Родина 111

Врой 281

Варна, 16 Октомврий 1911 год,

За обявления:
НЕДЪЛЯ, СРЪДА
: - ПЕТЪКЪ.
йбонаменгь за България:
«За година , . \4 лв
'« 6 м-ца , , 7
. 3 м-ца . . 4

ииоте,
«а

LE PHARE DU COMMERCE.

3» "ранстао:

За година
, 24 лв.
. 6 м-ца , , 12
' в и н а г и пр-Ьдплата •:•

гармонденъ редъ на 1-_;
ар. 1 лв., на Н-ра
стр. по 70 ст. на
..„. стр. 20 стотинки^
Тур* '•;. "'""• яг обнаро.
У«Ъ
ви особенно
разумение.

:

Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.

С У Б С И Д И Р А Н Ъ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГСКАТА Т Ъ Р Г О В С К И КАМАРИ.

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

Единъ брой 10 стот.

. Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

Единъ брой 10 стот.

\

г-в
Пощ. кутия Hi 61

Телефонъ № 223.

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Екимъ Маноловъ & C-ie
С В И Щ О В Ъ - ВАРНА.
Телеграф, адресъ: ЕКИМОВЪ.

техническо бюро — Вукурещъ — Софии:
телефонъ 900.

Бул. Мария Луиза 79.

Гол-Ьнъ депоаитъ на трМи, шдшишелни части, поти; жешзниЬцишшкантари безъ драма*, система Гарвенсъ, маркучц з% вино, бира и вода, кожи, ремъци отъ балата и камилска косъмъ оЬгъ найдобро качество, копринени сйта за драшна, колани, кофи за елеватори, чукове; за воденични камъни, вен
тили зо вода и пара, кранове, манометри, навивки за високо налтане, водни навивки, навивки отъ асбестъ,
.-.'.'•
червени плочициклитеритъ, асбестови плочици и пр. и пр.'

Г О Л М Ъ ДЕПОЗИТЪ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАТЕРИЯЛИ.

и

Търговия съ зърнени храни и др. .Агентура—Комисиона—Експедиция и обмитвано
на разни стоки;
Комисиона на зърнени храни при най-износни
условия.
подготвя ученици и ученички специално по ци
гулка и живопись, за постлшването имъ въ
музикалното или рисувалното училище; слицо
дава уроци и по пКшски езикъ. Варна, ул. Соколека № 6. '•' •

а

масла за пригрета пара отъ най-добра и гарантирана марка.

Министерство на общественик сгради, пжтищата, и съобщенията главна
дирекция за постройките на железниците и пристанищата.

А

АНДОНЪ X. ПЪИЧЕВЪ& СИНЪ-ВАРНА

ОБЯВЛЕНИЕ
. •

(Търговска клшда основана на 1885 год.Д

'•• ''

Специаленъ пжтникъ к лицата тгвма. Цени и мостри изпраща ири първо поискване. Поржчки приема направо,
кЪито се изпълняватъ старателно и бързо.
Постояненъ депозитъ отъ• масла и сапуни на прочутата айвалийска клипа А. П. КАЧАКУЛИСЪ & С-ве - А й в а л и .

(Телефонъ № 135. И уч. ул.- «Малка Преславска).

За страждущит'Б отъ астма (задуха), отъ болеJ •"','.х (
сти на гърлото и ларинкса!

•

СПЕЦИЯЛНО
• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО * . И Н Ф О Р Щ Ш Т О

БЮРО
н

и

-«

Информира и представлява разпи електротехнични фабрики по съоб
щителни и осв-втлителни инсталации, сжщо и наемане на помещения,
продажби на имоти и служби по всички отрасли на търговията,
г
промишленостьта и занаятите.
• .
Вс-вки день и часъ е неразположение ао всички сведения и улеснения
потребни за гр. Ва 1Н а, провинцията и странство. Приематъ се и застраК г £ животъ на д-во .Ню-Иоркъ- и за пожаръ на д-во .Фениксъ"..,

Пристигнаха ни новитт,

„ТРИЖГЪЛНИКЪ"
ПРОДАЖБА НА ЕДРО ПРИ

80С1ЁТЕ DE СВЕМТ PAR ACTION „ N I V A "
..,;•.;' : ,.: :•=•• a CAVARNA. ==

БР. К. БЪКЛОВИ

= РУСЕ, СОФИЯ, ВАРНА, БУРГАСЪ.

БЕЗСРОЧНИ с ъ : 5% г. лихва; СРОЧНИ за 1 г. съ 6% год. лихва;
СРОЧНИ за 3 г.*съ 7°/0 год. лихва ; СРОЧНИ за 5 г. съ 8% год. лихва.
За суми по голъми отъ 10,000 л. особено споразумение.
Извършва, наедно съ това, следните • кредитни, търговски операции:
отпуща кратко-срочни заеми сръщу лични и реални гаранции; откри
ва специални текущи сметки на кредитоспособни земледелии и тър
говци, срещу залога и ипотека на движими и недвижими имоти, срещу добитъкъ, земледелчески произведения, машини и ценни книжа;
шконтира и инкасира всвкакви търговски и нетърговски ефетеи (по
лици и др.); купува и продава за чужда сметка недвижими имоти въ
района на балчишката околия ; представлява търговски и индустри
ални фирми; приема влогове за спестяване съ процента за безсроч
ните влогове-, финансира предприятия отъ търговски и
индустриаленъ характеръ и пр. и пр.

Министерство на обществените сгради, пжтищата и съобщенията, главна
• дирекция за постройките на железниците и пристанищата.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8134.

АЛБЕРТЪ Б. СА1У)УЕЛЪ - ВАРНА.
Търговско Акционерно Д-во „Землед^лецъ'"—Ст.-Загора, *Г-

""

„^жеството почивать върху мощния принцааъ:

,:.- вдравнге основи.»-ДРУ«2™

•
в с и щ ш за единъ
_ _ _ Е Д В Д Ъ З а ВСИЧКИ И „ t и
^
п о д ъ р , ж а т ъ застраховГ ^ 1 Г в а с 1 Р а и в в и и 1 * при № у ж е с " , н ' и п р и условия най-либерални, с л
негова равноправни^

1. Открива текущи сметки подъ лична и реална гаранция.
_-T5
2. Отпуща, заеми срещу лично поръчителство, ценни книжа,
3*з срещу стоки и зърнени произведения, скжпоценни предмети и пр.
^
3. Приема срочни влогове и на текуща лихвенна сметка.
2^
4. Върши инкасо на местни и чуждестранни полици и записи.
l£j
; б. Купува и продава всекакви ценни книжа: държавни ренти,
софийски облигации,; акции отъ застрахователни, кредитни и инду
стриални дружества.- .
•;.• G. Сконтира търговски полици и записи.
•у'-г' 7. Върши безплатно справки на номерата отъ разни тиражи.

e
тп, см *начи « ^ « r 4 ; e 7 o S му въ форма на прог

,по/ отъ пЕчТлЁита

p^BBel?Дивиденд- Д Д ^ Г д а в Г н е помощи «* « * £ 1 ш .
S S U « ° 6 m Z S \ T ^ V ^ - Я Й в ^ н с т в е н а т а солид-

iuoH^n«" -I

постигнатия до с е т

сила

На 15/28 ноемврий тази година, въ 3 часътъ следъ обвдъ, въ- поме
щението на Софийското окрлжно финансово управление, ще се произведе
конкурсенъ търгъ за доставката на единъ плавающъ докъ отъ мека стомана,
за Варненското пристанище. Офертите трвбва да се придруживахъ отъ едно
подробно описание на дока и отъ всички детайлни планове, както и всички
книжа и документи изброени въ чл. 14 отъ поемните услокин.
Офертите ще се изпращатъ въ главната дирекция за постройките на
железниците и пристанищата найклсно до П/28 ноемврий т. г., или да со
представить на тържната комисия въ деня на търга до 3 часа следъ обед/ь.
Офертите поступили следъ три часътъ нека да се взематъ подъ внимание.
Поемните условия могатъ да се видятъ всеки прислтвенъ день и часъ въ
главната дирекция за постройките на железниците и пристанищата.
София, 12/25 септемврий 1911 година.

Отъ Дирекцията.
Торгово-Промишлеш.ое Товарищество

Преемникъ Алексвя Губкина А. Еузнецовъ и К-о,

МОСКВА.

Янко Ян. Т ш о в а С-ие.

^-^^^^^^^^ У(тт^

1860
Т.Р.А.Р.МЛ
С. 17етерсбургь\

. . ' • . ' • Фабр. Марка

-ВЛОГОВЕ ПРИЕМА:

«арка „Diirkopp"

- "

' ..

ВАЖНО!!

Кредитно Акционерно Д-етво „НИВА"—Каварна.(

Реномирана въ ц'Ьлъ св-вгь за ней
ната здравость и красивость.
Отнесете се за по-подробни св-вдения при Генералния Представитель:

КООПЕРАТ. СПШОВШАСТРША^ЛНЩ

-..•'.

РУСКО-АМЕРИКАНСКИ ГАЛОШИ

я д Изисквайте винаги прочутата

ЧИНОВНИЧЕСКО

№ 8 3 9 3 . ",

Отъ главната дирекция ва постройките.

ВсЬки, който иска да се спаси еднъжъ за винаги отъ астма
та,, отъ : болестите на белите дробове и на ларинкса, дори
въ най застарелите и закоренели случаи, може да се отнесе
до Г на A. Wolifsky, въ Berlin, Weissenbourgstrasse, 79.
Сигурностьта на: излекуването, удостоверяватъ хилядите ате* . , , с т а т и на разположение. Брошура даромъ.

Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина за шевъ, която
работи на лъво и па
дъчяю с т р у в а й к и
много ефтино?

_

;

На 24.октомврий т. г. въ 3 часа сл*дъ об-Бдъ,.въ помещението на
Варненското окрлжно финансово управление, ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ направата на калдърмени
плтища съ гранитни павртни камъни, доставяне и полагане на камъните въ
Варненското пристанище.
,
Приблизителната стойность на предприятието възлиза на 66,000 лв,
а залогъ за участие въ търга се иска 3,300 лева.
Предложенията ще ставатъ върху единичните цени безъ дроГи.
Офертите ще се приематъ въ. деньтъ на търга отъ' тържната коми
сия само до 3 часа следъ пладне.
Поемните условия могатъ да се видятъ всеки присътственъ день' и
часъ въ канцеларията на Инженера на Варненското пристанище и въ глав
ната дирекция за постройките на железниците и пристанищата.
V
София, 21 сеатемврий 1911 година. Л
,
. ^.

••— Собственикъ ГриГРРЪ А. П-ЬЙчевъ
ЗА КОЛОНИАЛЪ и ТУРСКИ СТОКИ

НИКОЛАИ КИРИЛОВЪ -г- Варна

:

Основной юшвталь ЮОоОиОО рублей.

Русе —ср*щу Воепшш Сждъ.
Търговска кжща за колониални, акелвзарски и боя- Е:
3
дагийски стоки па едро.
' Е:

=— Чай въ пакети z=z

Тя доставя, ср*щу комисиона, цели вагони сурови железа,
ig
циментъ, хидравлическа варь, телени гвоздеи, сита
'^
.v.-'.-, и пр. по спецификация.
3
Телеграфически адресъ{_ Тапковъ, Русе. :;,*....";!

В. Рашеевъ и С Стомоняковъ, Русе,

-т

^

П р о д а ж б а на едро п р и
одннсгаенни нрвдетавители за България.

Стр.

2:

Г ашата кампания въ цар
ството.

Ил. Наумовъ & В. Иларионовъ — Одееса
Открива въ гр, Варна клонъ отъ търговската си
кжща нъ Одесса по л название:

ef-жссшщ

ЯДВАРЪ'

подъ управлението на ХРИСТО• М. ЦАНОВЪ.
Клона ще доставлява всвкакъьъ видъ^ Руски стоки, каквито
ще има всвкога ьъ Вирнепсиня си складъ или по поржчка.

J W y j ^ P y c K H TBcaapi^ Варна ул. Софрони № 50/20.

„Флорика" е поефтинела'
До господа зеиледвлцигв!

в

Наближава времето да предпазвате жи В
тото отъ ГЛАВНЯ Най-доброто ср-вдство е саламура „Флорина" отъ фаб
риката „Флорика", Крайова, Ромжния.
15 годишенъ успЪхъ.
В
Ц-вна на пакетъ 25—30 ст., съ което
се пръска сЬмето за 10 декара
Продава се въ всичкитЬ дюкени съ Колониалъ, Железария и Землед. Машини.
Главенъ представитель за България е В

н
в

ХЕРМАНЪ КРЪОНИГЪ.
z =
Пазете се отъ
фалшификация
Внимавайте на маиката .ФЛОРИНА.

Ш

в

Г. Беязджиянъ .& С-ие
Централъ Уагиградъ; клонъ Варна, ул. Габровска, № 30
ГолЗшъ складъ отъ разни мелнични, фабрични и земледвлчески
артикули.
* Въ склада ни продаваме за канализация американски тржби, галваниаирани и черни отъ всакакви мерки, части за тъхъ, кранове, раз
ни маркучи каучукови и конопьни и пр. Имаме слмцо за мелници и
фабрики „Английски кожени ремъци* и ремъкъ „Балата*, ремъци ко
нопени за елеватори, разни съединители за ремъци и сщямъ, мел
нични чукове, копринени сита, памукъ за чистене машини .Юстюпю,"
разни маслянки, азбестъ на листь и шнуръ, саламастра, амянтъ клингритъ и бакърени нитове и пр. пр. за харманъ машини, тржби за казанъ, кранове за казанъ, енжектори, барометри, водомери, стъкла и
пр. пр. Сжщо се намиратъ при насъ Руски минерални масла I качество,
американски цилиндровимасла нарочно за мотори Disel otto — Възелийъ и др. масла, сжщо разни помпи, боръ машини, пили, триони, паф
ти, духала, чукове, йорсове, стомана (чиликъ) и др. потреби и пр. Са
мо едно посещение или една кореспонденция е достатъчно да се уве
рите въ горното, а така слмцо и въ износните цени, по които ние
продаваме както и въ доброкачественостьта на стокитв;
При поискване отъ клиентите можемъ да вмъ доставиме какъв
то артикулъ поискатъ направо отъ надлежните фабрики.
Поржчки се приематъ и писменно, като се изпълняватъ бързо
и акуратно.
,

При Василъ Цончевъ
Експедиторъ-Комисионеръ
:,. въ Бургазъ =zzn

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

Д-ръ Хаджи Сташовъ
СПЕЦИАЛИСТЕ

Акушеръ-Гинекологъ
(бившъ лекаръ въ Майчинъ Домъ).
Преглежда болни — оперира — акушира и дава съвети по специалностьта си въ събствения си домъ отъ 2—6 ч. следъ обедъ.
София, ул. Гурко 17. (Срещу I-ва градска лечебница).
Телефонъ № 559.

ХОТЕЛЪ „ЧИКАГО"
на жгъла на*-бул. .Дондуковъ" и .Мария Луиза*, на площадъ Св.
Кралъ, до главната станция на всичките трамваи,- единственото^хубаво место и центръ въ София; съ южни свтзтли широки, хигиенич
ни и елегантно мобелирани стаи и салони за семейства на два етажа.
Съ широки полегати стълби, не четири етажа и опасенъ асансеоръ,
съ електрическо осветление и централно парно отопление. Бърза при——
— слуга, извънредна чистота и строго честенъ

Ц-впи най-ум-врени, безъ конкуренция.

X

трой 28 i

.търготжи ФАРЪ*

X

ГРАНДЪ ХОТЕЛЪ

.рПРЕНТЖНЪ"
Съ 45 стаи, съ централно водно отопление, е най-удобния, понеже се
на^июавъ центра на града, до самия входъ на новопостроената мин е З а баняТединственъ'въ София по своята елегантность, чистота
Р
и по цени е достжпенъ за всекиго.
ТелесЮнъ № Ю29.
Стопашшъ: Н. Т. Янакиевъ.

19

X ЮК Е Л Ъ

U

зашото тг* еж най-пъювокачестввни.

Ставаше въпросъ преди неколко го
дини какъ да се направи, че и сиромашь
та.отъ иай-затънтените места и отъ
най-заоадналите слоеве да има згодата
вечерно време да осветява мрачната си
x^жа съ газьта, което'като редъкъ и
екжнъ артикулъ, поне за България,
въ ония времена беше едва достжпна
дори и за по-заможните хора, които
съ газениченче едва побираще 100—
120 грама я скжпяха и пестяха за да
не се обременяватъ съ големи разно
ски— 1азеничето се пълнеше за 30—
40 najn и то пре'зъ вечерь или два,
защото се употребяваше само на соф
рата, при ядене, или само за бърза
шетня нещно време изъ домътъ, кждето е тъмнина — не свети, сиречъ,
огъня отъ коминя или закаченото по
полиците и Mej жулееще лоецо качдило — лойниче или масле гаче. .
Газьта тогава се скжпо ценеше —
продаваше се отъ 1 левъ и повече
килограма и никога не падаше по-долу
отъ 60 стотинки, които за времет.» си
беха склмш и пресклши пари. Съ 60
стотинки == 3 гроша въ онова време
се порепсваше дори пела неделя —
такава беше ефтинията на другите
предмети и такава беше екляпотата
на парите, /
И при RCe товт намираха се спеку
ланти, които широко спекулираха съ
газьта и съ милиони грошове изнисаха
отъ страната ни. Колкото по-мал ко
се ьнасяше този артикулъ въ стра
ната, толкова повече бе й познатъ
негова пропзходъ и толкова повече
той се скжоо продаваше.
Но и въ по-близкото време, т. е. въ
времето, когато се застроиха желез
ниците у насъ и когато съобщенията
станаха съвсемъ модерни и бързи—
когато въ страната начнаха да се внисатъ по 7—8 стотинъ хиляди каси въ
годината, газьта си остана скжпа — не
падна отъ 60 ст. по-надолу — защото
нейния вносъ и нейната продажба у
насъ бе станала почти като моноаолъ
въ царството отъ 2—3 външни фир
ми. Нёмаше напливъ, немаше конку
ренция и хора като Арванитидисъ, по-.
знатъ импортеръ на руска газь въ
България, изнисаха печалби по 1 до
V/t милиона лева въ годаната, но п
отъ тия печалби понекога не бехп хадоволни, затова много начесто консу
маторите ставаха плячка на недобро
съвестна експлоатация отъ долавянето на ра^ни моменти и отъ произвол
но повдигане на цените. Свикнали се
вечъ съ тая потреба, те, консумато
рите, не можаха да се откажатъ отъ
нея, а спекулантите дебнеха моменти
те и изпразваха както игвха и колко
то можеха кисиите имъ. И лотото
беше, че газьта на съседната наа;ъ Ро
мжния не беше така пречистена,— не
беше никакч. реномирана и , нямаше
никакъ достжаъ въ страната ни За
нея се само чуваше; и чуваше (е само
всичко що е лошо въ нея: че мерише
че пуши, че не ci.era както требва, че
бързо изгаря (.не е трайна).и всичко,
което бе потребно да я компроме;ирва
преписваше й. се — нчшо не се казва
ше да я реномира. И въ дБйетвителность, нейната пръчистка и при готов
ка за външните пазари въ онова щ\\ ме,
беше примитивна и затова тя не мо
жеше да проникне нигде, още по малко
у насъ, които имахме най-доб;>ата воз
можность да я познаваме.
Отъ 3—4 години, а особенно отъ
2 години насамъ, обаче, ходи на i aзовото дел J у насъ взе другъ обратъ.
Ние сме предъ факта не само на единъ
неимоверенъ подемъ на търговията съ
нея, не само на едно нсимоьегно поефгйНяване на газьта у насъ, не само
предъ проникването й и въ най за
тънтените места и въ най-малките
хижи, но и предъ HejcaopiiMHH фактъ,
че ония милиони, които беха благо
дарна плечка въ цела редица години
на Арванитидовци и други спекуланти,
наполвина сега си оставатъ въ стра
ната— наполвина се те икономисватъ;
отъ народа. Но не е само това. Ика
чесгвата на газьта еж високи—ся стро
го пробирать и съ молби и съ надпреварвания предлагать.
Първата и единствена заслуга въ
това отношение се длъжи на петрол
ното дружество въ Ромжния tCmea
Романа", представлявано въ нашето
царство отъ сегашния ромжнеки тър
говски агентъ г, П. М. Хайтанъ. Съ
много милионните си капитали, „Стеа
Романа" най-напредъ реши да по-добри качественно петролната си про
дукция и следъ като реализира съ
пъленъ успехъ това си решение, яви
се въ нашия пазаръ съ весорлшието
на силенъ и даже непобедимъ конкурентъ. То даде на консуматорите префинена чиста газь, която въ нищо не
отстяшва на оная, що внасятъ Арва
нитидисъ и други —руската Но найсилната атака на „Стеа Романа" беше
тая, че даде отлично добри качества
газь съ цени наполовина — отъ 60,
50, 45 ст. (както газьта се продаваше)
и съ последователно понижение, днесъ
я виждаме слезла на 30 ст. кг р.
Но кампанията въ продажбата на
газьта получи особенно чувствителенъ
и благотворенъ изразъ за населенията
въ царството не само отъ наводнилите въ страната конкуренти: Арванятидисъ, Бр. Нобелъ, «Астра", „Траянъ* а пр. и пр. Напротивъ, за кон
суматорите едва ли би имало нъканви
резултати, нёкакви облаги отъ тая
кампания, ако „Стеа Романа*, въ ли
цето на г. И. М. Хайтанъ, не бе ор
ганизирала продажбата на продук
циите си у насъ по начина, какъвто
го виждаме на всекгвде въ царството,
т. е. не бе склала повсеместни скла

дове и не бе открила въ почти вгЬки
по-големъ градъ разносната продажба
направо на консуматорите по домове
те, имъ. ••.
- : • * -, -. .VV;"..
•• -. :;:•
Този начинъ на продаване гони дво-"
яката цель: да даде непосредствено
на консуматора чиста истинска газь и
да я даде по цената, по каквато я
продава на аигросиста. Така че кон
суматорите получаватъ не само гаран
тирана ч?ста .газь, но получаватъ я н
за цената, както я купуватъ ангро-"
систитв. И ние виждаме, че „Стеа Ро-.
мана" по такъвъ начинъ, не само ре
номира и прокара првдъ населението
газьта си, но, може да се каже, че пре
взе и целия нашъ пазаръ — ако не
*/», наполовина, обаче, отъ консума
цията на газьта въ страната е тая отъ
„Стеа Романа". Естествено, рисковете
на това дружество беха и си оставатъ
много; но то съ железна ржка ДЕй-'
ствува и върви]*напрвдъ, а конкурен
тите му volenS' nolens еж. заставени да
вървятъ въ стжпките му и до неимо
верность да иамаляватъ цените си.
Нашето общество доста добре-сценява тая заслуга на „Стеа Романа".
Ив.
Разпореждане относително
въ Турция.

П-въ.
вноса

леднята ще се впиШе на страница 2
отъ списъка—Г класа: тъкачество на
ленени и конопени платове и ютони
Шведски Търговски Музей въ Солунъ изделия номеръ по редъ 10.
Горния материале ще бжде впи: Неотдавна Швеция е основала въ
Солунъ единъ Търговски Музей, кой санъ въ индустриалнигб свидетелства
ще урежда и изложби на образци отъ- на надлежните индустриалци.
шведски артикули. За ржководитель
на Музея е назначенъ г-нъ Густавъ Вносътъ на „рогалката*.
Понеже три годишния срокъ, съ
Захлинъ, който е представитель и на
кайто се запрещаваше вносътъ на
некой шведски фабрики.
рогалката" (Secale Cornutum) въ Цар
Международна изложба
ството изтече т. г., то за да може да
по мореплаване и хигиена ще се съ се раареши вносътъ или продължи то
стои въ Генуа, Италия, отъ октом зи срокъ, Санитарната Дирекция, е
ври 1912 год. до юлий 1913 година. предписала окр. и окол. лекари, да
България е поканена официално да проучатъ и донесатъ въ Дирекцията
взбме участие въ изложбата.
изчезнала ли еболестьта „Ерготизъмъ ,
която бе константирана между насе
По износа на коне и мулета въ
лението по-рано, и дадатъ мнение да
Турция.
се продължи ли запрещението за вно
Турското правителство е разпоре са на Sicale Cornutum.
;:'
дило да се вдигне забраната да се
изнасятъ коне и мулета отъв иласти- Д-то на българскитЬ студенти
гв Мосулъ, Басора, Ечзерумъ и Ди- отъ. вишия търговски институтъ въ
арбеквръ Забраната се запазва обаче Анверсъ на 21 октомври н. г. е от
дос-ежно изнасянето на чистокръвни крило деиностьта си за учебната 1911
коне.
- . ": — 12 год. съ дневенъ редъ:* 1) раз
глеждане вървежа на д-то, 2) малки
11Kt'.U,».LiWrB=rriIWKfli)ПЯТО. m
изменения
на устава, 3) записване но
&
ви
членове
и 4) избиране секретарь.
Грандъ
хотелъ
й
.,ПАРЙЖЪ*,11ловдивъ 1 Огъ името на събранието изпратиха
се поздравления до българския кон
f е единственния рвномиранг, първоЛ
: разрядвнъ, фамилиярвнъ хотелъ рсулъ въ гр. г-нъ Strans
1 въ аристократическата часть у Дружеството брои по настояшемъ
f
на Пдовдивъ.
23 члена и притежава добра библио
тека, която се помещава въ една отъ
f На всичките стаи гледката е прозалите на кафе „Phare".
:
сторна и величественна. ,
1 Всичката мобилироека в нова и
i
модерна.
Нареждания за холерата.
'' Ири хотела има отличенъ рветоТъй като съобщението за появява
2
рантъ и кафене.v
нето на холерни случаи става често не
5
Телефонъ № 140. ^
пълно, то нрвдписано е на санитар
I - - ЩЗНИ УМЕРЕНИ.
ните органи, когато се появи некждв
1
Притеж. и съдържатель: в подозрителенъ или холеренъ случай,
Нейно Узуновъ.
-.
да се съобщава до Дирекцията за На
^ГЧ>1.Уи1ГУ.У.Уч11 fr*dl НгГ1П£здГКг?1Ш
родното Здраве и Окржжния лекарь
веднага и твърде бързо телеграфиче
ски, като винаги се даватъ следните
сведения: името, възрастьта, семейно*
езикъ приема да подготви ното положение, занаятието на забо
ученици, превежда търгов лелия, пжтувалъ ли е некжде, кога
презъ които е миналъ, съ
ски писма и други книжа. икоиместата
хора е билъ въ сношение и отъ
Ц1;ни умерени. Справка въ кжце еж дошле. Кждв и какъ е ста
редакцията.
нало предполагаемото заразяване. По
дробно изложение на признаците: бдюване и диария — колко пжти.
Пулсъ, температура, общо състоя
ние, прогнозата, лечение.
Какви предпазителни мерки еж взе
ти спремо болния, окржжающитб го и
Комисионерско събрание.
Въ неделя 16 т. м, 10 часа предъ съ тези* които били въ сношение съ бол
обедъ въ борсата ще има събрание, ния. Мерките взети спремо жилище
съ следния дневенъ.редъ: приемане- то и местата въ които е билъ болния.
Кждв е изолиранъ болния и тези би
проекто устава.
ли
въ сношение съ него. Свиканъ ли
Необходимо е приежтетвието на
е хигиенически съветъ и какви ре
всички комисионери.
шения еж взети и кои отъ техъ еж
вече изиълнени.
v
Търговския курсъ въ Пловдивъ,
Сжщевременно се взематъ изпраж
На 12 того въ 8 ч вечерьта е ста
нало откриването на вечерния тър нения огъ болния или подобрителния
говски курсъ зарежданъ отъ тамош и внимателно се.опаковатъ и при найната търговско-индустриална камара. големи предпазителни мерки веднага
За кандидати въ курса еж. били по се изпрапгдтъ за микроскопическо и
дали заявление по-вече огъ 60 души, бактериологическо изследвание, съ наотъ които еж приети сама 40. Откри роченъ човвкъили по железница, до
ването е станало, въ приежтетвието Бактериологически институти въ Со
на преподавателите отъ секретаря на фия или до най-близката бактериоло
Камарата г. Карапетровъ, който въ гическа станция и безъ да се чака
кратка и съдържателна речь е изтък- отговоръ или наставления, се изпъл
налъ значението на търговското об няватъ всички препоржчани мерки за
,
. .
разование и въ частности, това на до борба съ холерата.
пълнителните търговски училища и
курсове. Директора на търговското у';•''"'
ч
чилище г.. Дабевъ следъ това е опи- Износъ на храни.
Презъ последната седмица е изнесе
салъ историческото развитие на тър
но следното количество храни, отъ балговското образование у насъ.
чиксата митница. За Англия 3,075,900
Поправка на цтзнигв на изключи кгр., червенка и за Турция 173,950
телната тарифа № 6. таблица II въ кгр., брашно. Пазарните цени еж:
обикновената сточна и въ благо- червенката по 19 лв., а брашното 22
лв. 100-те килограма.
приятствената тарифа.
Съгласно заповедьта на Г-на Ми
нистра на Обществ. Сгради и пр. подъ Внесени индустриални материали
№ 3676 отъ 6 того, съдържащи се презъ сом,витската митница.
Презъ септември т. г. презъ сомовъ VII допълнение къмъ обикновенасточна и къмъ благоприятствената та витската митница еж пропустнати, на
рифа цени за превозъ на храни основание закона за насърдчение мест
(тар. № 6), таблица II., се намаляватъ ната индустрия, безъ мито и общин
и
съ но 5 ст. за 10 кгр. за обикнове ски налози:
1) Анелинова боя на прахъ, 80 кгр.
ната сточна тарифа и съ по 4 ст. за
100 кгр., за благоприятствената тари на стойность 355 лв., по стат. 176,
фа отъ всички станции предвидени следваще се мито 40 лв. и общински
въ^ казаната таблица
II на изключи налози 8 лв. или всичко 48 лв.;
2) Олсинъ 1674 кгр. за 1514 лв,
телната тарифа4 № 6 само за стан
циите: Драг омирово, Морава, Сви- но стат. 128 следваще се мито 82*35
щовъ и Сомови 1ъ, съ изключение на лв. и налози 16-50 или всичко 98-85
.-.•.:•'••-..
долуозначените релации, за които це лева.
ните се изменяватъ както следва:
3) Минерално масло, 2965 кгр, за
707 лв., по стат. 160, следваще со
Отъ:
за Драгомирово Морава Свищовъ
o n T i l 1 4 8 ' 2 5 л в " и общински нало:ш
^УЬ5 лв., или всичко 177-90 лв. ;
Всичко презъ септември презъ соАсЬново
мовитската митница еж пропуснати
Горна OptxoBima
материали на ползуващи се отъ обла
Джулюница
гите на закона за индустриалци 4719
Долни Джбникъ
кгр., на обща стойность 2566 лв., съ
Дръново
Казаревецъ •
следуемо се мито 324-75 лв.

Външни сведения.

Обнародван ь е ьече издадениятъ и
утвърденъ съ султанско ираде закгнт, по силата на който внасяните
въ Турция италиански стоки, до възстановлението приятелските отноше
ния между двете страни, ще се обла
гать съ 100% адвалорно мито.
За пс-лесно идентифициране произ
хождението на внасяните въ Империя
та стоки отъ или чрезъ европейските
страни съ изключение на Италия, как
то и за отбегване всекакви препят
ствия при установяване произхожде
нието на внасяните отъ тия страни
стоки, еднообразни съ италиански. Ото
манската Главна Дирекция на Косвенните Данъци публикува следното разпореждание, което влиза въ сила отъ
19 тек. октомврий:
1) Всека стока, произходяща отъ
европейски страни' или отъ техните
средиземни владения и колонии, или
огъ Мароко, или отъ Египетъ съ пред
назначение за Отоманската Империя,
ще требва отъ идущата среда, 19-й
октомврий (1 ноемврий н. ст.), да е
придружавано о т ъ свидетелство за
местопроизхождението й.
2) Свидетелството за местоароизхождение требва да означава страна
та, гдето стоката е била произведена
или фабрикувана. Свидетелството мо
же да бжде написано върху оригинал
ната фактура, стига то да е заверено
било отъ локалната власть — търгов
ско, еждилище, общинска власть, по
лицейска дирекция — на местностьта
гдето се намира експедиторската кжщд, било отъ митническата власть на
експедиторското пристанище. Ако сви
детелството за местопроизхождение пе
е съставено или написано по тоя на
чинъ върху оригиналната фактура, то
ще требва да бжде съставено по ед
на подобна официална формула отъ
страна на една отъ поменатите ло
кални власти или отъ страна на мит
ническата власть на експедиторското
пристанище. Въ всеки случай свиде
телството за местопроизхождение треб
ва да се представи въ Отоманската
Митница заедно съ оригиналната фак
тура и съ декларацията за стоката
3) Върху въпросните свидетелства
не се изисква легализация отъ отоман,ски консулъ.
4) Всека стока, произходяща отъ
означените въ точка 1 страни и екс
педирана отъ 19 тек. октомврий
насамъ безъ да е придружавана отъ
въпросното свидетелство ще подлежи
на третиране като италианска стока
догдето предназначителятъ й докаже
нредъ митницата, че казаната стока
не е произхождение италианско.
Гореизложеното разпореждание се
отнася до всичките внасяни въ Тур
ция чуждестранни стоки, безъ никак
во изключение, били те еднообразни
или не еднообразни съ италиански сто
ки, внасяни било по море, било по су
хо и произходящи отъ която и да е
европейска страна, погранична или не
и съ Средиземното Море, следовател
но и отъ България.
Съдържанието на въпросните свиделелства за местопроизхождение, на
писани и заверени върху оригинални
те фактури отъ представителя на една
отъ означените въ точка 2 власти,
може да се състои само отъ следната
кратка формула: „J'atteste que les mer
chandises, indiquees dans la presente
facture sont de produe tion (ou de fa
brication) bulgare."
Плачковци
Споредъ наставленията дадени на ПлЬвенъ.
Олисъ •'
митническите власти по прилагането Соколово
Стражица
на продаваемите изъ държавните раз
на това разпореждание, последните Телишъ
садници дръвчета, храстия й лозови
били свободни и безъ подобни свиде Трявна
пръчки презъ есеньта на 1911 и протелства да пропущатъ срещу устано Търново
летьта
на 1912 г. е издало Министер
Цар.
Ливада
веното 11% адвалорно мито и стоки,
ството
на
Търговията и ЗемледелиеЧерв.-бръгъ
на които неиталианското произхож
то, който изпраща срещу 5 ст. подение не можало да състави предметъ
Оевенъ това ааличаватъ се съвър- щенска марка на всекой интересуна оспорване. Но въпреки тия настав шенно, както въ обикновената, така ющъ се.
\
ления, нашите търговци, които из сжщо и въ благоприятствената тари?
? }u
цените еж следните:
J
вращать стоки за Турция презъ ре фа станциондите цени въ сжщата та
жима на тия свидетелства, добре ще рифа отъ Крушето за Каспичанъ и
а) Дръвчета и храстия.
е да ги придружаватъ съ такива, тъй Шуменъ и отъ Разградъ за Каспи
Облагородени овощни дръвчета п
като не може да се знае до колко ед чанъ, понеже еж погрешно напечатани. 50 ст. едното, необлагородени овощн
на провинциална отоманска митническа
Тая заповедь е въ сила отъ 1 но дръвчета по 25 ст. едното, с*ьчаст
власть ще иска добросъвестно да из емврий н. ст. т. г.
облагородени дръвчета по 60 ст. ед
ползува дадената й въ случая свобода
ното, сенчасти необлагородени дръв
и нема съзнателно да създаде мжч- Безмитенъ вносъ на б1»лилната варь. чета по 25 ст. едното, черниците по
нотии и губене на време на търгов
Разпоредено е да се подпише въ 10 ст. едното, френско и немско гроз
ците, ако не биха придружили сто списъка на суровите материали, кои де по 10 ст. едното, облагородени по
ките си, макаръ отъ неуспоримо не- то по силата на чл. 16 отъ закона за 1 лв. едното, необлагородени рози по
италианско произхождение, съ свидв- насърдчение местната индустрия, се 50 ст. едното, ягоди по 02 ст. едното,
телства установляющи българското освобождаватъ безъ мито, и белилна- малини 05 ст. едното. Едногодишни
имъ произхождение.
та варь (Калииевъ хипофлоритъ) пос чернички (разсадъ) по 5 лв. хиляда
та, двегодишни пикирани чернички по

Учитель по анмийеки
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a

Седиичопъ паричонъ паз-зр-ъ.
Лондонъ, 8 октомврий хдц г.
Вь шконтовия пазаръ преобладавало е гол-вма нередовность, съ тиха
тенденция въ началото на седмицата
поради изобилие на пари, както по
ради това, че предлаганото злато на
шмаря се прибра отъ Аиглийската
Ьанка. Поради хлабавостьта на тър
сене отъ Франция, п.)сл-вдва по-голема твърдость. По къмъ края отново
последва спадане, понеже нЬмаше дру
ги купувачи отъ Франция, подиръ кое
то чековете за Парижъ се покачиха.
Къмъ края на седмицата пазаря про
дължава тихо и общата лихва за три
месечните задължения бе 3—Зу 4 %.
Търсенето на пари е било доста
умерено и понеже снабдяванието е би
ло изобилно, то често се сключваха
кжсо-срочни заеми съ лихва I1/» до
17«%- а седмичните а в а н с и съ
2-2»/*%.
Въ среда сутринюа се получи изввстие до Английската Банка за 6 ми
лиона рупи въ държавни книжа и
станаха телеграфически преводи за
Индия. Идушата седмица очаква се
предложение за 5 милиона рупи. Вче
ра Английската Банка не промени
шконтото си, което остана слщото
~4%. .
Редмичнчтв поступления въ банка
та не еж. значителни. Въобще парич
ния пазаръ имаше доста добра тен
денция въ отсжтствието на нови по
литически компликации и поради изо
билието на пари. Правителството ку
пи книжа отъ консолидето, което се
възкачи и направи добро впечатление.
Скоро последва бездейность въ отслтствието на спекулативни сделки,
отъ широката публика.
Търговския пазаръ беше по-оживенъ въ всичките си клонове и се
направи доста спекулативна работа,
но движението на цените б/в много
не редовно, при все, че има тенден
ция на повишение по всички направ
ления.
Пазаря б* постояненъ и твхъ безъ
да се забележи усилена д-вйность въ
некой особенни артикули.
Захарния
пазаръ се отвори твър
до и* чувствително по-сюьпо поради
лошите новини за новата реколта, ала
сл-вдъ реализирането на стоката це
ните спаднаха. Къмъ края, обаче, отъ
ново се затвърдиха поради пр-всм-втванието на Г-на Лайта, който доказа,
че имало недостигъ отъ 2,150,000 то
на цвекло, въ сравнение съ миналата
година.
Добра работа се направи съ цвекло,
на което цените се повишиха. При
свършена на пазаря дъгата на цве
клото се покачи съ 53Д до 6'/* п. за
тазгодишна реколта и 1'Д п. за иду
щата съ продавачи за октомврий по
17 ш. 9 п., ноемврий 17 ш. 67* п.,
декемврий 17 ш. 67* п., януарий—
маргь 17 ш. 77* п., май 17 ш. 7 7 ,
п., августъ 17 ш. У п. и октомврий—
декемврий (1912 г.) 12 ш. И У* п.
fob Хамбургъ.
Английска рафинирана захарь се
даде по 22 ш. 3 п.—26 ш. 6 п.
Чуждестраненъ
зърнестъ, цена:
20 ш. 3 п. до 21 ш. 117* п. fob
Хамбургъ.
п
Холандски зърнестъ, цЬни: 20 ш.
77г п. до 21 ш. fob Амстердама
Ситно-зърнестъ, цена: 23 ш. 6 п.
fob Перижъ.
_
'.
m
Руски, кристали, ц-вна: 1« ш. / /»
п. до 19 ш. 6 п. fob Данциге. .
Г Дубове, Сей, ц-вна 22 ш. Ю7. п.
fob Парижъ.
Холандски на кубоГермански и 4 У, п. до 23 ш. IV»
ее, ц*на 22 ш.
u. fob Амстердамъ.
п. до 23 ш. 7*
Майеръх 22 ш. 47»
И, IOD ламиун' «*•
,
оп'.тт-0»/'
-Х^(П)/«^20ш.9»Дп.до

21 ш 77* п, fob Хамбургъ. ;
Иафв.
к Бразилско кафе миналата седмицу
„<, ппппаяе 76 хиляди торби Рио и
%ч Т и л я д и Сантосъ съ много коле427 хиляди и*
у х о в е з а бждабЛЙВЙ
У
5еколтГвГБра
в й лия, както и
щата VeKon™*uim
движения на на
г р а д и я еа*Г
^ в ийппкъ
л в и «и на
континента.
на континента
заря въ Ню-Иор«ъ
и в»
^ fiR ш
между
,65 ш.
Цените е л варирали
се закри
лв.
Станали много малки промина.

П

Р * а Л " ^ Р се продадоха 24

хиляди m*M?™-
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а ш Т по
о 2гио лв.
Т хилядата.
° В 0 Щ Н Й Д И В ™ "«"
вирапи
б) лози.
Гладки пръчки, подни за прдсаждаие по 17 лв. хилядата, вкоренени пеоблагородеии американски лози по 40
лв. хлядата, вкоренени иеоблагоподоии американски лози, давани съ за
дължително на дребните лозари за
осповане иа моточници по 20 лв. хи
лядата, вкоренени облагородени аме
рикански лози по 250 лв. хилядата
тънки амерканеки р-взници, годни за
вкореняване по 5 лв. хилядата, обла
городени на зелено лози по 180 лв
хилядата, опаковката и транспорта с л
за сметка на купувача.

П

3

a BCU4

'

рий до 1 октомврий 589 хил. квинтала.
•za«. л р и все че големи количества
оидоха предложени, доста оживено
търсене прЬ бладаваше, най-вече на
обикновени и средни качества съ по
вишение въ цените до 7 . п. ц е л о ю
продадено количество възлезе на 79,683
пакета.

Лой. 1450 качета австрийска лой.
Овчата се даде по 39 ш. говеждата
—38 ш. 6 п. Смесената 29 ш. 6 п.
до 35 ш. 6 п.
Метали.
Л/«.<?ь.Грлемо подобрение на този
артикулъ въ пазара. Цените се коле
баха между 55 лири 17 ш. 6 п. и 56
лири 7 ш. 6 п. Отбрана медъ се про
даде по 59 лири до 60 лири. Жила
ва медъ, сжщата цена; яки листове
72 лири. Индийска на листове 70 лири;
Калай. Пазаря се откри съ цгна
186 лири З/ms и се въскачи до 188
лири 10 ш. По едно време цвните
се качиха до 191 л. 10 ш.
Олово, Голема липса, усилено тър-*
сеие, цени високи: 15 лири 8. ш, 9 а.
до 15 лири 11 ш. 3 п. Меко олово на
континента и Англия: 15 лири 15 ш.
до 15 лири 17 in. 6 п. .
•

чай
b/tnUUCm
Предложаха се
об.вйи пакета, но имаше купувачи за
още; цените се понишиха съ 7i п.
Пекойски чай; добро качество се
п
Р°,даде по 8'/* п. до 1 щ. пакета.
Лребенъ пекойски, цо 8 п. до 1РД
пени.
.
Цвптенъ пекойски по 2 ш.- 7* п.
до 2 ш. 11 п.
Цейлонски чай. Предложи се за
продань 18830 пакета съ цена 8»/, п.
До 1 ш. 4 п. пакета; за идущия вторникъ има записани за п р о д а н ь
20,666 пакета. Презъ първата поло
вина на октом. м-цъ отъ Коломбо вне
сено е въ Англия 4,000,000 фунта чай,
а отъ 1 януарий до 1 октом. всичко
Варненско тържище.
внесено 188,250,000 фунта.
Яфенски чай продадоха се 2192 » Варна, 15 октомврий 1911 ггд.
пакети съ цени между 77*—Ю1/* п.
Днесъ пристигнаха всичко 75 ваго
Цитайски чай. Доста добра работа
се направи съ този чай. Цвни 57* до на, отъ които 69 беха изложени на
борсата за продажба.
; ,'
1 ш. 4 п. пакета.
Зимница поради известията отъ
0 р и а г.
аржентина за отличния вървежъ на по
При твърдъ пазаръ продавачите севите, европейските тържища отбвповишиха цените, които възпреха лезватъ едно прогресивно ослабвание
сделките. Огъ Бурма пристигнаха 9000 на цените; което нещо тукъ днесъ се
тона, които се последваха отъ други отрази съ около 30/35 7о спада'
7000 тона. Пристигането на всички ние* Д< битите ни днесъ отъ борсата
видове оризи въ Европа отъ 1 януа крайни цени ель най-висока 17-05 за
рий до 1 октом. достигна на 1,272,876 597* либри съ 2 7» 7о смесь отъ Синтона. Нова реколта Рангунъ се даде делъ, най-ниска 15"15 за либри 557*
по 8 ш. 9 п. до 9 ш. Басейнски 8 ш. съ 307о смесь Добричъ.
9 п. до 9 ш.
Рмжъ. По слабо даже съ 10 ст.
Пргъчистенъ Рангунъ, цена 10 ш. спадание, в а г о н и т е се дадоха отъ
17а п.
14-45 до 14.50.
Сиамски, 11 ш. 101/, п.
Кукурузъ тукъ подържано. Днесъ
Саго, 64 торби по 17 ш. 6 п.
;
западните тържища белёжатъ по тихо
Сагово брагино, 10 ш. cif Ливерпулъ. Партиди се дадохо по 12 50, 12-80 до
Тапиока — 247 торби по 2 14— 13*00 за смесенъ и неколко вагона вла
32 п.
жна стока получиха 11-30.
Арарутъ, 450 варели с. Винсенски
Ечемикъ по слабо отъ 14-677»—
по Ъ7а п. ф>
14-707».
>
•-"'•'•:•'
Черенъ пиперъ, 44 торби ТелишорФий съ 40/50 ст. спадание получа
ски по 57i п., 176 торби Сейгонски се 16-50 .
по 57* п.; 29 Цейлонски по 57» п.,
Бобъ безъ изменение отъ 27-50—
150 Синганорски.
: 34 лв. 7о кл.
.-.••'
Бп>лъ пиперъ, 51 торба сингапорОвгьсъ безъ изменение 1250
ски по 87* п. 60 торби сейгонски по
Просо. Едно парче получи 12 лв."-.
87* п.
Вагони съ храни пристигнали въ
Памунь.
портътъ Браила
Най-добре се държаха цените на
Отъ 12 Октомврий 1911
американския памукъ, слуховете за
'
Жито . - . . , • ;•.•'.•... 94-— i
реколтата добри, никакви повреди отъ
Кукурузъ,
v 29— :
измръзване. Тананарифски, 5 7*16 п.
Коконада 4 7*16 п. Заиаденъ 57в п.,
Ячемикъ
••»••
29 —
Северенъ 5 п. Вроочъ 57 а , Урма 4у в '-•;
Овесъ
•
16-— '.
п. Бовангеръ—-4 15—16 п.
Рапица
«__••Юта. Пазаря колебливъ поради
Мазаре
.—
разните слухове о т ъ К а л к у т а.
Фасулъ
41-—
Преобладаваше по-големо търсене съ
Ржжь
13— ,
натискъ за продаване. Ценигв се въеПросо .
7 —
качиха съ 2 ш. 6. п. надъ ония отъ
Ленено семе
'—•
миналата седмица. Цена 20 лири 2
Всичко. 229-—
ш. 6 п. балята. Презъ първата по
ловина отъ окт. м-цъ въ Англия се
внесоха 281,000 бали.
Чуждестранни борсови
, Ленъ, манилски, цени' понизени съ
съобщения.
10 ш. на баля. Цената доешгна 20
лири 5 ш. Предложени за проданч,
Варна, 15 октомврий 1911 год.
ЗООн бали. Новозеландския 19 лири 5
Анверсъ зими. 19 877» безъ измЬн
ш. fob.
„
кукур. 17-—
Шелакъ. Пазаръ тихъ, малко здел. ки, цени постоянни—66 ш., — 56 ст. Браила зимница слабо подържано
• ;• „
„ 1% смесь 18"—пов. 10 с
Продадоха се 2800 каси и пристигна
»
» 47„ ,
17-75 , 15 с
ха друга 1150 каси.
it,i 97o »
16*80 , 05 с.
Гума Арабикъ, разни индийски ви
дове, продажба тиха. Аденските ви Лондонъ зими. тихо Ла плата нова
реколта спад. 3 п.
дове се търсеха доста, но беха ред
„
кукурузъ по-слабо
ки ; суданско твърдо, цени 5и ш. до
52 ш. Предложени 100 бали и купени. Ню-Иоркъ зимн. декем. Ю378 спад. 27в
, J
„
май 1087, ••'.. 27..
Хининъ.
Пазаръ постояненъ, но
„ '
„ ю л и безъ сделки
тихъ, най-добри беха германските ви
, кукур. декем. безъ сделки
дове, цена 6 7в п. до 7 п. Амстер
ма
к
it
й
„
„
дамски 67* до 6 7». Яфенски 67»- ;
Б.-Пеща^зимн.
окт. 11"792 спад. 11 х.
Гума (Каучукъ) Лазаря на Паран„
кукур. май 8 55
„
6 х.
ските видове беше тихъ главно по
м
ради скъсването на Манаолския ка- Берлинъ зимн. декем. 2087i „ 7* м«
„
„ май 2147* спад. 7* белъ, продажби малко, цени дббри,
,
ржжь декем. 185 спад. 7» М4 ш. 6 п.—4 ш.'Ь п. Боливския тихъ,
,.
май 1927* » 7» м.
финните качества 4 ш. 5 п. Перуван„ кукурузъ декем. безъ сделки
ския 4 ш. 3 п. Продадено всичко 2000
Ливерпулъ зим. дек. 7.5 спад. 7s
тона.
„ мартъ 7.47 8
• V . .•
Кожи, (извличение отъ рапорта на
„ кукур. окт. 5.87в
г. г. Дистеръ, Налдеръ и С^е). Има
„
, януар. 5.87е »>
ше големо търсене на този видъ сто Чикаго зимн. декем. 98 7 спад. V.
8
ау.
ка съ добри цени. Тежките видове
„
„
май 10378
а 2
по-малко се търсеха, а леките и те
, . • , • . юлий 977 8
и - •iy.
лешките добре се търсеха, Солени
„
кукур. декем. 637 8
» , У.
кожи цени постоянни. Сухосолени ек
май „
657 8
' It
Ув
стра и тежки имаха по-добри цени.
„
„ юлий 65 7 8
78
II
Кожи сушени на слънце, слаба рабо-,
та. Солени волски кожи 520 бройки,
цена 6 7 . ДО 67» п.
Жито, Пазаря твърдъ, цени висо
ки съ добро търсене. Всекакви видо
Варна, 15 октомврий 1911 год.
ве жито внесено отъ разни части на
№ 00 75 кгр. торба 20-— лв. .
света възл-Ь на 165,000 квартера.,
№
цени: 36 ш. 47» п. 38 ш. 3 п.
М О0 —
,
, — 19-50 ,
|
__ 1 9 - _
№ 1 —
Ленено сгъме. Купувачи отъ Аме:
№ 2 —
"—• 1850
рика за Калкутско и Бомбайско семе.
№ 3
— 17-50
Калкутското се продаде по-скжпо:
№47, —
— 15-50
69 ш. 9 п. до 71.
Памучно сгьме. Пазаря лекъ, ц-вни: 8 лири 10 ш. до 9 лири, египет
ския ибомбайския 6л. 16 ш..6 п.-до
6 л. 17 ш.
Памучни пр*акдн
Ленено масло. Добръ- пазаръ це
Варна, 15 октомврий 1911 год.
ни нередовни. Последните 2 тържи
ща цените спаднаха съ 6 ш., сл«дъ
Варненска
—- „ Борисъ и
туй се въскачиха съ 15 ш. Цени. и
№ 4 л. зл. 12-15 пак
лири 12 ш. 6 п. до 40 лири.
12-20 и
и 6„ и
Терпентинъ. Пазаря лекъ, съ доб12-30 i i
к
8„
ро търсене, цени: 35 ш. 10 7* п. до
12-40 и
1)
и
ю„
36 ш. 9 п. Миналия петъкъ цената
12-60 и
II 12 •„• и
на американския терпентинъ достигна
12-85 и
II 14 „• it
477, сента за галонъ. Продадоха се
13'25 и
II 16 „ " . i i •
2416 варела американски терпентинъ
1 8 •••.;
•* 18-65 i*
и 84 в. Френски.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

• » •

Брашна.

МАНИФДКТУРА

.1

Английски
IK-BO

№

8/12
8/11
12/14
14
18
20
22
24
18/24

ii

и
и
и
и
и
ii

IS 40
1345
13-55
. 13-70
14-80
15-10
15-40
1570
15-35

•

Измирска
№

•

4

И

•6

•• '

8
10
12

.

•'

11-80
12-—
12-20
12-40
1260

•

•

Митилинска

№ 4
11-40
„
6.
11-60
-„•
8
11-80
„ 10
^
12 —
Забележка; Тия цени еж. за по
купки до 400 пакета въ брой безъ
сконто; за по-големи зделки прави
се 10 ст. отстжпка.
Су лани
Адана
№ 4/8
. 1070
Митилински
№ 4/8 '
10 90
Измирски
№4
10-70
.••,.'
№6
10-90
№8
11-10
1
, № 10
11-30
№12
11-50

Колониялни стоки.
Варна, 15 октомврий 1911 год.
Варненската дневна пияца
, -:":~
•х
.'. •. . . ;
z=. Цени въ брой.
Захарь каси кгр. 50 др. б.
54"—
; ' . . - . .
, 25 , ..••••• 27-2о
„
Едри бучки 50 кгр. „ , 55-—
„
Дребни „ 25 ' ,
„ 27-50
,, торба (келле) кгр. ;
1*05
„ торба ситна
1.05
„ ' пееъкъ „ кгр.
1-—
Melis prompte
cour." ^* 51
„ Nov-Mars
„
51*/eSabl Oct.-Decembr „
47
Carre Nev.-Mars
„
567*
Кафе Рио Г
3—
,
,
П
2 95
.
Ш
. 2 90
• „ ' • Лаве I
3'—
. . . • : - . 'П ;••;. .'••••• •/'•...•;"ч 2 95
.
, Ш •••••••••
2 90
, RoUe 1
3-30
".•'•
.
U
3-20
Бахаръ
120
Анасонъ новъ I стока Сакъяка 1*20
Пиперъ червенъ 1
085
:•.,..: •...-г„...
it
...... о-88
Кимьонъ
I новъ
125
Леблебии елеме I
0'50
II
049
»
я
нема
,
ежра
4-—
Лимонь тозу кристалъ
3-60
»
„
обикновенъ
1.40
Свещи Gouda 37» к. VI каса
Specialite
к-о 1-38
Свещи
Extra
„ , 1*90
,
,
файтондж. 1 к-о 1*80
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 8*80
„
„ -«II дребна
„ 7*60
„
мастика за рак. зюм. „ 6"—
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 106
„
,,
П к. 1-00
„
Метелински
„
I к-о 1-00
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*50
„
,,
,,
10 „ , 42-05
39 50
II
и
и :
"и
и
ii
ii
о 1'
35 —
9-80
Газъ каса
руски
9-20
„ тенеке 2 тенекета за
Нишадъръ буци
Г22
„
калъпи Salamac к-о 1'15
Сода бикарбоиатъ I к-о 45 вар. 9*50
„
„
Extra к-о 46 в. 1050
.'„.;'• за пране к-о 150 вар.
19"—
Синь камъкъ к-о
0 60
Рафия Т (лика) к-о
0-80
Рафия II „ к-о
075
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
„
Женов. I к-о
45*—
„ фиуме белъ едъръ топч. 37'50
„
. „
желть
к-о 37 "50
„
„ Триесте № 602 к-о 40'—
,
Английски Rangoun тор. 37 —
„ ' Пловдивски
нема
Тамянъ I extra
„
1-50
„
II ред. к о 50 к-о — 1 * —
Сардели „Sltanines* .
52 —
„ . Иетелъ 250 кр.
„
52'—
:„
„Favorite" ред. безъ д. 45*—
,
,
съ домати 46-—
Bride — булка 7*
46-—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10*—
Бълг. циментъ я Левъ й , 100 кр. л. 6'50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 200
'.,„••-.. „
Vierge
„
,, 1-90
„
„
Superieur „
„ 1*86
„•'•
„
E-Eine
„
„
1*75
„
„
Extra
„
„ .1-70
„
„ обикновено митил. „ 1-65
„ сусамено
I
1'18—Г20
„
„
И
к-о 1*16—1-18
„
фастъчно I
1.
нема
„
слънчег ледово
1*18—1*20
Маслини Specialite
0*85
,f
Superienr „
„ - 082
„
Extra-Extra „
„
0*80
„
Extra
„
„
0 78
„
Prima
„
„
0*75
Локумъ кристалъ
. ' , . Г07
• , ' ' лукзозенъ
»
17» 1*20
Лукумъ
7 u обикновени 1*05
7т
.
1-05
•-:..••••••••
7.
.
105
1 и 7.
- -••
1-05
•,.'•
челикъ к. 5 об. 1*05
.•'..
. к. 5 бад. 1'Ю
,
нар. каси к. 10.1*10
Лимони сакъски
1/имони италиански
каса 17-—18
Портокали Тарабулувъ
; нема
Я Ф а

-•••••••>

Мандарини връзката
нема
Солъ Фоча
13-30
',. Туниска
сто кгр. 11 '80
» Анхиалска
12-50
» Атанаскьойска
1260
„• Ситна (бита)
7'80
енана
13-30
Синь камъкъ кгр.
0 62
Зачка гол. варели
к-о 0*11
„
мал.
„
„
0-12
Стипца големи варели
„
0-20
„
малки
„
„
021
Рошкови сакъшк.
„
0-18
„
Критски
019
Инжири торби
„
0-55
,
каси на върви
,
0 63
Грозде черно сухо
,
к-о 0*88
бело „
I
. 0 90
»
II
ii
Н
„
088
Тахънъ
I
„
1-03
Халва местна
„ 1*05
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай I
.-„ 7—8
„ П , . •
„
5-6
,. Ш
4*50—4*80
Хамсия Елеме Extra нема '
0-00
„
Наредена I >
*
000
„
II ,
*—-000
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10
50 —

' »-

. п

Лакерда

и до

оо*-

2* |
Метали.
л. зл.
Калай Английски кгр.
5-80
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. 30*—
Жэлеза НМ к-о 24 връз. 7-25—7*50
,,
Шв. кжсо к-о „
7*25—7-50
„
шина пръти 100 к-о
0*19
„
пенчереликъ 100 „
0*19
„
чемберликъ 100 „
0-24
Стмана Англ. к-о 50 каса
24—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80
. „ Ю „ 13-20
..• ='.';, „ 12 ;•„ 13-60
1А

14,-

Галванизир. кгр. 8 „ 00*48
,
,
10 . , 00-48
,
12 . , 00*48
,
, • 14 . 00-50
Олово . ' . . . - '
„
00-49
Чугунъ
,
тона .
110-—

Бюлетинъ.
Домашни производства.
Варна, 13 октомврий 1911 год.
Варненски оборъ.
лева ст.
Жито
хектолитръ
12 01
Колосъ
„
.— —
Ржжъ
,
10 56
Кукурузъ
„
9 25
Ечмикъ
,
8 53
Овесъ
п
5 97
Просо
„
.— —
Фий
• • ' • • » . • •
13 60
Фасулъ (бобъ) 100 кгр.
•
29 37
Варненска пияцаКашкавалъ кило
Сирене
кило
Масло кашкавално
кило
Мастъ свинска
„
Орехи
1С0 бр.
Вяно бело
„ „
„ червено
,
,
Ракия джибра
,
в
месо говеждо
кгр.
, овнешко
„
,
, свинско
,
,
Яйца 100 бройки
Кожи говежди
кгр.
„ биволски
,.
„ овчи
чифтъ
„ козе
„
„ ярешки
„ '
„. агнешки
„

1
1
2
1
•

—

—
2
1
1
1
7
3
1
2
4
3
1

70
30
40
70
50
80
80
—
—
—
20
10
30
75
20
—
—
60

Времето е добро, слънчево.

Еамбио.
Българска

Народна

Ванна.

(Варненски клонъ)

„

Строителенъ материалъ.
Варна, 15 октомврий 1911
Керемиди марсилски 1000,
Дъски кубикъ
Of.
(дървета неизрб. куб.
Г ,
изрбот.
Борови дървета
куб.
,
„ неизраб „
Белгийски циментъ I кач.
„ ' • • ' • :

.-•••

Н

.:

Греди обли

год.
145 лв.
73—75
60
73—75
85—95
63—70
10—50
9

12—16

Каменни въглища.
Варна, 15 октомврий 1911 год.
Кардифъ I качество тонъ
—
,
П
.
„
4
6
Коксъ
„
•—
Антрацитъ
• „
56
Железарски вжглища тонъ
44
Огнеупорни тухли парчето
0.30

За 15 октомврий 1911 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкаси
Анверсъ
99-25 99-55
99*50
Берлинъ
122-65 122-95 12290
Виена
104*— 104-30 10425
Лондонъ
25-10 25-18 25*17
Парижъ
99 85 100*15
С. Петерсбургъ 265*20 267-20
Цариградъ
23'—
23*10 23-09
Наполеонъ у Виена Крони 19*05
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначените държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ вжтрешностьта на Царството е 7«%о с-ь ми
нимумъ 25 стотинки.
- * * " • * * -

•

Българска Търговска Банка
(Варненски клонъ)
Варна, 15 октомврий 1911 год,
Купува
Продава
Парижъ
100*—
100-20
Лондонъ
25-16
25-23
/ 23-—
2308
Цариградъ frs
1100*35
' " 100*70
1104-20
104*55
Виена
,
400-05
100-35
Берлинъ
122-50
123*75
Анверсъ
99*40
99*10

Агенция на Българското търг. парах, д-во—Варна.
Съобщава се за знание на интересующите се, че дружествените
параходи подържатъ следните рейси:

Линиа Варпа — Цариградъ
Всека ембота и понвбгьлникъ въ 5 часа следъ обедъ.

Линия Варна — Пирея
Ослужва се отъ параходите „ Б о р и с ъ " и „ Б ъ л г а р и я " .
Тръгватъ отъ Варна всеки понеделникъ 5 часа вечерь, като се отби.
ватъ въ Цариградъ, Дарданвли, Пирвя, Самосъ, Чвзме, Хиосъ, Смирна,
Митилинъ и обратно.
.

Линия Варна —Александрия
Обслужва се всеки 25 дни отъ парахода «Варна*, като взема
стока за Навала, Солунъ, Алвнсандрия, Портъ-Саидъ, Налфа, Бейрутъ
и Триполи.

Линия Варна —Бургазъ
Всека нед/ъля 8 часа и вевки чвтвъртънъ въ 9 часа сутринь,
като се отбива въ Месвмврия, Анхиало и Созополъ.

Линия Варна — Бадчикъ — Каварна
За Балчинъ и Наварна всека ертда въ 8 часа сутринь и само до
Балчинъ и обратно всека ембота въ 10 часа сутриньта.
Подробни следения за навла, пжтници, добитъкъ и проче дава агенцията.

АГЕНТЪ ХР. ИВ. ЧИМШИРОВЪ —ВАРНА.
Първи въ България
РУСКИ ТЪРГОВСКИ ГАУЗЕЙ
въ Варна.

П г
Имаме честь да Ви известить, че предъ видъ спънките които
срещнахме въ развои на нашите търговски зделки съ Русия поради
не добре' улегулирани търговски сношения по между двете държави,
липсваха ни условия за бързото и экоратното изпълнение поръч
ките на нашите клиенти и това ни застави да преиначимъ досега
шния редъ на нашата търговия а именно да не държимъ повече го
това стока на складъ а да се занимаваме изключително съ предста
вителство и доставка на порлчка, начииъ' който ще хармонира на
пълно съ името което носи фирмата ни, като аа тази цель:

Открихме Клонъ отъ нашата
ZZZZZZZZZZIZZl^
търговска кжща въ Одеса
съ което се надеваме че ще имаме иай-голема възможность всекога
да Ви услужваме бързо, акуратно и съ износни цени.
Верваме, че ще си вземете бележка отъ настоящето ни и ще ни
удостоите съ своите поржчки, които ще бждатъ предмета на осо
бено наше внимание.
P. S. Търсиме кореспонденти въ всичките градове въБъглария.
Желающите да се отнесатъ писмено до кантората ни въ Варна.
Съ почить:

Георгиевъ & Логофетовъ,

Брой 281

Стр. 4

;ты»1 овени ФАРЪ'

Явна благодарность.
Като пов-вреникъ на наел-вдницитЬ на покойния X Палазовъ отъ гр
Ь'жи - Джумая, застрахоианъ при • пр-вдставляваното отъ Васъ дружество
„Ню-Иоркъ" съ полица № 485,146 огъ 1892 г. увЪдомявамъ Ви, че днесъ
лолучихъ слъ-дуемата се по тая застраховка сума именно 12,500 осигурения
1'аниталъ и 15,850 лева неплатени вноски пларени ми съ чекъ D. 34,571.
Ползвамт се отъ случая, почитаеми Г-не. чр-взъ Васъ да благодаря надвото „Ню-Иоркъ" за акуратностюа му по изнлащанието на тая застра
ховка и не ще пропустна да го пр1шорлптмъ на всички които биха поже
лали да се осигурятъ при Васъ.
София, 7/Х 9П год.
Шишковъ.

Бр. Закарянъ - Р у с е
Z Z Z Агентура и Комисиона ZZZZ
Като представители и депозитори на фабриката

HEINRICH KLINGER

„•»тч*£^*к

(„Bandue Bulgarie")

(София, жгьла на ул. ,Ан. Кънчевъ и Дснкоглу")
I
Набавя и продава по най-износни условия следните предмети:
1) Много практични перачни машини. За 2 часа най-много ё готово
прането на едно семейство и то чисто и бело като енътъ.
2) Четки машинки ва чистене стъклата на прозорците. Незаменими
сж„ тези машини за гол^вмитв кжщи.и високи прозорци.
В) Точила за кухненски ножове. 4} Стериоскопи и български кар
тинки за гвхъ. 5 Учебни помагала за училищата по каталозите на
Д-ръ Парлапановъ и по всички други каталози.
6) Доставя чуждестранни ьниги: руски, немски и френски
7) Продава малиновъ и ягодовъ чай. Чудесенъ иапитъкъ, особено
за слаби хора, жени и деца.
8) Продава картините „Розова долина и „болестигв у дЬцата въ
думи и картини. Тези картини сл необходими за всеко училище, а
втората и за всеко семейство, дето има деца.
9) Продава листове за препариране на растения, игли и ветрила
за насекоми и др.
10 За велосипедисти продава новоизнамерения пръпаратъ „ANTJLAD1N", съ който моментално (е залепя спукана гума.
l l j Приема поржчки за всекакви литографски работи: пощенски кар
ти, етикети, албуми, календари и др. съ най-износни цхви.
VI) Набавя мушамени пардесюта и перелини за дами и г-да.

БЕЗИМЕНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
ООВОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 3,000,000 лева зл.
Извършва всекакви банкови операции*
•
отпуска заеми и отнрива с м ^ к и ср*щу: Ц*нни ивияш,
стоки и .-търговски сионгь. Покупна и продажба н ^ м в с т н и
и иностранни ценни книжа порлчка. Покупка и продажба
на чекове й коносаменти срещу странство. Дава гаранция съ
удостоверения за участие въ търгове при споразумение, и
"въобще извършва всички видове търговски операции на коо о о о мисионерски начала, о о о о
^ ^ ч
: : : :
-:''•":•':' : Приема влогове на които плаща лихва 5 %
, ;
годишно на б е а с р о ч н и т * в л о г о в е, а на срочните—
'
-е-•& при споразумение, -в--вБ а н к а т а ' щ е п о с р е д н и ч и при покупно продажбата на
разни български произведения, като зърнени храни и др. на
комисионерски начала, като за ц1$льта е ьъ сношения ьече
0 ^ ф 0 ф с ъ странните тържища. # # # #
•
Телеграфически адрезъ на банка България е г

»БА1ШБЪЛ1 АРИЯ." =

М H o t e l lie „PETERSBGURG"

Мостри изпращаме даромъ.
©

Българско Акционерно Анонимно Дружество jg
=
в ъ София. =
.'";'.
ОСНОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 1,000,000 лева.
1. Сконтира търговски полици.
2. Открива текущи сметки срещу депо на търговски полици.
3. Прави заеми срещу залогъ на държавни, общински и частни цен
ни книги..
4. Прави заеми срещу залогъ на скъпоценности и бижутерии.
5. Прави заеми срЪщу цесия на контракти за държавни и общински
предприятия и доставки.
- а.
% 6. Купува и продава за своя сметка и по поржчка на своигв кли
енти всички видове български и иностранни ценни книжа по
най-износенъ курсъ.
7. Събира местни и иностранни полици, чекове, фактури, коносаменти,
излезли въ тиражъ акциЕ, облигаци и и купоните имъ, лотарий. ни лозове и пр.
8. Издава чекове и акридитивни писма за България и странство.
9. Върши размена съ всички монети и банкноти.
10. Представлява местни и иностранни фабрики и върши изнесъ на
български произведения.
11. При Банката има търговски отделъ за агентура и комисиона.
12. Банката взема участие въ обществени доставки и предприятия.
13. Съ разрешение отъ Министерството на Вмтргьшнитгь работи
Банката е открила при себе си единъ емиграционенъ отдгьлъ, кой
то представлява трвитгъ Английски и Френски параходни дру
жества за Америка.
14. Софийската Банка приема влогове, на които плаща лихви:
5% годишно на безсрочните влогове,
;
а на влогове съ срокъ по споразумение.

[La construction l a ' plus^recente^dans^:
son genre dans la capitate bulgare.
Se trouve au coin des rues: „Maria Louisa, № 27 et Exarch
Jossiph, № 23, au centre de la ville, en face des halles et des
" • ."
bains mineraraux municipaux.
'.'."•."..'•"
Ouvertle 1/14 juillet del'annee courante, comprend 55 charnbres
hygien iq'ues et bien. chauffables, dont 25 a. un lit, 85 lits
somme toute, 6 salons de famille. Meuble de Ла facon la -.; plus
moderne et la plus elegante. Ectairage electrique, chauffage cen
tral; Proprete et service soignes garantis. Prix tres moderes.
Reduction considerable est accordee aux cliens reguliers.
Au-dessous de Г hotel on a. le restaurant et salon-brasserie
„Tsarigrade", uh uoes plus -rtntmme par la variete et le gout
— de sa f.nisin6.
Proprietaife: St. Z. Ouroumov
ancien fonctiunnaire a TH6tes des Postes
,
Directeur: K. K. Karabachev — hutelier. Telephone — 1100.

С В И Щ О В Ъ Главни депозити.
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За редовни "гктуванвя ^ежду ГАЛАЦЪ — ЦАРИГРАДЪ и обратно, съ
..;.• , .л ,; , спиране въ българските пристанища.
Тртгва отъ ГАЛАЦЪ пр^зъ всеки две седмици въ петъьъ, начиная отъ
4/17 мррчъ т. г. до закгргането навигацията по Дунава.
•
ВРЪЩАНЕ
пристига въ вторник. 7 ч. сутр.
тръгва .,-,.
»
5 я . . v
пристига , неделя 4 , сл. об.
3 сл. сб.\ Сулина
пристига ,
тръгва
ш слбота 8 „ » . »
5
тръгва
/
пристига '„• • '. и . 6 „ я II
пристига в елбот^ 5 , сутр. 1 К ю с т е н д тръгва :•„..-.„
9 , сутр.
8
j
тръгва
пристига „
',
6 „ »
пристига
тръгва „ f . петъкъ 8 » СЛ. Об.
тръгва ' неделя
пристига »
»
4 „ п п
2 . сл.о61 Б
. тръгва
пристига
„ • .•;,
9 , сутр.
О я
я •
/
лтръгва
If
пристига „ • ; »
7п
пристига „понёдел. 8 я сутр. Цариградъ тръгва
четвърт. 4 , сл. об.у
Г. г. пжтнвци и товарачи, които се интересуватъ за пжтуване и пре
насяне стоки, се умоляватъ-да се. отнасяТъ за сведение до Агенциите на
Дружествс-TPv '
. ,..','•'•'.'.. :. ' ••'•'•.''••'•'•• " •*'• ':".'.•'••
: "':•:• J ": V; ';'X/
;
.,..•..;.;•.'..
..''- с " ' Генерална Агентура -' •'••'"•''•
,;-*;-:С'•';;,
,.V'.'".;'',_na Унгарското Левантно Мореплпвателно. Акц. Др-во.'-'•;"••':-:-":':" '•''*?
''•••'•!'"' : !. '.',:...
.. ."•' С.''&'.'В. Хофманъ.
*•.; •'; •••• ";:'- ';•. К'/.Я

; ОТИВАНЕ: -V-. •;".'••
Утръгва въ пепкъ 6 ч. сутр. Галацъ
'-'Г'. • '.-'•• •••-.. ••-'••.../..'.,;.-•.!•, Браила'

'5 :: tri

Мобели! Мобели!

и'ОЗ

;,.'..'..Постоянна', изложба, на м о б е л и отъ всъкакъвъ видъ и
стилъ е.открита въ склада на основаната презъ 1894 год.
Нърва Българска
1
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\<£& ШТНЯ % ^ -3.
СОФИЯ^Достоянни деповити.
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А Електрически лампи „ Осрамъ" (Д-во Ауеръ).
Бензинови и петролни мото
ри. Локомобили, машини за
бетонъ, мостове . и др. же*
л"взни конструкции.
Каси за пари (фабрикация
„Панцеръ")
Камено-трошачки
Дърводелски машини
Апарати „Адосъ" за измер
ване ефекта на топлината.
Всвкакъвъ видъ кантари,
вентилатори, масла и др.

I

т
Употр*бете нашит* първокласни произведения.

|

1

Технически сведения безплатно! Поискайте каталози!

§
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Хотелъ „Европа"- Русе.
Пжтницит*, които пжтуватъ ЗА и ЧР-БЗЪ Русе ще останатъ найдоволни, ако отседнатъ и гостуватъ въ хотелъ «ЕВРОПА , който е
най-просторенъ, най-комодно мобелиранъ и най-чистъ.
Пази се най-голъмата тишина, прислужва се бързо и акуратно. Има
свой отлично уреденъ ресторантъ, добр* uoc-Ьтенъ само отъ отбрана
публика изъ най-интелигентната среда; сервиратъ се чисти и вкусни
ястиета, при добри и натурални напитки.
Отъ съдържателя.

:х
~5,ч«п «-щиП „К/ъстаур-рт.

Rnnwi.

-•

•

-

'•

•

:

'

• •

• - '

• . . ' .

••-•

V:

'.

БИВШЕ

ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ

'•••> Портландъ цемента, хидравлическа варь
ипитани и удобр*ни отъ Министерството на Обществените
Сгради съ протоколи отъ 2 Яннуарин 1910 г. и 10 Май 1911 год.
Портландскиятъ цементъ ,Панега" е изпитанъ отъ лаборато
рията на известния пръвъ авторитетъ по цементова индустрья Професоръ Dr. W. Michaelis въ Берлинъ и далъ резултати, равни на
най-добригв цемента въ Европа.
Ср-вдньото съпротивление на цементит* отъ всичкит* германски
фабрики за годинит* 1904 до 1907, е било: на скъсване (сл'Ьдъ 28
дни) 21'4 до 25*6 кгр. на квадратенъ сантиметръ, когато цемента на
„Панега* е издържалъ 26'7 кгр. при затвърдяване въ вода и 31*7
кгр. на сухо. На натискъ германските цемента ел издържали ср*дньо:
230"8 до 250 8 кгр., когато цемента на „Па не г а" е издържалъ
336 и 404 килограма.
Цемента „Панега* е съвършенно постояненъ въ обема си, защо
то издържа отлично и безъ най-малка деформация най-труднитв
опити: при кипящата вода (споредъ le Chatelier) на пира и тъй на
речената Darrprobe (на сгор^щяване), които опити издържатъ само
малко цементи въ Еропа.
Цемента *Панега" има и това свойство, че развива процесътъ
на затвърдяването си ПОСТЕПЕННО, като продължавала затвърдява до степеньта на единъ идеаленъ цементъ. Това свойство на це
мента .Панега" му дава едно голямо преимущество, особено при бетоновит-в конструкции мезду железни греди и армиранъ бетонъ,"за
щото бавното втвърдяване благоприятствува да се постигне добро
сцепление между бетона и железните части, а въ последствие да се
избътватъ пукнатини по плафонит-Ь и въ бетоновата постройка.
Хидравлическата варь , Панега," има голямо сходство съ ренономираната французека хидравлическа варь „Лафаржъ", има качество
да се работи добре и да противостои на всекакви химически разла
гания, затвърдяването й е по енергично и съ това се доближава до
тъй наречените Романъ-Цементи и може въ много случаи да замест
ва и употреблението на цемента за зидаря въ основите, за мазилка
и пр. и пр..

З А ' ,

търговия еъ машини и техничееки предприятия

Първа българска фабрика

Локомотиви
Екскаватори
Вагони
Релси
Траверси
Стрелки
Обръщателни плочи
Дрезини
Кранове
Овчива
Колички
.•'."•
Дребни железарии
Бремзберги
Висящи железници

J U H ^ - 4 - Ш "

АН0ШМН0Т0 ДРУЖЕСТВО

„ П а н е г А"

Отд-Ьлъ Б
(комисионна продажба).

ОтдЬлъ А
(собствени произве
дения).

_ _ _ _ ^ lira
______-__^^^^

въ ул. „ЛЕГЕ" № 6. • Комплектни спални (отъ 51)0 л. наго
ре), трапезарии разни, салони, градински гарнитури, универ
сални столове за почивка (Английски образецъ) и други.
Цени много износни, работа първокачествена и материалъ импрениранъ.
*
.
• >•
;
Посещението на магазина,, безъ принуждение за по
купка, се желае.
'
"'.••"•"'-'•'•'.'" ;;'.•...:•

. '.

Ул. „Леге", 15.

Телефонъ № 578.

глп

на

Мобелпа Фабрика

:

Оренщойнъ Копслъ&Дртуръ-Копелъ
Акционерно Д-во — София.

КЕЛЕТЪ

РАСП ИСАИ ИЕ

©

О

. ©.

„BANQBUEGAEIE.'

УНГАРСКО ЛЕВАИТНО
МОРЕПЛАВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
SI

• lfitg«£*SEi2.'.

билниции опанджаци (имурлуци).
ИМАМЕ СЖЩО палатки офицерски и войнишки, парусинови кофи и
брезенти за войската.

ш

„БАНКА БЪЛГАРИЯ

Н. Б'Ьлов'Ьждовъ и C-ie

Адресъ: Н. БЪлов-Ьждовъ^и C-ie — .София. Телефонъ № 734.

ИМАМЕ ВЪ СКЛАДА
СИ гол-Ьмъ депозитъ
отъ всЬкакви голе
мини и качества мушамби, особено по
требни за житари.
Мушамбите ел съ пиринчени халки к служатъ
за покриване
•Sga-t*3 храни, разни стоки,
l^fts&r
коля и пр. Огъ сжщия платъ приготов. ляваме прешиво (джи-

.<§)

и

ТЪРГОВСКАТА К Ж Щ А

До Г-на пр-ЬдсЬдателя на Д-во „Ню-Иоркъ" — Софии.

Приемете почитанията ми: Д-ръ II

^Е^ШЗ^^^^^1ШШК::^^Е:

ВАРНЕНСКИ КЛОНЪ.
Препоржчва своите най-усъвършенствувани•"''"•• ^ -•
—
ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧКИ ~ Г
Сжщо и всекакъвъ видъ:
^
.:
v
V
;•.-•.,:
МОТОРИ и ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ. *
Оферти се даватъ ори първо поискване. ^ У \ !

W *
Ц Ъ Н И У М Ъ Р Е Н И. -ЯСЧ
Условия ва ивплащапс най-либерални.
Гаранция най-сигурна.

I Vereinigte Wmdturbnien Werke -ffi in b H
щ . vormals Rud.
Brauns
und €arl Eeinscii "
Dr
d

Порячки св отправятъ до Д-во „Панега" въ София, площадь Св. Нраль.
Телефонъ № 933.

J^reinigfel

o s e n Gfermania.

Д

* з п л а т н а Двигателна сила аа жЫ,
\ IML*
2*»Jml
водопроводи,, за подкарва^ ш ш н е землед-Ьлчески и .индустриални ма*
ШИНИ е л е к т и ч е с

' ueni fcrke

DRESDEN

Б

'

Р

«и инсталации и др.

^Яш^^Тенераленъ пр'Ьдставитель аа България
Инж. ВИКТОРЪ Ч. АЛВЕРТЕЛЛИ
улица Александровска, № 143, Русе.
Каталози, оферти и пръ-дложешш
безплатно.
.,

