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Органъ ва информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.
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Д-ръ Иванъ Екимовъ.

Новия законопроектъ за борсите и
нашите житни борси.
(Статия втора).
„Този, който има за идеалъ съ министерството, а при това
една борсова организация, казва ще се усили и отговорностьта
Пфлегеръ, при която най-почет- на правителственния пратеникъ,
нит-в и най-респектиранигв тър защото не така лесно ще може
говци влад-вятъ- борсата; този, да се отнесе той къмъ решението
който очаква л-вкуването на не на общото събрание, както би
съмнено слществующит* злини сторилъ това съ решението на
при борсовата обмена по-вече отъ управителния съветъ.
самоусъвършенствуването на бор
Вероятно за по-голъчио улесне
сата, отколкото отъ държавния ние, законопроекта предвижда,
контролъ или пъкъ даже отъ че надзора надъ стоковите борси
наивното забраняване на отделни може да бжде възложенъ да се
борсови операции, той ще изисква, упражнява отъ търговските ка
ако не неограничената свобода мари. Както това определяне на
на англо-американскигв борсови законопроекта, така и онова за
корпорации, то поне широки ав състава на управителния съветъ
на борсата, споредъ което двама
тономни права."
Ако това е втзрно за ефект членове на сжщия еж делегати
ните б о р с и , ако държавата, на търговската камара, ние на
изобщо, не бива много да се мираме, обаче, не само съвевмъ
М"вси въ борсовото д/вло, то тя неуместни, но и вредни за раз
още по-малко требва да върши витието и на двете тия учреж
това при стоковит-в борси, злщото дения. Борсата требва да бжде
единственния мотивъ, който може едно самостоятелно учреждение
да оправдае нейната намеса при и да зависи направо отъ прави
ефектнигв борси: запазване инте- телството. Да я турилъ подъ над
. ресигв на широката публика, ту зора на търговската 'камара, то
ка не сжществува. Въ стоковигв би значело да я туримъ въ конборси д-вйствуватъ и се засътатъ фликтъ съ сжщата, а да й дапрФмо интересите на търговци, демъ още я двама членове на
хора, които по професия се за- управителния и съветъ като де
нимавнтъ съ търговия—покупно- легати на камарата, то би зна
продажби
на изв-встни стоки и чело да й натрапимъ ни въ клинъ,
г в сами най-добр* еж въ състоя ни въ ржкавъ двама управници,
ние да запазятъ своигв интереси; които, може би, отъ всичко ще
държавното опекунство тука би разбирать, но не и отъ борсови
т в работи. Ако искаме да имаме
по-скоро попречило, отколкото
добре уредена борса, то требва
да принесе, полза. Ето защо но
(Пр'Ьди всичко да възложимъ управ
вия законъ за борсигв, пр'Ьди
лението й непременно само на
всичко, требва да гарантира на
борсови членове, на хора, които
сжщеетвующигв у насъ житни
еж посветили деятелностьта си
борси по възможность по-голяма
на борсова търговия, на които
автономия.
интересите еж тесно свързани съ
Ние Н'вма да отидемъ до край добрата уредба на борсата.
ность; н"вма да подържаме въ
Странно впечатление прави чл.
случая безусловно принципа „laisser faire, laiser passer," но ние 124 на законопроекта. Споредъ
искаме при опръугвляне на дър него правилниците на борсите
жавната намеса въ стоковите ни се изработватъ само отъ управи
борси да се действува много вни телния съветъ на борсата, а не
мателно и пр-вдпазливо, за да не отъ общото събрание на члено
се попадне въ друга крайность, вете на борсовата корпорация.
при която силигв на борсовата То е все едно да кажемъ, че ус
организация ще се н а с о ч а т ъ тавите на акционерните друже
не къмъ усъвършенствуване на ства се изработватъ отъ упра
борсата, а къмъ това какъ тя вителните съвети на сжщитв, а
да се отърве и избътне държав не отъ общите събрания на ак
ната опека. По този начинъ, оба ционерите или че правилника на
че, ще се 'накърнява и авторите народното събрание се изработва
та на държавата, което, разбира отъ бюрото на сжщото, а не отъ
се, законодателя требва винаги самото събрание. Ние сметаме, че
това е едно упощение въ зако
по възможность да избътва.
нопроекта и го посочваме за из
Сега нека пристжпимъ къмъ
правяне при второто и третото
самия законопроектъ. С п о р е д ъ
му четене, понеже не допущаме,
сАЩйя държавата упражнява своя
че подобна аномалия би могла
надзоръ надъ борсигв чр-Ьзъ свои да се подържа отъ некого.
специални пратеници, на които
Както при всички корпора
еж дадени най-обширни права;
ции,
така и при борсата треб
г в иматъ даже право да спиратъ
ва
да
се прокара принципа, че
изпълнението на р-вшенията на
управителния съвъ-тъ на борсата всички права изхождатъ отъ об
до произнасянето на министра. щото събрание; то требва да
Ако и само по себе си това пра бжде, нека ни бжде позволенъ
законодател
во на държавата да се вижда тука този изразъ,
ното
тп>ло,
а
управителния
съ
като много естествено, то ние
ветъ
требва
да
следи
само
за
мислииъ, че при стоковигв борси,
изпълнението
на
неговите
наред
то не само, че не е необходимо,
но че въ тази си форма, то би би — да има въ ржцегв си из
власть. Инъкъ
могло значително да попр-вчи на пълнителната
както на всекждв, така и тука
хода на борсовитъ* работи. Ние
никога не ще сжществуватъ ни
мислимъ, че пр-вди да отиде въ
редъ, ни законность.
проса до министра, по-целесъоб
Въ този смисълъ требва д а се
разно би било, ако правителстве
измени
и буква з отъ чл. 25
ния пратешшъ за подобни решения
на
законопроекта,
като се пре
поиска предварително мнението
достави
на
общото
събрание на
на общото събрание на борсо
борсата
да
определя
всички бор
вата корпорация и чакъ когато
сови
такси
и
права,
а
не на уп
нам-ври, че и това посл'Ьдньото
равителния съветъ.
взема криво (незаконно) решение,
Въ сжщия чл буква е, има и
да отнесе, ако намира за необхо
друга
несъобразность: управител
димо,—-спора до министра. Така
ния
съветъ
се натоварва да сле
ще се изб'вгватъ въ много слу
ди
за
спазването
на сроковете и
чай много нежелателни др*писки
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Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Единъ брой 10 стот.
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Единъ брой 10 стот.
Телефонъ'№ 223.

У р е д н и к ъ : П. ДРАГУЛЕВЪ.
начините за ликвидацията на бор средници нема да се спираме.
совите операции. Струва ни се, Измененията, които еж прокара
че съ това управителния съветъ ни въ новия законопроекъ отно
на борсата се вече прптоварва. сително посредниците въ стоко
Да следятъ за спазването на сро вите борси, еж твърде, уместни.
Една крачка напредъ пред
ковете и начините за ликвидация
та на борсовите операции, това ставлява новия законопроектъ съ
е работа на заинтересуй нитв въвеждането на зъдължителния
страни за всеки случай отделно помирителенъ еждъ. Съ този особи, ако има неизпълнение на сдел но важенъ борсовъ институтъ ще
ка, то има и помирителенъ еждъ, се занимаемъ, обаче, въ една тре
ти статия,
който ще каже своето.
По въпроса за борсовите по

Индустриаленъ дървенъ материалъ.
Предприятието по експлоатацията на държавната гора „Лонгоза", обявява на интересующитЬ се г.г. индустриалци, че е започна
то еЬчението на поменатата гора и има вече за продаване индустри
аленъ материалъ и дърва за r opt не,' отъ Ясенъ, Bptcrb, Габаръ,
Кленъ и Кавакъ.
Пренасянето на материалите, става поср-Ъдствомъ специално по
строена индустриална ж. п. льйии, която се отделя отъ гара Синд/влъ, до въ самата гора.
'
Сведения се даватъ отъ кантората Т. Чакъровъ София и гара
Синделъ.
•
!

Отъ предприятието.

Министерство па ОЗщ. Сгради, Пжтищата и съобщенията.
Главна дирекция за постройкчте на железниците и пристанищата.

Обявление
№ 10355.
Понеже произведения на 15/28 септемврий т. г., конкурсенъ
търгъ, за доставката на 3 мауни за Варненското пристанище, не
се утвърди, то съобщава се за знание на интересующите ее, че
на 14/27 декемврий т. г. въ помещението на Софийското окржжно
финансово управление ще се произведе за слацата цель новъ търгъ.
Офертите требва да се придружаватъ отъ едно подробно опи
сание на мауните и отъ всички общи и детайлни планове, както
и отъ всички книжа и документи, изброени въ чл. 14 отъ поемнит е условия. Офертите ще се изпращатъ на Главната дирекция за
постройките на железниците и пристанищата най-късно до 14/27
декемврий т. г., или да се представятъ на тържната комисиа въ
деня на търга до 3 часа следъ обедъ.
Офертите, постлшили следъ 3 часътъ, нема да се взематъ
подъ внимание. Поемните условия, въ които еж направени некой
допълнения и къмъ които се прилага единъ чертежъ за напречния
разрезъ на мауните, могатъ да се купятъ всеки приежтетвенъ день
и часъ въ Главната дирекция за постройките на желез, и пристани
щата въ София, срещу внасянето на 5 л., въ гербови марки по 1 лв.
София, 19 ноемврий (2 декемврий) 1911 год.

Отъ Главната Дирекция.
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% За страждущитй отъ астма (задуха), отъ боде- ©
®
сти на гърлото и ларинкса!
®

Б Ъ Л Г А Р С К А К Р Е Д И Т Н А БАНКА „ Г И Р Д А П Ъ " .

Ё .Всеки, който иска да се спаси еднъжъ за винаги отъ астма- j r
Ц та, отъ болестите на белите дробове и ва ларинкса, дори @
ф въ най-застарелите и закоренели случаи, може да се отнесе @

Banque Bulgare de Cr'edit „GHIRDAP".
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

Каниталъ, напълпо внесенъ лева зл. 2,000,000.
Запасенъ фондъ и резерви , ,
600,000.
Централно седалище въ РУСЕ.
Клонове: София, Варна, Д о б р и ч ъ , Силистра,. Я м б о л ъ .

® до Г-на A. Wolffsky, въ Berlin, Weissenbourgstrasse, 79. ©
© Сигурностьта на излекуването удостоверяватъ хилядите ате- ®
стати на разположение. Б р о ш у р а д а р о м ъ .
Ц

Извършва всички банкови операции.
Приема влогове съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни книжки,
срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
5°/0 год. лихва за безсрочни влогове.
б% г°д- п за влогове съ сронъ една година и понвче.
Спестовните книжки се даватъ безплатно и вноските както и из
теглянето на сумите става безъ никакви формалности и безъ
• - никакви разноски.
=
Сконтира п о л и ц и , отпуща заеми и открива текущи сметки
срещу гаранция на ценни книжа, стоки и лични поръчителства.

НЕКОЛАИ ЕИРМЛОВЪ — Варна.
(Телефонъ № 135. II уч. ул! „Малка Преславска).
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СПЕЦИЯЛНО
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО & ИНФ0РПАЦИ0ИН0

w^ „ Б Ю Р О " *«

Събира полици за чужда си*тка.
Издава ч е к о в е и прави преводи за по-големите градове въ
===== България и странство.
= =
Купува и продава за чужда сметка всички видове ценни книжа.
- = = УСЛ0ВИК ИАЙ-ЛИБЕРЛЛНИ. i
Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ"

Информира и представлява разни електротехнични фабрики по съоб
щителни и осветлителни инсталации, сжщо и наемане на помещения,
продажби на имоти и служби по всички отрасли на търговията,
промишленостьта и занаятите.
Всеки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потребни за гр. Варна, провинцията п странство. Приематъ се и застра
ховки: за животъ на д-во »Ню-Ио{къ" и за пожаръ на д-во „Фешксъ".

ssBss&ssa
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Обява.
Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина за шевъ, която
работи на лт»во и на
дт>сно струвайки
много ефтино?

Дири се за една солидна търговска кжща въ
Одеса (Русия) служащъ за търговски кореспон
дента добрт, владЬящъ говоримо и писмовно бъл
гарски и ромжнеки езици.
За св-Ьдения и споразумение въ редакцията.

^"^ Изисквайте винаги прочутата

Кредитно Акционерно Д-етво „НИВА"—Каварна.

«арка „ D i i r k o p p "

SOCIETY DE CREDIT P A R ACTION „ N I Y A "
=
a CAVARKA. = =
ВЛОГОВЕ П Р И Е М А :

Реномирана въ целъ светъ за ней
ната здравость и красивость.
Отнесете се за по-подробни сведе
ния при Генералния Представитель:

БЕЗСРОЧНИ съ: 5% г. лихва; СРОЧНИ за 1 г. съ 6% год. лихва;
СРОЧНИ за 3 г. съ 7% 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 срещу лични и реални гаранции; откри
ва специални текущи сметки на кредитоспособни земледелии и тър
говци, срещу залогъ и ипотека на движими и недвижими имоти, сре
щу добитъкъ, земледелчески произведения, машини и ценни книжа;
шкоитира и инкасира есекакви 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.

САМУЕЛЪ -~ ВАРНА.
м!*»зяй»вН|»вй«*лг^яадн^^

кжщата

ПЕТРОВИЧЪ, КИРЧЕВЪ С в
въ София

sgsSU
че| нейния съдружнпкъ и управитель М. Еметовъ, дългогодишенъ митнически управитель, се сдоби съ вещи по митническата слу
жба помощници и възобнопи специалния отделъ на кжщата за обмитваве на разни вносни и износни стоки при митниците София,
Варна, Бургасъ и Сомовитъ. Г. г. търговиите, както отъ градътъ
София, тъй и отъ провинцията, които би й възложили работата си,
ще намерять при нея най-голъма редовность и възможната бързина.

.fr^ щ а т а

-**

ЯНКО ЯН. ТИНКОВЪ & С-И2.
Русе — срйщу Восншзя Сл»дъ.
Търговска к ж щ а за колониални, акелФзарски и боя
джийски стоки иа едро.

продава:

Разни видове соль, руска газь, аиадолски восъкъ, цнментъ
и хидравлическа варь отъ известната фабрика „ПАНЕГА* и купу
ва и продава разни стоки за чужда i сметка.

№-

3!

Тя доставя, ср'вщу комисиона, ц-вли вагони сурови железа,
цимеитъ, хидравлическа варь, телени гвоздеи, сита
и пр. по спецификация.
Телеграфически адресъ: Т а н к о в ъ , Русе,

Брой 300

Стр. 2

„ТЪРГОКВСИ ФАРЪ'
ПРОЕКТЪ.

Ссфпя 1912 год.

Международно Изложение
Юний-Августъ.
Подъ почетното председателство на Господинъ Министра на
Търговията и Землед-влието съ подкрепата на Кметството.

Земледелие, Индустрия, Търговия, Искуство, Просве
та, Хигиена, Съеспи продукти и Спорта.
БЮРОТО НА КОМИТЕТА: № 5 ПЛОЩАДЪ АЛЕКСАНДРЪ I.
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В. Щ А А Д Е К Е Р Ъ
Варна — Русе — ПлЪвенъ.
най-гол1шъ склядъ
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съ:

МОТОРИ за бепзпиъ, МОТОРИ за нафтъ,

ГАМШШОРН»
ПАРНИ гарнитури вършачки, всякак

I

ви ПарНИ ШаШИНМ за индустриялни цЬли.
Всичко отъ ф а б р и к а т а

Рустонъ, Орокторъ и O-ie Л-тдъ
Линколнъ — Англия. т
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Любители на хубавото пиво!
Пийте само Варненското пиво „ГАЛАТА", защото то е единственното
гарантирано отлежало и здравословно пиво, което сега се консумира въ из
точния край на царството. Само пивото .ГАЛАТА* е запавило качеството
си, което имаше и пр-взъ зимния сезонъ, а за доказателство на това еж.: ху
бавия му давтъ, гъстата п-вна и приятния му вкусъ.
Фактъ е вече, че представителите на фабриката .ГАЛАТА" въ другигв градове еж. доволни отъ пивото .ГАЛАТА" и съ гордость го прода
вать на клиентите си, защото т1шъ не се изпраща размлтено пиво, както
на представителите на други некой фабрики.
Фабриката .ГАЛАТА" има вече и свой буфетъ съ градина разположенъ надъ фабриката на най-високото и хубаво место, отъ КАДВТО града
Варна, околностьта му и морската повърхность иматъ приятна и живописна
гледка.

Любители на хубавото пиво,

Пийте

само в к у с н о т о . . Г А Л А Т А "

пиво.

Бориславъ — Плйвенъ.
Пушачите и любителите на добрите тютюни ще намерять най-добри
и ароматични папироси отъ Плевенската фабрика за тютюнъ и папироси

„Бориславъ*
на всекАде въ добре уредените магазини п продавнипи на тютюнъ.
Папиросите на .Бориславъ" на ВСЪКАДЪ се предпочитать.

„Оригйпблъ" - „Original"
отъ фабриката

Frister & Rossmann
основана въ 1864 година.
Единствена, най-усъвършенствувана, бързошевна и солидно конструирана

шевна машина

„ О Р И Г И Н А Л Ъ " н*ма съперница!
Благодарение на преимуществата
й пр-Ьдъ другит-Ь машини
1
има вече въ употребление I /» милиона машини.
Г. г. търговци искайте каталозите еъ експортните ц*ни и
условия отъ:
Генералния представитель за България

<

Ат. К. НЪтцовъ — София.

1ул. Трапезипа № 6.

Телефонъ № 1143.

ЗАКОНЪ
зл данъка върху приходи!*
ГЛАВА I.
Общи положения.

втожителитЬ не СА обложени за вършението на подобни операции въ цар
ството.
Приходи отъ акции на дружества,
които СА обложени и плащатъ да
нъкъ по тоя законъ въ царството, не
се облагатъ у акционерите.
Чл. 13. Приходитв отъ тая катего
рия се облагать съ данъкъ, безъ да
се спада за разходъ или за каквото и
да било друго, по следующия размеръ:
4% за приходи до 7.500 лева вклю
чително ;
5% за приходи до 12.000 л., вклю
чително ;
6% за приходи до 20.000 л., вклю
чително;
7% за приходи отъ 20.001 лева и
нагоре.
ОгЪдва.

Чл. 1. На данъкъ върху приходигв
подлежатъ всички приходи, нроизходящи: 1) отъ недвижими имоти, които
се облагать съ данъкъ върху сгра
дите ; 2) отъ движими капиталя и
ценности; 3) отъ съвместното действие
на капитала и труда, и 4) отъ лич
ния трудъ. Изключение правятъ при
ходигв, предвидени въ чл. 5 на тоя
законъ.
Чл. 2. Приходитв, споредъ източни
ците си, се двлятъ на следующигв
петь категории;
A. Приходи отъ недвижими имоти,
ХХ-та Сесия на Софийска
които се облагать съ данъкъ върху
сградите,
та Търговско-ИпдустриB. Приходи отъ движими капитали
ална Каиара.
и ц-внности,
—=•==—
В. Приходи отъ търговия, индус
трия и занаяти,
Заседание на21-й ноемврий 1911 г.
Г. Приходи отъ свободни занятия,
Председателствува г. Сг. КарадД. Приходи отъ служебни занятия.
Чл. 3. Съ данъкъ върху приходит* жовъ. На дневенъ редъ СА въпроси
се облага неочистения (бруто) приходъ, те : списъкътъ на суровите и полуоследъ като се спаднагь отъ него раз бработени материали за индустриал
ходите, необходимо присАщи на за ните заведения; удобрение некой по
нятието, отъ което се добива прихода. становления на бюрото на камарата;
Въ никой случай разходите за об- избиране членове за сконтовите ко
държане на данъкоплатеца и семейст митети при некой клонове на Бъл
вото му не се изваждатъ отъ прихода, гарската Нар. Банка; и нужда отъ
индустриаленъ иаотекаренъ кредитъ.
подлежащъ на облагане.
Но списъкътъ на суровитп ма
Отъ облагаемите приходи, предви
дени въ чл. 1, точки 3 и 4, се спа териали. Секр. д-ръ Ив. Златаровъ.
дать застрахователните цремии за жи- Тази година участвувахъ въ комисия
вотъ или инвалидность а така САЩО та при министерството на търговията,
пенсионните удръжки на облагаемото която имаше да изработи списъка на
лице, въ размерь най-много до 300 л. суровитв и полуобработени материа
ли, които се пропускатъ безъ мито.
годишно.
Тамъ
азъ констатирахъ единъ печаПредприемачите, доставчиците и
разните закупувачи (чл 25) се обла лепъ фактъ : комисията е лишена отъ
гать върху общата стойность на вевко напълно компетентни хора, които да
познаватъ техниката и нуждите на
предприятие.
разните
индустрии, и следователно,
Чл. 4. Длъжни СА да плащатъ дчсАдбата
на нашите тдустрии се ренъкъ върху приходигв:
а) всички български и чужди по щава отъ хора, гоито не всички СА
даници, живущи въ царството и вънъ посветени въ работата.
Това и други обстоятелства ни ка
отъ пределите му, за приходитв си,
които иматъ източника си въ терито рать да се загрижимъ по сериозно за
САдбата на индустриалците.
рията на царството;
Следъ кратки дебати, реши се да
б) всички юридически лица, които
се
иска отъ министерството да пре
иматъ седалищата си въ царството,
или ако нематъ такива, иматъ кло достави на камарата, да изработва
нове, представителства или агенции въ предварително казанигв списъци, кои
царството или получаватъ приходи, и- то да представя съ мотивиранъ домащи източника си въ територията на кладъ на министерството за да се
иматъ предъ видъ мотивите.
царството.
Мина се къмъ втората точка отъ
дневния редъ: удобрение нпкои по
ГЛАВА II.
становления на бюрото на кама
Приходи отъ недвижими покрити
рата. Следъ обясненията, които даде
имоти.
секретаря, събранието удобри поста
Чл. 10. Приходите отъ недвижими новлението.
3-та точка отъ дневния редъ: из
покрити имоти СА: наемите въ пари
биране
членове на сконтовитгь ко
или въ натура отъ разните видове
сгради и незастроени места и други митети при нпкои клонове на Бъл
имоти, които не се облагатъ съ позе- гарската Нар. Банка.
Избраха се съ явно гласоподаване
меленъ данък ь.
следните
лица; Луковитъ: К. БоядЗа всеки наемъ требва да се пред
жиевъ,
Ив.
Стоевъ, търговци; Черстави на финансовия началникъ, найкъсно въ единъ месецъ отъ деня на венъ Брегь : Л. В. Царвулковъ и В.
наемането, редовенъ, надлежно завЪ- Велчевъ, търговци; Берковица: Г.
ренъ договоръ, или писмено необгерб- Клисурски и Б. Биволарски, търговци;
вано заявление отъ наемодавеца и на Радомиръ: Г. Дадовъ и Д. Стефановъ
емателя, въ което и двамата излагатъ търговци; Фердинандъ ; Ст. Клисур
размера на наема и условията на нае ски и Ив. Ковачевъ, търговци; Орхание: В. Петковъ и Ив. С. Вълковъ,
мането.
Отъ годишниятъ наемъ на покри търговци.
4-та точка отъ дневния редъ: нуж
тите имоти се спадатъ: 1) лихвите на
да
отъ индустриаленъ ипотекаренъ
ипотеките, тежащи върху слщите имоти, ако се докаже отъ заинтересо кредитъ.
Пргьдседателъ; Сш. Караджовъ.
вания, че тия заеми СА сключени из
ключително за САЩИГВ имоти, а не за Понеже у насъ нема още индустри
търговия индустрия или за други как ални банки, които да улесняватъ съ
вито и да било цели; 2) 10% отъ кредитъ нашата индустрия, требва
наема за поправка, застраховка и по Българската Нар Банка да откупва
гашение, и 3) данъка върху сградигв ипотеченъ кредитъ на индустриалци
те, тъй каш този кридитъ е отъ гои връхнините му.
Чл. 11. Приходите отъ тая катего лема нужда и важность за развитие
рия се облагатъ съ данъкъ, както то на индустрията.
Хр. Калпакчиевъ. Нуждите на ин
следва:
дустриалните
предприятия постоянно
2% за приходи до 5.400 лева вклю
се разширяватъ, а съ това и сред
чително ;
З'/e за приходи до 7.500 лева вклю ството за твхното задоволяване се
увеличаватъ. Големо престАпление е
чително ;
4% за приходи до 12.000 л., вклю дето Б. Нар. Банка спре ипотекарния кредитъ. Действително, има сега
чително ;
5% за приходи до 20.000 л., вклю единъ законопроектъ за този кредитъ,
но онова което се дава съ него на
чително;
индустриалците
е твърде малко.
6% за приходи до 50.000 л., вклю
Ал. Кцровъ говори САЩО за нуж
чително ;
7% за приходи отъ 50.001 лева и дата отъ ипотекарния кредитъ.
Реши се да се иска учреждаване
нагоре.
на такъвъ кредитъ при Бъл. Народна
Банка, като се прокара приготвения
ГЛАВА III.
отъ Банката законопроектъ като се
Приходи отъ движими капитали и увеличи процента на кредита.
ЦЪННОСТИ.

Чл. 12. Къмъ тая категория при
ходи се отнасятъ лихвите, дивиден
тите и всекакъвъ видъ произведения
отъ движими капитали и ценности,
какъвто видъ да бАдатъ те, а именно:
а) акции и делове отъ всекакъвъ
видъ дружества;
б) облигации отъ всекакъвъ видъ
заеми български и чужди, съ изклю
чение на изрично освободените съ
специалните за твхъ закони;
в) всекакъвъ видъ вземания; ипо
течни, привилегировани и по доку
менти съ незаверепи подписи;
г) влогове срочни и безсрочни въ
кредитни учреждения и у частни лица;
д) парични гаранции;
е) ренти всекакъвъ видъ;
ж) изпълнителни листове, решения
отъ арбитражни сАдилища, спогодби
и други такива книжа;
з) текущи сметки, съ изключение
на търговските текущи сметки, во
дени между банкери или между тър
говци или банкери съ търговци, ко
гато тия сметки не прикриватъ сключенъ ваемъ, отворенъ кредитъ или

влогь, я оря това ваекателят* или

Заседание на 22-tf ноемврий.
На дневенъ редъ еж въпросите;
избиране членове за информационно
то и занаятчийското бюро; назначе
ние почетни членове — кореспонденти
на камарата; и по кредитите на окрлжнигв съвети за професионални учи
лища и курсове.
Избраха се за членове на занаят'
чийското бюро: Н. Иетровъ, П. Ивановъ, Г. II. Пвевъ, Ис. Авр. Моше и
Хр. Калпакчиевъ.
Информационното бюро: Д. Ганчевъ, Д. Беровъ, Герасимъ Ангеловъ.
По втората точка отъ дневния редъ,
прие се:
1) Да се делегира на бюрото правото
да назначава прёзъ годината почетни
членове кореспонденти, гдето се укаже
нужда: и
2) Провъзгласява се г. д-ръ Вергунъ за почетенъ членъ-кореспондентъ на камарата въ Петербургъ.
По кредитите на окржжнитв съве
ти за професионални училища и кур
сове, прие се:
1) Да се нека отъ министерството
да задължи окр. съвета да щгвдвиж-

Съ неуговорката въ рапорта, че
датъ суми за професионални училища образците се искать обратно, мини
и курсове, а за онези съвети, които стерството разбира, че образците не
не СА предвидели исканите суми, ми ма да се възвръщатъ. Въ другъ, не
нистра да упражни правото си, кое кой митници отпосле, следъ месецъ и
то му дава чл. 45 отъ закона за окрАЖ- повече искать да имъ се възвръщатъ
нигв съвети и самъ впише нуждни- и съ това се създавать освенъ излиш
тв суми.
ни преписки, но министерството Сд
2) Да се иска уреждане по законо- поставя въ невъзможность да удовле
дателенъ редъ въпроса за откриване твори такъво искане, защото или че
професионални курсове, като креди образеца е унищоженъ, като непотретите, предвиждани отъ министерство бенъ или пъкъ като безъ особена
то на търговията и земледвлието, а стойность е разваленъ или счупенъ,
окрАЖНитв и общински съвети за скАсань и пр. при преглеждане още
професионални курсове се пръдоста- отъ самата експертна комисия.
вягь на разположение иа търговски
Вследствие на това, за да не ста
те камари.
вать за въ бАдаще грешки по из
пращането на образците за експерт
Заседание на 23-й ноемврий.
ната комисия, предписано е до митни
I-ва точка отъ дневния редъ: удо ците за изпълнение следното:
брение списъка на синдици за ис1) Върху купона .покана" на по
паднали въ несъстоятелност^ тър щенските записи, съ които се изпра
говци.
щатъ суми за възвръщането образцитв
Подложенъ на гласуване, удобри се по пощата или по железницата, да се
приготвения списъкъ.
отбелезва обззатешо къмъ кой раПо САЩИЯ въпросъ се реши:
портъ по спора за тарифирането се
1) Да се иска отъ министерството отнася записа.
на пра БОСА дието да рязаоредя съ
2) Въ рапортите, съ които се подокрАжно да се назначаватъ синдици насятъ споровете за разрешение отъ
и отъ списъка, представенъ отъ тър експертната комисия, да се указва ис
говската камара.
кали търговеца да му се* възвърне
2) Подържа се решението, взето образеца или ие.
по този въпросъ отъ първия кон3) Ако образците СА отъ такъво
гресъ на търговските камари, въ сми- естество, че изпращането имъ въ ек
съль, пря всека несъстоятелноеть да спертната комисия е невъзможно да
има синдикъ и помощникъ. отъ кои стане по пощата, а по железниците,
то единъ да блде взетъ обезателно въ такъвъ случай требва търговеца
оть списъка на търговци, посочени да изпрати нуждната сума за првотъ търговските камари и да се иска носъ на стоката отъ гарата до мипчда се вземе въ внимание отъ надлеж стерството и обратно, както й за герния министъръ.
бовъ зборъ, фрахтъ и" пр. Ако отъ
Избиране членове за помирител тая сума озтане неизразходвано, ще
ния сядъ при камарата. Съ явно се повърне на правоимащия въ по
гласоподаване, избраха се следните щенски марки.
лица: индустриалци: Ст. Пипевъ,
4) Да се направи точна справка
Иор. Джумалиевъ Хр. Калпакчиевъ,
какви
образци, по които експертната
Ц. Паяковъ, Д. Беровъ, д-ръ Добревъ
комисия
се е произнесла, не СА ощо
и инжен. Ст. Анастасовъ. Занаятчии:
Н. Петровъ, II. Ивановъ, П. Силда- възвърнати въ митницата и' ако това
ровъ, Г. Чохаджиевъ, В. Николовъ, не е направено защото заинтересова
Г. Т. Пеевъ и Г. Станевъ Търговци; ните не СА предали суми за възвръ
Р. В. Мирковичъ, М. Лъсковъ, Г. Ги- щането на образците да се поканнтъ
невъ, Н. Колищърковъ, Д. Гаичевъ, да изаратятъ такива въ министерство
Янко Икономовъ, Т. Балабановъ, Я. то или да посочатъ кому да се пре
П. Митрошиновъ, Ил. Соколовъ, П. дала тъ въ София за твхна сметка,
Образците не придружени за въ
Пипевъ, Н. Ивановъ, Ст. Петровъ, Г.
Ангеловъ, Хр. Бъкловъ, М. Ангеловъ, бддвще съ суми за разноски по въз
инжен. К. Цековъ, Ив. К.Божиновъ и връщането имъ, ще останатъ въ ми
нистерството и следъ изминаване нуж
Н. Божиновъ.
дата отъ твхъ то ще ги счита за изо
По въпроса се прие:
1) Членовете да пропагандиратъ въ станали и ще ги използува или за
своигв сфери за прибегване до поми- музея при министерството или ще ги
рителенъ еждъ; 2) да се разгласи отъ продава за сметка на притежателите
страна на търговската камара за сд- имъ, безъ да взема нърху си отговорществуването'на този САДЪ, макаръ, ность за добитата цена.
че вече е правено това; и 3) задъл
жителното прибегване до помирите•ГШАЗИНЪ
ленъ еддъ е невъзможно, а по-добре
е да се иска създаването на търгов П. С^Пипевъ & Синове - София,
ски

САДИЛИ ща.

Гласуване бюджета на камарата
за 1912 година. Целия бюджетъ въз
лиза на обща сума въ приходъ и раз
ходъ на 109,010 лв., която се разпре
деля както следва: личенъ съставъ
29,760 лв., ПА1НИ и дневни на члено
вете на камарата и бюрото за изучване икономическото положение на
района на камарата и др. командиров
ки 7000 лв., канцеларски разноски,
мобилировка и телефонъ 3,500 лв.,
наемъ помещение 4200 лв., отопление
и осветление 800 лв., библиотека 1500
лв., облекло на разсилните 350 лв.,
за премии и субсидии за популярни
книги и списания по търговията ин
дустрията и ванаятитЬ 2,200 лв. То
зи параграфъ миналата година е билъ
3,200 лв., но тази година се намаля
ва съ 1000 лв., понеже не се пред
виждате субсидии както миналата го
дина на двата алманаха по 500 лв.,
на всеки единъ. Предвидения кре
дитъ ще се раздава отъ бюрото на
списания, книги и вестници, споредъ
полезностьта имъ. За отпечатване про
токолите за 1911 г. 1500 лв., за по
държане вр. практически търговски и
занаятчийски курсове и вечерно тър
говско училище въ София 9,000 лв.,
за специализиране занаятчии и пр. въ
странство 8000 лв., за издръжка на
търговско училище въ София 12,000
лв., за вечерни и неделни беседи но
икономически въпроси 400 лв., за по
собия на частни професионални учи
лища и курсове 2,000 лв., за повръ
щане надвзети връхнини на камарата
400 лв., за лихви и погашения за за
ема по постройката на търговска па
лата 10,000 лв., помощи на популяр
ни банки 1800 лв., изплащане дълго
вете на камарата 7,000 лв., субсиди
ране български търговци, установени
въ чуждите тържища, съ действующи
за развитието на българ. вносъ тамъ
1,500 лв., фондъ за занаятчийско-промишлена изложба 1000 лв., непредви
дени разходи 4500 лв.

По възвръщането на образ
ците* пр-вдетавяни ьъ
експертната комисия.
Съ окрАжно предписание Министер
ството на финансите вменяваше въ
обязаность на управителите на мит
ниците, щото, когато вследствие изя
веното несъгласие на търговеца вър
ху декларацията по тарифирането и
np.ua стоките, се изпращатъ образ
ци отъ последните и търговците ис
кать да имъ се възвърнагь следъ ре
шението на експертната комисия, да
се изпраща и нуждната сума за пре
возна такса и пр. въ пощенски записъ.
Че образеца се иска обратно, некой
митници отбелезватъ това въ рапор
тите си, безъ обаче, да указватъ и
номера на пощенския записъ, за да
може министерството да разбере сума
та ва кое обарзци се касае.

••^-ЛДоставя по поржчка отс^провинцията
хубави модерни платове по сезона, всЪкакв»
кадифета, готови пердета и перделици и всЬкакви манифактурни стоки по най-изискания
вкусъ и висока качественность.
Мостри се пращатъ при вевко поискване.

ХРОНИКА.
Както съобщихме миналия ПАТЬ,
вестника ни встАива вь четвъртата си
година и отъ 301 б»ой той ще излиза
4 ПАТИ седмично, а именно; въ неде
ля, вторникъ, четвъртъкъ и САбота.
Забраненъ износъ отъ Турция.
Предъ видъ на местни нужди, Ото
манското правителство е забранило
износа на царевицата отъ Скутари и
вилаета му (Албания).
Законопроекта за изменение закона
за митниците.
На 26 т. м. въ Министерството на
финансиите започна заседанията си
комисията, която е натоварена съ из
работването законопроекта за изме
нение и допълнение на сегашния за
конъ за митниците. Както бехме
съобщили въ комисията взематъ уча
стие и секретарить на Бургаската и
Русенската търговски камари, г. г,
Д-ръ Тошевъ и Дончо Ивановъ,

Врой 3 0 0

Стр. 3

„ТЪРГОВСКИ Ф А Р Ъ *

Т Ъ Р Г О ВС К И БЮЛ Е Т И Н Ъ
Индустриалния съвътъ.
При Минисгерството на търговия
та и земледелие™ ще има заседа
ние та 30-й ноемврий. Ще бждатъ
разгледани законопроекта за узако
няване на некой дадени концесии
и редъ заявления за искани конце
сии и облаги.

сови деятели — трима купувачи и
трима продааачи.
Иска и апелативна инстанция на
помирителния еждъ, председателству
вана отъ единъ членъ на окржжния
еждъ. Това за стоковите борси е не
обходимо, защото тамъ има разграни
чение въ интересите на членовете —
продавачи и купувачи. А въ помири
телния еждъ, съсгоящъ се отъ трима
души, както е предвидено съ една са
мо инстанция, не ще бждатъ пред
ставяни еднакво едните и другите.
Винаги ще бждатъ 2 купувачи и
единъ продавачъ или обратно.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

№

Брашна.

МАНИФАКТУРА.

1140
11-80
11-80
12-—

4
6
8

Варненско тържище.

Варна, 29 ноемррий 1911) год.
Зимница.
Изввстията о т ъ Европа
е ж безъ изменение; Америка, обаче,
още продължава с ъ слабата си тен
денция безъ да прояви некакъвъ
Закриване сесията на Софийската
признакъ з а повишение.
Търговско-Индустриална Камара.
Тукашното т ъ р ж и щ е о т ъ 2 — 3 дни
На 27 т. м. въ неделя, 10 часа при
е
по-слабо;
купувачите е ж т в ъ р д е въз
ди об-вдъ, следъ изчерпване на днев
държани и сделките ставать много
ния редъ Софийската Търговско-Инбезохотно.
дустриална Камара закри ХХ-та си
Въ борсата днесъ имаше 10 вагона
редовна сесия, съ кратка благодар
ствена р-вчь отъ подпредседателя на Командитното дружество Ив. Нед- продадени по: 16'40 за S 2 % , 5 5 либри до 17-377» за 37» 7о, 597» либри.
камарата г-нъ Ст. Караджовъ. Про ковъ и С-ие въ Габрово.
Кукурузъ.
Следъ едно нередовно
винциалните членове на "камарата еж.
Почти всички индустрии зародени бързо затвърдяване, причинено главно
заминали вече по домовете си.
въ гр. Габрово, българския Манчес отъ нуждата за сгока, тукашното
теру еж. успевали съ голема полза т ъ р ж и щ е отиде днесъ по-слабо, безъ
Сточна тарифа между България и за акционерите имъ и въобще за цеобаче, да може да се к а ж е какво щ е
Русия.
лото царство и за това намъ е прцРуското Черноморско параходно дру ятенъ дългъ да хроникираме тука и бжде у т р е . Днесъ в ъ борсата имаше
жество е направило поетлшки предъ съобщимъ на широката пубкика че 49 вагона, продадени по 14 05 лв. за
Главната Дирекция на Бъл. Дър. Ж е  Командитното дружество Ив. Недковъ всички партиди.
Рмжъ. Днесъ по-слабо; 3 вагона
лезници и пристанища, като е пре и С-ие отъ 1-й янугрий 1911 год. се
по
14*80; общата тенденция за този
дложило сноето посредничество, за преобразува въ акционерно.
артикулъ си остава, обаче, твърда.
уреждане на сточна тарифа между на
Факта че дружеството, подъ мждЕчемикъ. Б е з ъ изменение твърдо;
шити и - Юяшо-Рускигв железници. рото управление на г. Ив. Недковъ,
Дирекцията, споредъ както се нау безъ да се правятъ допълнителни днесъ 1 вагонъ по 15'35.
Бобъ Обща тенденция слаба; днесъ
чаваме, е възприела по принципъ то вноски въ растояние само на 5 год е
само
12 торби по 25*25.
ва предложение и е решила въ нача увеличило капитала си отъ 100,000
лото на идущата година да влезе въ лв. на 218,224 лв, и 74 ст. показва
Бургаска борса
преговори за уреждане тоя въпросъ. и обещава че дружеството ще има не
26/XI911 г.
съмненъ успехъ въ бждаще.
Днесъ
на
борсата
имаше 47 вагона
По възобновяването на видински
Проектираното дружество ще се
житарски сборь.
Зимница имаше 31 вагонъ, прода
състави съ основенъ капиталъ отъ
Вследствие молбата на видинските 250,000 разпределенъ на -500 акции дени по следните цени: 1640 лв. 7о
търговци-житари, Русенската Търгов- го 500 лева всека една съ срокъ за за 56 либри отъ Борисовградъ до 18
ско-Индустриална камара въ общото 30 години.
лв. 7о за 617* либри отъ Стралджа.
си годишно събрание на 19/XI т. г.
Жито имаше 5 вагона, продадена
Подписката се открива на 28 но
е решила да ходатайствува предъ Ми емврий т. г. въ 9 часа сутриньта въ по следните цени: 19-35 лв. 7о,-за
нистерството на търговията и земле кантората на фабрика „Александръ* 617* либри отъ Ямболъ, до 20/05 лв.
делие™ да направи потребното за и ще трае до 5 декемврий 6 часа 7о за 61 либри отъ Чирпанъ.
възобновяването на видинския житар вечерьта включително.
Кукурузъ имаше 47* вагона, про
ски сборъ. Той е билъ закритъ отъ
При подиисването се внася 30 7 0 дадени по следните цени: 14-15 лв. 7о
1 януарый т. г., съ което нещо се е отъ стойностьта на в с е к а акция отъ Ямболъ, до 14"20 лв. 7о отъ Бо
нанесълъ силенъ ударъ на житното (150 лева) срещу временна расписка рисовградъ.
тържище въ целия Видински Окржтъ. издадена отъ дирекцията на „ Фабри
Рмжъ имаше 4 вагона, продаде се
Камарата е вече направила нужднитв ка Александръ", Останалата сума отъ по следните цени: 14-85 лв. °/0 за52
постлшки предъ министерството
стойностьта на акциите се внася вед либри отъ^ Папазлии, до 15 лв. 7о за
нага следъ учредителното събрание 56 либри отъ Ямболъ.
Една телеграма отъ 18 ноемврий
на дружеството.
Ечемикъ имаше 17* вагона, про
пратена отъ София до Петербургъ,
Дружеството ще се занимава съ даде се по 16-20 лв. 7о о т ъ Ямболъ.
гласи: „Въ свръзка съ предстоящите фабриковането на стоманени и же
Фий имаше 1 вагонъ, продаде се
въ близко бждаще търгове за достав лезни лопати, кожарски машини, кон- по 17 лв. 7о о т ъ Карнобатъ.
ката на Министерството на шьтищата плекгни трансмисионни! инсталации
и съобщенията 8,000 тона вжглища, и др.
министерството се е обърнало къмъ
Пожелаваме му траенъ успехъ.
Донецките мини съ молба да му_се
Чуждестранни борсови
доставятъ образци отъ влглища и Захарната ни търговия съ Русия.
съобщения.
цени".
Благодарение на лошия урожай на
Все пъкъ въ свръзка съ сжщия въ цвеклото въ Германия и Австрия, тя
Варна, 2 9 ноемврий 1911 год.
просъ ние бехме съобщили въ вест въ последно време се доста много за
ника си неотдавна, че не само г. мн- сили, понеже въ Русия урожая, срав Анверсъ зийн. твърдо 19
нистръ Франгя е поискалъ образци, нително беше добъръ. Само отъ 1-ий
„ кукур.
„ 18,50 пов. 2 5 ст.
но и че той е получилъ вече такива, септ1!мврий до 15 ноемврвй е внесена Враила зимница
'
заедно съ формуляри за опознаване въ царството отъ Русия 38,571 пуда
17о смесь 18-30 пов. 0 5
II
на анализа и качествата имъ, а даже, или 771420 кгр. захарь.
, 17 75 „
^
)> 4 7 .
носящъ образците и формулярите,
„
„ 97, ,
16-90 „
15
както и цените, пристигнала, е въ Со Една поправка.
Мондонъ зимн. твърдо
фия единъ миненъ инженеръ, като
„ кукурузъ твърдо _
Въ бюлетина относно акциите на
представитель и пълномощникъ на разните банки и кредитни д-ва, както Ню-Иоркъ зимн. декем. 95 7в спад. 7в
Горно-заводския съюаъ на Руския югъ, и за размерите на техните капитали,
. . .. „
май 1017s „ •/•
който да третира за доставката и да по опушение се бележеше, че капи
„
„ юли — безъ сделки
вземе участвие въ произвеждане опи тала на местното кредитно д-во „Зора"
, кукур. декем.
„
тите съ това руско гориво. Но въ е 2 0 0 хиляди лева, че резервите му
„
„
май безъ сделки
„Финан. Обозр." подъ надсловъ: Ек- еж 26 хиляди лева и че акциите му Б.-Пеща зимн. априлъ 1185 безъ изм.
спортъ на въглищата четемъ следно се котиратъ' 105—110 лева. Длъжимъ
„
кукур. май
8'44 „ я
то. — „Съ цель за опознаване българ да явимъ, че капитала на сжщото д-во Берлинъ зими. декем. 205*25 пов. 0 2 5
ския пазарь, а най-вече българските е 5 0 0 хил. лева, резервите му надмии
о
май
215— , 1
железни пльтища съ качествата на до- наватъ 70 хил. лева, а акциите му се
„ р ж ж ь декем. 185*50 , 1
нецкото минерално топливо по реда котиратъ вечъ до 250 и даже до 255
„
,.
май 194 60 „ 35 м.
на доставката пробни партиди отъ не лева. Д-во „Зора" отъ 1—2 години
„ кукурузъ декем. безъ сделки
го, съвета на съезда на горнопромиш- насамъ така прогресира въ вевко от Ливерпулъ зим. март. 7.2 7в спад. 7в
ленниците отъ Руския югъ пристж.- ношение, че завзе местото на единъ
.. ,
„ май 7.17в , 7г
пиха вечъ къмъ организирането експе важенъ факторъ въ кредитното дело
„ к у к у р . януар. 5.87в „ 78
дицията въ България. Предприетата на тържището ни. Ние дълбоко съже„
,
февр. 5.67в
„ 78
отъ съвета на съезда мерка ще има ляваме, че по несъглеждане, е била
7*
Чикаго
зимн.
декем.
92
7в
»
съвсемъ важно значение не само за вмъкната подобна грешка въ бюлети
78
„
„
май 967e
донецката каменовъгленна промишлен- на ни, гдето се е бележилъ капита
7«
,
юлий
93
7в
,,
ность, за целия промишленъ животъ ла и резервата му така много нама
я
„ кукур. декем. 61 /в пов 78
на Руския югъ. Предвидъ на това съ лени, а сжщо и акциите му така низ
май 627 8 „ 78
езда се обърка къмъ министра на тър ки ценими, когато то е едно отъ
„
юлий
62 7в » 7«
говията и промипленностьта съ хода първостоящитв д-ва.
тайство за оказване съдействие, щото
руските дипломатически представите
ли въ България, руските консуси и
Варна, 29 ноемврий 1911 год.
вищеконсули да правятъ всички улес
№
00 75 кгр. торба 20*— лв. .
Гравдъ хотелъ
нения на представителите на съвета
, — 19-50
№
0 —
„ПАРИЖЪ'М1ловдивъ
и да ги ошьтватъ въ изпълняването
, — 18-50
№
1
—
е
единственния
рвномираиъ,
първоо
отъ техъ на горната задача". И ние
№
2
—
.
—
1
8
разрядвнъ,
фамилияренъ
хотелъ
знаемъ, че на руските консули еж. да
о
№ 3 —
„ - 17-50
въ аристонратичвената
часть
дени на време инструкции да оказватъ )
М47, —
на Пловдивъ.
. — 15-50
съдействуването си. Нещо повече, че,
На всичките стаи гледката е про
въ последно време, въ едно заседание
сторна и величественна.
на Особенното съвпщание при Мини
Воичната мобилировна о нова и
стерството на търговията и промодерна.
мишленностъта
въ Русия, подъ
Памучни нрЗшди
П
р
и
х
о
т
е
л
а
има отличвнъ
ресто
председателството на управляющъ кан
ранта
и
нафвнв.
Варна, 29 ноемврий 1911 год.
целарията на министра д. с. с. В. В.
Телефонъ № 140.
Прилежаева, е съставенъ подробенъ
Варненска
— „Борисъ"
ЦВНЙ УМЪРЕНИ.
планъ но работата на експедицията,
св
№ 4 л. зл. 11-95 пак.
Ш
Притеж. и съдържатель:
която се организира за практическото
ш
р=;
1 2 - I»
11
"
Я
И
Нейно
Узуновъ.
изучаване пазарите на-Близкия Из1210 и
!»
"
»1
I
I
•S
S
токъ и на която еж. дадени обширни %а ^ - ^ • ^ m w v - w i i - ^ a - T g ^ n s r a T g g n
1220 II
са Э
II *** II
II
инструкции по предстоящата експе
12-40
за
1>
1
*
I
I
I
I
н
Ппидт/тт
влачене вълна съ чепдиция на въглища въ България.
«
е..
1265
и
1
4
II
и
it
Д а у ( Ш Ь калка, 1ерманска система
| &
1305 н
it 1 " и и
и ярмомЪлка, английска система, се
13-45
Бургазската Търговска Камара и за продаватъ на много износна цена.
„ 18 „ „
конопроекта за борситЪ.
За споразумение при II. Стамовъ
Английски 1к-во
Бургаската Търговска Камара на книжарь — Варна.
мира законопроекта за борсите до8/12
№
1270
бъръ и по принципъ приемливъ. Ис
8/14
12-75
и
ка само и з в е с т и поправки въ некой
12-85
)| 12/14
Не
се
осигурявайте
негови членове, като относително цен
14
13-!>
нр*ди
за, състава на управителния съв-втъ
14-10
18
Ч
да сте изучили най-модерната
14-40
и пр. Намира ценза (it00 лв. данъкъ
20
комбинация за осигуряване едно
14-70
22
занятие) относително членовете на
15 —
временно на капиталъ (зестра),
24
стоковите борси за високъ, защото
14-65
18/24
такъвъ данъкъ плащатъ много малко
разноски за погребение и раз
търговци. Шестехъ делегати на бор
носки за издържане на наслед
Измирска
совата корпорация да бждатъ избирани
ниците, вт ведена сега само о т ъ
11 60
4
№
измвжду местните членове, за да моНАРОДНОТО ОСИГУРИТЕЛНО Д-ВО
11-80
6
и
гатъ винаги да участвуватъ въ засе
12 —
—--„БАЛКАНЪ"
8
II
данията на управителния съветъ. в ъ
12-20
10
въ гр. София.
II
тоя последния да бждатъ по равно
12-40
12
И
яредставени и даЬтЬ категории бор-1

£

Митилинска

10

Сулани
№ 4/8
№ 4/8
№4
№6
№8
№ 10
№12

Адана
Митилински
Измирски

- 10-40
Ю'60
10-30
Ю-50
10-70
10-90
11-10

Кодоииядни стоки.
Варна, 29 ноемврий 1911 год.
Варненската дневна пияца
:=г Цени въ брой.
Захарь каси кгр. 50 др. б.
52-—
„
» 25 , ..„•
53-25
„ Едри бучки 50 кгр. „ 26—
, 25 , ,
26.50
„ торба (келле) кгр.
1'05
„ торба ситна брашно
, 1-05
„
„
песъкъ „ кгр.
Г—
Производството на захарь въ евро
пейските производителни страни.
Споредъ сметката, направена между
8 и 18 ноемврий 1911 г. (н. стилъ)
отъ международния съюзъ за захарна
статистика, предвижданията за произ
водството на захарь и цвеклото, туpeHQ въ фабрикация, се -определять
за кампанията 1911/12 год. за главни
те европейски държави съ следните
цифри въ тонове с р а в н и т е л н о съ
1910/11 год.^
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Кафе Рио I
.
,
П
, Ш
„ Лаве I
.
Н
• .
. Ш
, Rolle I
,
П
Бахаръ
Анасонъ новъ I стока Сакъзка
Пиперъ червенъ I
,
II
Кимьонъ
I новъ
Леблебии елеме I

3-10
3 2-90
3-10
3-~
290
3-40
3-30
1-30
1*30
080
0-78
180
0-48

»
ежра
нема
Лимонь тозу кристалъ
3'90
,
, обикновенъ
3.60
Свещи Gouda 37» к. VI каса
Г35
,
,
Specialite
к-о 1-32
Свещи
„ Extra
„ , 2-—
,
,
файтондж. 1 к-о 1'90
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 8*80
„
„
II дребна „ 760
„
мастика за рак. зюм. „ 6'30
Сапунъ Айвалнйски белъ I к. 105
о

ii

ii

11 К.

1 '

,-, Метелински „
I к-о 1"—
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44-—
II
ii
и
10 „ , 4 2 ' —
и

ii

и. • •

9 „

о ,.

„

ЗУ

* зо'~
н
н
и
9-60
Газъ каса руски
9—
„ - тенеке 2 тенекета за
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
отъ собствените извори на Братя Нобелъ се продава по лева 9 60 касата.
Франко вагонъ Варна.
Нишадъръ буци
Г22
„
калъпи Salamac к-о 1*15
Сода бикарбон. Extra к-о 46 в. lO'LO
., за пране к-о 150 вар.
19'—
Синь камъкъ к-о
0 58
Рафия I (лика) к-о
0Ь0
Рафия II „ к-о
075
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
„
Женов. I к-о
46*—
„ фиуме б*лъ едъръ топч, 39*50

„
„ желтъ
к-о 39'50
„
„ Триесте № 602 к-о 40-—
,
Английски Rangoun тор. 36-50
„ Пловдивски I
49.—
Тамянъ I extra
„
1*50
;,
II ред. к-о 50 к-о
—1'20
Сардели «Sltanines*
52-—
„
Петелъ 250 кр.
„ 52*—
„
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
»
»
съ домати 46'—
„
Bride — булка 7*
46*—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6'50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1-90
Vierge
1-80
Superieur
1-75
E-Eirie
1-70
Extra
1-65
обикновено митил. „ Г65
„ сусамено I
1*18—120
„
„
II
к-о 1-16—1-18
„ фастъчно I
,,
нема
„ слънчегледово
1*14—1*16
Новите дървени масла отъ тазго
дишната . реколта, ще пристигнатъ
къмъ м. януарий идущата 1912 год.
Маслини Specialite
.
0-90
„
Superienr „
„
0'87
„
Extra-Extra „
„
0-85
„
Extra
„
„
0 82
„
Prima *
„
„
0*S0
Новите маслини, отъ тазгодишната
реколта, ще пристигнатъ къмъ м.
мартъ идущата 1912 година.
Локумъ кристалъ
1-07
,
лукзозенъ
,
I1/» 1*20
Лукумъ
7is обикновени 1*05
7т
.
1-05
7.
.
105
1 и 7,
.
1-03
,
челикъ к. 3 об. 1*03
*
, к. 5 бад. 1"05
„
нар. каси к. 10 1*10
Лимони Андросъ к-о 39—40 17—18
Лимони италиански
каса
Портокали Тарабулузъ
нема
>
Яфа
15—16
15-—
Мандарини връзката
13-30
Солъ Фоча
, Туниска
сто кгр, 11-80
12-50
, Анхиалска
12-60
» Атанаскьойска
» Ситнач (бита)
7-80
13-30
енана
Зачка гол. варели
к-о 0 1 1
0-12
ii
мал.
„
;
о-2о
Стипца гол-вми варели
, 0-21
,, малки
„
, 0-18
Рошкови
сакъШк.
х
018
„ критски
SX0-51
Хурми нови
КХ0-55

На пазаря тихо, времето е малко сту
дено и сухо. Калкайеръ нотира с ъ 10
пфенига по-ефтино. Необходимо е в р е 
мето да бжде зимно с ъ а г в г ъ , иначе за
калкайера и кюлхауса има се опасность.
Лондонъ, 4 декемврий 1911 г. н. с
За 120 бройки шокъ ун. за англ. стерл.
17/9—
Екстра французка
16/9—
Първа
15/3—
П-ра
17 лв. 18/3—18/6
Екстра италианска
16 лв. 17/6—17/9
Първа
»
15 лв. 17/3
П-ра
11/6
Виенска първа
П-ра виенска
9/0
Първа галицин.
10/6—10/9
П-ра
8/6
Първа руска
10/9П-ра
.
8/9-9/3

Пазаря е тихъ, безъ промена—лошъ.
Има в ъ депозитъ 20,000 каси яйца,
очакватъ се още 7,000 каси да пристиг
натъ отъ Русия з а идната седмица.
Парить, 2 декемврий 1911 г. н. стЗа 1000 бройки и франкаЗа французка първа пръхна
втора пръхна
трета nptcua
Кални „дребни пръхни"
Руска първа nptcua '
,
втора
.
»
кална
, дребна

165—225
146—169
136—145
90—95
96—122
85—94
78—94

Въ депозитъ има 5,599 каси. Пазаря
е тихъ, поради топлото и влажно в р е 
ме. Днесъ температурата е малко понизка, та ц е н и т е се промениха. А к о
времето помогне з а идната неделя мо
ж е да се разчита за единъ по-добъръ
пазаръ. Французка стока пристигва
малко, т а цената е много силна.
София, 25/XI 1911 година ст. ст.
Дребна продажба за градска консумация при
яйчарница „Есперанто."
(ЦБНИ ВЪ левове за 100 бройки)
1) Едри, пр£сии 1 кач.
5 бр. за 45 ст.
2) Срт.дни .
,
5 . , 40 ст.
3) Малко счупени чисти
6 , . 40 ст,
4) II качество здрави чисти
6 , , 40 „
5) III кач„
„
3 . , 20 „
6) Сварени пръхни I кач.
3 , » 25 „
7) Кални и дребни здрави I кач.
—
Износг на едро съ ваюни:
(ЦБНИ ВЪ левове за каса отъ 1,440 бройки)
Отъ провинцията пръхни и едри
123—125
Софийски
.
108—112
Продажба на товари:
(Щни въ левове за 100 бройки.)
Провинцията
7-80—820
София
Т

Приидването на стоки е съвсемъ сла
бо. Времето отъ вчера по-добро, но
променливо. По причина на постите
пазаря е слабъ, продажбите ставать
мж.чно. Дири се повече стока шкорти.
За сега има по-малко депозитъ въ всич
ки. Очаква се по-добро време. Ill каче
ство се продадоха отъ 81—85 лева ка
сата отъ 1440 бройки по-чиста и силна
стока. Консервираните нематъ още па
Въ пазаря се забелезва нова ре
нхо-60 заръ.
колта на стока.
Инжири торби
, 0-55
Съобщава яйчарница „Есперанто"
, -. каси на върви
» 0-70
София,
ул. Ломска, 17.
Грозде черно сухо
к-о 0-84
„ * бело „
I
,
0-84
, черно Къбръзъ въ каси
0-88
Тахънъ
I
,
106
Халва местна
,
1-05
к-о 40.—
Кисии книжни
Българска Народна
Банна,
„
7-8
Чай I
(Варненски клонъ)
„ 5 - 6 tX, Варна, 29 ноемврий 1911 год.
„ П
4-50—4-80
,. Ш
Камбио на виждане (чекове).
o-OO
Хамсия Елеме Extra нема •
Купува продава и инкасира
•
1-40
II »
Анверсъ
99-55 99'85
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 X *5*— Берлинъ
123-25 123*65 12360
104-80 105* 10 10505
. II
„ 10 X 4 0 - - Виена
25-22 25'28 25*27
Лакерда резана
1 "30 Лондонъ
100075 100'35
„
цела
1 чифтъ X З'ЗО Парижъ
С. Петерсбургъ 266"—267-50
Цени въ странство:
Цариградъ
22-93 23-00 22'99
Melis prompte
cour.
49
Наполеонъ у Виена Крони 19*11
„ Nov.-Mars
„
497a
Комисиона за преводъ минимумъ на
Sabl Oct.-Decembr „
46
Carre Nev.-Mars
„
507» всички гореозначените държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ влтрешностьта на Царството е Vi'/oe с ъ ш~
Инностраненъ бюлетинъ. нимумъ 25 стотинкн.

Камбио.

Курсъ на сурова захарь отъ борса
та въ Прага.
Prag 7/XII — 911 год. н. ст.
за промитъ
38-50
„октом. декем. 1912 корони 27"25
франко Aussig за сто кила.
Разликата между сурова и рафини
раната захарь е около 11 корони.
Курсъ отъ борсата въ Хавръ за кафе
сантосъ Good Average.
Havre 5/X1I — 911 год. н. ст.
за декемв., мартъ, май, юлий септеыв.
фран. 8275 81 85 81-25 80-75 80'50
за 50 кгр. франко Хавръ.
3 а б t л. За по нови и по бързи св%дения интересующигЬ се могатъ да се обръщатъ къмъ комисионерската кжща Аронъ Б.
Аврамовъ въ Русе, която представлява найголъмитъ- европейсли кжщи по тия артикули.

Яйца.
Виена, 5 / Х Н 1 9 П год. н. ст.
Дребна продажба за градска консумация
за 2 крони
бропки:
I-ва nptcua
19—21
Il-pa
.
21—23'/,
Калкайеръ консервирани
27—28
Друш дребна продажба за ейио кр.—бройки.
Първа унгарска отъ бхчви
Ш/,
Втора
.
п../4
Други
П.у,
Първа отъ каси
I l 
Консервирани саламура
ls
На едро: за каса отъ 1440 бройки nptcua:
Унгарска едра
1 2 0 - 1 2 4 крони
Банатска
112—114
„
Едри Словенска
114—116
„
Южно-руска
116—118
„
Българска
116—118
„
Друга унгарска
110—112
„
Босненска оригин.
106—108
„

Н а пазаря нема никаква промена
Има малко спадане иа стоките отъ бу
рета. Калкайеръ не искатъ купувачите.
Берлинъ, 4/XII 1911 г. н. ст.
(За 60 бройки ц£ни въ марки):
Екстра отъ каси
'
< ! 4" 20—4-40
По-добри
4-50—4-70
Екстра руски
4'50—470
Дребни
3-10—3 80
II-ро качество руски
4-—430

Консервирани

'

3-50—3-60

Българсна Търговска Банна
(Варненски клонъ)

Варна, 29 ноемврий 19111 год.
Купува
Продава
Парижъ
11010
100*30
Лондонъ
25-247,
25*317»
2290
22-97
Цариградъ firs
100-40
10010
105*15
Виена
104-80
100-35
100-05
Берлинъ
123-75
123*40
Анверсъ
99-90
99-60

Стр. 4

вРой аоо

, f ЬРГОКВСИ ФАРЪ'
Шшш

ашвкаа

Българска Параходна Агенция
„Цариградъ".*)

Варпенски Окржзкенъ Сждъ.

Обявление

Службата на s/s ,Борись" s/s „България"
Отъ Варна за Цариградъ: тръгва понедплникъ 5 часа вечерь, при
№ 22935.
стига вторникъ сутринь; отъ Цприп>идъ за Варна пр-взъ Бургасъ, тръгва:
српда 4 часа вечерь и пристига нъ Вургасъ въ нвтвъртъкъ сутринь, а въ
Поканватъ се, г-да кредиторигв по несъстоятелностьта Г. Ага- Варна—петъкъ сутринь.
лиди, отъ гр. Варна, да се яватъ в ъ помещението на Окрлжния
сждъ тукъ на 3 декемврий т . г. въ 2 часа сл-вдъ об-вдъ, за да се
Линия Варна—Цариградъ—Бургасъ—Варна.
съвътватъ за окончателното назначение на синдйкъ по казаната
/
Услужва се седмично съ s/s „Кирилъ'%
несъстоятелность.
Пристанища
Дни
Пристига
Тръгва
Членъ д-вловодитель: А т . Х р . Е т ъ р с к и .
Варна
Цариградъ

Голъмъ складъ въ България за: газожени мотори, мълннци и пр.
Отъ 1911 г про
даваш» вършачки на шеятзни

мата НИКОЛАЙ ФЕХЕРЪ & С-ИЕ

ранни н съ оъчмвни лагери. Пот
ребно е по-малка сила за подкарване, по-мал
ко наело, р*дко
иазане, по-малко
гориво, по-р'вдко превозване.
Лагеритгъ не изгарятъ, остыла
не оо изкривява,
За оферти отне
сете се до фирРУСЕ.

т

Вургасъ
Варна

Сл1бота
Неделя
Понед-влпикъ
Вторникъ
Ср-Ьда

Само! единъ [опитъ е достатъчно даЩое ув-Ьрите, че
(млечни шоколади f:jv* Ur-j

кшпТреамть кохдерв
m

COCOA CREAM

5 ч. вечерь
сутринь

cm

6 ч. вечерь
9 ч. вечерь

1-во БЪЛГАР. ЗАСТРАХОВАТ.
ДРУЖЕСТВО ВЪ ГР. РУСЕ.
Основенъ капиталъ напълно внесенъ >
I
..-...,: л. зл. 1,500,000.
който може да бжде увеличенъ до ,
,л, зл, 4,000,000.
Запас, фоидъ, разни резервни вносове
: л.зл. 16,000,000.
U Годишни постжплен. по всички видове
Ч
застрахования л. зл. 14,100,000.

I

ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ
отъ учредяването на д-ството.
и о к л . „Пожаръ" л. зл. 60,000,000
„ i, „Животъ" „
1,220,000
„ „ „Нещ. Случаи"
780,000
„ „ „Транспортъ"
2,ЬОО,000

*) Понеже карантината въ Бьлгария се вдигна, разписанието ще се
изпълнява редовно.
Агенгь: Спасъ Антоновъ

лизолъ

HluiuiullliBi:::; In ::::ши(

Петръ М. Хайтанъ-Русе,

най-ефикасно ср-вдетво противъ

София — Пловдивъ — Бургазъ — Варна — Търповб —
Ст.- Загора — Свищовъ.
, ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ
на Анонимното Дружество за Петролна Индустрия

1. По клона „Пожаръ*
Противъ всички загуби на дви
жими и недвижими имоти, при
чинени отъ пожаръ, гръмотеви
ца и експлозия.
2. По клона „Шивотъ"
За животъ, въ случай на смърть
или преживяване, зестра, капи
тали, пенсии и пр.
3. По клона ,Нещастни случаи"
Противъ вевкакъвъ видъ не
щастни случаи по съвевмъ но
вовъведени комбинации — съ и
безъ възвръщане на премиигв.
Пр-впорлчватъ се особено нововъведенигв.

Капиталъ Лева Зл. 50,000000.

Филоксерната зараза
унищожава

наевкоми и микроби по овощнигв
дървета и цв^тя.
Единственъ представитель за ц-вла България:

^жг^^ш:^шш:^^^ж:^ЕЖГШ^Ж7ШШ
КОМО ИСКА ДА ОСИГУРИ ЖИВОТА СИ

ри отъ най-добро качество съ най-износни ц-Ьни и условия.
Варненската кантора се намира въ търговската пияца, въ зданието на тютюневата
фабрика Бр. Гиневи, бивше.

по най-модернитв, егвършенви и най-изгодни комбинации, кгито осигуряватъ и за вр4ме на война, и съ участие въ печалбигь, и съ гарантирано намаление ьа премиигв;
=

- \ ИВ. Е . ДЮЛГЕРОБЪ
7

''

1

,I .

РУСЕ.
фабрика за
желЪзни огнеупорни каси
и ролети отъ стоманена
ламарина.
ОТД'БЛЪ I.
Огнеупорни каси фабри
кувани съ п р о ч у тит-в
брави „Протекторъ" и
и
я Релингъ , по качество
и ц-вна много пс-добри
отъ английскит-в = =
•ОТД'БЛЪ, П. ""

%

т

Щ

ЗАСТРАХОВА

животъ, противъ огънь и транепорти.

Ролети отъ стоманена
ламарина съ патентова
ни стоманени пружини
лекодвижащи, които се
фабрикуватъ съ най-модернит-в машини. •'

5

с | Дружеството е основано въ 1831 година и пр-взъ 1909 година е "Т
^- ,
дало следния балансъ:
"
^ фондъ за гаранции франка лв. зл. 412,384,313-74. Полици зас&< трахователни лв. зл. 1,161,359,384-50 и Изплатени застраховки лв. зл.
^,"1,068,978,552-01 франка. ПрЪзъ 1910 год. еж. извършени застраховки Ы
за повече отъ лв. зл. 188 милиона.
Въ България сжществува отъ 1904 год.
Щ Главенъпр-вдставитель: Н И К О Л А Т - К О Л А Р О В Ъ .

тш!Шгшк,яшшм-мпта]

ЩШИ УМ-БРЕНИ.
Каталози се изпращатъ
даромъ и франко.

'""""

Р а ф а ш г ь Г. Мовдевт*
ШУГЛЕНЪ.

доставя като агентъ на фабриката „ В а Й е ш а " най-усъвършенстванигв връшачки, снабдени !съ еламорЗиачки, е л е в а т о р и
г = = : сламовързачки и. т н. = = г =
Обширни оферти еж на разположение на интересуЙш^тЬ ce. f

UdUHt ПЛУЛПП»

за

малол*тнит* си насл-БДНици, а като порастнатъ да-получать

tlvtf 0 IJvAvfj 0 тогава свръхъ това още единъ опръд'Ьленъ капиталъ;
1^ЛЙТЛ

иска С

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

U i v u i v Tt си отъ пагубните посл^ствия на внезапна злополука, осакатя
ване или инвалидность, каквито могатъ да го сполъч-ятъ винаги, при из
пълнениеина
занятието му, когато пжгува или въ обикновения му животъ;
ПОАНТА м а Д в в ж и м и и недвижими имоти и стоки и желае да ги осиl i v l l i V гур И отъ пожаръ, или отъ друга повръда като ги транспортира,
ДА СЕ ОТНЕСЕ ДО ,

НАРОДНОТО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО

„БАЛКАНЪ"
условията на което с л най-либерални, ясни и опръдълени.,!
Като мъстно българско дружество „БАЛКАНЪ" не изнася, а запазва
въ страната всичкитъ си капитали и ги взпелзува аа повдигането на
народното благосъсюлвие, като улеенньа ccBiyj еньтв съ заеми и от
пуща такива cplnry цъвни книжа и ипотеки.
Съ високия разм-Ьръ на гаранивитЬ и резеррит-в си „БАЛКАНЪ1стои въ редътъ на първостепеврдъ- европейски дружества, а при това,
операциите му сд. поставени иодъ пр-вкия надзоръ на държавата
— и на акционеритв. —

Искайте проспекти и ойдеш,

^

които се даватъ даромъ и съ готовность отъ Главната Дирекция
въ София и отъ пжтующит-Ь и мъхтни агенти въ вевки градъ.

СВИЩОВЪ Главни депозити.

НА

Димитъръ С. Таракчиевъ — Сливенъ.
Въ^фабриката ми се взработватъ отъ солидна кржгла и ножообразна стоманена тель и най-здрави подложки отъ кожа Filstuch
(квче на платъ) всички видове гарнитури: зжби за фабрични дараци
отъ, каквато и да било система и виличина, ржчни дараци за влачене
вълна, гребени за добитъкъ и всъкакви други телни издълия, необ
ходими за дар&цигь.
Доставлявамъ дараци отъ разни английски, белгийски, германски
и др. системи, както и вевкакви други машини, мотори и тъмъ подобни.
Разполагамъ съ механикъ-майсторъ, който построява и попра
вя каквито
в да било машини дараци и др.
|;|
•;
• Давамъ най-подробни свЪдЪния за работата. ~—Работа солидна конкуренция на всички европейски фабрики. Референ
ции по работата може да се поискатъ отъ всички сливенски
текстилни факрики.

ОБЯВЖЕНИЕ.

Отъ Управлението на Дружеството.

Мойго желае р осигури една зестра или аосгоя-

Първа Българска Фабрика за Дараци

Бееимено Акционер. Д-во „Съединенит-Ь Тют. "Фабрики
Централно Управление Пловдивъ,

Обявява че има за проданъ разни видове мотори годни за ра
бота въ слЪдующитЬ фабрики:
Фабрика Пловдивъ:
Фабрика Варна:
x
1 моторъ бензиновъ 5 к. с.
1 моторъ гааовъ 2 /i к. с.
2 к. с.
1 моторъ газож. 6 к с. съ 2 котли
2»/i к. с.
1
газовъ 3 к. с
а
5 к. с
1
„
, 3 к. с.
Отто
2V. к, с.
1
,
,
4Vi н. с.
Фабрика Шумёнъ
Фабрика Русе:
1 моторъ Английски 6. к. с.
1 моторъ 5 к. с.
1 моторъ бензиновъ 4 к. с.
Интересующвтв се могатъ да се отнесатъ за* св-вдения направо
до Централата или до управлението на показанитЬ фабрики; за се
риозни купувачи може да направимъ сериозно намаление.

вевкакви

Дрогерия РАФАЕЛЪ КАМХИ — Варна, g Ц

=

Постояневъ складъ въ всички ггедове отъ Газъ въ варели и сандъци,
Бензинъ за автомобили, мотори, лампи и индустриални цъ\яи, Минерал
ни и цилиндрови масла, Катранъ, Парафинъ, Газьоилъ за дизелмото-

Популярни застрахования;
за въ случай на смърть и преживяване,
безъ медицинско преглеждане, съ Mtсечни премии отъ 1 левъ нагоръ.
„БЪЛГАРИЯ"
Проспекти и подробни свЪдьния
1-то и най-старо застраховател давать: Главното Управление на Дру
жеството, представителствата му въ Со
но дружество въ Царството
фия и Солунъ, шътуващитЬ инспекториаквизитори и агентитв му въ всички
ПРИЕМА ЗАСТРАХОВАНИЯ:
окржжни и околийски градове и въ посъ най-либерални условия и
важнигЬ селски центрове на Царството,
въ Македония и Одринско.
най-износни премии.

I

ГА», жм тез
НЛИ-ХРКИИТЬЛЙИТЪ И НЛИ-ВКУСНИТЪ НА свът?

Намира се всФкльд*, а депозвтъ на едро:
Сладкарница „ОХРИДЪ" на Филевъ & Пасховъ, София.

li==

„България"
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Българско Акционерно Анонимно Дружество
= = въ София. = =
ОСНОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 1,000,000 лева.
1. Сконтира търговски полици.
2. Открива текущи смътки ср'вщу депо на търговски полици.
3. Прави заеми сръщу залогъ на държавни, общински и частни цвнни книги.
4. Прави заеми сръчцу залогъ на склшоц-внности И бижутерии.
5. Прави заеми ср'вщу цесия на контракти за държавни и общински
предприятия и доставки.
Q, Купува и продава за своя см-втка и по поржчка на своитъ кли
енти всички видове български и иностранни цЪннн книжа по
най-износенъ курсъ.
7. Събира м-встни и иностранни полици, чекове, фактури, коносаменти,
И8л*зли въ тиражъ акции, облигаци и и купонигв вмъ, лотарий
ни лозове и пр.
8. Издава чекове и акрвдитввни писма за България и странство.
9. Върши размина съ всички монети и банкноти.
10. Пр-вдставлява мъстни и иностранни фабрики и върши изнесъ на
български произведения.
11. При Банката има търговски отдълъ за агентура и комисиона.
12. Банката взема участие въ обществени доставки и предприятия.
13. Съ разрмиение отъ Министерството на Вятргьшнитп работи
Банката е открила при себе си единъ емиграционенъ отдплъ, кой
то представлява пгрвитп 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.
чин

СОФИЯ ^Постоянни депозити.

Въ машинния складъ мЩ

Бонна „ДОЕРВД А"-Варна
ДаНЪ
и индустоиалнГ^Г п ? Г И к 8а тао :П Р°
^ « « п - и ь видъ землед-Ьлчески
въ шач
« o S S ^ S S L ^ S ?Р "ИНИ
' еВр0КИ
^ Р CHOnoB,
« « съ апарати за дребна слама,
сачкГ'с*ипР^^Л
*
'
bP3a4KH, жетварки, свноко^
, U И I , Т Р В Р И ыис
S Й £ ? S S S ^ ; , • ' ' I , U ,л?рски
° 'дараци
иР^Рошачки;
машини
за вълиа фраицузки

vE££ i^ консГ; Л-о

'

- ч«ии -

ч тата
Киви «Р S . ul И Вeа Т°ОТрЪИп Р°ВаЛЯЦИ
У
Фабрика „БЕХЕРЪ", сеялки,
L Хван? хпяН'^И
'
- г л а д к и и»аз*бени машини
ши - п л е т е н и Г ^ Г главая-дървени
жел-взни, всПкаиш каиВЪЛНа И К05Кевии 1 во аче
Гпилгадпови Zo»lГГPСКа
.
' ' " ство «инерални
0 H a 4 И ПР ВСИ 8 а г
Эде
б у ™ ^ и c e n a n S H oа м л ^ к '
Р° ' пръсиалви, елеватори,
нГ бипа c S l I
* Д°Ъ. «Вл0еД н ЛиС К Ивъжета, апарати за точение
Осинки \acml
и12TS Р *
принадлежности, както и
cTpZuTTaluL ^Umd^»ocmu 3a гемледьлчески' и «иду
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