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СОФИЙСКАТА И Б У Р Г А З С К А Т А Т Ъ Р Г О В С К И

КАМАРИ.

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

Единъ брой 10 стот.
Пощ. кутия № 61

обявления:

Съобщения, ржкописи
суми се нзпращатъ де
уредника П. Драгулев

Единъ брой 10 ста
Телефонъ № 223.

Уредникъ- П. ДРАГУЛЕВЪ.
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Кнрилъ А Катрановъ.

Моралното право на държавата въ
наследствата.

Jlaschinenfabrik Roscher G. $1. Ц . Ц GOERLITZ
Дългогодишна изключителна специалность.
Тухларски машини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керамическа индустрия.
Инженеръ-специалистъ на разположение на сериозни купувачи.
zzzzz Главенъ представитель за Ромжния и България:

Въ съвр*мешш строй на ка
питалистическото развитие, виж
даме да играе важна роль наслед
ството. Благодарение на него,
капиталътъ пр-вминава слътгь
смъртьта на неговия стопанинъ
огъ поколенье на поколение, пакъ
участвува въ стопанското произгодство както порано и продъл
жава еволюционната си дъйность.
Сьвр-вменигЬ институции почти на
всЬкжд'Ь признаватъ правото на
неговото съществуване и право
Техническо бюро Букурещъ—София.
;
то да пр-вминава родовите по
коления, като прЪдссгавятъ това
София.
Букурещъ
негово право само на притежа
Ул. Екзархъ Иосифъ 33, сръщу новитъ бани.
Str. Smardan 61
Телефонъ 900.
теля му, той да се разпорежда
съ него. И действително, единъ
пжтъ признато правото на собственость на човека, не можеше
да не му се признае и провото
да разпръугвля наследството при
и
,
Съгласно чл. чл. 369 и 370 въ свръзка съ чл. 320 отъ Търговския яасмъртния му часъ между негова
конъ. чр-Ьзъ настоящето си обявяване па интересуващите се, че па 3) юаий
та
фамилия и роднини, но за жа
т. г. огь 2 — 6 чдеа подчръ обйдъ въ склада ня, на гара Сзмоватъ, ще св
лость
ние сме свидетели днесь
произведе пу'лаченъ търгъ съ явно наддаване, отъ общинската тържн! ко ше се венчеятъ въ Неделя на 24 юш;й въ 4 ч. ел. обедъ. Поздра
на печалния фактъ, че човешкия
мисия, яа пргдажба па сл^дующнгв изоставени стока, а имени:
1) Огь Братяя Ив. Беаювишки— Чзрв.-Бр*гъ 280 каса гачь Романска вления ще пргематъ въ дома си № 23 ул, „Князъ Владимировска". егоизмъ се е до толкова развилъ,
.Astra* кгр. 10,070 съ първоначална оценка осеиъ (8) лева за еднл. каса и
щото въ подобни случаи не е поАаресъ'за телеграми: Керековски-Pyce.V
2) On Исадоара Мдргулиесъ — Яш ь (Роианая) едчл паргида каменни
зволявалъ на завещателите ма
г
въ лаща Антрзцигъ Английски првсееиъ отъ около 35 0Э0 кгр. и същэтака ръ и на н;;й-големите наслед
къвъ ситенъ около 9,000 кгр. съ първоначална оцвнка хиляда сто и два ле-;
ства да завещаватъ макаръ и
ва (1102 л.) за и*лото количество.
скромни такива на държавата,
Шддквавето ще почне отъ нървоначалнйтв цъна на гор*..
Наддаването и '«е да стане вкуцемъ или по частично.
която е гарантирала развитието
Зд пр1В1участае въ търга се иска 5% отъ първоначалната сц-внка.
и запазването на неговото бо
Сь прекратяването на търга и: възлагането, му върху носц-вднвя надгатство, което той завещава. Ние
BRUXELLES,
(71
Rue
Linthout
71)
давачъ, тей (наддавача) е длъженъ да внесе надцадената отъ него суиа и
не говоримъ, разбира се, за малпочне вдиганнето на стоката(
кит-в изключения— Това^иде, да
С^вдъняя даваме на интересуващи* пря поисквание. — Настоящето ни
Пълно геыназиално образование; HO ГЛаВНО И СПОЦИалПО 3 f f | | ни убеди, че по-голймата часть
да се публикува въ в. в .Варненски Търговски Ввстнакъ" и „Търговски Ф1ръ."
отъ днешното общество като че
Търговска Кариера и подготвене за постъпвание въ Анвер* Щ
Сомовитъ 17 юавй 1913 год. . ; .
А Илиевъ & C-ie
ли не иска да признае заслугата
(КомисионериЕкспедитори.)
ск-та Тьргов. Акадеяия. Изучвание основно Фрепеки,
на държавата въ подобенъ слу
—-—-- АНГЛИЙСКИ И ШШСКИ езици.
~*
чай, а съ пр-встжпно пренебре
жение подчертава непризнател
Първостепенни референци отъ видни българска семейства и Твхня
ността си. Не може да не се
признае благодетелностьта и вис
шите морални качества на онези
ПРИ ПИСКВАПИЕ ИСПРАЩА СЕ ПР0ГРАША И ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ,
завещатели, които еж, издигнали
човешкото си достойнство и до
блесть до тамъ, да завещаватъ
часть отъ своето наследство на
държавата или за некой благо
творителни цели, но колко СА
такива благодетели! Техните име
на; ее броягъ на пръсти и се губятъ множеството дгруги.

Обява.
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Г-ца Янка
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Мв.Мицова

Филит Жр. Грторовъ

College Commercial

"лшновъ&т

Комисиона-Екепедиция-Пр^детавйтелетво
ПЛЪВЕНЪ.

Англо Българско Анонимно Дружество =

я-тштит^'ШЧ'ш, ш ш ' ^ ш ^ ша

Ел. Шошоновъ

Александрия (Египотъ) и агенции въ Кайро и Портъ-Саидъ.
Агентура — Номисиона— Представителство.
:
Дава всякакви сведения безъ никакво възнагражде
ние на всеки интересующъ fee' no всички артикули, които
могатъ да намерять добъръ пазаръ въ Египетъ.
Представлява и продава брашна на Индустриално
то Дружество „СИЛА" отъ Варна в разни търговски
кшци на комисионни начала.
Адресъ: M r El. Moclionoff, Alcxandrio (Egypte)
.;•;>;•; -r'.j •• • В. Р.!-№825. : '

Agences: Le Cairo & Port-Said,

Избягвайте всички спиртни питиета, пазете си здравето. Искайте отъ
прочутигв старо-планински берковски чисто натурални малинови сюропи,
малиново вино и малинова ракия.
Ц11НОразписъ при първо поискване.

Адресъ: Бр. Клиоурскн-—Берковица»

ХРИСТО КИРЧЕВЪ - ВАРНА.
Елопъ —БУРГАЗЪ. •___
Английски иипортьОръ съ постоянни — най-гоШш •— складове отъ: ;
Антрацитъ ва газожешш мотори;
В а к е н и и в ъ г л и щ а специално ва фабрики;
К а р д и ф ъ за топливо ; и за жел-взари;

Вокеъ, чугун* и тухли огнеупорни за леяри;
Керамиди яарсилски и др.
„; А
Щни всякога умерени, «порлчки акуратни. Телзфонв:
Варна 280, Вургазъ 101. Телеграфен* адресъ Варна
или Бургавъ? Кирчевъ.

Саркшъ Еуюмджиянъ
Варненски клонъ

|

m

Защо на оеждителния егоизмъ
е дадено въ човешкия животъ
такова видно место?—Ззщо нему
още се дава възможность да ви
рее вь убеждението на хората
и не се подчертава гибелния му
характеръ? —Защо човечеството
не се издигне надъ своигв егоис
тични страсти и заедно съ лич
ния интересъ да се грижи и за
общия? Нае требва да оеждимъ
привидната неправда на егоисти
те, които твърдятъ, че въ свое
то стопанстване, вземайки ак
тивно участие въ процеса на об
щественото производство, те внисатъ своята помощь за общото
благо т. е. те косвено участвуПАРАХОДНИ агенти, посредници, стивадори и пр-вдприеватъ съ помощьта си въ общес
мачи ва вевкакви видове работа въ свързка съ параходствата
твената благотворителность. Та
кова едно оправдание отъ страна
П Р И ЦФНИ УМФРЕНИ.
на самнгв капиталисти е колкото
. АГЕНТИ на много Б р и т а н с к и й други пароходни
фалшиво, толкова и осъдително.
дружества тука, а сжщо въ Бургазъ, Кюстендже,
Това тЬхно твърдение е само за
• Сулина, Галацъ и Браила.
да оправдаятъ своя егоизмъ и
престъпна непризнателность къмъ
Телеграфически адресъ: „ТРОЯНО".
държавата. Некой пъкъ такива
оправдаватъ своя е г о и з м ъ съ
твърдението, че човекътъ билъ
• • • • « • • « • • • • • « • • • • ^ • • • • • • • • • Ф Ф Ф • • по природа егоистиченъ и всеки
требвало да се грижи само за
себе си. Това еж онова течение
АГЕНТЪ ПА:
сребролюбци, въ които егоизма е
"
я Дейче — Левантъ —. Линии"
достигналъ до своята кулминаци
2 8 S пМессажери — Маритнмъ" fI 82
онна точка и заслепителность,
Техното наследство се завещава
> = = Армеманъ »Адолфъ—Деппе*
изключително на своите фамилии,
&
като отричатъ моралното право
Вивладики.
и ва блиските родове, а камо ли

Модерни Английски платове!
и
ва мжжки костуми
Ш
Ж~ Ц>БНИ И З Н О С Н И

*т,Щ

Братия Трояно
ВАРНА.

Георги Вези, Синъ & Сие —Бургазъ

на държавата. Т-в сд най-осъ
дителните обществени маси, къмъ
които борбата е не само оправ
дателна, но и доблестна.
Би било безхарактерность и
непризнателность да отказвме за
слугите на държавата къмъ чо
века и цвлото общество, би било
до висша степень преступность
да дезертираме отъ своя човеш
ки дългь, като отричаме правото
на наследство отъ страна на дър
жавата. Тя напротивъ требва да
има еднакви права въ завещава
нето на наследствата, оставени
отъ нейните граждани, защото
тя е която се грижи за техъ, тя
е която гарантира не сако собственостьта, но и свободата, а
още по вече и самия животъ на
човека. Обществената дейность
къмъ творчество и развитие би ли
била постижима безъ учасието на
държавата?—Натрупването или
здобиването на човешки блага
биха.ли бали възможни,ако дър
жавата не гарантираше на инди
вида правото на частната собственость ? — Натрупването на го
лемите капитали, притежателите
на които отричатъ моралното пра
во на държавата да наследва
частъ отъ техните наследства,
биха ли били възможни, ако дър
жавата не ги гарантирваше съ
своите закони ? — Това сд редъ
доказателства, които натегорично
подържатъ правото па държава
та да има морално право въ час
тните наследства и затова раз
пределението на п о е л в д и и т е
требва да ставатъ не само между
ч а с т н и т е лица, но същевре
менно и между д ъ р ж а в а т а .
Това свое право последната требза да го изисква и ако зшещлтеля не признае този иейнъ мораленъ дёлъ отъ негокото на
следство, тя чрезъ законъ треб
ва да си го придобива. Това ще бъ
де причина, щото подобно разпре
деление на наследството да издиг
не последното въ стёпеньта на
бъдащъ факторъ, въ . икономи
ческия животъ на държавата,
който ще изтъкнемъ по-иодире.
Днешното общественно равнове
сие, което държавата требва да
се старай всекога да балансира,
красноречиво подчертава нейното
морално право върху наследство
то на частните капитали. Заслу
гата и грижите, които държава
та указва за това наследство оставяпо отъ нейнитъ членове, и
още по-вече за живота имъ, а
дава моралното право като ръ
ководителка на големата народ
на фамилия да взема еднакво на
следство съ останалата часть на
малката индивидуална фамилия.
Ето защо би требвало да се
узакони, щото дъжавата да има
право да получава по равна часть
отъ всеко оставено частно на
следство безъ разлика на полъ,
надминающа сумата 1000 лева,
Колкото това и да не е въ ин
тереса на едрите капиталисти, то
требва да се наложи за интере
са на всички, защото държавата
съ получваноте наследство, ще
предприема редъ мероприятия за
въ полза на всички свои гражда
ни. а не само за некой отъ техъ.
Това морално право на държа
вата въ частните наследства тя
има къмъ всичките си граждани
и ето защо ще требва да го по
лучава както отъ големия, тъй
също и отъ мълкия напиталасть,
съ изключение на бвдните, на
които наследството не достига

1000 лева ИЛЙ пъкъ никак1, т
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.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'
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оставить наследство. Огъ бедни
т е си граждани тл е длъжна до
i звестень ммнрмалрнъ приходъ
ДОСТАВЯ:
ПОЕД1А:
дл събира само единъ малъкъ
Всекат, въ
ВсЬкакъвъ
вядъ
видъ ыапшни
прогресввенъ дпнъкъ.
инсталации.
и интернати.
Съ правото па държавата да
прибира равна часть отъ наслед
ството на имотницитЬ свои граж
д а сд; ( пГ т7С
С1
ЖРЛЙТПИШ
^ '
' к.-типсска модрия и доходни инстадани,
не ще рече, че тя не треб
ШиоШШЩи лашш — но забравяйте д?
да се отнесете и до nacb.rznr
ва да еъб;?ра отъ гвхъ други да
нъци. Наиротивъ, осв-внъ данъка
върху наследството, тя ще треб
ва да събира и прогресивенъ данъкъ и върху приходит* на свои
Извършва вяекакъвь пгдъ търговска и баикерски операции:
т е граждани. Н е к о й държави,
Продава и достави всички земл. машин орни ждик
съзнавайки своето морално пра
Агенция BicrpaxoR. Д-во .Анкъръ*
во
върху наследството, събиратъ
Приема влогове срочни и безсрочни по споразумение.
и вече една часть отъ частните
За телеграми Поповъ & С-ие.
Телефонъ № 2 9
наследства, но то е толкова мал
ко щото едва-ли може да се ка
же, че е наследство.
Такава е почти днесь тенден
цията и въ Франция и ако_ по
следната сполучи да въведе*тази
реформа върху наследствения данъкъ въ тази страна, ще наста
gg
"
Главна Дирекция — ьъ Триестъ.
gg ли нова ера въ икономическия
ftfii
Цимента на тля фабрика е пгизнатъ за единъ оть пай-добритв Ш
Ж е е допустнатъ за всЬкакип нестре-йни въ Българското царство.
Ж животъ за французите. Тогава
Ц?
Главенъ представитель за Бьлгярия е r-иъ Александръ Блю- Щ капитализма въ тази държава,
5». менфелдъ въ София.
Ж който е централизиранъ на го
W
Г-нъ Ал. Блюменфелдъ освЪнъ' това, представлява и фа- w леми маси въ разни предприятия
Йй брики з а галванизнрани и черни водопроводни тржби и части ЭД* на стопанския й животъ и разни
Щ$ отъ гвхъ.
Щ
банки, ще почне да преминава
наголема часть въ държавното
й съкровище, безъ да спира раз
витието на националното произ
водство. Напротивъ, капитализма
въ Франция пакъ ще се развива
само че ще влезе въ _ ПАТЯ иа
нормалното си развитие, и капи
талите й вместо да се централиз : ратъ на големи маси както се
га въ малко ржцв, ще почнатъ
да се деценгрализ-фатъ въ тези
на целия французки народъ.

У

Д. Г. Попонъ 8t С-ие — Балчикъ.

35
щ

Акционерна Циментова Фабрика въ Ш
—^= Салона нри Сиалато. ^ Е —
Ц

желания, своигЬ-нужди. Тамъ гражда
ните въ многолюдни и внушителни
събрания исказватъ своето мнение по
въпросите които засЬгатъ тбхиите
интереси и тева мнение винаги се
взема подъ внимание. Имаме л ние
право да искаме отъ властьта това,
което диктуватъ нашит в интереси.
Въпросътъ, който ни занимава, е
тоя за сгзоннигв билети Ние казахме
па министра, че сезонните билети
не еж. въ вреда на държавата и треб
ва да се възстановятъ. Ако той не
иска да ни удовлетвори, ние требва
да пръцесемъ въпроса предъ мини
стерския съветъ и да искаме устано
вяваното на една тарифа, която да
подпомогне, да , засили и да умегчи
кризисътъ въ нашата търговия.
Калпакчиевъ. Изтъкна, че требва
да се подпомогне на софиянци, за
щото т е при всички случаи, когато е
требвало да показваме предъ външния
съветъ нашия напредъкъ — при
тържества и т. н. винаги С А бивали
претоварвани съ разходи. Държавата,
отъ друга страна е длъжна да уле
сни пренасянето на бълг. граждани,
да могатъ да удовлетворять нуждите
си, на гърба на които се крепи т ? .
Най-после, да искаме да се направи
тая година единъ опитъ, за да се ви
ди дали държавата нема.да има поГОЛ'БМО джиро при сезоннитв билегр,
отколкото сега.
Чаушевъ. Държавата има дългъ
къмъ столицата, която плаща на дър
жавата данъкъ отъ 30 милиона лв..
когато ц-влиятъ поземленъ данъкъ на
България е 20 милиона. Ние требва
да заговоримъ на министрите по-се
риозно, а не само да сё молииъ.
Председателствуващия Д. Ганчевъ
намира, че въпроса е изчерпанъ и
требва да се избере една депутация,
която отъ страна на търговското
д-во и еенавекия съюзъ да се яви
предъ министрите и изложи исканията
на. Смета, обаче за по-голема експе
дитивности да не се взема никакла
писменна резолюция.
Г-нъ Илия Сираковъ. Иска депутацията да депозира првдъ мвнистритв едно i зложение на исканията и да
настоява за технэто удовтетворение.
Рвши се да се направи такова из
ложение, което да бжде подписано
огъ председателите на търговското
д-во, индустриалниятъ съюзъ и разни
т е . еснафи.
Избра се депутация за поднасяне
изложението въ следния съставъ: Г.
Т. Пвеаъ и Д. Ганчевъ народни пред
ставители, Калпакчиевъ, индустраалецъ, Илия Сираковъ, Яяко Бояджиевъ, Д. X. Георгиевъ и Миохасъ Ле
ва търговци, Глушковъ печатарь, А.
Московичъ и Чупоровъ хотелиери.
Депутацията следъ като. се яви
пр1щъ министрите, ще свика второ
събрание да докладва резултатътъ отъ
Постлшките си, на което събрание въ
случай че отговора на министрите
бжде пакъ отрицателенъ да се обмислятъ марките, които требва да се
вземать за достигане на положителенъ резултатъ.

Огъ друга страна, държавата
ща има много по-големи приходи
отъ днесъ тъй като отъ наслед
ствата ще може ежегодно дд до
бива милиони и даже милиерди
левове, съ които ще погасява те
кущите държавни дългове и по
този начинъ постепенно не само
ще ги изплати въ единъ късъ
срокъ, но въ случай на ('нужда,
когато обикновените приходи не
ГОЛ-БИЪ складъ отъ всички видоЕе земледелчески машини и
й позволятъ да изпълни'' некой
железарски стоки.
народни мероприятия, като пое
Представителство и депозитъ иа германските шевна машини
тройки на нови железници j .ка
„Континенталъ*.
нали
мостове, шосета и други по
Работилница за: кукугузо-трошачки, веялки, ярмомелки, кабродобни,
вместо да прибегва до
лети, файтони, кола и всички видове каруци.
Щ
Представителство н депозатъ на Германската фабрика „Фле- | | нови заеми, ще има възможност ь
теръ" за парни вършачки.
II „отъ извънредните приходи, до
Доставка на парни и моторни мелници, отъ 20—1С0 к. с. мо-.tgi
бити отъ наследствата, да реа
тори отъ 5—100 К...С, дараци и пр.
"""
Ш
лизира подобни държавни пред
приятия. Всеки може да си пред
стави перспектив.тл пра такива
Кое требва да се разбира
едни радикални реформи, - които
бродировка и облагането
до тукь изложихме, особеро ре
й съ мито.
формата за дачъка отъ наслед
ството въ тази тенденция ще за
Министерството на финансите е из
тегне Hi само растроечиге фа- пратило до управителите на митници
нансии на много дъжави, но ще т е следното окржжно:
Качеството «ввзиво" (бродировка)
подобри несравнено по-добре ико
за
различните текстилни издалия, се
номическото положение на наро
схваща и разбира твърде различно;
дите. Само такава една социална всеки отъ митнишките чиновници да
политика на държавата ще може ва дефиниция на тази обработка тъй,
да изглади класовите противо както я разбира. Така, едни твърдятъ
речия и изравни обществените че за бродирано (везиво) изделие
интереси въ днешното неправил требва да се счита само онова, кога
то върху плата съ гжета основа, се.
но капиталистическо р а з в и т и е , работи съ конецъ чрезъ шиене и чр*зъ
което дава възможность само на последното се образуватъ въргу ли
капиталистите да живеять сно- цето на платътъ цветя, фигури, ор
наменти и пр., а други пъкъ считатъ,
сенъ културенъ животъ.
тшвшш
че пришиването на шнурове, гайтани
и др. върху гжета и редка ткань, ако
е образувало фигураленъ ефектъ, са
мо тогава можало да се нарече броде
Събрание на търговцит* и рия— въобще з а бродировката има
хотелиерите въ Столицата. най-разнообразни мн-вния.
Различното определение н а това
Основенъ капиталъ 1,000,000 ЛВ. напълно внесенъ
По инициативата на софийското тарифно качество има за последствие
Основана 1895 година
търговско дружество на 17 т. м., 10 и не еднаквото облагане на едни и
Извършва всФкакъвъ видъ банкови операции:
часа преди обедъ, въ салона на сжщи стоки съ мито, а това не е въ
,Н. Родопи" се -свика събрание на интереса нито на търговците, нито на
сконтира търговски ефекта; прави заеми срещу лични гаранции и съ
столичните хотелиери, съдържатели съкровището.
залогъ на ценни предмети и стоки:
на гостилници и търговци, по въпро
За да се тури край на определя
Открива текущи сметки срещу личпа гаранция и ипотека на недви
са за сезонните билети по бълг. държ. нето, кои текстилни изделия се счи
жими имоти; Купува и продава чекове за въ България и. странство,
железници.
татъ 8а бродерии, предлагамъ Ви за
прави и парични преводи;
Събранието се откри отъ подпред въ бжджще да се ржководите о след
Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
седателя на соф. търговско д-во г. Д. ните правила:
РАЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.
Ганчевъ, който най-напредъ исказа
Подъ думата „бродирани* текстил
съжалението си дето софийските ни изделия ще се разбирать всички
Ириема влогове:
търговци малко се интересуватъ по ония, върху готовата ткань, на които
БЕЗСРОЧНИ съ 5 % годишна лихва. СРОЧНИ за до 1 г. 5У,% г. лихва.
въпросите които засегатъ техните еж възпроизведени разни фигури чрезъ
СРОЧНИ за 1 година и нагоре 6 % годишна лихва.
интереси.
впзанъ бодъ — такъвъ, при който коТелеграфически адресъ: „Индустриална Банка".
Преди неколко дни една депутация, нецътъ остава като украшение н а
ТЕЛЕФОНЪ № 17,
въ която влизахъ и азъ, ходи предъ повърхнината на плата всекога, ко
м-стра на Желвзницнтв г. Франгя да гато иглата преминава презъ него.
иска възстановяването на сезонните Следователно, условието да се приеме
билети. Министра се противопоста едно текстилно изделие з а бродирано
ви на това ни искане, като мотивира е, щото на повърхнината на плата,
отказътъ си съ обстоятелството че отъ който е направено и то следъ
той нема възможность да пренася и изтъкването на тоя платъ, да бждатъ
сега желающите да пжтуватъ по възпроизведени разни фигури съ кон
Лечебното свойство за ревматизма .които е доказано съ стотини примъри,
ци, пробадатъ изцело или отчасти
,С Л/ ^ ч е отворени Въ цЖюто царство нема втори като г в х ъ . Водата се железниците.
плата.
Г.
Т.
Ппевъ
Азъ
не
се
отчайвамъ
IL nZ м«гь папенъ котелъ и чрЬп тржби и кранове се предава въ
Видътъ отъ бродериите се обусло
IZTI
S t o S S ? и^ всеки кжпящъ се" отделно. Кабината и ваната за все- отъ това, че нашите събрания изоб
Вз1
що ставатъ все така малолюдна, както вя отъ формата на податъ имъ. който
л ^ т р Т е отделна,
гдето
болния
е
добре
заварденъ
отъ
простуда.
ки посетатель е ^° Т Д™> ^ о б л е г ч е и и е и окончателно излекуване отъ стра- днесъ. Причината се корени въ полити бива главно три вида: плосакъ (глаСтогияи ^ а н ^ 8 ь Г 0 Н д ^ т Г В р е М е за лекуване, дори най-стария ревматизмь, ческото положение на нашата страна и дъкъ), вериженъ и фистоненъ.
даняята си. Най "родното »Р*"
- Б у р ' ' г а з К И г Ь ТОП лн морски баии еж ис- гражданското възпитание на нашия на
При първия конецъ, съ който се
родъ. Въ западъ,въ Америка, обществе бродира лежи върху плата въ прави
щ
ното мнение, желанието на гражданите успоредни една до друга линии, които
ТНПСКЙ благодать » ^ ^
з д Р авието и живота си отъ страна на всички
на БургазкитЬ топли мор се взема винаги подъ внимание при съз образуватъ повърхнина подобна на
даването на законите и наредбите оная у атлазените платове. При вто
въ дъжавата, защото тамъ граждани рия, конеца тъй се приплита помежду
Ски бани.
Съдържатель на баните:
те
знаягь какъ да изразявай» своите си, че образува на повърхнината на
СТЕФАНЪ х. ТОДОРОВЪ

ГАВРИЛЪ МАРКОВЪ

Съвършена храна за кърмачета
идЪца.

Свдържа най-доброто пгоейцарско млЪко.
Намира се въ всЪка алотека и дрогерия.
ЦЪна лв. 2 . - Кутията.
Пробни мостри безплатно чрЪзъ:

Henri Nestle; W i e n l .

ТЪРГОВСКО-ШДУ СТРИАЛНА БАНКА

пловдивъ

ЙЖАСГО

%Z£^J?^^

МОРСКИ БАШ

-

Брой 402
•МИ

ШГЩТГИ

плата верижни фигури. Най-после при
третия видъ-бодъ конеца се преплита
по начинъ, щото па лицето и опакото
на плата се получаватъ линии, KJKTO
плоския бодъ, които линия се свързватъ, обаче, една съ друга чрезъ
преплитане по известни места.
Сжществуватъ, елвдователно три
главня типа бродерии: гладка, вери
жна и фистона.
ОсвЬиъ гвхъ, обаче, има и други,
бодътъ на които предегавляза разно
образни съчет: ная отъ горните три
Т в еж извЬстни подъ общото име
емтенн бродерии. Подъ това после
днего название, следователно, ще се
разбирать ония, които еж получени
отъ всекакъвъ другъ видъ ввзанъ
бодъ, съ изключение на горните три.
Такива е ж :
а) Пясъчна бродерия, която е по
лучила името си отъ тъй наречения
песъченъ бодъ, които е много сходенъ съ гладкия, отъ когото се отли
чава по това, че линиите, които остаВ1тъ на повърнината на плата еж
кьси и кръстосани, а не успоредни
една съ друга, както у гладката бро
дерия.
б) Кръстосана бродерия, при която
бодътъ е единтиченъ съ оня на глад
ката бродерия, съ тази разлика, че
линиите еж кръстосани, както и у
песъчната.
в) Шнурова
бродерия, при която
пъкъ отъ двата коаеца, които вземать
учаЬтяе при бродировката, само едина
образува фигура на повърхнината на
плата, а другия го пришива къмъ по
следния и то не съ обикновенъ, а съ ве
риженъ или другъ н-вкакъвъ везанъ
шевъ. При тоя видъ бродерии, конецътъ, който образува фигурите е обикновенно по-дебелъ отъ оня, който го
пришива и е въ повечето случаи усуканъ въ форма- на шнуръ,' отъ което
и бродерията носи името си шнурова.
Въ зависимость пъкъ отъ плата,
върху когото е извършена бродиров
ката, тая последната бива:
г) Тюлова — когато е извършена
върху тюлъ.
'
д) Дантелена — върху дантела;
е) Ажурна — върху тъкани съ изнищени отчасти основи или вътъчни
жици;
ж) Апликационна
— когато е из
вършена върху изре т и отъ разни фи
гури, предназначени за апликапив;
з) Бродерия чргьзъ разяждане —
когато бродираната псвьрхнрна на
плата се разяде съ химически или дру
ги средства така, че да остаю с*мо
бродерията въ форма на антрдьо.
Най-после пъкъ, въ зависимость
отъ страната, кждето е изработена,
както и отъ придадените и типични
десени, бродёриитв биватъ: италиянска, турска персийска
българска,
сръбска, арабска и пр.
Огъ всичко гореизЛ('ж>ио могатъ
да "се извадятъ следните заключения:
1. За суташирани изделия ще се
считать ония, къмъ плата на които
еж пришити шнурове, гайтани а дру
ги подобни съ обикновенъ шевъ.
Ако къмъ текстилните изделия пъкъ
еж пришити съ ежишя шевъ фигури
огъ платъ, дантела и пр., г в ще се
третиратъ като
апликации.
2. Суташиранит* и апликираните
исконфекционараня изделия, у които
суташа и апликациите еж пришити
къмъ плата съ обикновенъ шевъ, ще
се третиратъ като шити (конфекционирани) издеяил, а ако еж приши
ти съ везанъ шевъ — за бродирани.
3. Суташа и апликациите у конфекционираните изделия, на основание
забележката къмъ статия 405—4 0,
не ще указватъ никакво влияние при
облагането имъ, ако еж пришити къмъ
плата съ обикновенъ шевъ. Бждатъ
ли г в , обаче, пришити съ везанъ шевъ
ще се считать и облагать като бро
дерии.
4. Зд бродирани текстилни изделия
ще се считатъ взички ония, по плата
на които еж. образувани разни фигу
ри и украшени съ впзанъ шевъ.
Като бродерии, прочее, ще се обла
гать всички изделия, бродирани по
некой огъ горнитв начина, съ изклю
чение на апликираната бродерия, ко
ято у конфекциони разните изделия,
както се каза, остава безъ значение, ако
апликациите еж пришити съ обикно
венъ шевъ, а у неконфекциониранигв
— отнася последните къмъ катего
рията на конфекциите или ония на
бродериите, споредъ начина на пришиввнето апликациите къмъ плата на
изделието.
5 Не ще се третиратъ като бро
дерии, а като просто поржбени всич
ки текстилни изделия, краищата на
които еж бродирани съ цель да се
предпазятъ отъ изназване. Такива еж
напримеръ дамските кърпички, както
и шивиците, краищата на които еж
бродирани съ фистоненъ бодъ, който
припятствува на изникването. Ако оба
че, сжщигв изделия еж бродирани и
въ вжтрешнигв си части т е обязателно ще се приематъ за бродерии и
облагать съ мито като такива.

Външни сведения.
Експортна академия в ъ Реца.
Унгарското правителство е решило
да отвори експортна академия въ
Реца. Слушатели въ тая академия ще
бжцатъ само свършилите търговска
академия или търговско училище.
Постройката на канала Донъ-Волга.
Руското м-ство на пжтищата е да
ло на едно дружество на чело съ
князъ Щирбановъ концесията ва пос
тройка на канала Донъ-Волта, Раз«

носкитЬ аа постройката достигать
156 мил. рубли. Концесията се е да
ла ва 99 година съ условие, щото
правителството да може да я отнеме
следъ 30 години.
'.'••••
За купувачите на французки
продукти.
Бюрото за външната търговия иа
Франция, rue Feydean, 3, Paris, раз
полага съ инвентарь на ф р а н ц у з к т е
фабриканти и производители които
желаятъ да изнасятъ своигв произ
ведения на чуждите тържища. Тоя
инвентарь указва сжщо и на французкигв кжщи, които търсятъ на
чуждигЬ тържища представители съ
сериозни референции.
Убити лозя.
Въ Реймсъ и околностьта градуш
ката е убила всичкигв лозя. Най го
дената часть отъ лозята въ окол
ностьта на Шампагнь е унищожена.
Загубите се сметать до 5,000,( 00 лева.
Домашните животни въ Ю. Африка
Ирезъ миналата година се изброяватъ въ цифрите: рогатъ добитъкъ
—5,796,000, КОМИ—719,000, мулета—
93,000, магарета—'336,000
страусы
746,000, вълноносни овци 21,842,000,
други овци—8,814 С00, ангорски кози
— 4,257,000, други
кози—7,487,100.
Огь това количество Капската про
винция владее най-голвмата часть т.
е. 2 милиона 715.С0) глави рогатъ
добитъкъ. 333 000 коне, 728,000 страуси, 11,051,000 в ъ л н о н о с н и овци,
6,082,000 други овци. 3,340,000 ан
горски кози 4,613,0DQ други кози.
З а поефтиняване на живота въ
Австро Унгария.
Коми ;ията при австрийския райхстагъ, натоварена съ изучването и изнамирането мерките, необходима за
поефтиняването на живота (и специ
ално поефтиняването на средствата за
прехранз) е решила следното, което
и .преаоржчала на парламента за уза
коняване:
1. За да се спре поскжпването на
зърн. храни, брашното, бобовите хра*
но и фуража, поканва се правителст
вото да влезе незабавно въ съгласие
съ унгарското такова эа суспендира
не временно митата върху зърн. хра
ни, зеленчука п фуража.
2 Правителството е принудено що
то по случай съставянето на бждащата автономна митнична тарифа и сключваието на бждащигв търговски конвен
ции съчуждигв страни въ 1917 год. да"
установи отъ една страна принципа на
задоволително покровителство както
на земледелнето, така и на малките
и големи индустрии,,а отъ друга стра
на добре да преценя нуждата отъ на
маляване или премахване, изобщо на
поменатите мита и специално на тия,
които спома^ать въ спекулацигЬ на
разните картели.
3. Парламента да избере незабавно
една митнична комисия, която да се
занимава постоянно (запчвайки колко
то се може по-скоро) съ изучването
на бждащате търговски договори.
Въ свръзка съ горното се приаомня че унгарското правителство е наз
начило наскоро комисия съставена огь
по-вечето висши чиновници ври м-ствата на земледелнето, търговията и
индустрията, сиецчаласти по икономач. въпроси съ ц в л ь - з а ' предвари?
телни изучв?ния, като събира и съг
ласува необходимия материалъ- относ
но сключването H I бжодщатв търгов
ски договори на монархията.
Забраненъ вносъ въ Турция.
Съ известие отъ 13 т. м. главната
дирекция на непреките налози въ ото
манската империя известява, че предъ
видъ на забранения вносъ на силитра
и всекави други експлотивна матери
али, внасянето въ Турция на съедине
ния съдържащи тия материали, ще
бжде тоже запретенъ отъ 1/14 августъ т . г.
Ромжния з а египетските стоки
ще налага конвенционалния тарифъ
на най-облагоприятствуваната нация,
ако се удостовери произхода на сто
ките.

ХРОНИКА
Ново разписание за Българските
параходи.
Огъ 20 юний ст. ст. е влезло въ сй«
ла ново летно разписание за вървежа
на пароходигЬ на Българското Тър
говско Параходно Дружество, каето
има сжщесвенно изменение по отно
шение на съобщението между ВарнаБургазъ и обратно.
Споредъ новото разписание огь Вар
на ще има петь тръгвания, вместо
две, за Бургазъ и то всека неделя,
понеделникъ, вторникъ, четвъртъкъ 8
часасутриньтаи въпетъкъ 10ч. вечеръ (
а заминаваниета въ понеделникъ, втор
никъ и петъкъ еж директни, а оста
налите крайбрежни. О б р а т н о отъ
Бургазъ за Варна параходите тръгватъ всекой: понеделникъ и ежбота^
9 час. сутринь и вторникъ, среда, чет
въртъкъ и петъкъ 10 ч. вечерьта. Съоб* •
щението съ Сизсшолъ, Анхиало и Месемврия и за въ бждаще си остава
два пжти седмично, само че параходъть идящъ отъ Варна ше спира въ
Месемврия и въ вторникъ, но само до
като трае сезона на морските бани т.
е. до л р а я на емптрмври ст. ст.. Из
менение рейсите между Варна^-Ваячикь и Каварна яма само въ това, че

въ бждаще параходът* ще тръгва on
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Вярна за гЪт пристанища въ четвъртъкъ вмЬсто въ срЬда, огд*Ьто се
връща ежщяя день.
Новообразувана фирма.
Въ гр. Фердинапдъ е откчита тър
говска кжща подъ фирмата Илиевъ &
Еиаиуиловъ, която ще со занимава съ
банкерство, представителство на разня
вемледЬлски и иидустриални машини
и съ търговия на храня. Въ фирмата
вливать: г. Ичанъ Илиевъ, дългогодишенъ опитёиъ търговецъ и г. Янко
Емапуиловъ, 38-годищеиь ЧИНОБНИКЪ
въ В. .Н, и В. 3, Банки. Пр-Ьпоржчвамо горията фирма на читателят* си
като такава, която ще имъ услужи
най-акуратно и най-полезно за инте
рвент* имъ.
Австро българскиягь търговски

договоръ.

Тъй като вследствие на събитията
въ Унгарската камара, сесията иа
последната биде отложена до начало
то на септемврий т. г. сключениятъ
иежду България и Австпо-Унгария
търговски договоръ не може да бжде
гласуванъ отъ маджарския парламент*.
поради това, аветре-унгарс што прави
телство е поискало продължаването
на сжществуващин сега между дв-вгв
държави митнически режимъ, обосноеанъ върху принципа на най-благотшятетвената пация, до края на те
кущата година.
По движението на влаковете
Понеже по нъмане иа достатъчно
бързоходни машини, -•жтничееиичевлак- не № № 45 и 46 се возтъ отъ тоьарнитв 'Д осни машини които не
иогатъ да насмогватъ да изпълняватъ
разаиеаииего и тия влакове се движатъ съ постоянни закженешш, дарекциятъ на железниците нарежда,
до второ разпореждане, тия втаксве
да сииратъ въ станциите, въ които
машините взематъ вода, направо пра
крана за вземане вода я отъ таиъ за
продължаватъ пжтя с и по-натап къ.
Това изменение се прави съ цель да
се намали престоя на гвзв мащини
по станциите въ откачване и закан
ване и саестенното по"такъвъ начинъ
време да се употреби за пжтъ, та да
се избътнатъ ио възможость лошиг-в
последствия отъ принудителното вакженение.

ните пос-Ьви е ж почти навевкжд-в
много добри Състоянието и на про
летната е така сжщо мпого-добро и
само тукъ-тамЬ то с добро.
За хартийната индустрия.
Вследствие писмото на Министер
ството иа търговията, промишленостьта и Труда, отъ '11 н. м подъ №
5943, наредено до митниците да довпишатъ въ списъка на суровите; и
полуобработени материяли, които се
пропущатъ безъ мито и общински
Н1Л0гъ на индустриялцигв, съгласно
чд. 16 буква вА" отъ закона за насърдчение на местната индустрия и
търговия, стари регистри корици,
вЬстнаци и дела, като се прибавятъ
ва стр. 47, група 9-та: хартиена ин
дустрия, пореденъ № 28.

Международенъ геологически
конгресъ.
ХП-иягь международенъ конгресъ
по геологията ще се състои презъ
летото на 1913 г. въ Капада, подъ
почетното председателство на канад
ския генералъ-губернаторъ.
Изменение закона за гаранциите
на чиновниците
М шистерството на фзкапсите въз
намерява да внесе некой изменения
и допълнения въ сега действуващия
законъ за гаранците на чиновниците,
коквито до сегашната по прилагането
на закона е посочила. Измененията
ще целятъ главно да направятъ про
цедурата по събиране неиздълженията
по-бързо и да улеснптъ чиновницит-В
въ доставянето на гаранции.
За тази цель министерството се е
отнесло до държавните адвотти, да
му дадагъ мнението си по тия изме
нения.

редъ 1 а въ особнитЬ постановления
за станция Berlin-Zentralmarhlhall се
заменять въ първата алинея думите:
„Guter* съ „Senbungen* въ немския
тектъ, и .marchaddises" съ .envoies"
въ френския такстъ, а цЬлата трета
алинея се зачеркга съвършено:
2) Огь 15 юиий и. ст. т. г. се включ
ва определената само за пълни ваго
нни пратка сгаицяя Coln-Eifeltor въ
онези ИЗКЮЧИГ5ЛНИ тарифа, въ които
фигуриратъ досегашните с т а н ц и и
Culn-Bonntor или C6ln-Gereon и съ
предвидените за поствднатв станиии
единични цени подъ отделъ (Abteilung
Division) A;
3) На стр. 435 се вписва новата
станция Coln-Eifiltor съ следните километрически разстояния и добавъчни
срокове:
Culn-Eifellor 1615 —16! 5—'/*—Vi и
4) Вь упжтваниего къмъ гореказа
ната тарифа ще се впише новата стан
ция C61n-Eifeltor съ сжщигв пж->ища
(рути) както за станция C6ln-Bonntor.
По отгледаането иа държавните
кончета.
Понеже при некой земледелчески
ияетитути и земледелчески училища
лшеватъ вужнигЬ условия за добро
то отгледване малкигв кончета, мини
стерството на земледелието и дър
жавните имоти е разпоредило до ди
ректорите иа тая заведения щото за
въ бжтаще да ивпращатъ малките
кончета, елвдъ отбиването имъ, въ
по-близкия до техъ отъ заводите при
Плввенъ и Шуменъ за доотглеждане,
отъ кжтЬто, следъ завършване на 3
години ще се връщатъ на училищата,
ако последните иматъ нужда' отъ
техъ.

Тегления на класната лотария
При тегленията на 6 класъ, ХШ
Безмитенъ вносъ на парафинъ.
лотария, станали въ салона на „Сла
Съгласно реаюнието па Министер вянската Беаъда" въ София, на 18
ството на търговията, промишленос- того, п, и надзора на Нотариуса и ко
тьта и труда, отъ 7|8 т. г. подъ № мисия отъ софийската Община, еж
5814, въ списъка на суровигв и по- изтеглени 1500 печалби, отъ които
луобрабогени материяли, които се безъ наша отговорность, съобщаваме
пропущатъ на индустриалците безъ сама следующате:
лв. зл. 20 0(Ю на № 33895;
мито и общински налогъ, на страница
. , 5,000 „ № 2972;
24, 1-ва класа: тъкачество па памуч
, » 3,000 иа №№ 5339, 30507,
на платна и платове пореденъ № 5,
31163, 32493, 38886, 39838 и 45179;
се вписва парафинъ.
лв. зл. 2 000 на J»№ 927, 1277,
Парафина ще се довпише въ сви
детелствата на реепекгивнит-в индус 14372, 16050. 28975, 32949 и 40648,
като и още много по 1000, 500 и по
триалци.
долу.
Реколтата въ Търновско. •
Проверка на горкето може да се
Времето въ Търновско е било бла За специалните влакове
За да улесни пжтуването отъ за- напреви чръзъ официалните тиражни
гоприятно за всички посеви. Жътвата
на ечемика е на привършване и е по падъ съ специални влакове за Ориен листа, каквато всеки колекгоръ излучена отлична реколта. • Започнали та, Мянистерсгвото на железниците Л^аща при поксквйне.
еж жътвата на ржжьта и пшеницата. е решило да се взематъ за напредъ
Прэл-Ьтаицитв СА въ много добро съ за специалните влакове по български
стояние Люцерната, ексаарзета и чер те държавни железница по 2 лева иа
ЩплтЬ на пашвулвт*
вената детелина гж отлични. Ливади локомотивъ и по Чб ст. на ось за
въ царството.
те и пасбищата еж отлични. Оаощи- единь километъръ До сега се вземаше
ята, обаче, имагь слабо плодородие. иа ось по 50 стотинки Най-малката так
PdHO ръзанитв, следователно силно са за комаозираненаспециаленъ влакъ , Въ Шуменъ на 11 продадена 35
засегнатите отъ сланата, лози н-вматъ е б лева на километьръ.
кгр.. бели. по 1-60 лв., а на 12—'27
достатъчно грозде, а по-кжено реза
По тоя случгя, дирекцията на бълг. ьгр. бели по 1*70. Вь Карлово на 12
ните еж добри. Пр-Ьцъвтявзнето е ста държавни железница е направила грздадени 21 кгр. бели и 18 кгр:
нало отлично и второто пръскане се ПОС1Ж1КИ предъ компанията на пз- жълти по 2 лв.; въ Перущица 716
продължава.
точпитЬ железници и управлението кгу. бела по 1*70 — 2-20 лв.; БреСвършено е бяло вече съ стригане- на сръбските желеянипп да напра- аозо 380 беля по 1 70 — 2 10 и 352
то на овце1 в. Завиването на бубите е вягъ и-те казаното намаление, за да жълти по 210 лв. На 13: въ Пловиа приеършваие. Пашкулнага ре;. лта могато да се устройван, гагеиаа влакове. дивъ продадени 1195 кгр. бъ-ли по
190 —2-15 лв., и 796 жълти по
вследствие на сланите, е компроме
тирана. Пчелигв иматъ достатъчно Издадено индустриално свидетел 2 — 2-25, въ Пазарджякъ 550 кгр.
бвла по 1 80— 2 20 лв., вь Перущи
гтша, особено пренесените въ гпря- ство.
тЬ, лозята и ливадите. Домашниятъ
Съгласно рЬшеняето на Министер ца 1270 кгр. бели ho 180 —2 30 и
добитъкъ е така сжщо въ добро със- ството на търговията, промишленес- 95 кгр. жълтя по 2-20 лв., "въ Бре
;ТОЯНИе. • •;..'
•'*: .'.':..
тьта и тпуда, на името па наследни зова 220 кгр. бЬли по 1 80 — 2 20 и
ците на Христо Богдановъ отъ Кар- 2i0 жълти по 2 20 лв. килограма. Въ
нобатъ,
притежатели па фабрично за Луковитско, с. Дълбенъ до И того
По крайбрежното пренасяне на
ведение за керамични изделия 01ъ пашкулите продадена по 2 лв. кило
стоки.
Съ окржжно № 12! 62 отъ 20/7 — глгна и песъкъ, е издадено индустри грама, въ с Радомирци до 12 того
910 Министерството на финансите бе ално свидетелство № 312, съ валвд- 5i;0 кгр. по 2*40, въ с. Дърманци на
'. дало на митниците наставления «за по ность отъ 7|'3 т. г. до 31 Декемврий 13 того пашкулигв * продадени по
1913 година, въ което еж вписани а 10 — 2*20 лв. и въ с. Беленци на
ефикасното изпълнение на крайбр-вж
пата служба. Въ п. 5 на това о;> матераялатЬ които следва да имъ се 10 и 11 того продадени по 2 — 2-10
лв., а на 12 и 13— по 210 — 2 20
ржжно е казано, че колетигв съ раз дропущатъ безъ мито.
лв. Огь 12 до 14 того продадени въ
нородна стоки, обявени съ общо на
именование требва да се опломбиратъ Нови станции въ изкл. тарифа а Бвлоградчикъ 107 кгр. по 2 лв, въ
Дреново на 12 и 13 продадени 1009
здраво и съ телъ и преди да се из quatre.
Съ валидность отъ 15 юлий н. ст. крг. по 2-20 — 2'49 лв. на 14: въ
върши то, да се провери здравината
т. г. въ тарифата за преко превоз Хасково 468 кгр. бели по 1 80 —' 2-05
на колетигв.
Обаче, за да може да се првдпаз- вано на стоки между Австро-Унгария, лв. и жълтиге по 2 — 2*15 лв., въ
ватъ пломбите до пристигане на ко Сърбия, България и Турция, часть II, Пазарджвкъ 227 кгр. бели по 1 80—
летигв ВЪ ВТОрИТВ МИТНИЦИ 01Ъ сватъкъ 1 отъ 1 януарий 1909 г. се 2'20, Карлово 51 кгр. жълти и 33 бели
евентуални скъсвания, м-вото разпо вписватъ въ отделъ (Abteilung-Divisin) по 2—230 лв. Яиболъ 69 кгр. бели
режда щото митнишкитв оргаии на А на долуозначенитё тарифи,, стан по 1*80—1*90 и 45 жълти по 2 —
товарена съ оплоибирването на коле циите ца к. к. St, В. съ следните 2*10 лв., Пловдивъ 657 кгр, бели по
2 — 2 50 и 442 жълти по 2 — 2 32
тигв да обвързуватъ тия п осл*днигв, единични цени за 100 кгр.
1) На стр. 68, въ изкл. тарифа № 7 лв., Станимака на 13 и 14 продадени
а особено касите; така че тельта да
бжде прикрита и да нема преко до (Eisen ete.), Pressnitz Nardbahnhof съ общо 2648 кгр. по 2 — 2*50 лв., въ
пиране съ други предмети при носе- 689, 400, 275, 689, 400, 295, 589, 438, Фердинандъ отъ 12 до 15 по 2 лв.
Вь Габрово.на 13 тържището откри
нието на колетигв и търкалянието 314 и
то като еж били продадени жълти
2)
На
Стр.
112
въ
изкл.
тарифа
№
20
иаъпо земята. Това може да стане,
като се пр^дупр-вдяватъ изпращачи (Eilgiiler mit.Schnellzugen) станциите: 10 кгр, по 2 лв. а на 14 того продадени
те на крайбрежни стоки, да прико- Prag Franz Josefsbahnhof съ 1471 1467 18 кгр. бели по 1*20 лв., иа 14 про-.
:
.л ваватъ летви околовръсть на касигв Prag Nordwestbahnhof съ 1490 I486 дадени въ Славенъ 50 кгр. разни
къмъ средата, така щото тельта на Prag Staatsbahnhof съ^, 1490 i486 пашкули по 1 40 — 2 в., а въ Сев
лиево 149 кгр. жълти по 2-10 — 230
пломбигв да мине до самата летва,
лв., въ Харманлий иа 12, 13 и 14
та когато се оставить колетите на Екскурзия на пипниериститЬ.
Въ земледелското отделение при юни продадени 12368 кгр. б*ли по
; аемята или по парахода и пайтонитв
министерството
на зенледелието и 2*30 — 2*50 лв., въ Нова-Загора про
или се търкалятъ по. земята, тельта
на пломбата (да бжде запазена, отъ държавнагв имоти се представила дадени на 14 юни 73 кгр. жълти по
триене иа дъските и пр. Колети не- една комисия отъ страна на пипинери- 2 10 лв. и 16 кгр. смесени по 2 лв.,
приковани съ летви по средата огь стигв въ царството, която направила въ Казанлжкъ на 15 тържището от
четирите страни иЬма да се приематъ постжаки за съдействието отъ страна крито и еж били продадени 67 кгр.
за опломбирване, и крайбрежното пре- на министерството на екскурзията за жълти по 180 — 2-10 лв, и бели 9
тасяпе на стоките вложени въ такива странство, която пипинериститв възна- кгр. по 2 лв. На сжщата дата: въ
колети що се позволява като се меряватъ да предпраематъ. наскоро, Яаболъ 86 кгр. бели по 1*50 —220,
въ Русе 19 кгр. по .2 60 лв, Пазар: изисква огь изпращачите да ги обя ва да се запознаятъ съ новото ло дшикъ
80 кгр. по 2*10, Нова-Загора
зарство.
вяват* подробно.
10 кгр. жълти по 2*10 лв., въ с Кне
Изменение на сточната тарифа съ жа отъ I до 8 того еж продадени 80
Състоянието на посевите
кгр. жълти пашкули по 1 90 лв.
Германия.
Напосл*дъкъ почти навевкжд-в изъ
Въ тарифата аа преко превозване . Въ Ст.-Загора иа 13 гого продаде
царството еж паднали напоителни
дъждове, които осигурили състояние на стоки между Германия, Сърбия, ни 345 кгр. бёли пашкули по 2' 11 до
то даже на пролетниците и въ ония България и Турция свитъкъ 1, въ .3 лв. за кгр. и 598 кгр. жълти по
сила отъ 1/1 1909 год. се правятъ 2'11 до 2*58 лв. и 14 с. м. продали
места, кждъ-то еж била много застра
409 кгр. бели пашкули по 1*80 до 2*39
шени, по липса на влага въ еДивъ следните изменения и допълнения:
лв. и 855 кгр, жълти по Р80 до 3
1)
Съ
валидность
отъ
16
августъ
сравявтелво дълъгь перяодъ. Съ гвлв. а на 16 с. м., 342 кгр, бели паш
в,
ст.
т,
г.»
на
стр,
142,
подъ
№
по
»а дъждове, може да св каже, че есен

кули по 1*55 до 2'Ю лв. и 777 кгр.
жълти пашкули по 1*75 до 2-30 лв,
въ Ломъ на 14 и 15 того продадени
132 кгр жьлгя пашкули по 2 л(*. за
кгр; въ Севлиево па 15 того прода
ли 1788 ктр. жълти пашкули по 2*20
до 2*40 лв. за кгр.; въ Сливенъ про
дали 260 кгр. смесени пашкули по
1 90 до 2 30 кгр. въ Орхане иа 15 т.
г. продали 390 кгр. жълти пашкули
отъ 2-30 до 2-53 кгр; въ Е:ки Джумая на 15 того продали 92 кгр. жъл
ти пашкули по 4-60 до 2-10 лв; въ
Туфакаиъ продали на 16 т. г. 4 кгр.
бела пашкули по 2 60 лв. и 5 кгр.
жълти по 3 лв. за кгр.
ииа свэи геотехнически
Техникъ
инструменти, търси да из
мерва чифлишки земи да заведжа
предприятия или техническите работи
на некоя градска или селска общвна.
Извършените отъ него работи ще ге
проввратъ и прегледатъ отъ I-во кла
сен' индженеръ.

Продава ее кжща ;;az*aZ
дворно место 300 кв м, на ул.. Ду
навска при съседи Бр. Азизова и
Ахмедъ Исмаиловъ.
Споразумение при Хр, Богдановъ
обущарь ул. ПарЬ'Борисъ.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Житпитв ексяедиции прввь
седмицата.
Отъ Индия,

анчалото тенденция тиха, къмъ сре
дата — подържнш и при прдключване твърдо подържана, съ изключе
ние иа брашната, цените на които
еж на спадане 1 20 въ сравнение съ
вчера.
Въ Америка вчерашните тържища
се отличиха съ голЬма твърдость
предъ видъ намаление запаса въ Мипеполисъ и вследствие сделките въ
Армуръ, цените еж повишени отъ
24 на 55 стотинки.
Днесъ пря отварянето, сжщото по
ложение доминира. Септемврвй полу
чи 4 ст. повишение въ Чикаго. Петнадесетъ минути по-после сжщия
срокъ получи повишение съ 10 сто
тинки въ Ню-Иоркъ и Ч>каго.
Въ Е ipona — тенденция тежка В ь
Берлинъ курсовете намалиха съ 19 и
10 ст. въ сравнение съ предшествува
щите операцзи.

Лопдонъ
Цфиградъ frВиена
Берлинъ
Анверсъ

25-26
/ 22*95
1100-20
1104 50
400 15
123 30
99 45

25-31
2305
100-70
104*80
100*50
123*60
9970

Чркдестраненъ Вюлегянъ.
за разни артикули.
Захарь.

28 юний 1912 v.
Парижъ.
Тенденция _тиха
Текущи цепи
40 37
4 Първа
34*—
Юлий-августъ
40-75
4 Октомврий
33-62
3 Октомврий
33-50
Анверсъ
Барненско тържище.
Тендеация
20 юний 1912 год.
юаий
27-—
Днесъ имаше ва борсата продадени юлий, августъ
27.25
6 вагон?.
3 последни
24*25
Зимница—предадени 4 вагона, по Кристализираните
подър.
с/гвдните цена: 18*80 лв. за 568/t ли- Нарасположение
35"—
бри съ J 8% смесь отъ НовиПазаръ, 3 октомврий
28*375
до 19 50 лв.% за 58Vi лабри съ 5V,%
Лондонъ
смесь отъ Стражица.
Тенденция
твърда
Кукурузъ— продадени 2 вагона, го Текущи
25-81
12 50 лв.%.
Августь
26 94
Поради малкото пристигания на ва 3 послед.
24-21
гони, днесъ положение нема.
3 първи
24-42
Другите артикули безъ пристигания. Чуждестр. вид. захар.:
Германска зърнеста
Глави Лсбоди, промпгь 17/9
и кубове Сей промпгь 18/1 'Д
Чуждестранни борсови Пити
Френска на кристали номинална
Кристализирана руска fob. Данцигъ
съобщения.

13/ю—V.
20 юний 1912 год.
Хамбургь
Анверсъ зинп. тихо
,
Тенденция
подържана
Враила зимница слабо
Текущи
72-50
Лондонъ зими. нередовно
Августъ
28*06
„
кукурузъ безъ охота.
3 последни
24-75
Ню-Иоркъ
зими.
юлий
115
спад.
%
с
и
о
3 първи
24-93
„
„ септ. 109»/.. V. с
«
Ню-Иоркъ
,
кукур. юлий — безъ здвлки
Тенденция
Hptsb седмицата 18,005 хект. 35,000 хект.
„ кукур. септ. — ,
„
„
.мин. седм. 281,000 ,
38,000 .
Б.-Пеща звмнм. октом. 11-77 пов. 1 х. За сто лабри 96°
3 83 3-86
125 000
49 000
„ кукур. юлий 878 спад. 2 х. Сентрифугирана
I' (сжщ^е) '
•
'
5 00 5*00
Берлинъ зимн. юлий 2^9—пов. 1'/4 м. Рафинирана зърнеста
333 3-36
„
Московада
..
ржжь
,
193
"Д
,
I
V
I
M
.
Отъ Аржентина.
Магдебургъ
„
кукур. юлий безъ
зделки
•.; Презъ сжщата седмица Аржентина Ливерпулъ зим. юлий 77 в/в безъ изм. Тенденция
тиха
27.56
е изпратила за европа следните ко
„ кукур. юлий 5'1-7
спад. % п, Текущи
е в
2825
личества жито, кукурузъ и овесъ, въ Чикаго зими. септем. 103 /$ „ «/е с Августъ
24-87
,.
кукур. „ 71 у, епад.% с 3 последни
квартера (2 хектолит. 9).
•':'•.: '
. жито кукурузъ овесъ
2512
3 първи
прЪзъ седмицата 234,000 641,000 225,000
Прага
.. минал, седмица 441,500 639,000 253,500
^миналата година 129,000 —
64,000.
Тенденция
подържана
•^;:Q6ma.:. 23 73
Промпгь
Варна, 20 юний 1912 год
.отъ началотр на ...
Триестъ
,-; кампанията 7,376,500 4,115,500 5,232,500.
№ 00 75 кгр. торба 22'— лж.
Тенденция
слабо
, — 21*50
0 Промпгь
40-32
'Житното производство въ Спверна
Алкохолъ
2Р- , S
1 ~_
2 0 - - . <3
М
.;••'• '•
"'"•' -Америка,,^,,^^
^
Парижъ
2
—
№
1 9 - 6 0 - . ^ . . Тенденция , „„
'' Предъ Народното Земледелческо
тиха
№
19— , »
Текущи цена
Д-Во въ Парижъ напоследъкъ е билъ
14 —
М4
/»
18*„
«
Идущи
67-държанъ единъ интересенъ рефератъ
Юлий, августъ
66-75
върху житното производство въ Съе5275
4 последни
динсиитв-Щати и Канада и върху на
50-75
4 първи
маляването на износа на жятото и до
50-25
3 Октомврий
битъка.
Пая у чин ир-взкди
'•' Споредъ референчика — СъединеКафе.
Варна, 20 юний 1912 год.
ните-Щати ще прертанатъ да бждачъ
' Хавъръ
Варненска — „ Борисе
експортни страни и френските жита
Тенденция
подържана
въ скоро време ще се о т ъ р в а т ъ
№ 4 л. зл. 12-25 пак. Продадени торби
12,000
отъ една сериозна конкуренция. При
ч
12-30 „
»
" н II
Юиий Юлий
84*50—84-50
чините ча това референчика посочва
•» 8 „ „ 12-40 „
Августь Септемврий
85
85-25
на следните обстоятелства:
1250 „
1» 1 " it
»
ш&
Октомврий Нсемврий
85-2S—85*50
"' 1) Увеличение броя на населението,
12*70 „
85-75-85 75
Декемврий Януарий
което презъ 1900 год. достигаше ци
12 95 „
»
14
,;
„
, 85 75-85-75
Февруарий Мартъ
ф р а т а 76 м и л и о н а души, а
и *v „ „ 13-35 „
85*75-8575
a
Априлъ—май
презъ 1912 — е повече отъ 92 ми
« 18 „ „ 13*75 .
лиона т. е. въ разстояние на 10 го
Анверсъ
Английски
дини броя на населението е нараТенденция
а.
подърж.
( к-зо
стналъ съ повече отъ една пета часть.
Сантосъ (base good)
•8/12
13*40
2) Неподвижное гьта въ житното ш
Юлий Юлий
84»A-84«/4
8/14
13 45
п р о и з в о д с т в о , което не расте
Августъ Септемврий
84«/,-84у*
10/14
13 50
успоредно съ броя . на населението.
Октомврий Ноемврвй
85Vi—84»/,
12/14
1355
Производството на житото остава все
Декемврий
Януарвй
857<-85'/
4
14
13-70
600 милиона бушела — единъ оушедъ
Февруарий Мартъ»
85У.-85У,
18
14 60
равенъ на около една трета отъ хекАприлъ—май
85V.-85V,
20
14-90
толитра — а консомацията, въ раз
Зарегистрирани торби 16000
22
1520
стояние па 10 години, е увеличена отъ
24
Пиперъ
15 50
310 на 500 малиона бушела.
18/24
1505
Хавъръ
Така щото въ скоро време СъедиСулани
ненигв-Щати не ще иматъ възмоТенденция
.
подър.
№ 4/8
10-40 Продадени торби нищо
жность да експортиратъ вече жито и Адана
№ 4/8
Митилински
10-60 Юаий Юлий
брашно.
95.
95*—
№4
10-30 Августъ Септемарий
Сжщото економич. явление се за- Измирски
95*- 9550
Л56
* 10*50 Октомврий Ноемврий
белезва и въ Канада — по отноше
96*
-9650
№8
10*70 Декемврий Яцуари
ние на добитъка. Съ. постояното на
96 50—97*—
10-90 Февруарий Мартъ
№10
растване на емиграцията — износа на
97 50—98*—
11-10 Априлъ Май
№ 12
храните и добитъка бързо намалява
98-50—99-—
Сега населението достига 7,200,000 за
Памукъ
едчнъ периодъ отъ 10 години — 1900
Хавъръ
\
до 19Ю — експорта на дребния до
Тенденция
тиха
битъкъ е намаленъ съ 15%» Износа
Продадени бали
4200
ва свине е вече престаналъ.
Юаий Юлий
79 50—79*—
Вългарсна
Народна
Банка.
Въ 1902 год. Канада изнасяше 12
Авгвустъ Септемврий
78-62—77'87
(Варненски кловъ)
милиона яйца — тази цифра е зна
Октомврий Ноемврий
76-87—76'—
Варна,
20
юний
1912
год.
чително намалена.
Декемврий Януарий
75-50—75*37
Камбио па виждане (чекове).
Февруарий
Мартъ
75'37—75*37
Купува продава и инкасира
Положението на IJ юний.
Аирилъ Май
• 75-26—75*12
Анверсъ
99-45 9965
О'реването на храните върви нор Берлинъ
'Ню-Иоркъ
123*30 123 65 12360
мално, безъ всекакви особенна наблю Виена
104-50 104*70 10465 Юлий
,
11*19
дения, понеже и климатическите усло Лондонъ
25*26 25-30 25'29 Августь
11-29
вия си оставатъ безъ изменения. ,
Парижъ
10015 100-40
Октомврий
11-45
Общото мнение е че реколтата не С. Петербурга 266*—
267*70
Декемврий
11 60
ще се различава много отъ минало Цариградъ
22*96 23*04 23*03
Мартъ
11*59
годишната.
Наполеонъ у Виена Крони 19*16'
Вълна
На тържищата сделките аа стоки
Комисиона за щгвводъ мипинумъ на
Хавъръ
на расположение еж въ застой, пора всички гореозначените държави 1 лв.
ди липсата на предлагания.
тиха
Комисиона за щгвводъ въ вжтреш Тенденция
Положението, създадено отъ стач ностьта на Царството е У,%в съ ми- Продадени бали
125
ката на моряците, си остава сжщото, нимумъ 26 стотинки.
Юний Юлий
168*
168-—
Августъ Септемврий 169-50—17050
не е за верване че движението ще се
Вългарсна Търговска Банка
Октомврий Ноемврий 171*50—171*50
простре и по другите пристанища.
(Варненски клош.)
Декемврий Яауарий
171*50—172*
Английските нотирания еж тихи тен
Февруарий Мартъ.'.. 174-50-—174*50,
Варна, 20 юний 1912 год.
денция слаба, цЬни въ полза на ку
пувачите.
Купува
Продава Априлъ Май ;
17450-174*60
На търговската парижка борса въ Парижъ
10Р-Ш
100*30
Експедициите отъ Индия съ пред
назначение за Англия и континента.
презъ седмицата (i9—26 юний н. ст.)
се изразяватъ въ следните данни.
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Стр. 4>

Брой 402

.ТЪРГОВСКИ ФЛРЪ'

МАШИНЕНЪ

TiTr

*1"1Г ii i H

Русски Бизпръ—нирна.

СКЛАДЪ

ПР-БДЛАГА

пловдивъ.
Има представителства на: 1-о Най-прочугигЬ брани (грабли —
търмъци) отъ фабриката Gross & С-о специална за тия орждия,
които еж удобрени и пр-Ьпоржчапи отъ всичките западни агроном.
академии, грамаденъ износъ за Русия и други страни, дори за Аме
рика. 2-о. Патентовани пръскачки за лозя и овощни дървета „Aufo
max". 3-о Контролни каси „Exact" посл-вдно изобретение, много ефтини, достжпни и на най-дребнигв дюкянджии. 4-о. Минерални и
химически масла за индустриалци и землед-влци. 5-о. Вършачки съ
най-солидна конструкция. t»-o Инсталации на модерни мелници и
всякакви индустриални зтигвдения отъ „Е. Мюлхауптъ & С-ие" въ
Русе. 7-о ВсЪкакъвъ кидъ зеилед-влеки и индусгриялни машини отъ
пай реномирани германски, английски и американски фабрики. 8 о.
Кошничерски издЪлия (прнематъ се норжчки) 9-о. Дараци и тепа
вици. 10-о. Мелничарски потр-вбн (каиши, балати, сита, чукове и
пр., 11-о Ярмомелки и др.

Агенция на Кооперативното Английско Осигурително Дство

ОРВИЧЪ ЮНИОНЪ"
Поискайте оферти, цЬии ужЬрени и акуратно испъднение.

Минерални машинни масла: „Шибаевъ". „В. ЦМяицъ",
„Бакуинъ" и др.
' •' . •
ч
Катрани растителни за хамути: деготь (гудронъ) брезови, трон*ь
чамовъ и др.
Рибена масъ за мазаие кожи,
Терг.ентинъ (нефтъ) растятеленъ чамовъ.
Кислота: сврна 66°, за содолимонадови фабрики, солна и азотна
въ дамаджани.
Ободи, главини, спици и др. дървени материали ва приготовление
каруца, файтони и др.
.
Дървета (клещи) за конски хамути, б*ли, боядисани и оковани съ
жел-вза.
Дървета джги (джгообразни) за еднокониа каруца.
тави
Чугунени издълия — черни и емалирани: казани, тенджери
тигани и др.
Седалища (дъски) за столове, матови еь дупки и фигури.
Туткалъ столарски I качество.
Безиръ: Лепенъ и конопенъ.
Спнртъ руски чистъ.
Захарь и-веокъ и ръзана.
Чай огъ всички руски фабрики.
Водка — П. А. Смирнова.
Хайвери: черенъ. кстовъчервенъ, тарома (пробойна) и греческа.
Риби: сельодки, керченски, астрахански, петербургски хо
ландски и др. семга, лососина; катанка моруна и др.
Слънчогледово масло за ядене..
Самовари: жълти и накелировани.
Църковни принадлежности: икони, кандила, полюлеи, хоруг
ви, книги, камбани, свещенически* дрехи и др.
Книги, ноти, журнали, географически карти и др. ,
Офицерски принадлежности.
и всички Русски стоки.

ZZZZI Ц-впн и условия иай-износни. ZZZZZ
ДОСТАВКА БЪРЗА И АКУРАТНА.

АВТОМОБИЛИТЕ

„STOEWER"
съ гуми „DUNLOP" I
еж най-добрит*, елегантни и евтени. •
ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Българско Търговско Акц. Д-во.

Управитель: ХР. М. ЦАНЕВЪ.

Важно ва землед^лцитй!
най-усъвършенствуванигЬ и най;солидно к о н с т р у и р а н и т е
плугове еж он'взи отъ фабриката

Рафаилъ Г. Шощевъ

GEBLODER i EBERHARDT

ШУШЕНЪ.

ВЪ УЛМЪ (Бавария).
МАРКА „ГЛИГАНЪ"
Главенъ пр-Ьдставитель за България:

Централа — Р У С Е -

съ КЛОНОВЕ: София, Пловдивъ, Варна.

орисъ t Килчевъ

Кесъ
Френско

Н/Ьпоразпйсъ безплатно и франко.

София, Бул, Дондуковъ № 47.

Застрахователно Дружество за Животъ,

ооо—

доставя като агентъ на фабриката „Badcilia" най усъвършенi етвуванигЬ вгршачки, енибдени съ слаыор*взачки, е л е в а т о р и
г„. ^ "" сламовързачки и т. н. :::;, :: ;,;::
Обширни оферти еж на разположение на интегесующигЬ се.

Основано въ Парнжъ въ 1841 год. —ооо

Основенъ к8ПБталъ 6,000,000 лева
напълно внесеш.
Направени застраховки до 31 докемзрпй. 1910 годг •843 ООО.ОЧЮ" лв.
355.000,000 ,
. 97,000,000 ,

Неплатени
Текуши

Само ср-вщу 97,000,000 лева.
Гаранцията е 70,000,000 леза
Дружеството „Кесъ — Патернелъ" по старость е 70 годишно;
него не заевгатъ никакви други загуби, като пожаръ — кжщи, пожаръ — стоки, по море транспорти, корабокрушения и пр., за които
другитв дружества еж. принудени да отдълятъ голъ-ми резерви и ко
ито за да увеличаватъ (надуватъ) резервитв по животъ, показватъ и
такивато, като резерви по ЖИВОТЪ—това което ,Кесь—Патернелъ"
не прави. — Дружеството ,Кесъ—Патернелъ" работи сато по ЖИ
ВОТЪ и голяма гаранция резервни фондове които има само ср-вщу
вастрахователенъ капиталъ 97,000,000 лв., резерви 70,000,000 лв., еж
доказателство, че ,Кесъ—Патернелъ" е най-солидното застрахова
телно Дружество въ цъ-лия сввтъ.
Дружеството „Кесъ—Патернелъ* функционира подъ държавенъ контроль.
„КЕСЪ—ПАТЕРНЕЛЪ" игЬма и неможе да има съперникъ по
свои'.* ясни, разбираеми и либерални условия, практикчни комбина
ции и износни пръ-мии.
Упълномощено да работи въ царство България

Дирекция за царство България - София.
Директоръ за царство България:

Желю Шивачевъ.
ПРОСПЕКТИ ВЪ ВСИЧНИ ГРАДОВЕ ПРИ АГЕНЦИИТЬ НА ДРУЖЕСТВОТО.

БАНКЕРСКА КЖЩА

ПЛ1.

АНОНИМНОТО ДРУЖЕСТВО
ЗА

Генерални представители за България на най-гол-Ьмата и
реномирана въ Европа фабрика за вършачки:
ВършачкигЬ еж. съ и безъапаратъ за дребна слама отъ 3 до 15
конски сили, най-усъвършенствувана и здрава конструкция.
Пръвъзходствуватъ разнигв други системи
Купувачигв да се отнасятъ за споразумение направо до насъ,
съ посредници не работимъ.
Всвки нашъ купувачъ има право безплатно да се ползува отъ
курсътъ ни за подготвяне опитни машинисти.
Цъни и условия даваме само на сериозни купувачи.

Машинна фабрика и желъзол-вярница

Е. МЮЯЩПТЪ К

1

на

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Капиталъ 1,000,000 лева.
Централно седалище СОФИЯ.
Съ клонове и агентури въ всички градове на царството.
Газъ въ каси и варели, Бензинъ за осв-втление, за мотори,
автомобили и индустриялни ц-Ьли, Минерални и Цилиндрови
масла, Газойлъ и Дизелсйлъ за Дизелмотори, Пжкура за отоп*
ление на парии котли. Катранъ, Парафинъ съ НАЙ-ИЗНОСНИ
ЦФНИ и УСЛОВИЯ.

ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ
=2

ВАРНЕНСКИ КЛОНЪ.
Пр"Ьпоржчва своите най-усъвършенствувани:
ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧКИ

'

Сжщо и вс-Ькакъвъ видъ:
МОТОРИ и ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ.
Оферти се даватъ при първо поискване.

• P W - Ц-БНИ У М Е Р Е Н И .
^
Условия за изплащане най-либералтг.
Гаранция най-сигурна.

КОИЩИТНО Д-ВО

а РУСЕ.
Главни командитери:
Изработва специално: валцови и каменни мелници.

Отпускать нови заеми и откривагь текущи сметки: сръ-щу
гаранции — лица и цъ-нни книжа и ипотеки.
Шконтиратъ и инкасиратъ всякакви ефектни — търговски
и нетърговски.
Приемамъ влогове: срочни и безсрочни по споразумение.

БИВШЕ

Хайнрихъ Ланцъ, Манхайжъ (Германия).

кие
Д. А. БУРОВЪ & G!

КАВАРНА

търговия еъ машини и технически предприятия

Пр-Ьдставлява реномирани чуждестрани фабрики за парни
машини, всякакви мотори, електрически инсталации и др.
ДАВА БИПЛАТН0 ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЪТИ ПО СПЩИАЛНОСГЬТА.

Голъмъ складъ въ България за: газожени мотори, м-Ьлници и пр.
Отъ 1911 г прсдавамъ вършач
ки на твдгъаии
ратни и съ оъчмени лагери. Пот
ребно е по-мал
ка сила за подкарване, по-мал
ко масло, ггЬдко
мазане, по-малко
гориво, по-р-Ьдко превозване.
Лагвритт нв ишгарятъ, оотьта
на оо ишнривява.
За оферти отне
сете се до фир
мата НИКОЛАЙ ФЕХЕРЪ & С-ИЕ — РУСЕ.

„НЮ-ИОРКЪ"
ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЗАЖИВОТЪ.:
упражнение пр-Ьзъ 1911 година. —
Нови уредени осигуровки пръзъ 1911 г.: ЛЕВА:

913.904.853

Най-значително произведение, което е било реализирано отъ
едно само Дружество въ цълия свътъ

Сума на уредени осигуровки въ сила . . ЛЕВА: 10.894.163 029
Сума на Актива . . . . . . . .
. .ЛЕВА: 3.548.378 388
Сума на Пасива . . . . . . . . , .ЛЕВА: 3.011.523*375
Основна резерва за дивиденти. . . . . ЛЕВА: 536.855 013
Обща сума на приход, прьзъ упражнението. ЛЕВА: 683.910.552
Обща сума платена на притвж. на полицигЬ. ЛЕВА: 278 045 515
Заеми отпуснати пръзъ 1911 год. . . . ЛЕВА: 130.110.337
Числото на полицигЬ въ сила . . 1.022.726.
Платени за смъртни случаи въ България до 1 Януари 1912 г. Л е и : 3 956Б9Б
Платенн З д смъртни случаи въ България само П р * з ъ 1912 г. Левш S l 9 5
Платени дивиденти прЪзъ 1911 върху полици с*.
годишно участие, издадени прЪзъ Ш г. възраеть
на осигорений 30 години:
Осигуряване пожизнено
16,57»/.! ""• «ойвоОсигур. въ случай насмърть, 20премии 1б!о7»д1 стъта на го
дишната
СмЪсено осигуряване отъ 20
"" год. • .12,61%! премия.

Обща сума на платенн
Дивиден. пр-Ьаъ 1911 г.

ЛЕВА: 47.985.320.

(СЗ* вс*какви обяснения се даватъ по поискване: - Е *
Директоръ за България: Г. ГЕОРГОВЪ.
София, Бул. Дондуковъ, » 43.
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