Година Ш

Брой 236

Варна, 21 Май 1911 год.

ИЗЛИЗА
въ
СрЬда и Сжбота

За обявления:

Варн. Градска Библиотека

Пбонаментъ за България:

За година . . 10 лв.
, 6 м-ца . . 5 „
, 3 м-ца . . 3 .

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство:

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

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Оргаиъ ва информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
Уредничеството се помещава в ъ собствения д о м ъ на уредника.

Единъ брой 10 стот.

Пощ. кутия № 61.

ИЗВЕСТИЕ.

Телеграф, а д р е с ъ : ЕКИМОВЪ.

Търговия съ зърнени храни и др.
Агентура—Комисиона—Експедиция и обмитване
на разни стоки.
Комисиона на зърнени храни при най-износни
условия.
*
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f :|яки, ржкавели, горни ризи бЪли и
4ВД-БТНИ и пр. само отъ прочутата

1-во Разрйдна Виенска Фабрика
Е. ПЕТЕРЪ.
MAROUE D E P 0 S E E

Tii по трАапость п елсгпптпость
надкинаватъ ония отъ всички
д р у г а евроновскп фабрики.
Представитель за Царството е .'..
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№ 8196.
Българската Народна Банка има честь да извести на почитаемата пуб
лика, че отъ 15 май 1911 г. нататъкъ ще прилага следните лих венни процен
ти за своите пласменти:
1. По сконто и д е п о на полици:
а) 6 % за сконтираните полици и специални текущи сметки подъ залогъ на
полици на кредитните акционерни или командитни съ акции дружества и бан
ки, които иматъ капиталъ най-малко 500,000 лева напълно внесенъ и които
би направили при съответните банкови клонове и агентури единъ минималенъ
годишенъ оборотъ отъ 800,000 лв. по тия д в е сметки; б) 6 7 2 % З а останалите
клиенти, безъ разлика на оборота.
2. П о заемитЪ и смъткитЪ срЪщу з а л о г ъ на ценни книжа, стоки
и коносамент!!:
,
sa
6 V«%
всичка К'тиснти, безъ разлика на оборота.
3. По другигЪ видове пласменти,
а иметно: заеми съ поручители, специални текущи смвтки гарандая 2 лица,
цесяи, неоспорвани вземания отъ държавата, заеми и сметки срещу ипотека,
на орлижия и общини:
. . •
7 % за всички клиента, безъ разлика на оборота.
София, 14 май 1911 год.
Отъ Централното Управление на Б. Н. Банка.
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Ъ х. ИВАНОВЪ, БУРГАЗЪ

ШЕВНИ МАШИШГ"
Г р и "Г 11 и Г D "L "
е ироиавела фабриката „8 Г FI I Ц П И Г D
отъ 1902 до 1910 година, а 1,000,000 отъ 1872 до 1902 година! •
Това големо увеличение на производството се дължи на силното
разпространение на ГритциеровигЬ' машини поради техните големи
преимущества надъ другите шевни машини!
Не'купувайте машини,' до като не прегледате Гритцнеровигв,
защото само те еж. най-усъвършеиствуванигЬ, най-солидните и
най-гаоантиранигЬ.
Глаьни представители ,.за България:
Б р . К. ВъклОВИ — Русе, Варна,-София.
Пргъставителства въ всични градове. * i "U2|
Постоянни механици на разположение на клиентите ни за без
платни поправки.---.
;.--,,»•'
•
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ул. „Александровска".

Клопъ — Сливепъ.
РФ- Продажба на едро и дребно на

ШОКОЛАДА

Жел'БЕШИ г р е д и (путрели), циментъ и всякакви железа, за
постройки; железни части за каруци и файтони; железарски
инструменти, еЬчива и машини.

1КАЙЕ

Тель и мрежи за огради. Ламарина, лопати, цинкови кофи,
мотики, коси, сачове. К а л а й , п т ш к ъ , ОЛОВО и други метали.
ПОДКОВПИ г в о з д е и „корона", налчи и др. налбантски стоки
и инструменти. Джамове, безиръ, разни бои, лакове и мине
рални масла. Т р & б и каучукови, оловни и железни за водо
проводи, съединителните имъ части, както и комплекти отъ
патентовани клозети.
ПочитаемигЬ ни клиенти въ всЬко BptMe могатъ да
намъ^ятъ roлtмъ изборъ" отъ
— горнитЬ артикули. :
•—

е
Щ най-хранителенъ
^ , и за предпочитане

"^Ш^тС^Щ'€аШ

аявавядювытаяензяявии^^

Главно представителство за България въ София.

КРЕМЪ НАРЦИСЪ

върху етикета и
\

JSZ

пловдивъ

БАНКА

Основенъ капиталъ ^ 0 0 0 , 0 0 0 л в . напълно внесенъ
Основана 1896 годнна

Главенъ представитель ва ц*ла България:
СТ. ИВ. ВЛАХОВЪ — СОФИЯ.

Извършва вс$как%въ видъ банкови операции:

сконтира търговски ефекти; прави заеми срещу лични гаранции и съ
залогъ на дънни предмети и стоки:
Открива текущи см-втки срещу лична гаранция и ипотека на недви
жими имоти; Купува и продава чекове за въ България и странство,
прави и парични преводи;
Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
РАЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.

Приема влогове:
БЕЗСРОЧНИ съ 5 % годишна лихва. СРОЧНИ за до 2 г. 5V»% г» лихва.
СРОЧНИ за до 5 години 6 % годишна лихва.
Телеграфически адресъ : „Индустриална Б а н к а " .
ТЕЛЕФОНЪ № 17.
-<2=:

ГЭ.

ПУДРА, САПУНЪ, ПАРФЮМЪ И ПАСТА
ЗА ЗТгтБИ A LA NARCISSE
еж единствените тоалетни артикули, които придавать на ко
жата извънредно голема нежность, мекота и свежесть. Техното хигиеническо действие особено се забелезва при по
стоянното имъ употребление. Не съдържатъ никакви вредни
вещества.
Изисквайте оригинални кутийки по 1-20 лв.

гэ.

ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА

Р*ДЪ всички ДРУ™

Норвичъ Е)нионъ

П Р Т 5 П О Р 7 К Ч В А С Е З А : постоянно запичане,
разстройство на шяцеварението, болести на черния дробъ,
разстройство на жлъчката, чернодробни напливи, различни
трески и други болести отъ тошшятъ климатъ.
Очистителна доза: 2 чаши; слабителна (лековита) доза: 1 чаша
сутринь на гладенъ стомахъ.
Пазете се отъ имитациите и подправянията.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
Истинностьта на водата е гарантирана само съ търговската марка
„HUNYAD1 JANOs," върху етикета, запушалката и капсулата, сжщо
съ името „ A N D R E A S S A X L E H N E R "
r z = върху запушалката. •

П

Английско Взаимно-Осигурително Дружество з а ж и в о т ъ
о с н о в а н о в ъ 1808 година.
Най-старото дружество въ целия свЪтъ, вследствие сливането му съ „Amicable
Society" основано въ 1706 година.
, Норвичъ ГОнионъ," по своето двувековно съществувание, по солидность и
низки премии, е Б Е З Ъ КОНКУРЕНТЪ.
— — Н а й - г о л е м о т о Дружество в ъ ц е л а Англия.
Резервенитв фондове надминаватъ лева:
262,500,000
Раздадени печалби на застрахованите „
150,000,000
Изплатени суми на застраховани
„
650,000,000

Най-добрата очистителна естественна вода^г
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Имаме ли нужда отъ дунавски търговски
флотъ.
Да се запитва придунавска Бъл
гария, въ средата на нейните
търговци-експортьори . и импорт ь о р и и на нейните производи
тели, има ли нужда отъ свой националенъ дунавски търговски
флотъ, това е сжщото, да се пи
та болния, иска ли лекъ или да
се пита жадния, иска ли вода.
Но този флотъ, за който отъ
цвлъ редъ години се работи найдеятелно отъ лица добре разби
ращи неговото значение и позна
ващи големата нужда отъ него,
за който и Русенската Търгов.Индустриална Камара не малко е
работила и въ лицето на секре
таря си, г. Дончо Ивановъ про
дължава енергично да работи,
този флотъ, казваме, има упори
ти противници и идеята не е ста
нала обща, а струва ни се, че
тя е и далечъ още отъ да се
осуществи.
Единственния най-силенъ аргументъ на противниците е: има
готови австрийски, унгарски, рус
ки и даже ромжнеки търговски
флоти, които се финансиратъ съ
чужди капитали п се явяватъ на
нашите брегове на готово да ни
служатъ и, ч р е з ъ конкурен
цията си, съ н а й - е ф т и н и
цена да ни прввоззатъ износа и
в;госа. Защо напразно да анга
жираме и тъй малкото си капи
тали, .когатд'-готовите и добре.
организирани чужди дружества
ефтино и напълно удовлетворяватъ тая ни нужда? По-добре
е да си пазимъ парите въ свОит е кисии и да си служимъ съ
чуждото готово.
Не струва да се прави възра
жение на такива доводи, защо
то въ сущность т е н е с ж дово
ди или, по-добре, т е с& доводи,
които не заслужаватъ внимание,
защото не издържатъ критика.
Националния търговски флотъ
не се налага отъ егоистичните
цели и интереси н а неколко
души търговци, а отъ висшите
национални интереси, отъ нуж
дата за общи народни икономии.
Неколко търговци могатъ да извличатъ за себе си добри мате
риални облаги отъ конкуренция
та на чуждите търговски флоти;
но неколко търговци, това не
еж. народа. Освенъ това, некол
ко търговци-износители на наши
т е храни, т е могатъ и да не бж
датъ български граждани; а безпоренъ фактъ е, че т е въ подавляющето си болшинство еж
чужденци. Така че всичката пол
за отъ конкуренцията на разни
т е параходни дружества отива
въ джобовете пакъ на чужден
ците. За насъ и нашите търгов
ци ползата е само на думи, е
теоритична.
Презъ време на конферирането на тъй наречения тарифенъ
съвтпъ директора на железни
ците, г. Морфовъ, обясни, защо
тарифната политика на българ
ските правителства се стреми да
насочи всичкия износъ п р е з ъ
Варна, а не презъ Браила и Сулина. По сжщите съображения,
мислимъ ние, ще требва да се
пожелае и основаването на ду
навски търговски флотъ съ бъл
гарски капитали. Нашите пари
за нашия износъ и за нашия
вносъ ще оставатъ въ нашите
кисии. Това е първата и най очебийна на първо време полза.
Но има и други по-важни пол
за, които ще бждатъ сетнина въ
по-далечното бждаще. Има въ
варненския и бургазкия портове
състезания на много чужди дру
жества, има и голФма кошуред*
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ХАИМЪ Б ЛЕВИ - РУСЕ
Продпватъти се пр-ьдпочитвть пс1шддт1

Телефонъ № 223

Българска Народна Б а н к а - " Централно Управление

СВИЩОВЪ-ВАРНА.

Иванъ Валекъ
ГАБРОВО.
"

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

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Екишъ Шамоловъ $ С-1е

Ummuas^ism^m^i^issssi.

Тукъ

гармонденъ редъ на 1-ва
стр. 50 ст., на И-ра и III
стр. по 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки.
За повече обнародвани»' >.
се прави особенно спф-^разумение.
>Л.

УК?

Представлява най-реномиранкте чуждестранни фабрики по р текстилната, кожарската, а сжщо и по обущарската индустрии. $
Винаги е готовъ да дава писменни и устни обяснения, съвети
и сведения по всички отрасли на горепоменатите индустрии.

ция въ навлата, която, дохожда
време, достига крайния пределъ
до самоунищожение; а при все
това има случаи, дето българ
ското дружество на параходите
играе важната роля на регуляторъ и бранитель на български
т е национални търговски инте
реси. Въ това отношение то иг
рае ролята на стражъ, то за
ставя чуждите дружества да респектиратъ България, търговията
й, интересите й.
Само тая роля ако би изпъл
нило едно дунавско параходно
дружество, то ще бжде добре и
на местото си.
Но бждащето на д у н а в с к а
България не се очертава само въ
днешните разграничения на ней
ната търговия и индустрия, на
нейното зърнено производство.
Нейните полета отъ день на день
повече и повече растатъ, расте
наедно съ това нейното зърнено
производство, расте търговията
й, расте индустрията й — всеки
день се строятъ фабрики за
брашна, за цигли, тухли, бира,
кожи, сяиртъ и пр. и пр.. Всичкитъ т е х н и производства ще
требва да търсятъ пазаръ вънъ
отъ пределите на България; наймалко — п о н е о т в ъ д ъ въ
източна и южна България. За
техъ ще требва лесенъ тран
спорта, по-ефтииъ воденъ пжть.
Този пжть е презъ Дунава и
Черно-море. Ето кжде се явява,
важната роля на бждащия бъл
гарски дунавски флотъ. Негова
та роля ще бжде да свърже бъл
гарското море съ българския Дунавъ, да сближи и съедини при
дунавска търговска и индустриал
на България съ
приморската
часть на отечеството ни. Ролята
му ще бжде да спомогне да се
развие и порастне десеторно по
вече отъ сега търговията, да ее
развие силна индустрия — да
улесни транспорта и всичко, как
вото се плаща за него, да остава
въ български ржце.
Запитватъ ли се противниците
на тази идея, защо толкова мел
ници, находящи се край Дунава,
се намиратъ въ пъленъ застой—
не могатъ да транспортиратъ за
навънъ отъ градовете си ни по
една торба брашно ? Защо много
други фабрики не се стремятъ
да уголемятъ производствата си
и се 01'раничаватъ с а м о съ
онова, което имъ требва само
за местна нужда? Защо въ придунавските градове като че-ли
по принуждение и безъ вера въ бж
дащето се строятъ тукъ-тамъ фаб
рики—защо индустрията, при сигуренъ воденъ пжть, бавно расте?
Търговията, а, най-паче, ин
дустрията на никоя държава не
се е надевала на чуждите пре
возни улеснения и средства, тя
е добивала сила и ръстъ само
отъ своя флотъ, отъ своите пре
возни средства.
Малката и бедна Сърбия има
само двв пристанища на Дунава,
но има си, поддържа си флотъ не
за луксъ, както би казали тия,
които опониратъ на идеята за
български такъвъ, а за нуждите
на националната си търговия и
индустрия. И сръбските капита
листи отъ флота не се оплакватъ. Сърбия и народа й извличатъ полза отъ него. Неколцина
души не богатеятъ за сметка на
сръбския народъ, а икономиите
оставатъ за него—те се разпределятъ у търговците, произво
дителите, работниците, но не
отиватъ въ чужбина, а оставатъ,

въ самата страна»

Стр.
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, ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

Д-ръ Цв. Куневъ
се установи на лекарска практика въ Варна,
собственъ домъ, булевардъ „Мария-Луиза" № 25.
"" ^ Приема болни

Търговска Кжща

Георги Личевъ & С-ие
СОФИЯ
Пнощадъ Св. Кралъ № 2, телефонъ № 990.

n J i S f ' V К ? МИ( : яона - Ек спедиция е снабденъ съ много опитни мити п иема
вносъ П1С?*т1т
Р
*» обезмитява и експедира стоки за
C1 T a H c n
шГ^Т
" P
°PJ b и пр. както и да извършва рекламации
пр-вдъ министерството на финансиит* и администрацията на Българ
ските държавни железници при най-износни условия,
Бърза и акуратна работа.
Кореспонденти въ Бургазъ, Варна, Пловдивъ и Сомовитъ.
•W*

КУПУВАЙТЕ

44

ЕЛЪ

защото т * еж най-първокачествени.

х

ГРАНДЪ ХОТЕДЪ

..ПРЕНТЙНЪ"
Съ 45 стаи, съ централно водно отопление, е най-удобния, понеже се
намира въ центра на града, до самия входъ на новопостроената ми
нерална баня и единственъ въ София по своята елегантность, чистота
и по цвни е достъпенъ за ВСЕКИГО.
Телефонъ № 1029.
Стопанинъ: Н. Т. Янакиевъ.
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А. Илиевъ § C-ie
Централъ Варна, клонове: Бургазъ, София,
Русе, Сомовитъ, Пловдивъ и Жуменъ.
Кошисиона и Експедиция.
Продажба: ГАЗЪ, СОЛЬ, МИНЕРАЛНИ, МАСЛА
З А Х А Р Ь и МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ
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Англо-Българско Анонимно Дружество]
„САРКИСЪ КУЮМДЖИЯНЪ."
Варненски клонъ.
йов-ьстява на почитаемите си клиенти, че му съ прие |)2]
тигнали английски
за постилание „ Линолеумъ," много добро качество разни ширини.
„Деветдесеть и четири лева
струва транспорта на вагонъ
до Браила, каза г. Морфовъ, но
54-Т-БХЪ лева отиватъ въ чужди
ръце, а само 40—въ български".
Защо да даваме тия и толкова
пари на чужденците, когато при
единъ български флотъ те ще
си оставатъ у насъ? И само го
ен ли е единственная мотивъ да
се говори въ полза на българ
ския флотъ? •• ч
Солунъ и България.
(Продължение).

покрай главната си агенция има и
главно представителство, основано отъ
пръди дв* години и ръководено отъ
специал. чиновници на дружеството.
Това представителство централизира
у себе си работата на всички дружественни агенти въ Македония и Од
ринско.
«За закрепване търговскит* връзки
на царството съ Солунъ твърд* мно
го ще спомогне уредбата на редовна
българска параходна , служба между
Солунъ, Бургазъ, Варна и Балчикъ.
Презъ изтеклата година тая служба
беше непълна, нередовна и оставаше
много да се желае. Изглежда, че уп
равление на Бълг. Параход. Д-во е взе
ло подъ внимание значението на солун
ското пристанище за нашата износна
търговия, та е решило да направи
значителни подобрения въ параходната
служба между солунското и българскит* пристанища.
За закрепване и разширение на тия
търговски връзки силно се чувствува
отдавна назр*лата нужда отъ откри
ването на едно българско кредитно
учреждение въ Солунъ, съ клонове по
не въ Скопие и Битоля. Аргументит*
за учреждаването на такова едно кре
дитно у ч р е ж д е н и е изобилствуватъ.
Българит* въ Македония и Одринско
съ останали до сега безъ никакво
кредитно учреждение, обстоятелство,
което се експлоатира силно и система
тически отъ гръцката, сръбската и ро
манската пропаганди въ страната и
което доста се отразява гибелно върху
работит* на грамадното число българ
ски търговци, комисионери, индустри
алци и земледелии изъ вилаетите, гд*то всички намиратъ лесенъ и общедостъпенъ кредитъ, съ изключение на
българското население.
Крайно вр*ме е вече да се пристъпи къмъ откриването на нетърпеливо
очакваната отъ ц*лия български тър
говско-промишленъ св*тъ въ Македо
ния българска банка, нуждата отъ
която не се отрича вече отъ никого и
отъ създаването на която ще се ползуватъ толкова българските търговци,
индустриалци и земледелии, колкото
и самит* банкови акционери — осно
ватели.
(Извлечение отъ рапорта на солунския ни генераленъ консулъ).

Износъ.
Износната търговия на Солунъ по
отношение на България е още твър
де слаба я на-дали н-вкога ще може
да добие много no-големи размери отъ
досегашните. Артикулите, които се
изпращатъ най-вече за България съ
следнитв:
Червенъ пиперъ, за около 400,000 л.
зл. Количеството на изнесения презъ
изтеклата 1910 г. за България чер
венъ пиперъ бе твърд* голямо, все
поради страха отъ покачване на ми
тата.
Памучна прпжда. „Nouvelle -Fila
ture deSalonique", отоманско аноним
но дружество, изпраща ежегодно въ
България за 23000 лв. зл. отъ про
изводството си, а фабриката на Сидесъ
и C-ie — за 230 до 250,000 лв. зл.
Медъ за около 85,000 лв. зл.; ajpпаджикъ за 20,000 лв. зл.; овча мазь
за около 40,000 лв. зл. и ^воденични
камъни за около 3l,0t0 лв. зл. Таки
ва изпращатъ за България главно со
лунските търговски къщи Г. Баялулиевъ и C-ie и Андонъ Юруковъ, кои
то притежаватъ специални складове
за воденични камъни.
Това с ъ почти всички артикули,
които Солунъ изнася за България.
Като става дума за търговски връз
ки на България съ Солунъ, требва
да се не изпуща изъ пр-вдъ видъ и
работата, която вършатъ както въ
Солунъ, тъй и навредъ въ Македония
нашит* застрахователни дружества
България" и „Балканъ". Т * се ползуватъ заслужено съ добро име и разда купя м*сто урегу
ширяватъ отъ день на день все по
лирано въ ср*дата на
вече и по-вече кръга на операции!*
си и по двата клона — животъ и пограда и въ индустри
жаръ. Дружеството ,Балканъ« има въ алния квартале- Оферти съ условия
(Ьлувь главна агенция, а щБългария* J до Р. Г. Mow** — Ш/твнь,

на разположението на интересуюРешенията па индустриал ещите
се, що се касае до необходи
ния съв*гъ.
мите имъ сведения по изложбата и е
Вь заседанията си на 13 и 14 т. м. готовъ да указва възможното съдей
индустриалния съветъ при Министер ствие на желающитв да участвуватъ
ството на Търговията и Земледвлието въ нея.
Комитета е взелъ следующит* мер
е взелъ следните решения за даване
облаги, съгласно закона за насърдче- ки, съобщени чр*зъ представителя му
въ царството: 1) Отредено е въ сре
ние на местната индустрия:
I. Даватъ се права на специални дата на изложбата место за специаоблаги на: 1) проектираното отъ А. ленъ павилионъ, въ който се предпо
С. Марковъ и Г. Кръстевъ въ София лага да бждатъ съсредоточени всич
предприятие за месингови изделия, ки изложени предмети отъ кустаренъ
съ запазенъ районъ Софийска град и етнографически характеръ отъ Бъл
ска и селска околии; 2) проектира гария, Сърбия и Черна-Гора. 2) Из
ното отъ Ж. А. Лоловъ предприятие ложбата поема на своя сметка всич
за дървени мобили въ Варна, съ за ки разноски (експедиционни, застра
пазенъ районъ Варненската градска и хователни, митнически и фрахтъ) по
селска околии; 3) проектираното отъ изпращането въ Одеса и обратно до
Бр. П. Ракови предприятие за сапунъ 1,500 кгр. тяжесть на предметитв,
въ гр. Пещера, съ запазенъ районъ изпратени чр*зъ местния представи
Пещерска и Т. Пазарджишка околии; тель на комитета за павилиона поме
4) проектираното отъ Янка Карчева ната въ пунктъ 1-вий. 3) Комитета
предприятие за електрическа инста отговаря за запазването на всички
лация въ гр. Кюстендилъ, съ запа предмети изложени въ сж.щия пави
зенъ районъ Кюстендилска околия; лионъ. 4) По желанието на изложи
5) проектираната за русенската град телите, предметите ще се продавать
ска община електрическа инсталация, по отбелезаните върху имъ цени, а
съ районъ Русенска градска околия; получените пари ще се изпращатъ
6) проеьтираното отъ Акц. Дружест на собственниците, като се задърво ,Орачъ" въ гр. Балчикъ предпри жатъ 10% въ полза на изложбата.
ятие за пурии и оси на кола, лама- 5) Всички изложители, безъ изключе
ринени и чугунени печки, шайби и ние ще участвуватъ въ конкурса за
болтове, съ районъ Балчишка и Доб наградите и 6) Ония изложители, кои
ришка околии; 7) проектираното отъ то изпратятъ предметит* си чрезъ
Ст. Пюскюлиевъ и х. Мико Стояновъ тукашния представитель, ще полу
предприятие за растителни масла въ чать безплатно м*сто въ изложбата.
Ст.-Загора, съ районъ Ст.-Загорска
и Казанлъшка околии; 8) проектира Облагането на сахтияна.
ното отъ Стойчо Марчевъ въ гр. Хас
Разпоредено е до митниците, щото
ково-предприятие за сусамово масло боядисаните сахтияни отъ козя кожа
съ районъ Хасковска и Чирпанска да се облагать по ст. 294 буква г
околии; 9) проектираното отъ Сидеръ отъ митнишката тарифа, пунктове I,
Добревъ въ гр. Харманлий предпри II или III въ зависимость отъ тяжестьятие за сусамово масло и халва, съ та на едната кожа (парче) съ 120, 200
районъ Харманлийска и К, Агашка или 240 лв. за 100 кгр. Облагането
околии; 10) проектираното отъ; Бр. имъ по буква б на еждцата статия,
Ив. Тодеви въ гр. Бургасъ предпри гдето еж. изрично предвидени мишиятие за растителни масла, съ районъ ните и сахтияните, не е основателно,
Бургашкаи Айтошка околии; 11) про защото подъ тази буква се тарифиектираното отъ :Хар. Димитровъ въ ратъ само небоядисанит* такива кожи.
гр. Бургасъ предприятие за кокосово,
маслиново и памучно масла, съ районъ Вноса на талкъ и каолинъ.
Бургашка и Айтошка околии; 12) про
На основание чл. 16 буква А отъ
ектираното отъ инженеръ К. Цековъ закона за насърдчение местната ин
въ гр. София предприятие за памуч дустрия ще се освобождава безъ мито
ни и памучно-копринени платове; 13) на индустриалците на книжно-мукапроектираното отъ Петко Пешевъ въ вяната индустрия талкъ и каолинчъ,
гр. София предприятие за памучни
платове, оксфорти и аладжи, съ рай които ще бждатъ вписани въ инду
онъ Софийска градска и селска око стриалните свидетелства на сжщите
лии; 14) проектираното отъ Сабегай индустриалци.
Л. Бениешъ въ гр. Русе предприятие Ветеринарите и износната ни тър
за локумъ, халва и бомбони, съ рай говия съ животни.
онъ Русенска градска и селска окилии.
На конгреса, който имаха ветери
II. Признавать се права на облаги. нарните лекари въ България на 15,
по чл, 66 отъ закопана: 1) мелница 16 и 17 т. м. въ столицата, по рефе
та на Железковъ, Каранешевъ и & С-ие рата на г. П. Бичевъ — мерки за на
при гара Левски; 2) мелницата на Ив. сърдчение на нашата износна търго
Т. Келешевъ и Синъ въ гр. Чирпанъ; вия съ животни и животински прои?3) спиртната фабрика на Ар Вл. ведения, ся. взети следните решения:
1) Да се подобри и засили фуражно
Христовъ & C-ie въ гр. Станимака;
4) мелницата на Ж. Драгиевъ: и & то производство, за да може добр* да
С-ие въ Нова-Загора и 5) мелницата се отхранва добитъка;
3) Повечето отъ зърнените храни
на Ненчо Ст. Дачевъ въ Севлиево.
III. Даватъ се облаги по чл. 4 отъ да се обръщатъ въ ценни животин
закона на: 1) кожарското кооператив-- ски продукти и като такива да се изно дружество „Св. Никола* въ гр. насятъ, както това се практикува въ
Габрово; 2) кооперативното произво Сърбияи з а п а д н о - е в р о п е й с к и т е
дително шивашко дружество „ Единст държави;
3) Да се откриятъ нови пазари за
во" въ гр. София; 3) ковашко-налбантското железарско дружество „Р*- нашия добитъкъ и произведенията му
шителность" въ гр. Габрово; 4) ко въ Египетъ, Италия, ако е възможно
жарската кооперация „Братство" въ и въ Австрия; да се запазятъ турс. Нова-Махала, габровско; 5) ножар- скит* и гръцките пазари, като се свърската кооперация „Младость" въ Кос- жатъ износни търговски договори, ка
тенецъ; Ь\ столарското кооперативно то се уредятъ прави и редовни пара
дружество „Прогресъ" въ гр. Казан- ходни съобщения съ Цариградъ, Пирея, Александрия и Италия;
лъкъ.
4) Да се откупи въ Цариградъ ед
IT. Признавать се права на общи
облаги на: 1) мелницата на Юрданъ но м*сто, д*то да се направятъ нужДонковъ ,въ с. Куманица, софийско; нит* постройки за подсланяне на бъл
2) мелницата на Петъръ А. Маневъ гарския добитъкъ, който не може съ
пристигането му да се продаде или
въ гр. Т. Пазарджикъ.
пъкъ при спадане на пияцата;
, V. Оставатъ безъ удовлетворение за
5) Търговскит* консули и агенти
явленията на: 1) Пасковичъ и Леви
отъ София, понеже района е заетъ; въ казанит* държави да се грижатъ
2) Ив. А. Паликаревъ отъ Пловдивъ, за пласирането на българскит* стоки,
понеже не отговаря на чл. 13 отъ за да изучать нуждит* на пазаря и ре
кона; 3) Ст. Ив. Джаховъ за -общи довно да съобщаватъ на търговскит*
облаги на предприятието му за дър камари и на търговцит* въ Варна и
вени изделия, понеже тази индустрия Бургазъ за стоката, която се търси и
не се визира от.ъ закона; 4) Ст. Г. за движението на пияцата;
6) Държавата да има достатъчно ва
Хлебаровъ за специални облаги на
предприятието му за строителенъ ма- гони за износъ на живи животни и
териалъ отъ варь, песъкъ и циментъ птици и по възможность да улеснява
понеже тази индустрия не се визира тоя износъ;
7) Вс*какви пр*чки за износа на до
отъ закона; 5) Никола Каишевъ за
същите изд*лия, по същите причи битъка и произведенията му, отъ кжни; 6) Бр. Т. Куюмджели, понеже д*то и да идатъ, да се пр*махватъ и
района е заетъ и 7) Фортуна & Ви8) Да се подобри качеството на наше
чевъ, понеже района е заетъ.
то б*ло сирене и кашкавала, като за
N1. Къмъ района на проектираното тази цель се устроятъ практически
отъ Ив. Г. Неврокопски въ гр. Ра- мл*карски курсове при землед*лческидомиръ предприятие за сапунъ се при т* училища и конезаводит*, въ кои
то да се подготовляватъ опитни хора
бавя и Дупнишката околия.
по мл*карството, които поел* да служатъ като руководители на разнит*
гол*ми мандри, при практически млекарски курсове и пр.

щото не сме ние само, които страда
ме отъ тая аномалия. И нищо по-лес
но за уредбата на тая работа — ед
но окръжно до всички пощенски стан
ции да образуватъ постъ-пакетъ до га
ра Г.-Ор*ховица и свършенъ въпросъ.
По проверката на м*ркитЪ и тег
лилките.
Контролните бюра при проверката
на меркит* и теглилкит*, намиращи
се за продань у търговцитв-ангросисти, еж. констатирали, че платнени
те ролетки не отговорятъ на изисква
ната отъ закона дължина, а еж помалки и се разтягатъ, вследствие на
което не се поддавать на точна про
верка. Софийското бюро е решило
всички те да бждатъ бракувани, като
бжде отбелезанъ върху техъ знакътъ х. Тези отъ търговцит*, обаче,
които не желаятъ да имъ бждатъ
бракувани ролетките, тр*бва незабав
но да заявятъ въ бюрата, че ще ги
преизнесатъ въ странство въ единмесеченъ срокъ. Бракуваните ролетки
могатъ да се упортебяватъ като спомателни мерки, продавачите, обаче, се
задъжаватъ да предупреждаватъ купупувачигв, че еж бракувани.
Дървените и металическите мерки,
които иматъ подразделение на цолове,
нема да се маркиратъ и следователно
не могатъ да се продавать и употр*бяватъ като м*рки. И тЪ могатъ да
служатъ само като помагала.
Несъстоятелноети.
Русенскиятъ Окр. Сждъ е обявилъ
въ несъстоятелность русенската тър
говска фирта Д. Т. Кесяковъ & Ос.
Шобелъ.
Ямболския Окр. Сждъ е обявилъ
въ несъстоятелность ямболските тър
говци на манифактурни стоки Братя
М.-и X. Румянъ.
Плевенския Окр. Сждъ е обявилъ
въ несъстоятелностьъ Маринъ Ц- Кожухаровъ отъ Никополь.
Важно за ангросиспггв-търговцп съ
мЪрки и теглилки.
Софийското контролно б ю р о по
мерките и теглилките съобщава на
търговците ангросисти на мерки и
теглилки, както и на всички интересующи се т ъ р г о в ц и , че либелит*
(воднит* метри), шуплерит* и другит* уреди, които иматъ д*ления въ
сантиметри, се считать м*рки за дъл
жина и като такива тр*бва да се
пр*дставятъ за проверка и маркира
не на общо основание.

се на софийския тренъ, нам*сто па варненския, който е тр*бвало да го свали на Каспичанъ и отъ тамъ за Ру.
се. Едва сл*дъ потеглянето на трепа
отъ шумен, гара той разбралъ гр*щ.
ката си и замолилъ кондуктора да
зачете билета му по тая линия, като
изказалъ готовность да доизнлатц
припадающата се разлика за до Русе,
презъ Горня-Ореховица. Справедливо
е било—всеки ще се съгласи съ това
—кондуктора да зачете билета, а са
мо разликата да досъбере; но той
категорически отказалъ отъ да приз
нае всека валидность на билета ц0
тази линия и заставилъ пътника да
си купи новъ билетъ, съ глоба, раз
бира се, а стойностьта за първия би
летъ казалъ му да си я иска с ь писменна молба отъ държавата, чрЬзъ
Дирекцията на железниците. Въ ц0.
стъпката на кондуктора ние не цамираме нищо престъпно, ако държа
вата, респективно управлението ца
железниците не е уредила съ законъ
или правилпикъ тоя и тому подобни
те въпроси. Железниците еж дър
жавни; въ които направления и как
вито и растояния да пътува чов*къ,
плащаната сума отива за въ полза
на държавата. Даже не при неволно,
а при съзнателно изменение направле
нието да пътува пътника съ даденъ
билетъ, защо да н*ма право на
чалника на първата пр*дидуща гара
или даже самия контрольоръ въ тре
на да валидира билета съ една ааб*л*жка за направлението, въ което
пътника е тръгналъ или, по случай
но явила му се неотложна екстренна
нужда, иска да тръгне? Държавата
н*ма за ц*ль да ограбва хората —
да вземе н*що, а да не даде. Ние си
представляваме, напр., че въпросния
господинъ може да бъде единъ беднякъ, който да не може да плати за
новъ билетъ. Значи той може да 6&.
де изхвърленъ отъ трена въ Крумово-Преславъ и тамъ да не знае как
во да прави. Желателно е по този
въпросъ да се направи н*що.

Тегления на класната лотария.
При тегленията на V класъ, XI ло
тария, с т а н а л и въ с а л о н а на
„Славянската Бес*да" въ София, на
17 май т. г. при надзора на Натариуса и комисия отъ Софийската Общи
на, с ъ изтеглени 1000 нечалби, отъ
които безъ наша отговорность, съоб
щаваме само сл*дующигв:
Лева зл. 300 и премия лв. зл. 80,000
на№ 30972, 20000 л. на 29752, 10,000
л. на № 26505,5000 л. 31554, 31)00 л.
Опасность за ПОСБВИГБ.
Отъ 16 т. м. пос*вите, особеннъ на № 33503, 2000 л. на № № 23929
въ Ромжния и придунавските бъл и 29696, 1000 на № № 5365, 17Ь64
гарски места еж. застрашени отъ тъй и 34193 и още много други по лева
наречената мЬхра. Това е една мъгла 500 и по-дол*.
Пров*рка на горнето може да се
отъ земната мокрота, която разваля
листата и стеблата на растителностьта, направи чр*зъ официалнит* тиражни
особенно на житата и изпива зърна листа, каквито вс*ки колекторъ из
та въ класовете и, освенъ това, по праща при поискване.
мага за развиваненто на главнята.
Облаци отъ такава мъгла покриватъ Екскурзиянтите
вечъ 4— 5 дни цела Ромжния и по
до Одеса по случай откриването на
вечето низки места по Дунава въ изложбата се завърнаха днесъ, 20
България. Ако тя се завари отъ цъв- май, въ 2 часа следъ обедъ.
тението на нивите, пакостьта ще бж
де двойно по-го лема. Ромжния, може
Жалейка.
би, непоправимо ще пострада.
На 18 т. м. въ 8 часа вечерьта по
чина бившия администраторъ на вЬстДунавска екскурзия до Одеса.
Видни търговци отъ Видинъ възна- ника ни, Янко Тодоровъ, 20 годишенъ,
меряватъ да организиратъ една ек родомъ отъ гр. Малко-Търново (Тур
Изказваме нашит* г о р * щ й
скурзия по Дунава — Рени — Одеса, ция).
за да посетить одеската изложба въ съболезнования къмъ опечаленит* му
августъ месецъ. До това време те ще родители и близки.
Миръ на праха м/1
влезатъ въ споразумение и съ други
търговци въ край-дунавскит* градове
за съвместно пж.туване и посещение ВЪнчавка.
на изложбата. Замолени сме и ние да
На 22 т. м. ще се извърши въ с.
съд*йствуваме чр*зъ вестника си за Килифарево венчалния обрядъ на г.
осъществяването на тая хубава ини Генчо Иор. Генчевъ, членъ отъ таициатива. Ние ще имаме случай да да- кашната търговска фирма Парасковъ
демъ нови сведения.
& Генчевъ, съ г-ца Стефанка Ив. х.
Дончева. Прив*тствуваме младата
Безредието на русенските понтони. двойка.
Немането места за чакане на път
ниците, които еж. изложени било на
непоносим, жега презъ горещините, би
ло на дъждовете, които въ тия вре
мена проливно валятъ, заставя публи
Представлява местни и ино
ката да се трупа върху самите пон
странни т ъ р г о в с к и къщи и
тони. Митницата и полицейските влас
ти, обаче гонятъ пжтницит* отъ понфабрики.
тонит* и ги държатъ подъ изпитанието
Оферира услугите си за пла
на грозното влияние на стихиит*. Тя
сиране
на какъвто и да е арти*
не щади и хора, които еж по есте
кулъ
на
местния пазарь.
ство изложени и предразположени на
апоплектически удари и тая неразбо
Експедиция за и отъ всич
рия и царящето безредие не е чудно
ки градове на царството.
да свърши съ нещастие, които влас
Информация по всички оттите могатъ да предвиждатъ и да
расли
на търговията.
избътнатъ.

Ставри Ковтовъ-Пл^венъ.

Вноса на уредите по пчеларството.

За да може единъ пчеларь да се
ползува отъ облагит* на закона за
пчеларството при внасянето на пче
ларски уреди и принадлежности, съг
Неоправдана пощенска аномалия.
ласно чл. чл. 2, 20 и 22 отъ сжщия
Случаятъ, който за излишенъ пжлъ ваконъ тр*бва да представи въ митни
България и одеската изложба.
Министерството на Търговията и Земле- ни дава поводъ да възстанемъ про- цата у д о с т о в * р е н и е отъ общи
делието съобщава, че разпоредител тивъ остарелит* пощенски наредби, е ната, въ която жив*е, че е действител
ния комитетъ на художественно-про- следния: вестника ни се праща на або-. но такъвъ и че е эаписанъ въ списъ
ыишленната и селско-стопанска излож нати на гара Горна-Ореховица; треб ка на пчеларит* въ общината. Безъ
ба въ Одеса, въ желанието си да на вало би тия наши абонати да го по- такова удостов*рение никому н*ма да
прави възможното за по-широкото лучаватъ по-рано отъ абонатите ни отъ се освобождаватъ безъ мито уреди и
представяне на България на тая из градъ Горна-Ор*ховица, още повече, принадлежности.
ложба, е р*шилъ да се отложи откри че при гората има и о/д*лна пощен
Осв*иъ това като пчеларски уреди
ването на бълг. павилионъ за 1 ав- ска станция. Какво става обаче съ ко и принадлежности ще се считать са
густъ т. г., до която дата да могатъ респонденцията за гара Горна-Ор*хо- мо т*зи, които се употр*бяватъ из
по-гол*мъ брой бълг. търговци и вица, следователно и съ нашия вест- ключително само при пчеларството, но
производители да се приготвятъ да никъ?—Въ постъ-пакетъ, макаръ и ад не и твзи, що иматъ общо употреб
ресираш. до гарата, той се пренася ление, като наприм*ръ стъклешщ бур
взематъ участие въ изложбата.
Комитета, при това, е упълномо- въ Горна-Ор*ховица; н отъ тамъ на кани, кофи цинкови, тель жел*зна и пр.
щилъ запасния полковникъ г. Г. В. другия день се връща и раздава на га
Дерманчевъ, живущъ въ София гул. рата. За чии черни очи, въ такъвъ Една празднота.
„Любенъ Каравеловъ" № 31, да го случай, е пощенската станция на га
Варненецъ едръ търговецъ купилъ
пр*дставлява въ царството, като му е рата ? Защо еж. тия неразбранщини въ пжтнически I-во класенъ билетъ за
управлението
на
пощите,
ние
не
мовъзложилъ и уредбата на кустарния
и етнографическия отд*ли. Като пр*д- жемъ да си обяснимъ. Но факта е пътуване отъ Шуменъ за въ Русе
ртавителъ т комитета г. Дерманчевъ см*шенъ; той е и много скърбенъ; за- По погрешка, при кръстосването на

ХРОНИКА.

тредовегбна гара Щумен*, котилъ

ощи

да застраховате жи
вота си изучете иовите най-износни и либерални
тарифи на старото Д-во »Авкръ*. Капитали и фондове
196 милиона.
Сведения безплатно.
Представители въ Варна:
Чимшировъ & Сребровъ

Илия Цоневъ—Севлиево.
Внимание!
Обявявамъ на г-да обущаригЬ и
книгов*зцит*, че отъ първи юний
ще започна да изработвамъ раяпв
европейски цветни фодри. При*
тежавамъ свидетелство отъМ-вото
на Търговията и Земледвлието.
Ц1ШИ УМ-ВРЕНИ.
Адресъ; Илия Цоневъ, номарь, /*•
»Н, Да6в0ъ% М в, Севлиево.

Ёрой 236

Т Ъ Р Г О В СКИ
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.
Варненско тържище.
Варна, 20 май 1911 год.
Зимница. Слабото настроение въ
тържището още продължава. Днешнигв продажби станаха при спадание
отъ 20—25 ст. на 100 кгр. Присти
ганията днесъ състояхаотъ 21 ваго
на, продадени по 15.10 лв. за 551/»
либри съ 31% примъ-сь до 17" 10 лв.
за 58Vs либри съ 67»% примъхь.
Ржжъ. Днесъ 38 чувала се прода
доха по 12 лв. % кгр.
Ечемикъ. Слабо настроние. Днесъ
пристигнаха 2% вагона, които се про
дадоха по 12*10 лв. % кгр.
Кукурузъ. Въ цената на тоя артикулъ не се забйл-взва никакво движе
ние. Всвки день тържището приключ
ва безъ изменение. Днесъ се про
дадоха 21 вагона по 11*35 до ir72Va
лв. % кгр.
Бургазко тържище
Бургазъ, 17 май 1911 год.
Зимница- Отъ тоя артикулъ днесь
имаше ^пристигнали - 6 вагона, които
се продадоха по 15 40 лв. за 521/*
либри до 16 лв. % кгр. за 55 Vi либри.
Жито. Днесь 5 вагона се продадо
ха по 15 "40 лв. за 54% либри до
16-40 лв. % кгр. за 57% либри.
Ржжъ. Днесь 17/в вагона по 11 '80
до 12-20 лв. % кгр.
Ечемикъ. 4 вагона по 11 '80 лв. %
килограма.
Овесъ. 1 вагонъ по 11 60 лв. % кгр.
Царевица. 10 % вагона по 11*30 до
11-50 лв. % кгр.
Фий.. % вагонъ по 14 лв. % кгр.
Износъ на храни.
Миналата седмица е изнесено след
ното количество зърнени храни: пр-взъ
Бургазъ: а) за Белгия: 3,084,936 кгр.
царевица, 2,379,832 кгр. зимница,
839,002 кгр. рлжь, 453,012 кгр. ече
микъ, 199,585 кгр. фий и 99,400 кгр.
овесъ; б) за Гърция: 745,310 кгр. жи
то, 681,027 кгр. зимница, 427,026 кгр.
царевица, 24,982 кгр. ечмикъ и 24,616
кгр. овесъ и в) за Австрия: 100,000
кгр. царевица и 117,000 овесъ. Пръ-зъ
Балчикъ: за Турция: 372,762 кгр. червенка и 359,062 кгр. ечемикъ.
Пазарнигв цъчш еж били: житото
17 лв., зимница 16*50, рлжь 11, червенка 15*60, ечемикъ 12, фий 16*50 и
овесъ 10 лв. lOO-ri килограма.

Чуждестранни борсови
съобщения.
20 май 1911 г.
Анверсъ зимница тихо 19— безъ изм
it кукур. тихо
1375
п «
Браила зимница
и
празникъ
и
и
н

I'

Лондонъ „ зимн. тихо
„ кукур. по-слабо тихо
Нюйоркъ зимн. юлий 97 % пов. 1%
„
„ септ 95%
„
1%
„
„ декем. безъ сд-влки
,
кукур. юиий 61% пов. %
,
„ септем. 61%
Б.-пеща зимн. октом. 12'08
II

кукур. юлий 6*56

Берлинъ зимн. юлий 207 V* пов. 1 м.
„
„ септ. 197»/*
„
рлжь юлий 16ь% пов. % м.
„
„ снптем. 165
и кукурузъ юли безъ сд-влки
Ливерпулъ зимн. юли 6.10 % пов '/в
„ октом. 6.8%
, %
II
кукур. юли 4-8% ,
»
септ. 4.9% ,
'/е
Чикаго зим. юлий 90%
, 1%
септем. 8b% „
1х/в
и
"
декем. 90%
н
»
)i
» кукур. юлий 54% пов. %
, септ. 54% „ 1*/в
дек. 53—

Брашна.
№ 00
№ 0
Ml
№ 2
№ 4
М5

Варна, 20 май 1911
75 кгр. торба 20*—
— ,
, — 19-50
„ • . — 19— ,
. — 18-„ . — 1650
,
. — 13*50

лв.
.
.
,
„
,

МАНИФАКТУРА.
Памучни пр-вжди
Варна, 20 май 1911 г.
Варненска—
„Борисъ"
' № 4 л. зл. 12-75 пак
йS
12-80 и
и 6 it II
ii 8 „ II
12-90 II
V 1
„ 10 „ II 13 — 1»
„ 12 „ I» 13-20 II
14
13-45
„ 16 .t II 13-85
а.
14-25 II
II 18 II II
К
Английски
1к-во
13=60
8/12
1365
8/14
13*75
12/14
13-90
14
14-90
18
15-20
20
15-50
22
15-80
24
15-35
18/24

1^

№
II

и
и
II
II

»!
«•

I»

Стр. 3

ТЪРГОВСКИ „ФАВЪ'

БЮЛ Е Т И Н Ъ
Ориенталско Параходно Д-ство

малили на 6Vs. Върху другите опера
Строителен-ь материалъ.
Specialite
к-о 1*38
ции лихвата остава 7 %. Макаръ, че
Extra
„
»
2.—
№ 411-60
П. Панталеонъ.
Варна 20 май 1911
това намаление не е продиктувано отъ
файтондж. 1 к-о 1*80
6
11-80
Параходите
еж бързоходни и електрически
125 лв. никакви принципи, но се пакъ то ще
дъвка) I едра ,-, 7*50 Керемиди марсилски 1000,
8
1200
осветлени. Тръгватъ всека среда отъ Цари
73—75 укаже известно влияние върху пазаря. градъ въ 5 часа подиръ обедъ; пристигать
П дребна
7-00 Дъски кубикъ
10
12-20
На европейските бурси курсовете въ Бургазъ въ четвъртъкъ сутриньта — тръг
„
мастика за рак. зюм. к-о 4-70 Обикн. (Д ъ Р в е т а н е и з Р б - кУб* 60
12
12-40
на
нашите ценни книжа се държатъ ватъ отъ Бургарзъ сжщия день въ полунощь
Сапунъ Айвалийски б-Ьлъ I к. 108
1
ИЗрбОТ.
14
73—75
в
пристигать въ Варна всеки петъкъ въ 6
твърдо
съ тенденция на повишение. ичаса
., П к. 1-02 Борови дървета
куб.
85—95
сутриньта. Отъ Варна заминавагь въ
Митилинска
„ Метелински „
I к-о 1'00
,
„ неизраб „
63—70 Заемите на демократическото прави сжщия день 4 часа подиръ обедъ направо
№ 4
11*20
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44"— Белгийски циментъ I кач.
10—50 телство (4% % Б. Д. 3. 1909 г. и за Цариградъ — Пирея — Александрия.
„ 6
11-40
4%% Б. Н. Банка), които до скоро
4210
9
„
И .
„ 8
11-60
беха инертни, като чели се посъживи- Унгарско Левантно Мореплавателно
38
—
9
Греди
обли
12—16
„ Ю
11*80
Акционерно Дружество.
ха и спечелиха неколко точки.
35-—
8
II
II
ц
Заб-вл-вжка: Тия цвни сл за по
Акциите
на
по-големите
наши
д-ва
9-60
*
Услужва се отъ s/s „КЕЛЕТЪ*
Каменни въглища.
купки до 400 пакета въ брой безъ Газъ каса - руски
иматъ добро настроение. Особенно
9-00
„ тенеке 2 тенекета за
сконто; за по-гол-вми зд-влки прави
отъ Галацъ презъ всеки две сед
силно етърсението на акции отъ Дру мициТръгва
1-22
гр. Варна 20 май 1911
въ петъкъ, навиная отъ 4/17 мартъ до
Нишадъръ буци
се 10 ст. отстжпка.
жество „България" и Б. Търг. Банка, закриването навигацията по Дунава.
„
калъпи Salamac к-о 1-15 Кардифъ I качество тонъ
. 55
ПРИСТИГА отъ Галацъ — Браила — Сукурсовете на които достигнаха до гоСулани _
Сода бикарбонатъ I к-о 45 вар. 9-50
»
11
»
и
45
лина — Кюстенджа въ сжбота, 5 ч. ел. об.
лема
височина
—
430
и
126.
10-50
Адана
№ 4/8
10-30
,,
„
Extra к-о 46 в.
Коксъ
„
55
и ТРЪГВА въ неделя 8 ч. сутр, за Бургазъ
19 — Антрацитъ
Митилински
№ 4/8
10*40
., за пране к-о 150 вар.
— Цариградъ, При връщането ПРИСТИГА
„
56
0 70 Огнеупорни тухли парчето
въ петъкъ, 4 ч. сл. обедъ и ТРЪГВА сжщия
Икрскими
№4/10
10.70 Синь камъкъ к-о
0 30
день, 8 ч. вечер.заКюстенджа — Галацъ.
080
Рафия I (лика) к-о
0-75
Рафия И „ к-о
53-54
Оризъ Ризонъ I торба
за движението на параходите ОТЪ
45 —
,,
Женов. I к-о
ПАРАХОДИ.
и ЗА варненския портъ.
фиуме белъ едъръ топч. 3750
Българска Народна Банна.
Варна, 20 май 1911.
„ желтъ
к-о 37 50
Русе — Гюргево и обратно
(Варненски клонъ)
„ Триесте № 602 к-о 40 —
ежедневно:
Въ пазарътъ по КОЛОНИАЛНИТЕ сто
Английски Rangoun тор. 32-50
Русе. Тръгва: 6s0 сутр., 10 сутр., 2 " сл. об.,
ки липсва оживление.
За 20 май 1911 год.
Пловдивски I 44'— II 43—42-50
11 р и б !>'& 5к н а л и н и я ;
3 " сл. об., 5 ч.>0 сл. об., 7 " вечерь.
Камбио на виждане (чекове).
Варннеската дневна пияца
- Тамянъ I extra
„
1*50
Гюргево. Тръгва
8 сутр., 10" сухр. 3 часа
Отъ Варна за Бургазъ:
сл. об., 4 1 ' сл. об., 7 ч. вечерь, 8"» вечерь.
Купува продава иинкас. НежЬля въ 7 ч. сутринь—Созополъ—Бургазъ.
90
ггг Ц'Ьни въ брой.
.,
II ред. к-о 50 к-о
54-— Анверсъ
Вторникъ , 7 »
.
— направо Бургазъ Отъ Гюргево на 10" сутриньта е въ свръзка
99.95 100-20
Захарь каси кгр. 50 и 25
45-— Сард ели «Sltanines*
съ трена Букурещъ — София. Специаленъ
Четвър.
,
9
,
.
—
крайбрежно.
„
Петелъ 250 кр.
12400 124-35 124-30
„ Едри бучки
„ 46-—
„ 50-— Берлинъу
параходъ въ 5'° сл. об. е въ връзка съ трена
Отъ Варна за Балчикъ — Каварна
„
„Favorite ред. безъ д. 45-— Виена
София — Букурещъ.
105-55 105-85 10580
„ торба (келле) кгр.
- 0.90
и
обратно:
25-36 25-43 2542
Линия
Гюргево Сомовитъ
„ торба ситна Австр. %
0'92
съ домати 46-— Лондонъ
ВсЬка сръ\ца въ 8 часа сутриньта — тръгва
46-— Парижъ
Bride — булка V*
100.25 100-45
„
„
ц-всъкъ „ кгр.
0 85
и обратно; заевга: Русе, Свиотъ Варна.
89 — С. Петерсбургъ 268-00 269-40 269-20
Discous V» касата
Отъ Бургазъ за
Варна:
щовъ, Никополъ — Сомовитъ
40
—
Цариградъ
2304 23-11 23-10 ПонедЪл. въ 7 ч. сутринь — крайбръ^кно;
Европейската посевна площадь.
i
и
и противоположните ромжнеки пристанища.
30-—
Петъкъ . 10 ,
,
—Месемврия—Варна
ЗА НАГОРЪ всвки понеделникъ,
Наполеонъ у Виена Кроии 19-01
и
88-—
Сжбота , 10 „ вечерьта—направо Варна
Въ странство еж. публикувани
среда петъкъ.
Комисиона
за
преводъ
минимумъ
на
Кайакъ
68-—
Тръгва оть Русе 8" сутр.. Пристига въ Со
св-вденията по произведената на 13
Тонъ
всички
гореозначените
държави
1
лв.
Линия Цариградска.
мовитъ 5 " сл. об.. Връща се въ Никополъ
30-—
май н. ст. отъ международния съюзъ
Athen
8" вечерьта. Преспива ЗА НАДОЛУ : все
44-— Комисиона за преводъ въ вжтрешОтъ
Варна
за
Цариградъ.
по захарната индустрия анкета относ
ки вторникъ, четвъртакъ, сжбота.
Херингъ
ностьта на Царството е %%о съ ми Вторникъ 7 ч. сутринь—Бургазъ—Цариградъ
78-—
но размерить- на площадьта на цв-вклеV.
Тръгва отъ Никополъ:
7"° сутр. Пристига
% II
нимумъ
25
стотинки.
Ср^а
6 „ вечерьта — направо Цариградъ
45-въ Русе I 05 сл. обедъ.
нигв
посвви
въ
отд'влнигв
страни
„
.Comet"
%
по лв.
Сжбота 7 „
„
—
„
„
I. Забележка. Има ежедневна линия Оспргвзъ настоящата година.
„
„ съ домати % по 46'—
тровъ — Силистра — Каларашъ.
40-—
Получените данни се пр-вдетавля„
„ обикновени % по
II. Забележка. Има ежедневна линия Ви).-. Бъягарсна Търговска Банна
Австрийски Ллоидт».
ватъ 4въ тоя видъ, сравнени съ мина Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
динъ — Калафагь — и обратно.
(Варненски клонъ)
логодишните първоначални и оконча- Масло дърв. Imperial айвал. к-о 200
Пристига
отъ
Цариградъ
Варна, 20 май 1911 год.
телени цифри (въ хектари):
и
и vierge
„
„ 1*90
всЬка сжбота сутриньта; заминава за КюстенКупува
Продава джа сжщия день вечерьта:
„
.„ Superieur „ .•;; 186
1910/11 г.
1911/12 г
:
100-25
10055
„
EEine
„
„ 1'80 Парижъ
Приетига отъ Кюстенджа:
първонач.
окончател. първонач.
Лондонъ
25-36
25-45 всвки петъкъ сутриньта; заминава за Бур
„
„
E
x
t
r
a
„
„.
„. 1-80
Русия
675,000
667,400
787,000
23-13 газъ — Цариградъ вечерьта.
„
,. обикновено „
„ 1-70 Цариградъ frs 1 23-04
Германия 469,754
473.585
496,834
София, ул. Ц.-Калоянъ № 1, телеПристига отъ Одеса и Кюстенджа
1100-45
Австрия
100
95
364,400
369,700
397,200
„ сусамено I
1-25—1-24
всвки
втори
петъкъ
сутриньта;
заминава
за
фонъ № 369 при кантората
Франция 234,500
228,700
225,400
] 105-55
105-90 Цариградъ направо вечерта.
•и
П
к-о 1-20—1-22 Виена
„
Белгия
67,500
66,100
60.800
Ст. Ив. Влаховъ.
110030
100-75
„ фастъчно I
нема
Холандия
54,400
49,651
55,744
Берлинъ
124
00
12435
„
слънчегледово
1-23—
1-20
Швеция _ 34,689
35,250
27,300
Гръцко Пар. Д-ство „Джонъ, Обмитва стоки при дв-ЬгЬхъ митници
99.95
10025
Дания
22,300
0-90 Анверсъ
22,200
24,000 Маслини Specialite
Макъ Дуаллъ и Варвуръ
за столицата и провинцията. Извър
41,200
Италия
41,200
60,000
086
„
Superienr
шва рекламации пр-вдъ министерство
Испания
18,000
(услужвано отъ бързите и- електрически
20,000
20,000
„
Extra-Extra
.„•••
084
Ромлшия
13.000
осветлени параходи))
Седмиченъ финансовъ пр-Ьгледъ.
13,318
12,000
то на финансиигв и гл. Дирекция на
„
Extra
„
и
0*82
Др. държави 5,920
5,270
7,800
Б. Д. Ж. по възникнали спорни тъяИсмини"
и
^Маргарита"
„
Prima
.,
„
0-80
всичко 2,000,663
1,992,374
2,174,078
говски въпроси и извърша експедиции
Чистия
отъ
облаци
политически
хоТръгва
отъ
Цариградъ
(алтернативеманъ)
0.96
Така че тази година се очаква уве- Локумъ кристалъ
всеки понеделникъ и пристига въ Бургазъ по всички направления на железни
ризонтъ
не
създава
никакви
грижи
на
.
1% 1.20
,
лукзозенъ
въ вторникъ; тръгва отъ Бургазъ вечертьта въ ците въ Царството и за странство
величение на европейската площадь
Vis
обикновени
0 96 hommes d'affaires и работите вървятъ вторникъ и пристига въ Варна въ среда су при строга защита интересигв на клиЛукумъ
на цв-вкленитЬ посвви въ разм-връ на
добре.
,
триньта. Трърва обратно: -Цариградъ—Пирея
%
.
0-95
173,415 хектара сравнително минало
ентигв си при гарантирани, бързии
Изтеклата седмица бе още по-бла всеки четвьртъкъ въ 5 часа вечерь.
%
'
.
.
0
95
годишните предварителни и на 181,704
Горните параходи
се изреждатъ.
най-износни условия.
гоприятна
въ
това
отношение
вслед
и%
.
0-95 ствие умекчаванието тона на герман
хектара сравнително оконч. данни. Найчеликъ к. 5 об. 0-95 ската официозна преса по въпроса за
големо увеличение (112—113 хил. хек
,, к. 5 бад. 100 Мароко. Близкия изтокъ, който по
тара) се пада т. год. на Русия.
нар. каси к. 10 0*90 стоянно създава главоболие на евро
На основание г о р н и т е данни
нема
0—0*00 пейските дипломати, сега4 е почти
германската статистична фирма О. Licht Лимони сакъеки
каса 13-— спокоенъ.
прави изчисления, които определять Лимони италиански
нема
изгледите на бждащето въ свръзка Портокали Тарабулузъ
Отъ друга страна отъ Америка прикоято получи име съ най-реномиранит-Ь си в и н е н и КОНЯЦИ,
16-50
Яфа
съ движението на захарьта на све
тигатъ
все по-благоприятни известия
произвежда съ най-модерни парни тройни дестилационни апарати:
нема
Мандарини
връзката
товния пазарь.
за настроението на пазаря и действу13-30
най-доброкачественни
винени коняци, мастики, битери,
Солъ
Фоча
Като приемемъ европейската пло
ватъ ободрително на европейските мо
, Туниска
сто кгр. 11-80 нетни тържища.
вермути,
ликьори и др.,
щадь на цвеклените посеви равна на
1Г50
Анхиалска
s
2,174,000 хектари, а добива на за
пр-Ьчиствани
съ
най-модерни
целулозни филтри.
Франция.
Макаръ
че
лошата
лан11-60
„ Атанаскьойска
харь равенъ на средния такъвъ за
шна
реколта
да
причинява
значитеПр1ззъ
настоящата
година
фабриката
е
приготвила и депозирала
7-50
, Ситна (бита)
последньото десетолетие (3,469 кгр.
ленъ
износъ
на
капитали
за
покрыва
отъ
м
а
к
е
д
о
н
с
к
о
г
р
о
з
д
е
голъчми
количества
вина, които по
13-30 ние на доставените отъ чужбина при
захарь отъ 1 хектаръ), получаваме Каменна соль романска
065
качества
и
вкусъ
надминаватъ
М-БСТНИГЬ.
Синь
камъкъ
кгр.
обща сума, на производството на за
паси, а отъ друга страна големите
к-о 0-11 нови емисии да увеличаватъ този из
харь отъ цвекло въ Европа 7,542,000 Зачка гол. варели
zzzzz Продажба на едро.
=
012 носъ, все пакъ свободните капитали
„ мал. „
тона. При повишение добива на ваЦ-вноразписи
при
поискване
се
изпращатъ
даромъ.
0-21 изобилствуватъ и частното сконто е 2%.
харь до минало-годишния уровенъ Стипца големи варели
0-22
„ малли
„
Положението въ бурсата е поддър
(4,062 кгр. отъ хектаръ) общата циф
0-18 жано съ тенденция на подобрение.
ра на произвол, се покачва на 8,831,000 Рошкови сакъшк.
019
„
Критски
тона. При понижение, напротивъ, до
Германия. Индустрията показва ед
к-о 40.— но големо оживление и деятелность.
уровена на най-неблагоприятната кам Кисии книжни *
7_
пания отъ последньото десетилетие Чай I
„ 5 - 6 Металургическата индустрия се радва
„ И
(2,898 кгр. отъ хектаръ) общото
4-50—4-80 на особенно добро настроение.
.. III
производство може да се очаква въ
Следствие големите нужди на ин
•
000
размеръ на 6,300,000 тона. О. Licht Хамсия Елеме Extra нема .
дустрията,
верваше се, чене ще има
0 00
„ Наредена I ,
указва като вероятна цифра на евро
.___0 00 достатъчни капитали и до скоро тая
пейското производство на захарь отъ
30 — идея тежеше върху пазаря. Фактите,
цвекло средньото отъ горните данни, Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10
20-— обаче, опровергаха това мнение, раз
. П
„ Ю
капитали с& твърде иименно 8,166,000 тона или крлгло
1-20 полагаемите
Лакерда
зобилни
и
повече
предлагани откол
8,200,000 тона.
л. зл. кото дирени. Частното
Метали.
сконто спадна
Като взема общия ръстъ на све
—5 60 д о е 3 % . •
• •*
товната консумация на захарь отъ Калай Английски кгр.
32—34
тръсть и цвекло презъ тек. кампания Гвоздеи въ каси к-о 25
Англия. Презъ изтеклата седмица
7-25—7-50
Желвза
НМ
к-о
24
връз,
на 1 мил. тона, а вероятното увеличе
се
откри имперската конференция —
„
Шв. кж.со к-о „
7-25 7-50 заседанията на имперския съвЪтъ,въ
ние на производството на тръстова
0-22
„
шина пръти 100 к-о
захарь (Куба) на 500,000 тона, О. Licht
0-22 който участвуватъ представители на
„
пенчереликъ 100 „
получава следните цифрови данни,
0*25 всичките по-важни английски колонии.
„
чемберликъ 100 „
Ще бждатъ представени за разглежкоито характеризиратъ кампанията
1910|11 и 1911|12 г. г. (въ хил. то Стомана Англ. к-о 50 каса 24—25— дание въпроси 01ъ най-разнообразенъ
8 листа 11-60 характеръ — политически, икономи
на, изключая производството на Ост- Ламар. черна връзка отъ 10
11-60
Индия):
12-- чески и административенъ. Дебатите
12
1908/09 г. 1909/10 г. 1910/11 г. 1911/12 г
ЧИНОВНИЧЕСКО
12-50 ще блдатъ доста оживени и се очак14
II
II
и
ватъ
добри
резултати
отъ
техъ.
Съ
Налич. запаси 2,013 1,673 1,571
2,500
00-48
Галванизир. кгр. 8
Захарь:
00*48 учредяването на и м п е р с к и я съввтъ
10
отъ цв-Ькло
6,494 6,112 8,115 8,200
00-47 британската колониална политика взе
12
тръстъ
6,003 6.712 6,678 7,250
ДРУЖЕСТВО
00-48 ма новъ обратъ.
14
всичко захарь 14,510 14,497 16,364 ТГЩ)
Работническата
статистика
презъ
00-49
1,673 1.571 2,500 3,850 Олово
Запаси
Основано па първи май 1905 година въ София.
м. апрйлъ констатира едно значител
Псщувбление 12,837, 12,926 13,864 14,100
но подобрение въ труда. Всички кло
2-80
На 1 октомври 1910 г. брои 5121 членове, застраховани
Кафе Рио I
нове на индустрията еж. били деятелни.
2-70
.
.
II
= =
за 17206250 лева.
= .
Монетния пазаръ е оживенъ и раз
260 Уловената пр-взъ м. априлъ риба въ
• • • • • . .
- ш
полагаемите
капитали
изобилни.
Част
2-80 Видинския окржгъ.
На 1 октомври 1910 г.:
Полицитв на дружеството сл въ
„ Лаве I
ното сконто 2% % до 2 п / 1в .
2-70
Резерви
1,600,000
л.
1.
Видинска
околия:
1800
кгр.сомъ,
сила и пр-Ьзъ вр-вме на война
.
. Н
България. Отличното разположение
260 продаденъ по 0-80 лв. 1 кгр.; 900 кгр.
Разни фондове
140,000 л.
на
монетния
пазаръ
въ
странство
пов
. Ш
б
е з ъ вевкакви предварителни
3-г- разна ситна продадена по 0-50 лв; 1
Платени осигуровки 105,000 л.
, Rolle I
2-90 кгр.; 1000 кгр. щука продадена по 0'30 лия твърде" благотворно и у насъ. Ка
Цъини книжа
1,437,000 л.
скжпи допълнителни премии.
,
.
II
1-35 лв. 1 кгр. 2. Ломска околия: 1070 кгр питали дирящи краткосрочни пласиМатематическт-в
резерви,
единствената
гаранция
на вевко застрахователно
Бахаръ
1*50 сомъ, продаденъ по 1*20 лв. 1 кгр/ менти има доста и сконтото се намали.
дружество,
сл
пласирани
изключително
въ
облигации,
депозирани у
Народната
Банка
намали
за
дру
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 0-85 303 кгр. разна продадена по 0 80жества
и
банки
имеющи
капиталъ
поБългарската
Народна
Банка.
Пиперъ червенъ I
0-83 лв. 1 кгр.
^
.
големъ отъ 500,000 л. отъ началото
.
II
Здравигв основи на дружеството почиватъ върху мощния принодпъ:
1-25
на текущата седмица на 6% сконтото
Кимьонъ
I новъ
ъ
0-52
„Единъ за всички и всички за единъ".
и лихвата по текущи сметки подъ
Леблебии елеме I
0-50
Засрахованит-в при дружеството еж равноправни негови членове, участву
эалогъ
на
полици.
За
сжщите
опера
» И
вена (1 кило—60 оки), реколта 1909 год. ции на другите си клиенти, както и
,
ежра
ващи въ управлението и печалбигв му: т-в сл, значи, негови стопани,
4*20 IPBHA 12. л. франко Т.-Пазарджикъ. за заеми и сметки подъ залогъ на
Лимонь тозу кристалл.
а не безгласни и безправни членове.
,
„ обикновенъ
з-бо Отнесете се до: ХР. ТОТКОВЪ — с ценни книжа и стоки лихвата се на.
Паталеница (Т.-Пазарджишко).
шшштшшт
С-гвщи Gouda 3% к. VI каса
l t 40
Измирска
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Сакъзъ (бъла

СВ-БЩИ

ВЮЛЕТИНЪ

романски дунавски

Камбио.

Колониялни стоки.

Българско Търг. Параходно Д-во

i

Митнишкия поср-Ьдникъ
ПЕТРЪ С. ПЕНКОВЪ

Българската Конячена Фабрика
„ЯГОДА" ПРИ ГАРА ШУМЕНЪ

М. П. Паскалевъ & С-ие.

»

?

КООПЕРАТИВНО СПЕС10ВН0-ЗАСТРАХ0ВАТЕЛН0

Риба.

Жшь за продань 1",й ™

Врой 286

Стр. 4

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ

теФанъ Г. Шолевъ- Свищовъ
Главенъ представитель за България

на иметь «отъ- воюет (САКСОНИЯ).

Ф А Б Р И К А З А : Кантари, палавци, децижали, центимали и тегла за сжщит-в
чугупъ, кесиигъ и американское р*6ро за специално
аатекарско и търговско употребление.
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•
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Вагнеровите подобрени уреди за тегление на ыаса съ приспособление за товарение и запирание еж най-добригв и
върни уреди днесъ за днееъ. По конструкция и изработка е л недостигаеми отъ конкуренцията. Гарантиратъ варното
теглене въ neib пжти по-дълго употребление отъ всички други деиимали. Признати с л отъ експерти, като найдобрия инструмента за тегление, а конструкцията имъ е споредъ изискванията на Контролното Бюро по мъркит* и
теглилкит*, за което се горещо прЬпоржчватъ. Вагнеровите депимали к1Ш1ъ следующее преимущества: =
=
i. .газтоварвание. Абсолютно запазени ножове отъ повреда вследствие сътресение на масата при натоварвание и
разтоварвание на стоката, i?. Ключъ-затварение на платформата, която я запазва отъ разклащание на която и да е
страна и предпазва ножовете отъ излишно триене. 3. Манипулация проста, както и при обикновените. Спестявание
на време и персоналъ при теглението. Гарантира правото тегление. Патентъ Д. Р. П. № 151991.

Ангелъ В. Мангрели

Чимшировъ & Сребровъ

свищовъ

ВАРНА-

Представителство, комисиона, експедиция

Георги Бези, Синъ & C-ie — Бургазъ

= Търговия съ манмфактура и галаитария.

„Дейче — Леванте — Линии"
„Мессажери — Маритимъ"
Аржеманъ „Адолфъ — Деппе"

Фабрика за обущарски калъпи—Габрово.

—;— Основана въ 1875 година.

=

Доставя и продава вс-вкакви турски и европейски
манифактурни и галантарийни стоки.
Доставя и продава шевни американски машини

&

Кикладики.

Начиная отъ 1 августъ т. г. произвежда и пустна въ продажба
изработените си разни видове калъпи и гамби, както за чепици, така
и за ботуши. ЦБНИТБ еж много по-износни отъ тия на европейските
калъпи. По качество на материала и на изработката конкуриратъ
европейските.
Представители на фабриката: за Южна България: С. Б. Аладжемъ — Пловдисъ; ва градовете Попово, Е.-Джумая, О.-Пазарь,
Преславъ, Шуменъ. Н. Пазгръ. Разградъ, Б. Бунаръ, Тутраканъ, Си
листра, Акъ-Кадтнларъ и Кеманларъ : Петръ Д. АЛомчевъ &.Петръ
щ Г. Кочевъ — Разградъ; за останалата часть въ Северна България:
Н. Аболашъ. Христо Колевъ<£ С-ие — Свищовъ

„АМЕРИКА"
съ срочно изплащание и въ брой.
Готова е вевкога въ услуга на турското население при
иоржлки за стока.

АНОНИМНОТО ДРУЖЕСТВО
ЗА

Адресъ: х. Абдулловъ — Силистра.

търговия еъ машини и техвичеени предприятия

X
ш

БИВШЕ
&

ВАРНЕНСКИ КЛОНЪ.
Пр-Бпоржчва своитъ- най-усъвършенствувани:
ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧКИ :
Сжщо и вебкакъвъ видъ:
МОТОРИ и ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ.
Оферти се даватъ при първо поискване.

|Е^

ЦЪНИ УМЪРЕНИ.

Чаровния букетъ — на XX. столътие
Теменуга, роза, люлякъ, хелиотропъ нарцисъ,
момина сълза, вестерия.

Grand prix
ПАРФЮМЪ
илюзия-::: :
въ Фаръ.

Жетварката .ШАМПИОНЪ» е единственната л о с т о в а система. Нагласяването й за работа и обратно за походъ е съвършенно практично и леко,
достатъчно е само едно показване, за
да може да схване и най-неопитния
земледвлецъ нейния механизъмъ.

Цвъточни капки безъ
алкоолъ. Единъ атомъ
— е достатъченъ —

Оригинала и осно
вата на* в с и ч к и
п а р ф ю м и безъ
— алкоолъ. —

i

Модела за предстоящия сезонъ 1911
година е съвършенно по-добренъ и
нагласенъ споредъ местните условия
У у насъ и за това жетварката ,Шампи—— онъ" е една лека ясетварка.
Господа, пр-вди да направите поржчката си за жетварки другадъ,
искайте нашитъ цъни за продажба на едро.

Марко Шехтеръ
ТЕХНИЧЕСКО

Г

1
щ

1

БЮРО-ВАРНА.

Доставя съ износни цвни и условия:
Мотори бензинови, газожевни, нафтови и системъ Diesel
:.
(Дизелъ) •
;
Локомобили за вс-вкакво гориво.
Вършачки фабрикация Клайтонъ & Шутлевортъ

ОЦЕТЪ

Валсови и шшънни мФлиици. Вевкакъвъ видъ инду
стриални машини за жел-Ьзари и др.
Дараци и тепавици.
Инсталации за електрическо осв-втление.
Минерални и цилиндрови масла и вс-вкакви технически
артикули. -

отъ фабриката на

Д-ръ Н. Червенъ-Ивановъ и С-ие

\^аш1Я]Шк\Ш11ЯшшШ1ШШ1М11!ШШ'3
>OmDtuffii
№1ШШШа1Щщж11пЛш№П|ЩШю U

ЬЪЛГ. КРЕДИТНА БАНКА «ГИРДАИЪ*
Banque Bulgare de Сг'еЖТшПшмрТ""
ОСНОВАНА 1882 ГОД.
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Първа Българска Фабрика
за ДАРАЦИ
на Димитръ С Таракчиевъ — Сливенъ.
Въ фабриката ли се изработвагь отъ солидна кржгла и ножообразна стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа Filetuch (киче на платъ) всички видове гарнитури: зжби за фабрични дараци отъ
каквато и да било система и величина, ржчни дараци за влачене вълна,
гребени за добитъкъ и всекакви други телни изделия, необходими за
дараците.
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и всекакви друш машини, мотори и т*мъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява и поправя
каквито и да било машини дараци и др.
Давамъ най-подробни сведения за работата. ;
,
Работа салидна, конкуренция на всички европейски фабрики. Референ
ции оо работата може да се поискать отъ всички сливенски
текстилни фабрики.
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„България( I
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Вермутъ Martini & Rossi - Turin

Италиански Търговски Музей А . И.МаНОВЪ,Варна.

Цътш и условия износни.

София •— Русе.
Въ продължение на 10 години всъки, който е употр'Ьбилъ
Чудесвнъ съвършенъ естественъ ароматъ. Намира се навевкждъч нашия ОЦЕТЪ, се е уб*вдилъ въ неговата доброкачественость.
На Лондонското балканецо изложение този оцетъ получи
Представитель: J. В. Storfer, Bucarest, Str. Spaniola 15.
почтенъ дипломъ за доброто му качество. Здравия и чистия
оцетъ се познава при правене на трушия (пиперница), която
съ нашия оцетъ се запазва съ години.
1. По клона „Потаръ"
Противъ всички загуби на дви
жими и недвижими имоти, при
чинени отъ пожаръ, гръмотеви
1-во БЪЛГАР. ЗАСТРАХОВАТ.
ца и експлозия.
ДРУЖЕСТВО ВЪ ГР. РУСЕ.
2.
По
клона „Шивотъ"
Основенъ капиталъ напълно внесенъ
За
животъ,
въ случай на смърть
л. зл. 1,500,000.
който може да бжде увеличенъ до
или преживяване, зестра, капи
л. зл, 4,000,000.
тали, пенсии и пр.
Щ Запас, фондъ, разни резерви и вносове
И
л.зл. 16,000,000.
3. По клона „Нещастни случаи*
Годишни постжплен. по всички видове
Противъ всекакъвъ видъ не
застрахования л. зл. 14,100,000.
щастни случаи по съвсемъ но
вовъведени комбинации — съ и
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ
отъ учргьдяванвто иа д-ството. безъ възвръщане на премиите.
Ч по кл.„11ожаръ" л. зл. 60,000,0u0
Препоржлватъ се особено ново
въведените.
„ „ .Животъ" „
1.2iiO,OOU
, Нет, Случаи"
780,000
Популярни застрахования i
за въ случай на смърть и преживяване,
,, „ „Транспорта"
2,ЫЮ,000
безъ медицинско преглеждане, съ ме
и
сечни премии отъ 1 левъ naropt.
;
„БЪШРЙЯ
1s
Проспекти и подробни свъмгЬния
?, I-mo u най-старо застраховател даватъ: Главното Управление на Дру
Ч!
жеството, представителствата му въ Co- |
но дружество въ Царството
фия и Солунъ, пжтуващитъ- инспекториаквизитори и агентит* му въ всички
ПРИЕМА ЗАСТРАХОВАНИЯ:
окржжни и околийски градове и въ посъ най-либерални условия и
важнигв селски центрове на Царството,
въ Македония и Одринско.
най-износни премии.

вдтшшгейг;

Всесвъ*тско известната италианска фабрика за първокачественни
вермутъ, конякъ и ликьори въ ТУРИШ) (Италия).
Има годишно производство 20,000,000 литри.
г=г=: Доставлява на повечето европейски царски дворове —:—
Тя е най-гол-Ьмата фабрика на св-Ьта за такива питиета.
Многобройни медали отъ различни изложения.
Намиратъ се въ всичкит-в добр-Ь уредени локали въ Царството.
Главни представители за Царство България.-

Голъмъ депозитъ на резервни части на жетварката „Шампионъ"

- И

БЮЮКСВЛЪ
"^ **%л*»
1910

ie

& Ш Ш » . Е
Генерални представители па сиоповързачката, зкетварката и косачката „ШАМПИОНЪ".

Условия за изплащане най-либерални.
Гаранция вай-сигурна.

(мисисинъ).

Акц. Д-во „Паничарка"

АЛН МЕХМЕДЪ x. АБДУЛЛОВЪ

ч

АГЕНТЪ НА:

ТЪРГОВСКИ =
=
= = = = = ПОСРЕДНИКЪ

Ц
"

|
^ 11
"!

0 Внесенъ лева зл

- 2,000,000

|

ЗАПАСЕНЪ ФОНДЪ и резерви
, ,
бОО^ОиО
S
Централно седалище въ РУСЕ
В
u o H ^ : B a p u a « Д°бРич"ь. Силистра.
|
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
Я
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни
книжки, I
срочни свидетелства и въ текущи сметки и плавд fUecT0BHa ШШЖКИ ' |
й»/о год. лихва за безсрочни влогове
както и изтеглянето на сумите става безъ нинанви формалности и
безъ никакви разноски.
Т м ™ Я ^ . ° Т П У Щ А З А £ МИ и" ОТКРИВА ТЕКУЩИЙ
СМ-ШКИ срещу гаранция на ценни книжа, стоки и
Н
лични поръчителства.
И

ИЗДАВА Ч В ю й ^ Ш ^ Ж в о ш Г " " * Т
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" iw-лси ш ЬВОДИ за но-големите градове въ I f
.
„
,
Ьългария и странство.
II
TJ Trr rr A
1 !
КУПУВА и ПРОДАВА за чужда с/а всички видове це.ши ш ш . '

.

Условия най-либерални.

Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ
Печатница ,аоря- на Д. Костакевт, - в9рм"

