна фабрика Менусъ,
акционерно д-во въ Франкфуртъ н/Майнъ, която е специална по
фабрикуването обущарски и кожарски машини. Отъ нея, съ предста
вителството и съдействието на кладата ни еж построени въ Габрово
ти фабрики за обуща: фабрика , Янтра", фабрика „Прогресъ" и
фабрика/Бизонъ", които дадоха отлични резултати.
На интересующите се сме готови шгвкога. да изпращаме всекакви каталози, проспекти, обяснения и др., стига да се отнесатъ
до кантората ни.

Плетачни

Машини

ПртЗотаеитпяи $а България БР. К. Б Ш 0 В И , # « • , София, Варна.
о о о оПредставителство лъ всички градове на Цврствотоо о о о
- С Ъ

ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ.

Отъ нова година пустна въ действие новата си модерно инста
лирана фабрика и въ продажба нейиите произведения, като: ножове
обикновени, ножове за кухня, ножове за суфра, за хлебъ и пр.;
сатъри (за кълцане месо); джебни ножчета (чикив); бръсначи; ками
и разни видове ножици: обикновени домашни, абаджайски, бербер
ски, за книга, овощарски (градинарски и пр. отъ чиста стомана, на
пълно усъвършеиствуванъ европейски типъ—поникелени или позла
тени и добре полирани, конкуриращи въ това отношение на всич
ките отъ този родъ произведения.
•<•,;•..
ПоржчкигЬ ставать направо до седалищната кантора на дру
жеството въ гр. Габрово или чрезъ търговските ни пжтвици.

ц и тжшжшж-мтшщжшшштж
БАНКЕРСКА КЖЩА

ДЕПО&ИТЪ ;••;.;.

Драгаповъ & Златаровъ-—Габрово.
оди» най-уоъвършекствуванитгъ

Аврагаовъ & Ковачевъ.
СЕДАЛИЩЕ Габрово, — ФАБРИКА — с. Нова-Махла

ВЕЛОСИПЕДЪу

ТИХА И ВЪРЗОШЕВНА,

За нроизводство на разаи ножове, евчива и др.
=
желФзни
шзр$лж.=:

Търговия -—Агентура — Комисиона
•
Експедиция — Информации = = = =
Съобщаватъ на интересующите се, че освъчлъ другигв
работи, които иматъ, извършватъ транспортъ на вевкакъвъ
видъ стоки по всички направления въ Царството и вънъ
отъ него, съ щй. в-вщо прилагане на тарифитв.

в. ТОДОРОВА & с-ие^ломъ.
Комапдиторъ ГОРДАНЪ К. ГАНЧЕВЪ, одъръ
.
йемлевлад-влецъ, ...
.
бапкеръ, пр^дприемачъ и ипдустриалецъ
въ с. Крива бара, Ломско
• •" Извършва вевка^въ родъ банкерски операции: шкон*
то, инкасо, пр-вводина. суми въ царетвото и въ странство,
приема влогове срочни и безсрочни и пр.

шжж;ж7жиж1

Стр. 2

Брой 401

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'
ШштШш

Рвшспия па конгреса на търговекс-ипдуетртшлпигв ка
мари г/ь Нловдивъ.

3 0 0 , 0 0 0 оки дтрвени вжглшца отлично
т качество продава

Резолюция по търговските сждилища и кредита.

„БАНКА БЪЛГАРИЯ

Продажба на разни железа, железни греди, ламарина, цанкъ, калай,
олово, тенеке бело, подкови, гвоздеи подковни и други, връшници,
пурии за кола, тель бодлива, мотики, коси, барути, патрони, пушки,
револвери, смола, сачми, стипца, минерални масла, катранъ, кара боя,
" ;.„': церазинъ, нишадъръ и разни други стоки.
Фруктова оцетна есенция въ варели отъ розни вместимости;
Ценентъ и хидравлическа варь отъ фабрики удобрени отъ М-ството.
Разпродажба на земледелчески машини, триори, трошачки, плугове И др.
ЦЪни най-износни, които се съобщаватъ веднага при поискване.
Сиециална машина за сечение на железни греди за улеснение
= = = = = = на клиентите. = = = = =

Конгресътъ счита бързото ликви
диране на слоровегЬ възникнали меж
ду търговци едно отъ главните усло
вия за прогреса на търговията. ВгЬко бавене въ това отношение не само
се отразява съсипателно за преко за
сегнатите страни, — защото парали
зира тЬхната търговска дейность ка
то я туря въ зависимость отъ единъ
влиящъ процесъ, — но то обезкура
жава добросъвестните и предприем
чиви търговци, — защото ги поставя
подъ угрозата да се натъкнатъ единъ
день на подобни нескончаеми процеси.
Същевременно то се явява насърдчителио обстоятелство за недобросъвест
ни лица изъ търговската среда, кои
то въ дългото протакане на проце
сите намиратъ възможность да маскиратъ своите непозволени машинации.
Протакането на търговските про
цеси, особенно тия по несъстоятелно:
ститё, докарва стагнация и разстройCIHO въ търговския кредитъ. Учреж
дать се интересите на кредиторите,
защото, предъ переспективата да се
влачатъ дълги години по съдилища
та, те еж изложени да търпятъ поч
ти условията диктувани отъ несъсто
ятелния. Въ всеки случай темъ не
остава освенъ да избегать, или единъ
иеизгоденъ конкордатъ, иш съдебнето ликвидиране, обвито въ пълна не
известность. Липсата на ефакасна га
ранция за интересите на кредиторите
имъ налага голема предаазливость и
въздържаность въ раздаване на кре
дита, отъ което най-много пострадватъ пакъ добросъвестните и пред
приемчивите търговци.
Гибелните последствия отъ липса
та на бързо търговско съдопроиз
водство се обръщатъ въ непреодоли
мо препятствие за търговията отъ
момента, когато тя вземе размери и
алюри на модерна търговия. Тога е
така, защото нейното поле на дей
ность се много разширява, методите
й се бързо менятъ, обичаите се съ
що менять, изобщо всички условия
за нейното движение се обособяватъ
въ една специална область, която иска
добро познанство, за да бъде зало
влена въ правосъдно отношение.
Рамките на обикновенното граждан
ско съдопроизводство ставать тесни
варадъ нейните бързо меняващи се
обичаи и съдържание. Най-добро до
казателство за това е стремлението
на първите цивилизовани страни да
гарантирате бързо правосъдие за тър!0вивта, чрезъ спецчални търговски
съдилища, подъ разнл ф >рмя и орлня;
зщяя. Всичка напреднали въ търгоа?;
ско и общо стопанско о т н о ш е н и е
страни отбелеяватъ като първостепененъ моментъ отъ своето търгоюю
развитие учредяването нд специална
търговски съдилища.
Останалите назадъ страни, които
ще минатъ по начертания вече пъть
отъ цивилизацията, могатъ да услужатъ на собственното си търговско
развитие само ако съзнателно изпол
зуватъ историческия ошпъ и създадатъ предварително институтите и
условията, които другите народа съ
усвоили следъ дълго лутане въ жи
тейския оршъ. ,
Въ полза на специалните търгов
ски съдилища говори не само опитътъ на културните страни. Въ на
шата страна факултативниятъ арбитраженъ съдъ при търговско-инду
стриалните камари има вече задъ се
бе си д о с т а т ъ ч н о дълга прак
тика, чиито резултати недвусмислено
доказватъ не само че е уместно и
навременно учредяването на специлни
търговски съдилища, но и зрелостьта
на нашите търговци, както да се
ползуватъ отъ техъ, тъй и да изпъл
няватъ ролята на добри съдии по
търговските дела.
•Конгресътъ като взема предъ видъ
изложеното и като констатира:
Че отъ страна на държавата е нап
равено големо опущение, гдето до
сега не е учредила специални тър
говски съдилища, нуждата отъ ко
ито, при това е била на време посо
чена отъ търговско - индустриалните
камари;
Че е дошелъ моментътъ, следъ
който по нататъшното продължаване
на старото положение грози да внесе
разстройство въ нормалния вървежъ
на търговията;
Ptbtuu:
.
Да се направятъ енергични пос
тъпки предъ респективрите министер
ства эа неотложното въвеждание у
насъ института на специалните тър
говски съдилища;
При уреждането организацията на
тия съдилища да взематъ участие
живо и търговско -индустриалните
камари.

БАНКЕРСКА КЖЩА

Богатството на краля на
нефта.

ВУРГАЗСБИ КЛОИЪ
Ципи иай-уагЪрепи. — Фрлто мгоп.,
Поръчките се изпълняватъ най-бързо и акуратно
Ш&т4Гф**р5Штя9 *99**m<i»et*6~o<zQ»

тша\ь

Лечебного свойство аа гевматизма ,които е доказано съ стотипи примери,
еж вече отворени. Въ целого царство иъ-ма втора като техъ. Водата се
отоплява отъ единъ паренъ котелъ и чрезъ тръби и кранове се предава въ
ваната и кабината на вевки къпящъ се отделно. Кабината и ваната за вевки посетитель е отделна, гдето болния е добре заварденъ огъ простуда.
Стотина хора вечъ намвриха облегчение и окончателно излекуване отъ стра
данията си Hafi-згодното връме за лекуване, дори най-стария ревматизм!,
СА месеците юиий, юлий и августъ. Бургазкитв топли морски бани съ ис
тински благода-ь за страдащите стъ ревматизмъ и отъ нервни болести. Щ->
бъде престъано пежелаене за здравното и живата си отъ страна на всички
страдащи, ако не използуватъ лечебностьта на БургазкигЬ топли мор
ски бани.
Съдържвтель на баните:
СТЕФАНЪ х. ТОДОРОВЪ

Ш
ДОСТАВЯ:
Ве-вкакъвъ
видъ машини
н материали.

ш

№
ттт
ВАРНА.

ПОЕМА:
ВсЬкакъвъ
видъ
инсталации.

ЖйЛЯШНШ д а с е с д о ^ и е т е с ъ истинско модерни н доходни инстаШиийШЩц лации — не забравяйте да се отнесете и до насъ-irzrr

НОВИ КНИГИ
ИзлЬзоха отъ печатъ брошурите:

„Жената въ странство и у насъ"
„Какъ е възможна Балканската конфедерация"
отъ Кирилъ А. Катрановъ, и се намиратъ въ продажба въ столич
ните книжарници и у автора, чиповникъ въ финансовото министерство.
ЦЪна 30 стот. брошурата
за изплатени повече отъ 10 екземпляра се прави 33% остъпка.

Нова французЕа ржчна мелница
а

пНЕПТУНЪ
ПАТЕНТОВАНА.

Абсолютна солидность. — Проста —
перфектна работа. Има пъленъ усп^хъ на
веЬкъде, клд'Ьто е показвана.
Единствена, която много л е г к о ее вър
ти съ р&ка отъ е д н о лице.
Съ манежъ или моторъ тя е идеалътъ.
Разваляне невъзможно.
Млинове стоманени и сменяеми.
Работи безъ никакъвъ шумъ.
Съ специаленъ винтъ се нагласява за п о - е и т н о и пое д р о мливо.
„НЕПТУНЪ* № 1 , на часъ 40 литри брашно или 80
литри ярма, както и съответно количество други зърнени
произведения.
„НЕПТУНЪ" № 2 , на часъ 60 литри брашно или 140
литри ярма, както и съответно количество други зърнени
произведения.
ЗА МЕЛЕНЕ КАФЕ СЖ НЕЗАМЕНИМИ.
ЦЪни неимоверно ефтини.
Търсете само марка „НЕПТУНЪ."
Проспекти се изпращатъ франко при поискване.
Ив. Г. Неврокопски.
София ул. „Пиротска,* №15.
Телефонъ №814.

Ив.Ц. Кулевъ, Бургазъ.

Ида й ш п & п. шппп.
—===Въ Видинъ.£=з—

Извършва всички видове банкови операции: шконтира заеми,
I инкасира, купува и продава ценни книжа, прави вътрешни и вън, кашни преводи и пр., дава референции.
Занимава се и съ покупка н продажба на разни зърнени храни,
кожарство и пр.
Телеграфенъ адресъ; Лукановъ Пантовъ.
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Огъ време разпадането на Стандардъ Ойлъ Тръстъ г. Рокфелеръ бе
сравнително свободенъ отъ разговори
въ пресата, до момента когато, по за
поведь на съда, той требваше да да
ва обяснения въ съда поради отно
шенията на бившия Стандардъ Ойлъ
Тръстъ къмъ своите субсидирани
компании, които странични компании
беха отделени 01ъ главната компания
по разпореждане отъ Висшия Съдъ
на Съединените Щати. Показанията

на краля на нефта освЬтлиха света
още по-ясно, че той е държалъ въ
своите ръцв отъ тия странични ком
пании по-големата часть, отъ колкого
се предполагаше до това време и че
разпореждането на Висшия Съдъ ?а
отделяието на тия кампании отъ Стан
дардъ Ойлъ Тръстъ послужи само
въ полза на Рокфелера. Огъ начало
то на намесването па съда въ рабо
тите на компаниите, г. Рокфелеръ
пакъ завзе местото си въ америкпнската преса, като затъмняваше cefie
си даже съ президента Тафта и съ
борбата му съ Рузв^лта, и сегашните
вестници печатать отчетите за богат
ството на краля на нефта, което бо
гатство се изучи и изясни съ неглас
ната ревизия на правителството по
време на тръста.
v
Г-нъ Рокфелеръ, както сега уверяватъ, се оценява на 3'/, милиярда и
освенъ това, че тази сума се колебае
ежедневно съ по-неколко милиона,
предвидь непостоянството на борсата.
Г-нъ Рокфелеръ не се предава на
спекулации. Той закупва книги на бор
сата и когато тържището се много
повишава — продава ги; когато, кни
гите пакъ спаднатъ до най-долна це
на, за нова сметка купува и получе
ната отъ продажбата печалба влага
въ други книги, които струватъ понизко отъ борсата. Голема часть отъ
негевото богатство се заключава въ
акции отъ железниците, нефта, бан
ковите учреждения, а също и ютъ
промишленните предприятия.
Адвокатите, които се заловиха съ
работата да пресметнатъ до колко да
се приценятъ богатствата на Рокфеле
ра, дохождатъ до заключението, че отъ
времето на разпадането на Стандардъ
Ойлъ Тръстъ, съгласно разпореждане
то на съда, Рокфелеръ още повече забогатель, тъй че акта на Шермана,насоченъ противъ тръстовете, послужи за
него само за заобогатяване; послужи
само за въ негова палза, защото отъ
това време богатството на Рокфелера
всеки денъ растеше и расте. Пре
сметнато е че той сега е по-богатъ
поне съ 20,000,000 англ..лири, откол
кото беше до заповедьта на съда за
разтурването на тръста. Това се обяс
нява съ туй, че отъ времето на раз
падането на компанията, акциите пз
субсидираните компании се повишиха
въ цените. Вь последната година,- т.
е. отъ време на паниката въ 1907 г.
дохода на г. Рокфелера достигна до
750 милиона въ годината.
Акциите на С т а н д а р д ъ Ойлъ
Тръстъ, намиращи се у г. Рокфелера
му{донсятъ 240 милиона въ годината
и отъ другите акции той получава
доходъ на сума отъ 3 милиона до 5
милиона англ. лири, което съставлява
12 милиона англ, лири въ родината
или 1 милионъ англ. лири въ месена,
230,769 англ, лари'въ неделята, 1,371
англ. лири въ часъ, 82 англ. лири въ
минута. Той никога не говори до кол
ко се самъ. оценва, но преди неколгодини каза, че капитала му се колебае
между 1,800,000,000 до 2,400,000,000
като заяви при това, че не се обзала
га, че капитала му нема да надмине
и горната сума съ 60 до 10Э милио
на повече. Той раздаде 34,900,000 анг.
лири за разни благотворителни, учеб
ни и научни учреждения, но и това
не оказа никакво влияние върху не
говото богатство, защото тая дарове
съставляваха едва незначителна часть
отъ доходите му.

Св-Ьтовното овцевъдство и
производството на вълната
;

Много е мъчно да се намери обща
та оценка на световного овцевъдство
и на производството на вълната. Меж
ду направените периодически пресметания за количественния брой на ов
цете въ целъ светъ съществуватъ го
леми разлики и споредъ последните
данна, те се изброяватъ отъ 500 до
700 милиона. Въ това пресметане съ
включени и овците отъ долно качест
во, отъ вълната на които се израбэтватъ само грубите покривала и въл
нените одеала. Броя на населенията
на земното кълбо се определя приб
лизително на 1,623 милиона, отъ което
следва, че на три человека ее пада
пб една овца.
Съвсемъ мъчна е задачата да се
определи стойностьта на овците въ
цель светъ, защото цените имъ се
колебаятъ отъ единъ пенсъ (12 ст)
за глава до стотина гинси (една ги
нея = 25 лв.) за производителите. Ако
вземемъ кръгло по 10 шилина за гла
ва то минималната имъ стойность ще
ще бъде 250,000,000 анг. лири, ако
пъкъ пресметнемъ само по 5 шил.,
което е безусловно невероятно, то и
съ тоя случай капитала ще се опре
дели на 125,000,000 англ. лири. Въ
резолтатъ цешюстьта на овците ста
ва удивителна.
По данните отъ единъ авторитетенъ източникъ теглото на добивана
та вълна се определя на 3,000,000,000
фунта или около 4 фунта отъ всека
овца. Ако се вземе кръглата цЪна по
6 пенса за 1 фунтъ то стойностьта
.на добиваната вълна ще се изрази въ
75,000,000 англ. лири. Производството
на вълната презъ миналата година въ
Австралия беше 820,000,000 фунта,
съ стойность 30,000,000 англ. лири.
Вроя на работниците занаяти съ
необработената вълна съ повече отъ
300,000 и ако къмъ техъ се причис
лять случайните работници, то ако
се покаже цифрата Vi милионъ, тя
неще бъде преуголемена. Броятъ на
хората занята съ обработването на
вълната въ Англия, е 270,000, въ Гер
мания — 250,000, въ Франция 200,000,
въ Съед. Щати-163,000. А. Р, Г,

СВРГОВНОТО

рнболовство.

Въ вевкагодишната сесия на Institut International de Statistique о т ъ
K07 r. бе образована специялна ко
мисия за събиране сведения и пред
ставляване отчегь за рибните премис
ли въ всички страни въ света. Изда
дения сега вечъ отчетъ дава цифрите
за но по нататъкъ отъ 1908 г., но съ
ставителите му се оплакватъ за мъч
нотията, ако не и съ невъзможностьта, да получать точни данни за тая
широка индустрия. Добитите отъ тЬхъ
цифри гъ съвсемъ внушителни, те
показватъ една годишна ценность отъ
54,319,000 англ. лири. По държави
данните давать следните цифри.
Англ. лири.

Канада
6,090,000
Съед. Щати 11,256,000
Япония
6,670,000
Австралия
356,000
Германия
1,752,000
Англия
8,194,000
Белгия
262,000
Дания
675,000
Шотландия 3,170,000
Фраи. Алжиръ 6,101,000
811,000
Италия
Норвергия
2,306,000
Холандия
1,297,000
Португалия 1,232,000
230,000
Русия
706,000
Швеция

-Брой- на
хората

-Брой
• па
KopnCiitrt.

71,070
146,881

1,750
6,933
419,175

5,107
6,737
44,464
2,210
17,740
38,941
156,764
111,272
92,638
20,373
32,673

15,510
9,799
474
1,167
8,913
29,980
26,682
6,171
1,334
10,134

Въ тоя отчетъ не фигуритъ страни
като Гърция, Турция, България и
др., които съ окръжени съ морета и
все пакъ иматъ до известна степень
рибна индустрия.

Информационенъ отдкь
Индустриалните и търговските
центрове.
Бреславъ — е най-големия центръ
въ Источна Прусия, съ многобройни
фабрики за машини, вагони, железни
изделия, стъкла, кристални изделия,
фаяжи, химически произведения, цементъ, гьонове, целулоза, книга, бира,
захарь, толумби, пияна, органи, сла
мени шапки, цигарета, тютюнъ, парке
ти, ликьори и др. въ които работятъ
по-вече отъ 84,000 работници т, е V»
часть отъ населението му. Само за искуствени цветя има 25 фабрики. Съ
търговия се занимавать около 52,000
души, а най-вече съ дрехарство.
Бресла търгува главно съ метали,
въглища, храни, вълна, сукна, ленени
изделия, делани камани, памучни из
делия, мобила, кола, бира, ликьори,
масла и пр.;
Годишно движението на пътниците
достига до 2 милиона души по же
лезниците,^ а това на стоките по-вече
отъ 3 милиона тона. Той е големъ
вътрешенъ портъ на които движение
то възлиза на повече отъ 1,600,000
тона годишно.
Бреслау е известенъ въ цела Еврбпа съ своите кредитни учреждения
и минава за единъ отъ първите фи
нансови центрове на Г е р м а н и я .
Главните му б а н к о в и учреждения:
Reihsbank съ 160 милиона капиталъ,
годишния оборотъ на която достига
до 4,450 милиона лева. Staedtsehe Bank
съ 4 мал. лв. капиталъ и 120 милио
на лв. оборотъ; Schlesdtcher Banh verein съ 34 милиона лева капиталъ и
1300 милиона оборотъ; Breslauer Dlskontobank съ 40 милиона капиталъ и
около 5 милиярда лева о б о р о т ъ ;
Breslauer Wechslerbank съ 16 милиона
капиталъ и 1250 мил. лв. оборотъ и
много други.
Бреслау има 3 борси (за ценности,
алкохолъ и стоки), и тържище за хра
ни, вълна и машини, а неговите го
леми леарници за камбани и чугунъ
съ известни въ цела Германия.
Хановръ — е станалъ въ последно
време единъ отъ най-главните инду
стриални центрове въ Германия, съ
многобройни фабрики за локомотиви,
машини, воени материялн, пияна, хи
мически произведения, каучукъ, захарь,
кожи, металични изделия, машини гу
ми, билярди, мобили, платна, асфалтъ,
стъклени изделия, ламби, кола, козметици, шоколадъ, бронзови изделия,
бои, мастило, химически произведения,
голема фабрика за памучни изделия
и др. Този градъ върти голема тър
говия съ машини, гума, захарь, шо
коладъ, кафе, гьонове, въглища и др.
като има големъ пазарь за коне.
За развитието на големата му ин
дустрия благоприятствуватъ множест
во кредитни учреждения, като клона
отъ Reichsbank съ годишенъ оборотъ
2 у* милиарда лева, Hanoverscher Bank,
Landes Kreditanstalt, Ritterschaftlicher
Creditverein, Vereinsbank, Vorschuss und
Kreditverein и пр.
Дюселдорфъ
— благодарение на
доброто местоположение на р. Рейнъ
е станалъ големъ индустриаленъ и
търговски центръ. Той е седалище
на разни навигационни компании на
река Р е й н ъ , по която извършва
редовна служба въ Англия. Почти въ
никой друга градъ въ Германия не
ма толкова разновидна индустрия както въ Дюселдорфъ. Отъ многоброй
ните му фабрики най-важни съ тези
за вълнени и памучни изделия, бои,
сапунъ, химически произведения, мрянорни яздевия, книга, бутилки, осо
бено металургичните фабрики за сто
мана, машини локомотиви и железо
съ прочрти. Върти голема търговия
съ колониялни стоки, особено съ бои
вино, дърва и петролъ, за които ар
тикули има антрепозитъ при приста
нището му, и за постройката на по
следното е похарчено 16 милиона лв.
Има търговска борса главно за же
лезо и въглища и е големъ антрепо
зитъ за Германия, Холандия, Швейца
рия. Дюселдорфъ има 80 големя иа-

дустр. заведения съ 11000 работница
и 500 малки съ 25000 работници отъ
които най-важни съ фабрик, за тене
кии, мутарда, металически жицп, гво
здеи, пияна, кибритъ, материали за
железница, олово, ликьри, искуетвени
минерали, мебели, гипсени артикули,
корсети, 12 фабрики ва железни из
делия, 70 пивоварници, 20 брикетерии, "••.
29 дистеларий, 10 машинни фабрики,
8 фабрики за мутарда, 13 тютюневи
фабрики, 11 бомджийници и пр.
Пристанището му о твърде активно,
въ които влизатъ и морски кораби до
20,000 тона, годишната навигация на
което въчлиза на 6000 кораби влезли
и излези. Дюселдорфъ има 9 гари,
коато издавать годишно до 2 милиона
пътнически билети, и въ която св
вниса 1V* милони топа стока а изниси
650 хиляди тона. Митницата му вма
годишенъ приходъ по-вече отъ 10
милиона лева.
Франкфуртъ на Маинъ — е найтърговския вътрешепъ градъ вь Гер
мания и големъ индустриаленъ центъ.
Бэрсата му по важностьта на опера
циите е най-важната следъ Берлин
ската въ Германия, относително пуб
личните фондове, а за всички други
операции, заема трето место следъ
Берлинъ и Хамбургъ.
Въ този градъ има твърде различ
на индустрия, като фабрика за парфю
ми, сапунъ, химически поизведен., аниливови бои, шапки, карти за игра, 13
голЬма пивоварници които проиавежд&ть до 850 хиляди хектолитра бира
съ персоналъ 13С0 души, среднята
заглгга на които е 1850 лв. После
фьбр. за бижутерии, металични изде
лия, машини, модни артикули, много
печатници, книжарници и литографии
твпографач. заведения, голема фаб
рика за хининъ и пр. Върти голема
търговия главно съ жито, плодове,
вино, кожи, дърва, като трафикта на
стоките достига до 10 милиона тона
годишно, а движението на пътниците
до 9 милиона души. Франкфуртъ на
Маинъ е единъ отъ първите финан
сови центрове не само въ Германия,
но и въ цела Европа гдето има мно
го банкови учреждения, като: Reichs
bank, оборста на която достига до на
по-вече отъ Юмимиярда лева годиш
на, и заема 3 место но размера си
следъ Берлинъ и Хамбургъ; Rotschld & Fils, Bethmann freres, Erlanger,
Stern, Banque du Francfort, Dentche
Bank, Creditbank„Pfalzer Bank, Deutche
Vereinsbank, Deuthe Effecten und We
chslerbank, Banque Transat-Cantique,
Banque du Commerce et indusitrie и
пр. по-вечето които съ емисиони банки.
Съобщава: К. А. Катрановъ •

Условия за ностжпвано въ
училища
въ Франция.

ВНСШИТБ търговски

Съгласно досегашния редъ доста
тъчно беше сандидата да притежава
надлежния д шломъ издаденъ отъ
ограниченъ брой учебни заведения.
за да бъде депустнатъ, по право, въ
висшите търговски училища.
За напредъ това положение е из
менено съ деярета отъ 23 май т. г.
по силата на който се видоизменява
декрета отъ 30 септемврий 1906 год.
Споредъ това изменено кандидатътъ,
макаръ и снабденъ съ нуждния дипломъ за завършване едно отъ опре
делените, учебни заведения, ще се ос
вобождава отъ предварителен, изпитъ само ако правилника на висше
то учебно заведение, еутвърденъ отъ
Министра, позволява подобно освобож
даване.
Новия декретъ гласи.
Чл. 1 —- чл. 2 отъ декрета отъ 30
априлъ 1906, относително висшите
търговски училища, се видоизменява
както следва:
,3а да бъдатъ допустнати въ некое
висше търговско училище, прието аа
такова отъ държавата, кандидатите
требва да издържатъ, въ местонахож
дението на заведението, единъ предварителенъ изпитъ, предъ комисия оп
ределена отъ директора на училище
то и чиито председатль е утвърденъ
отъ Министра на търговията и эемледелието*.
Устните и писмени изпити обхва
тать следните предмети:
Математика (аритметика, геометрия
и алгебра); физика и химия; френски
езикъ; единъ чуждъ еэикъ; История
и География.
Както програмата тъй и разпреде
лението на предметите между устния
и писненъ изпитъ подлежать на одоб
рение отъ Министра.
Ако правилника на училището поз
волява отъ встъпителния изпитъ се
освобождаватъ тия кандидати, които
съ снабдени поне съ едно отъ след
ните свидетелства:
1) Свидетелство, I-ва степень, за
завършено средно образование.
2) Свидетелство за завършване прак
тическо търговско училище.
3) Свидетелство за следване тър
говските науки отъ първия циклъ на
висше търговско училище, призната
отъ държавата, въ което цодобеиъ
нървъ циклъ на наука е предвидеиъ.
Кандидатите чужденци могатъ да
бъдатъ допустнати въ некое висше
търговско училище ако притежавани*
те отъ техъ дипломи, по преценка
та на Министра на търговията, се рааняватъ на изискваните френски таки
ва, следъ като предварително по техъ
се произнесе постоянната комисия ва
висшия технически съветъ.
v
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Т Ъ Р Г О В ОКИ
ХРОНИКА

ВЪРНЕШ ХРАНИ

На вниманието на г. началника на Вар
ненската Телегр. Пощ. Станция.
Когато г. министра на железници
те намисли да пустне въ движение
още единъ пжтничееки тренъ, той
имаше дое важни цели: да свърже
ПЖ.ТНИ1ШТВ отъ и за северната цен
трална линия съ конвенционалните и
експресови тренове и второ, да уско
ри европейската поща по направле
ние къмъ Варна и обратно. Втория
пжтнашки тренъ пристига сутрипъ въ
7% часа, тъкмо на време получената
европейска цоща да се придаде къмъ
9 — 9% часа преди об-Ьдъ, за да мо
же въ 4 часа, или въ 11 часа да се
отговаря на получените кореспонден
ции. Обаче въ Варна не се оцени то
ва добро намерение па г. министра и
европейската поща, по старому, се
предава вечерь, едва часа къмъ 5—6,
когато канторите вечъ започватъ да
се затварятъ и нематъ възможность
да прочетътъ въ сжщин день коре
спонденциите си, камо ли да отговарягь. Г-нъ началника на станцията е
въ състояние да нареди, щото утр-внната поща да се раздава up-вди об-вдъ
съ време. Ако персонала му е малъкъ,
дирекцията е длъжна да му даде такъвъ. Иаъкъ безцелни еж всички же
лания и опити на министра.

Ераилски седмиченъ рапортъ

Измирски
„
,

№4
№6
№8
№10
№ 12

10-30
10-50
10*70
10-90
11-Ю

16/29 юний 1912 г.
Жито. — Последната седмица ни
каква анимация не е допринесла въ
КОЛОНИЯЛШ1 СТОКИ.
вделките, даже и направената кон
Варна, 18 юний 1912 год.
цесия отъ лей 30/40 за вагонъ отъ
страната на продавачите никакъвъ Bajзненската дневна пияца
ефектъ немало за сключвание на не
11,'ННЧ B'h брой.
кой по важна трансакция. Старото Захарь каси X 50 к. др. б.
51
жато е неглижиранъ и котира номи
„
, X 25 к. др. „
26
нално 78 кгр. 3% смесь лей 21/21'Ю.
,
, X 50 к. ед. „ об. 52
За ново жито обаче положението се
»
я X 20 К. „ ,i „ 26
представя съвършено друго яче. Ис
, X SO к. „ „ кр. 55
канията оть лей 19.25 ф. б. Сулипа,
i
» X 25 к. „ i, „ 2750
за 78 кгр. 3°,'о- Предавание юлий—
„ келле
1-—
августъ не намиратъ никакъвъ пласъ
ситна брашно
1.—
а
около производителите, които се въз„ песокъ руски
0.95
държатъ съвършено отъ предпро
„
„ софийски
095
дажен. Жетвата въ едни места гдето Кафе Рио I
3-25
б-вше почнала, по причина на дъждо
3-15
., • .. Шп
вете се спрела за още неколко дни,
295
обаче, въ началото на идущата сед
, Лале I
3-25
мица ще почне редовно на всекжде и
,
. П
315
ще стане генерална.
2 98
. Ш
, Rolle I
3-40
Рюкъ. — Безъ никакви вделки,
обаче и количеството е много нама
,
.
п
з-зо
лено. - , , Гуатемала
3-50
Ечемикъ. — Новата реколта може Европейската пияца по твърда съ тен
днесъ да се пласира съ лей 13/13.25 денция на повишение.
предаденъ въ септемврий/октомврий Бахаръ
1.30
бордо Сулина; продавачите обаче се Анасопъ новъ I стока Сакъзка 1-30
въздържатъ.
Пипсръ червенъ I
085
Нови работнически книжки
.) Овгьсь.—Намира се въ същото по
. - . . • • .
п
0-80
Отпечатаха се вече отъ м-вото на ложение както и ечемика. Иска се съ
1-88
"»"'
черъ
търговията нови работнически кнвж- лей 13.10—-13.25 бордо Сулина, но Кимьонъ
I новъ
1-80
«ки за заведения, експлоатиращи жен липсатъ продавачи.
Леблебии елене I
050
ски и детски трудъ. Новите книжки
0-48
Кукурузъ. — Много неглижиранъ.
.
. . П
с л снадбени съ наставления за гвхно- За първокачественъ Колорфоксъ може
,
слра
0-45
то употребление. Тв се издаватъ без се получи 'лей 14.40/50 отъ вагонъ Лимонь тозу кристалъ
3-90
платно отъ, общинските управления, или лей 15 ф. б. Сулина. По слабата
,
, обикновенъ
3.70
l
като се попълнятъ и зав1фяватъ отъ стока или желтата нема купувачи.
Свещи Gouda 3 /i к. VI каса
1-40
последните. Работникътъ може да
Рапица. — Вследствие на Будапе
,
,
Specialit6
к-о 1-36
цостжпи на работа сл-вдъ като общ. щенските спадания и невъзможните Свещи
„ Extra—Подкова, 1-90
или държавенъ медиц. лекарь впише искания на продавачите, тоя артикулъ
,
,
файтондж. 1 к-о 1-80
въ книжката своя" мидиц. прегледъ. е неглижиранъ. Номинално котираме: Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 9-—
Работникъ беаъ книжка или съ не навета съ лей 30 отъ вагонъ за %
„
„
П дребна „ 8-50
правилно попълнени такава, не може кгр. или лей 31 бордо Сулина.—Кол„
мастика за рак. зюм. „ 7'—
да бжде приетъ на работа.
ца лей 31 за % кгр. отъ вагонъ.
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 1-—
Рпчнитгь и мороскитгь. Н а в л а
II
н П к. 0-95
я
Болестьта но пчелигЬ.
„ Метелински „ П к-о 0"95
непроменени.
Министерството на землед-влието е
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 4 6 i взело мерки эа прекратяване на бо
н
н
н
10 и i 43 —
Варненско тържище.
лестьта ^глинецъ*, която се е появи
9
40-—
17 юний 1912 год.
э
ла въ некой кошери въ село Борови•• н
и
и
II
ii
8 и,.
»i 36-—
Днесъ имаше на борсата продадени Газъ каса руски
ця, белоградчикско, и въ гр Бело11.20
10 вагона и 40 торби.
градчикъ,
,
, тенеке 2 т,лекета за
10.40
Зимница.
Безъ изменение. Прода
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
1
дени 7 /, вагона, по следните цени: отъ собствените извори на Братя НоРеколтата на розит*.
Споредъ пресмятанията, въ карлов 18—лв. за 56 либри съ 39% смесь белъ се продава по лева 11 касата.
ско и пловдивско единъ йускалъ ро отъ Разградъ, до 19 65 лв. за 58'Д Франко вагонъ Варна.
1*30
зово масло е полученъ средно отъ 18 либри съ 6% смесь отъ сжщия градъ. Нишадъръ буци
Кукурузъ. Безъ изменение. Прода
„
калъпи Salamac к-о 1'20
кгр. розовъ цвътъ, а огь 1 декаръ е
дени IVI. вагона и 40 торби, по 12— Сода бикарбон. Extra к-о,46 в. IQbO
получено 130 кгр. розовъ цв4ть.
лв. отъ Борисово, до 13 лв.% Кйме., за пране к-о 150 вар.,
19-—
нецъ. •
Тегления на класната лотария.
Синь камъкъ к-о
>>•
0 75
Ечемикъ—I вагонъ, белъ.нова ре Рафия I (лика) к-о
:
' 083
При тегленията на 6 клас ь XIII
080
Лотария, станали въ салона на „Сла-' колта, продадеш, е по ! 5^5 лв.% отъ Рафия II „ к-о
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
Вянската БесЬда" въ София, на 15 Павликени.
„
Женов. I к-о
4850
того, при надзора на Нотариуса и
„ фиуме б-влъ едъръ топч. 44*—
Комисия отъ Софийската Община, еж
изтеглени 1800 печалби, отъ които
„„ желтъ
к-о 4250
безъ наша отговорность, съобщаваме
„
„ Траестъ № 602 к-о
само сл-вдующитв: .
,
Английски Rangoun тор. 42'—
„ Пловдивски I
53.—
Лева зл. 10 000 на № 2805;
[
17 юний 1912 год.
Тамянъ I extra
„
1'50
„ 5'.00на№№2218<У83Я
Анверсъ зимн подържано
„
П ред. к-о 50 к-о
—1'20
и 38579;
Сардели „Sultanines*
'
52-—
Лева зл. 3000 на №№1167, 5783, Браила зимница слабо
Лондонъ зимн. нередовно
„
Петелъ 250 кр.
„ 52-—
17269,34567 и 44919;
„
кукурузъ безъ охота.
„
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
Лева зл. 2000 на № № 6685, 12592, Ню-Иоркъ
зимн. юлий 117 безъ измен. ' • „ • ' ' . • ' •
и
съ домати 46-—
21903, 31759, 42090, 43631 и 45854,
„
„ септ. 111% шт. */•<!.
46
Bride
—булка
V*
'—
както и още много друти по 1000 —
и
»
кукур.
юлий
—
безъ
здвлки
„Ламотъ"
45-—
500 и по долу.
н
it кукур.; септ. — »
„
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
Проверка на горнето може да се Б.-Пеща
зимн.
октом.
—
„
»
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6-50
направи чр-взъ официалните тиражни
„ кукур. юлий—безъ зделки
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1-80
листа, каквито всеки колекторъ из Берлинъ
зимн.
юлий
2'/8»/«
спад.
%
м.
1-70
„ E-Vierge
праща при поискване.
II
и
„
рликь „ 193% . 1%и1*55
„
Vierge
II
II
„
кукур. юлий безъ
зделки
1*50
„
Superieur
Движение на параходите въ Варнен Ливерпулъ
в
II
и
зим. юлий 7 7 /в безъ изм.
1*45
,
Е-Fine
п
ското пристанище
а
„ кукур. юлий 5'2-% спад. % п.
1*43
„
Extra
16/VI l)s/s .София' В. Т. П. Д-во Чикаго зимн. септем. 106—пов. % с
ii
1*40
„
обикнов.
II
митил.
„
български растоварилъ 17,210 кгр.
м
кукур. „ 73 % спад. % с
„ сусамено I
1*18- -1-20
латоварилъ 12'" замина за Бургасъ,
Сусанено масло въ Марсилия има го2) .Кирилъ" Б. Т. П Д-во български
л-вмо повишение понеже реколтата на
пристигна отъ Б а л ч и к ъ замина за
сусама е съвършено упостошена.
Балчикъ. 3) s/s „Борисъ" пристигна
II
к-о 1-16—1-15
отъ Бургасъ. 4) s/s „Бргешгь* Ав.
Варна, 18 юний 1912 год.
„ фастъчно I
,.
нема
Лойдъ австрийски разтоварилъ 226,036
№ 00 75 кгр. торба 22*— лв.
„ слънчогледово
1*10—1*14
натоварилъ 2,427 кгр. пристигпа отъ
№ 0 — ,
„ — 21-50 „ \
0-88
Маслини Speciality
Бургазъ. 5) s/s „Естерелъ* Фрейсинеи
— 91'—5
№ 1 —
0 83
„
Superieur
С-ие французки растоварилъ 441 •"
.
.
—
2
0
„
О
№
2
—
0-80
„
Extra-Extra
натоварилъ 25"° кгр. замина за Браила.
№ 3 — .
. - 19-50 , 0-78
Extra
17/V1 l)s/s „София* Б. Т. П. Д-во
и
075
№ 4 — ,
. - 19'- .
|
Prima
български пристигна отъ Бургасъ. 2)
и
Ч
№4%
—
.
,
—
1
8
'
.
Гръц.
въ
саламура
070—0*75
в/s .Кирилъ" Б. Т. П. Д-во българ
Локуиъ кристалъ
1*70
ски замина-за Бургасъ. 3) s/s .Прин
„
лукзозенъ
>
l*/i' 1*20
цеса Ев. Ольденбургска* Р. О Пар.
%, обикновени 105
Локуиъ
и Торговли руски
растоварилъ 7000
м5
%
,
1.05
натоварилъ 4 пристигна отъ Бур
Памучни пр*жди
%
.
1-05
гасъ. 4) s/s „Борисъ' Б. Т.
П.
Д-во
Варна, 18 юнвй 1912 год.
1 и% , „
1български растоварилъ 5610в
челикъ к. 5 об. V—
Варненска — иБорисъ*
нар. каси к. 10 1№ 4 л. зл. 12-25 пак. Лимони италиански
22 50
каса
6 I» II 12-30 „
Портокали Тарабулузъ
•цр-Ьди да тръгнете да пжтувате D
Н
8 II Н , 12-40 „
„
Яфа
•осигурете се срещу злополука, r-i
12-50 „
10
:
00'—
Мандарини
връзката
u>
;
' Q
12-70 „
12
13-30
Солъ Фоча
14 II II 12-95 „
[=] Еджнъ левъ и половина п
„ Туниска
сто кгр. 11-80
16
13-35 „
, Анхиалска
12.50
• иска Народното Осигурително Q
18
13-75 ,
, Атанаскьойска
12-60
U Дружество „ВАЛКАНЪ*, за да Q
Английски
. Ситна (бита)
7-70
• ви осигури: лева златна бОООр
I K-BO
Зачка гол. варели
О в ъ случай на смърть или пълна r-j
к-о 010
13-40
н "ал. „
010
• яоживотна инвалидность причи- п № 8/12 .
и
13 45
« 8/14
Стипца големи варели
019
• аеии.огъ „злополука" ако пж1350
„ малки
„
П тувате по железница, трамвай U „ 10/14
и -022
1355
Рошкови сакъшк.
Пили ш кола и конь въ течение U » 12/14
н
13-70
0-25
„ критски
П и а 30 дни;. постигне ли Ва пъл-U <• 1*
1460
SX050
Хурми стари
П на, но преходна инвалидность, U » Х1
14-90
КХО'55
П плаща Ви се б лева дневно D и 20
15-20
НХО-58
,
22
f=j
обезщетение.
U
1550
„ 0-00
Инжира торби
И ПОДРОБНИ СПРАВКЕ ВЪ У ., 24
1505
,
000
,
каси
на
върви
>•
/Д-ВО „БАЛКАНЪ,"
У „18/24
Сулани
к-о
Грозде черно сухо
• Mtaaurfe му агенти, и пжтующи ннс- ^
I
„
б-Ьло ,,
10-40
№ 4/8
П'., ; пдаори— аквизитора.
Q Адаш
черно Къбръаъ въ каси
J0-60
Мятцлнисий

Чуждестранни борсови
съобщения,

Брашна.

МАЛИФАКТУРА.

• ш ш ш ошешап

Стр 3

.ТЬРГОВСКИ ФАРЪ'

БЮЛ Е ТИ Н Ъ
Тахънъ
I
„ 106
Халва местна
„ 1*05
Кисии книжни
ic-o Ю.—Чай I
„ 7—8
„ П
„ 5-6
„ III
4-50—4-80
Хамсия Елсме Extra нЬма

Производството на медьта въ Русия.
Цялото производство на медь въ
Русия презъ 1911 год. достига до
1,582,187 пуда срещу 1,383,456 пуда
презъ 1910 г., значи съ увеличение
огь 21'6%. Областьта Уралъ е дала
най-големото увеличение (43%). На
предъка на медната индустрия се
дължи главно на юзините Kychtyra, ко
ито еж дали презъ отчетната година
241.0J0 пуда. Производството на тия
юзини се изравнява съ годишното та
кова на юзините отъ областьта Богословъ, които държатъ рекордъ съ
259,470 пуда на година.

Яачарската търговия въ
Одеса.

Въ южна Русия понастоящемъ яйчарската търговяч е незначителна;
главното тържище на северь е Рига.
Износа на яйца се увеличава всека го
дина значително. Французки търговци
•^ I I
»
се интересуват*, дали не биха могли
Хайверъ Кетовъ I в. 10 к-о X
да търгуватъ съ южна Русия, като
. П
„ 10 X
получаватъ пратки отъ Одеса въ Мар
Лакерда резана
силия. Търговията на яйца въ Одеса
цела
1
чифтъ
X
я
върви прогресивно. Търговците тамъ
Цени въ странство:
l
купуватъ яйцата отъ производителите,
Melis prompte cour.
44 /,
които идатъ на пияцата съ продукти
„ A6ut.-Mars „
47-—
те си отъ разни области на империя
Carre Nev.-Mars
,
34'—
та и главно отъ губерниите Херсонъ,
Таврида и Бесарабия, а даже и КавМетали
Каменни въглища.
казъ. Експедицията зависи отъ при
Калай Английски кгр.
6*20
Варна, 18 юний 1912 год.
стиганията, като е възможно да се
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. 0*30
изпращатъ
отъ 10 до 500 вагони. Се
цени твърди:
Железа НМ к-о 24 връз. 7*25—7'50
га
всички
пратки
отъ Одеса ставать
„
Шв. кжсо к-о „
7-25—7-50 Кардифски наредъ
6000
„
шина пръти 100 к-о
0'20
76-00 изключително презъ австро-руска гра
,
пресятъ
ница при Волочиска. Яйцата се про
. „
пенчереликъ 100 „
0'20
„
железарски
„
чемберликъ 100 „
0*25 Нюкгсгелски наредъ
50-00 давать само срещу пари. Стоката се
Стомана Англ. к-о 50 каса
24— Турскл
3600 плаща или на место или срещу рамнаредъ
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80
26-00 бурсъ. Инкасирането става съ помощь„
прахъ
6500 та на некоя банка отъ Волочискъ.
, „ Ю „ 13-20 Антрацитъ въ торби
Яйцата еж опаковани въ сандъци
60 00
„ „ 12 „ 1360
„
англ. безъ торби
по
1,400 парчета или 1500 споредъ
14
14
—
8000
Коксъ
леярски
н
II
II
II
i
желанието. Експедициите почватъ отъ
,
Галванизир. кгр. 8 и 00*48 Чугунъ
II
а
030 и. априлъ. Въ Одеса се продавать три
»
> 10 а 00*48 Тухли огнеопорни парче
качества яйца, като разликата въ це
12 а 00-48 Керемиди м а р с и л с к и
а
ните имъ е около 50 копейки за 1000
14 а 00-50
а
парчета. Цените презъ 1911 г. въ
Олово
00-49
II
а
Одеса еж били за I качество следва
Чугунъ
тона
110 —
ните: мартъ 22 — 23 рубли хилядата;
априлъ 19 — 20 и май 18 — 19 рубли
Медьта. Пращанията отъ Ню-Иоркъ
Бъягарсна Народна Банка. ,
хилядата. Презъ априлъ т. г. цените
и Балтиморъ презъ изтеклата седми
(Варненски клош)
еж били отъ 20 до 22 рубли хиляда
ца достигнаха 4,600 тона.
Варна, 18 юний 1912 год.
та, в а р и р а й к и с п о р е д ъ ко
Въ лондонското стандардъ тържи
Камбио на виждане (чекове).
личеството на п р и с т и г а н и я т а ,
ще имаше потокъ отъ ликвидации,
продава и инкасира
което пъкъ зависи отъ доброто или
които предизвиката здрава реакция Анверсъ Купува 99-45
99-65
лошо време и отъ положението на
въ ценигв. Балтиморските заводи Берлинъ
123-30 12365 123-60 общинските пжтища, много лошо по
частично прекратиха производството; Виена
104-50 104-70 104-65 държани. При разните гореуказани
но осввнъ техъ и едрите заводи въ Лондонъ
25-26 25-30 25'29 цени требва да прибавимъ по една
Perth Amloy (Нью-Джерсей) съвсемъ Парижъ
10015 100-40
рубла за всеки сандъкъ за разноски
затвориха въ по миналата неделя, С. Петербурга 266*—
267*70
при транспорта и други малки разнос
благодарение на стачките и на купу Цариградъ
22*96 23*04 23-03
ки (напр. статистична такса). Търго
вачите се съобщи за сериозното за
- в
Наполеонъ у Виена Крони 19 16 вията на яйца между Одеса и стран
бавяне, въ пращането на електрическа
Комисиона за преводъ минимумъ на
медь. Всичките производители прода всички гореозначените държави 1 лв. ство е твърде много централизирана
доха медта си до септемврий и под- Комисиона за преводъ въ вжтреш- въ ржцете на германците, които по
държатъ най високите цени, L 80 — ностьта на Царството е %%о съ ми лучаватъ покупките презъ Валочискъ.
15 — 0 за електрическата медь и 82 нимумъ 25 стотинки.
анг. лири за качеството Lake. Въ
Европа се продължава едрото пот
Българска Търговска Банка
ребление и, до колкото може да се
(Варненски клонъ)
води, високите сега слодествуващи
Варна, 18 юнвй 1912 год.
цени нематъ забележително влияние
Купува
Продава
Хирургь зжболъларь
върху общото търсене.
Парижъ
10010
100-30
Цените за разните качества еж: Лондонъ
25-25
26*31
приема пациенти ежедневно
отъ
до
'
,
I
22-95
23-05
тт
въ к а б и н е т а си въ гр.
;
L S . D. L. S. D.
Цариградъ fn
ЦОО-20
100-70
Бургаэъ.
Tough
82 10 0 83 10 0 (-2%%)
104 50
104-80
Best Selcted 82 10 0 80 10 0 (—2%%)
Виена
'10015
юо-50
Electrolytic 80 10 0 81 0 0
Берлинъ
123
30
.
123-60
StrongSheets96 0 0 —
India „Sheets 92 0 0 —
Анверсъ
99 45
99-70
стара пос
Жълтъ металъ 0 О 7»Д
тройка
съ
Презъ целата неделя оборота бе
дворно место 300 кв. м, па ул. Ду
14,700 тона.
навска, при съседи Бр."Азизоеи и
В АР И А
Ахмедъ Исмаиловъ.
Оловото.
;
Споразумение при Хр. Богдановъ
, Стачката на докерите в ъ Лондонъ
Складъ отъ първокачествени
обущарь,
ул. Царъ-Борисъ.
пр-Ьдизвика възбуждане въ тържище
материали за
то за оловотъ. Фирми-?в нематъ де
обущари и сарачи
позити, за това плащатъ фангазтични
цени, за да купятъ и изпълнятъ кон
на едро.
трактите си. Това положение, до ней
де, с е отрази и върху лондонското
тържище. Цените за готово се пов
дигнаха до 208—10—0, паднаха до
205—10—0,'пакъ се адигнаха до 207
Отъ Ливерпулъ за В а р н а
л. англ. и се сключиха съ 204 л. ан.
Общото количество зделки възлезе
Пар. „Bamesmore" очаква се къмъ 20 юний.
на 1,275 тона.

Еамбио.

ш

т

Ив. Дамбревъ

Хр. Цв-Ьтковъ & Ивановъ

Продава ес щ а

Johnston Line

Свинеца.
Следъ понататъшното повишение на
ц е н и т е въ началото на седмицата,
препродавачите се явиха съ големи
записи и продадоха едри количества.
Заключителните цени бвха отъ L 17
— 10 — 6 до L 17 — 12 — 6 и отъ
L 17 —17—6 До L 18 — 0 — 0 за
английския свинецъ.
Цинка.
Синдиката въ пенеделникъ повдиг
на цените на континента съ 5 шил.
на тонъ, но въ Лондонъ не измени
цените. Цените въ Лондонската бор
са временно спаднаха, благодарение
на пристигналите малки партиди, кои
то не можаха да се продадътъ пора
ди стачката. Заключителни цени беха:
обикнов, отъ L 25—12—6 до L 25—
15 —0, специяленъ отъ L 26 — 5 — 0
д о Ь 26 —15 —0.
ЖелЪзото и стоманата.
Търсенето си остава оживено и це
ните п о в д и г н а т и . Положението на
тържището окрепна, но никой не ис
ка да взема върху себе си нови за
дължения, защото владее общо тихо
състояние въ спекулационните тържи
ща. Заключителните цени беха: го
тово 53 ш. 1 п., за 1 месецъ 54 ш.
2 п., за 3 месеца 54 ш. 9 п.
Златото.
Братия Лазаръ, банкери, еж при
готвили въ Ню-Ирокъ за 10 милиона ле
ва рудно злато за износъ въ Нарижъ.
Производството на чугуна въ Гер
мания,
За май месецъ установи новъ рекордъ. Общото количество достигна
до 1 милионъ 463,610 тона, противъ
1,312,255 тона въ май м. г. Огь 1
януарий до 31 май производството
достигна 7,006,120 тона, въ сравнение
съ 6,419,642 това за съответния периодъ въ миналата година.

Deutsche Levante Linie

Отъ Хамбургъ за Б у р г а з ъ й В а р н а . : . , ' ;
Пар. „Erymanthos" пристигна въ Варна на 1 юлий
"
• \ Отъ Анверсъ за Б у р г а з ъ и В а р н а •.; ;,
Пар. „Hausa*1 очава се въ Варна къмъ 13_юлий, „Olymba" на 25 юлий.
За навла и други сведения да се адресира до г-да Братя Золасъ, Варна.

Курорта Св. „Константинъ".
Задъ Евксиноградския Дворсцъ, на 9 километра отъ градъ Варна, разположепъ всредъ една чудно разкошна природа, край брега на Черно
Море, на 1% километра отъ детския морски санаторнумъ, съ гледка до къмъ
Балчикъ и Каварна,

е откритъ вече.
Тая година, курорта е даденъ за 5 години на наематель, който ще на
прави всички улеснения, за приятното и удобно прекарване въ курорта.
Курорта разполага съ 65 хигиенични, чисти и добре осветлени стаи
съ веранди и балкони, нарочно построени за курортъ, обширни и разкошни
паркове, ливади а алеи за разходка, градини съ всевакъвъ видъ зеленчуци,
модерни мжжки и женски морски бани, бюфегь, фурна, изобилна студена и
гладка вода за пиене, каквато нема друга въ варненския окржгъ, а най-сетне,
за набожни хора, въ курорта се намира и стара историческа църква .Св.
Константинъ", съ аязмо. .
За всека стая се даватъ единъ или два железни нови кревати съ сламенни тюфлеци, маса съ 2 или 3 стола, омивалиикъ съ капа за вода и огле
дало, които ще се предадатъ на наемателите дезинфекцирани. Повечето отъ
половината стаи иматъ кухни за готвене.
Курорта е свързанъ съ Варна, посредствомъ хубаво шосе.
За улеснение на живущите въ курорта, наемателя урежда: ежедневна
поща/редовно и ефтино съобщение съ Варна, съ специални кола и се ацгажирва да доставя безъ възнаграждение за труда, на желающите, всички
сгеетни продукти и други потребности. ,
Тая година варненската окржжна постоянна комисия, въ чието владение
е курорта, ще строи на брега на морето, скеля, за да може да ставать съоб
щенията и по море.
За желающи, има и пълно мобилираш стаи.
Въ курорта не се приематъ туберкулозни и страдающи отъ заразителни
и прилепчиви болести.
Специаленъ лекарь що бжде цеколко пжти седмично на разположението
на живущите въ курорта.
Заповедайте, защото живота е много по-ефтинъ отъ Варна.
За споразумение до Андр-вй Поповъ, тютюнджия на «Мусалата*, въ Вария.

; ОГЬ НАЕМАТЕЛЯ»
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Първа Българска Фабрика за Дараци
НА

>

ЗемледЪлческо Акционерно Д-ство "~" Г . . " Г Т ~
„О Р " А Ч Ъ "
—«—~—

ИЗРАБОТВА:

БАЛЧИКЪ.

—

—

Динптьръ С Тйракчиевъ — Сливепъ,
Въ фабриката ми се изработватъ отъ солидна крдгла.и ножзобразна стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа Fileiuch
(кяче на платъ) всички видове гарнитури: зжби за фабрични тр&т
отъ каквато и да било система и величина, ржчни дараци за влачене
вълна, гребени за добитъкъ и всЬкакви други телни изд-влия, необ
ходими за дарацитв.
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и всЬкакви други машини, мотори и твмъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява и попра
вя каквито и да било машини, дараци и др.
'
Давамъ иай-подробни сведения за работата ЕЕЕЕЕЕЕЕ;
Работа солидна, конкуренция на всички европейски фабрики. Референ
ции но работата може да се поискать отъ всички сливенски
текстилни фабрики.

—

ВАЛЕЦИ ЗЕМЛЕДЪЛЧЕСКИ - комбинирани.
К у к у р у З О Т р о ш а Ч К И едногърли и двугърлп съ вентиляторп.

ЕшаТОрИ За Вадене ВОДа отъ дълбочина до 80 метра, Прйпоржчватъ се спениално>а градииари.
Даватъ на часъ отъ 1000—25000 литри вода, въ зависимость отъ дълбочината.
П О Р И И И О С Т И закола.
ТРАНСМИСИИ, ЛАГЕРИ ПРОСТИ И СЪ АВТОМАТИЧНО МАЗАНЕ, ШАЙБИ ременни
ЗЖБЧАТИ КОЛЕЛА отъ всякаква величина.
Разин чугукони отливки но скица, или моделъ до 6000 игр.
Поправка за локомобиля, бптози (въртачкп), мотори и всички земледЬлчески машини.

'",.',• .* '.

и

ЮХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ФАБРИК! ЗА ЦЕМЕНТОВИ И З Д М Ш

ДОСТАВЛЯВАМЪ

най-здравите и най-луксозните

АВТ0М0БИ1И
на най прочутата в ъ ц-Ьла Германия фабрика

.ADLER"

Доставлявший» тоже товаряигв
АВТОШОБМЛИ „АДЛЕРЪ"
Глав. Пръставнтель

Ж. В. УРУМОВЪ
Варна ул. «Съборна* 18.

ПА

БРЙТИЯ МйТВЕВй-ВАРЙА
Чссть имаме да изввстимъ на интересующигЬ се, че въ фабри
ката ни, находища се до квартала „Кадиръ Баба" въ градина бишва
Кара Пенева се тмиратъ най -доброкачествените цементови и гипсови
издвлия: ЦзЬтня плоча разая вадоае; тротоарни и дворни плочи на
които здравината отъ опитъ е напълно, доказана; бордури за тротоа
ри и деорове, разни видове блокове за цоколи; канализационни трлби
съ разая дяаметра. керамяди марсилскй тиаъ; стъпала обикновенни и
мозайчени, омивалнпци, корита, разни корнизи; различни гипсови и
иеменгови статуи и украшения з* кжщи, и разни чешми мозаични и
цементови, и разнп шадравани курпп за бани и други.
По норж.ч«а фабриката изработва каквито и да било цементови
и гипсови издалия.

шевни машини отлично прБНоржчени.
Цослъущя дума на механиката. Шма по
добри отъ тъхъ—безъ шумъ при въртенето.
За норжчки и покупки въ Варна и окржга,
отнесете се до:

Панайотъ Ив. Брешевъ,
шагавипъ „ТЕМЕНУГА", ул. .Владиславъ* (Твшъ-Иолу).

ШШ
Изработватъ^въ най-гол-Ьмо количес/во, десени и фасони слйдующитЬ кожени стоки:
Обувки на шевъ: л'Ьтни и ЗЕМНИ разни чехли и пантофи: дам
ски, ЫЖ.ЯСКН И ДЪТСКИ.
'
, • •„
Сандали, които еж. най-практични за л-Ько ходене пр^зъ л^тнигв гор-Ьщини.
Куфари: кожени и платнени съ калъфя или безъ, по желание.
Чанти: дамски, мжжки, пр^зрамени, провизионни, банкерски, полковофедшерскй, ловджяйски, адвокатски и др. .
Разни: портфейли, портмонета, калъфа за очала, за леволве-

ЖАШЙНИ 3 А МАНДРИ!
в Господа производители на кашкавалъ, сирене и масла! • •
Не изпущайте случая да снабдит*
мандригв си съ нашата машина спе
циална за мандри.
\

РИ

• — i

I Българско

АЕЦЕОН.

• .i ,

Дьрж Земл. Училище съ свад-втелетво
№ 473 .
... .
МАШИНАТА

'••"•• » «in И ' ' - ^ ю

Индустриално Керамическо Д-ство |

|д^д££Щ^ШШЭВШ__™~™_____-__™.....

„ИУМНЪ СЕЙАРАТОРЪ"

»Ж«
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Фабрикигв на Дружеството Гири гара Новоселци, нроизвеждатъ:
гр
обикновения, клинкерг, огнеупорни отъ всвкакъвъ видъ
м
J Y
н форма и за всвкаква ц-вль: за сгради, еводоЕе, канали,
куииня, кладепици и пр.
ХУРДИ отъ два най-употр-Ьбляеми вида за между жел-Ьзнигв греди
КЕРЕМИДИ марсилскй.
вмъсто сводове.
камени иови
съ солна
TniKfYl/r
(
глазура отъ вънъ и отъ вжтр4)
J р-яс^ии 8 а канализации и водопроводи, издържащи водно на
легание отъ 7—14 атмосфери споредъ диаметра на трж.батъ\ Глинени
трлби за дренажъ.
ИЛОЧИ за тротоари, кухни, бани и коридори.
БЛОКОВЕ sa постилапе дворове, конюиши и улици.
СТАКЕТИ за бордюри на градини. •'
ГПОаиРПГШ ПЙШГИ обикновени, платирани я майоликови—подвижни
ЩаЛПииШ И О т И И неподвижни, шеминета и машини за кухни.
ПОЯПП ПШППРЛТШ грънчарски изд-влия,г като: вази,-гърнета, кани,
ийОПи IJPdilntiUlJH саксии, чаши за 'мл вко, кафе и разни видове
плювалници (за училища и болници) пепелници, клозети обикновенни
и английски и пр.
Ц-Ьнорасписа на фаб. отъ 1906 г. се изпраща безплатно пря първо поискване.
Всички приготвени на фабриката пи произведения СА ОТЪ първо качество и еж
изложени въ помъщенисто и ад-вената канцелария, ул. Клементина № 165.
Техническото бюро на дружеството е па расположение па общииитЬ, коитй не разполагать съ технически Персоналъ, задаване технически съвети. То се наема да
приготовлява проекти за канализации и водопроводи и руководи испълнениетр имъ.

La Societe" Annonyme Bulga're, Industrie Ceramique „IS1DA."
a Sophia, rue Clementine № 1ББ .reccomande les produite de sesmsiues tels: tuyaux
en gre vehnlsses pour canalisation, produits refractaires etc. Poeles en faience, carreaux
de dallage. Demandea catalogue et prix courant.
,
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БЪЛГАРСКА КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАПЪ".
Banque Bulgare de Cr'edit „GHIRDAP".
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

Каииталъ, напълно внесенъ лева зл. 2,000,000.
Запасенъ фондъ и резерви , ,
600,000.
Централно седалище въ РУСЕ.
Клонове: София, Варна, Д о б р и ч ъ , Силистра, Ямболъ.

Извършва всички банкови операции.
Приема влогове съ срокъ и безъ срокъ ср*щу спестовни книжки
срочни свидетелства и въ текущи смътки и плаща:
5*/» *од. лихва за безсрочни влогове.
<
< б°/о г°д- * яа влоговв съ сронъ една година и понече.
СпестовнитЬ книжки се даватъ безплатно и вноскигв както и из
теглянето на сумигв става безъ никакви формалности и безъ
===== никакви разноски. • • • - ;
Сконтира п о л и ц и , отпуща заеми и открива текущи смЪтки
срйщу гаранция на ц-внни книжа, стоки и лични поръчителства.

Събира полици за чужда см*тка.
Издава ч е к о в е и прави приводи эа по-гол-вмитв градове въ
4
===== България и странство. =====
Купува и продава за чужда сметка всички видове ц-Ьнни книжа.
—5====== УСЛОВИК НАЙ-ЛИБЕРАЛНИ. =======-Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ*
,

т^п.рллле„н?

спестява: казана, дървэ, прислуга,
вр'Ьыо и трудъ
Даваме десетгодишна писмена
ГАРАНЦИЯ за Р А Б О Т А Т А

София, ул. Княгиня Клементина № 155.

• • ; „ • • •",.,,':•'.

Порлгчкят* се изпълняватъ най точно и бързо.
Ш н и и условия най-износни. Продажба на едро и дребно.
Умчлянать се г. г. клиентит-в да направить единъ опитъ в ще
се уверять въ игугиностьта.

Произвежда чнето и фнипо
масло. Препоръчана е отъ
gasti»——

И Д р .

^ОСКВЛ.

ВЕСНУШКИ

пропадутъ

е е Искайте нашия е е
СПЕЦИАЛЕнъ КАТАЛОГЪ

МЫЛО

ЧЕРЕЗЪ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЬ
УПОтгеБЛсшя

ЛЕДА

НГЕММ ЛЕДА

Генерални ир-Ьдставители за Балканския П о л у о с т р о в ъ :

ip. Кремшшви к Куртевъ-Бургазъ.
©©••

ш

СОВПЪСТНО СЪ ПУДРОЙ.

© • • в h w i — Д И — • л\ш$

„ФЕНИКОЪ

Първо българско търговско,
информационно и инкасово бюро

ТЖАСЪ"
Д РЪ ПУНДЕВЪ, ВЕЛКОВЪ & СНЕ.
Търговска и частиа информация. Собственни корес
понденти въ всички градове на България и гол'Ьмит'в тър
говски центрове на Европа.
Инкасова служба.
Регистриране индустриални жарки.
Намираме добри пр-вдетавители за европейски и ка
ши кжщи.
•'•••'
„
. Даваме сведения въ търгове и общ. предприятия.
Индустриални концесии и специални облаги.
Финансиране на индустриални предприятия
(Чр-Ьзъ първокласни европейски кжщи).
Х у д о ж е с т в е н и реклами, плакати, репродук
ции и пр.
Отлични референции.
Телеграфенъ адресъ „АТЛАСЪ"—София.
Собственъ телефопъ ключъ.
" Кореспондениця на: английски, френски, немски, ун
гарски и руски.
,i' Банкови сметки съ Б. Н. Б. и Б. Лиячевъ & Синове.

лизолъ

Номйра
се ЗЙ
ПРО до
u
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Францу8ко Осигурително Дружество противъ
„Пожаръ" и за „Животъ"
ОСНОВАНО въ ПАРИЖЪ ПР'БЗЪ 1819 и 1844 година — —
Нсновенъ капиталъ по ПОЖАРЪ и за ЖИВОТ. Ъ по 4X00.000 лева.
-**.

Резервни фондово по Жнвотъ: 4 1 1 МИЛ. ЛВ.
Осигуровки въ сила до диесъ: 2.269.779.16
Осигур. по пожаръ пр-взъ Ш0 г.:21.072.830.909
Платени загуби до сега: .
3 1 9 . 0 3 6 . 4 1 3 Л. 3-'
Ф Е Н И К С Ъ ФУ нкциони Р а в ъ България отъ 1912 год. огвдъ
—
като е депозирало въ Б. Нар. Банка като га
ранция 600.000 лева въ български ц-Ьнни книжа;
УР я в а п о пожаръ, здания, стоки, мобили,
я по животъ по най-износни и различни ком*
я—
бинации.
З а св-Ьдения отнесете се до главнигв агенти в ъ г р . Варна.

Ф Е Н И К С Ъ
—•
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Землед. Банка „ПРОГРЕСЪ".

Hejiora ocBte да Ви пркоржшъ! „P„,yt„»
германски-докторъ К Р О М Б А Х Ъ за отомобилитЬ

ТОРПЕДО БРЕНАБОРЪ
ТА НИВ А

отзиви

най-ефикасно средство противъ

отъ хиляди

висо

Филоксерната зараза

копоставени

кли

унищожава вевкакви наевкоми и микроби по овощнигв
дървета и цв-Ьтя.
Единственъ представитель sa ц^ла България:

Дрогерия РАФАЕЛЪ КАМХИ — Варна.

енти дърт имъ на
расположението Ви,
Проспекти и св*дЪния изпращаме 1
тг т*
даромъ на сериозни купувачи АЛеКСйНДрЪ Д . К и р О В Ъ
••у п .
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С О Ф И Я . Телефон* Н 438.

