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LE РНARE DU COMMERCE.

.

За странство:

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

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

Единъ брой 10 стот.

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Екимъ Маноловъ & C-ie

'Марийка Нет

СВИЩОВЪ-ВАРНА.

•

'•

•

Телефонъ № 223

Преговорите по турско-българския
търговски Договоръ.

Златева

и-

Димитре Досю Вълевъ

Телеграф, адресъ: ЕКИМОВЪ.

Търговия съ зърнени храни и др. .
Агентура—Комисиона—Експедиция и обмитване
на разни стоки.
Комисиона на зърнени храни при най-износни
условия.

ВЪНЧАНИ.
Сг. Загора,' 17.VII.911. г.

/1-БВЕНЪ
ЦИМЕНТОВА

ФАБРИКА
и

„Л Е В Ъ

Мушами непромокаеми

ПЛиВЕНЪ.
Първа по родътъ и по модерната си инсталация въ целия
•
Балкански Полуостровъ = r z = :

за покриване търговски стоки, храни, землед-влчески и други машини,
кола, тухли, керамиди. УпотрЪбяватъ се и за пренасяне (превозване)
грозде, эа палатки панаирски, военни и пр. и пр.
Има и специялни размери за открити вагони. = = :
• Складъ въ големи, количества и много видове и големини при

„ПОРТЛАНДЪ"
цименть марка „ЛЕВЪ" е извъчтенъ и констатиранъ като единъ отъ
' — най-добрите цименти.
—
....,..-.••.
МАСТНО .ПРОИЗВОДСТВО.
Превгзходствува всички цименти, които се внасятъ въ

Братия П. и И. Бъклови

гл

царството. Удооренъгзл държавни постройки отъ
I
Министерството на 0.Щсственнитв сградии съ
протоколъ отъ 16 май 1911 година.

Б У Р Г A 3 Ъ.
Продажба на едро и дребно.-

Свидетелства отъ прочутиятъ професоръ D-r Wilhelm Michuelis,
Berlin и отъ F. L. Smidt & C-o, Copenhagen.
-..'.»
Годишно производство 2000 (две Хиляди) вагона
Доставя при износни цени J : BO Българско Дружество , Л е в ъ ' за фабрикация на цименть и хидравлическа варь— Плъвенъ,
Телеграф, адресъ.:, Д-во ЛЕВЪ — Птъвенъ.
'
Телефонъ № 116.

Ц1ши и качества безъ конкурешрш.
mifflM]rMWir»maj|Wjmnii|iH|[M[ui|iii|ttjiM

ХОТШ „ЗЛАТНА ЗОРА"

Н

Представитель за Варна В. В. Поиовъ.

СЛИВЕНЪ

„ч. а з и" v н d v IAI

Е отлично ыобилиранъ, добре уреденъ и отъ 1 юний т. г. откритъ
- '... ..'.= за' посетителите. - .
... = •
"
Г. г. пжтующите търговци, и търговски лгенти ше иматъ вевкога
добри, широки и удобни стаи съ специални приспособления За изла- = гане на мострите си.
=
Чистотата, честностьта и акуратностьта на прислугата е гарантирана.
Старигв и новите ми клиенти ще бждатъ напълно възблагодарявани.

БРАТИЯ КАНАЗИРЕВИ.
Сапунена

„СОЛУНЪ"

бивша

София.
,
Произвежда и съ конкурироюши всички сапуни по качество и
цени,, продава еапунъ „Прогресъ"—за пране, марсилски типъ, съдържащъ 72% масло, марка , Бориславъ" (запазена); изработва и прода
ва и други разни сапуни за пране и миене.
Кантора ул. „Пиротска" № 3, София. Телефони: № 666 на фаб
риката и № 640 на кантората.
Порлчкит* се изпълняватъ м_ментално.
Сжщо притежава:

Съдържатель: Г-нъ М. СИМОВЪ (бившъ съдържатель на хотелъ
„ЗОРА", който сега е затворенъ).,

„Флорика" е поефтинела!

фабрика

Стоиловъ & Каназиревъ

Ц-ШИТ-В СЖ-КРАЙНО УМЪРЕНИ.

н

До господа землед-влцит*!
Наближава времето да предпазвате жи
тото отъ ГЛАВНЯ. Най-доброто сред
ство е саламура .Флорика" отъ фаб
риката .Флорика", Крайова, Ромжния.
15 годишенъ ycn-fex-ъ. — —
Цена на пакетъ 25—30 ст., съ което
се пръска семето за 10 декара,;, ,
Продава се въ всичките дюкени съ Колониалъ, Железария и Землед. Машини.
Главенъ пр-вдетаритель за България е

Която пустна въ редовна продажба произвежданигЬ въ нея найдоброкачественна марсилски, турски и др. сапу и.
Клиентите й ще намерят!, винаги най-изгоднигв условия и акуратно изпълнение на поржчкитъ' си.

Э

Основано на първи май 1905 година въ София.
На 31 май 1911 г., т. е. само за 6 годипп брои 7,076 членове, застраховани за 23,258,520 лева.

Ц^НИ БЕЗЪ КОНКУРЕНЦИЯ.
Братя Каназиреви & C-ie.

Здравитв основи на дружеството почиватъ върху мощния прииципъ:

Бръчковъ - К омисионеръ
.

ГГГГ.КУПУВА и П Р О Д А В А = = = * —
за своя и за сметка на клиентите си вебкакви

• •••••

ЦЪННИ КНИЖА • • •

акции,, облигации, лозове и пр. по най-i зносенъ курсъ.

••: извършва посредничество :••
за вс-вкакви търговски, финансови и банкерски ЗД-БЛКИ; цесии,
ипотеки, текущи сметки и пр..
'
Кантора ул. „Ввслвцъ'- М 8, телефонъ М> 805.
Телегр. адре.ъ: АЛСК9 НоваКОйЪ.

j c > ^ h ~ )^т\Ш''Л\-^т^&^\^У1\^щ\Ш'''^

° ~ Р М ^

„ЛА НАСЮНАЛЪ
фращуеко оешдатем дружество за

11

„животъ"

ш
т

Осповано въ Шрижъвъ 1830 година.
О с н о в е д ъ к а и и т а л ъ 16 0 0 0 , 0 0 0 ЛЕВАГаранции 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0
Най-гол-вмото и най-богато фращуеко осигурителнод-во,
Г л а в е п ъ Д и р е к т о р ъ за Б ъ л г а р и я ;

ш

БОРИСЪ х. КАЛЧОВЪ
/V

№

47, Булевардъ Дондуковъ — София

ЗЕЕШШгЖ

Ж

Поради това турското прави
Безспорно е, че ние н*Ьмаме още
телство
бъ- неотстлшчиво пр'вдъ
лица напълно и всестранно под
готвени по една материя, каквато искането на българското, пръто
е тая, която ще бжде третирана воригв да се водятъ въ София
при воденето на едни преговори и н а ш и г в д е л е г а т и пакъ ще
за сключването търговски дого {трЪбва да се я в я т ъ въ Цари•
воръ, които лица да могатъ да *градъ.
Министерския съв-втъ въ едно
водятъ тия прътовори самостоя
телно, безъ до иматъ нужда о т ъ отъ ПОСЛ-БДНИГБ си з а с в д а н и я е
постоянно допитване, о т ъ искане опрътгвлилъ лицата за членове
наставления по вебки колко- годъ" на българската делегация. Т в
споренъ въпросъ о т ъ правител е ж : председатель — пълномощ
ството си. Т-взи чести допитва ния ни министръ въ Цариградъ,
ния и чакане на наставления и г-нъ М. К. Сарафовъ и членове
о т ъ дв'ЕТ'Б страни ставатъ при If—г. г. Я . Чакаловъ, началникъ на
чина за дълго протакане на при митнишкото отд-вление при Миенистерството на Ф и н а н с и т - в и
говорит!.
По тия съображения именно, f Д-ръ Иванъ Златаровъ, секре
за да бждатъ н а ш и г в делегати т а р ь на Софийската Търговековъ постояненъ контактъ съ пра Щндустриална Камара.
Тъ* вече заминаха за Д а р и вителството, посл-вдньото искаше
прътоворигв да се в о д я т ъ въ градъ въ понед-влникъ. Гн-ъ М. Са
София. Сжщото искане и по сж- рафовъ б-в председатель на бъл
ЩИГБ съображения правителство гарската делегация при водене
то пр-вдяви и пр"вдъ Австрия за миналата година прътоворигв за
водене на прътоворитъ 1 по австро- сключване на временната митбългарския търговски договоръ. нишка спогодба съ Турция и има
опитАвстрия, която има и ще си наз вече гор^-долу нужната
начи за делегати хора напълно н о с т ь ; г-нъ Чакаловъ б е сжщо
подготвени по материята, която тъй членъ на делегацията и е
ще третиратъ при прътоворигв, известенъ като старъ опитенъ
които безъ да се допитватъ, са и ловъкъ митничарь; г-нъ Д-ръ
мостоятелно могатъ да р'вшаватъ Иванъ Златаровъ е така сжщо
всички въпроси, се съгласи съ единъ д о б ъ р ъ познавачъ на на
това искане на нашето правител шата търговия и индустрия и
ство и прътоворигв съ Австрия въобще на икономическите въ
проси у насъ.
ще се водятъ въ София.
Турското правителство, обаче,
Ние имаме пълната вера, че
по никой начинъ не иска да се т е , като добри синове на Бъл
съгласи съ п о д о б н о едно наше гария, еж проникнати о т ъ важискане, понеже и турците стра- ностьта на мисията, която дър
д а т ъ отъ САщата болесть и то жавата имъ възлага и ще упо^въ много по-гол'вмъ разм"Бръ о т ъ т р е б я т ъ всичките си познания и
насъ. Д а ж е , нъчцо повече, у опитность, за да застжпятъ при
т-вхнит-в делегати вевкога е лип воденето на преговорите съ всич
свала и най-малката самостоятел- ки подробности закрилата на
ность и инициатива. Т-в Нищо не ^интересите на нашата търговия,
могатъ да пръ\цприематъ, безъ да |индустрия и въобще на ц е л о т о
се допитатъ до правителството си. йни производство.

1

1-ва Българ. Парна Сапунена Фабрика
=з„РАЗЛ0ГЪ„
=
] на Братя Каназиреви & Сче.Бургазъ.

ХЕРМАНЪ КРЬОНИГЪ.
Пазете се отъ
фалшификация
Внимавайте на марката „ФЛОРИНА"

Алеко Т. Новаковъ- София

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

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ. кутия № 61.

У

За обявления:
гармонденъ редъна1-ва
^тр. 1 лв., на П-pa и III
Туиъ
^тр/по 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки.
За повече обнародвания
се прави особенно спо
разумение.

Единъ за всички и всички за едипъ

въ ip Сглпстра.
Доставя по порлчка и въ j«MPfncia разни видове парни машини, бен
зини и газожени мотори,' воденични постаменти, воденични камъни
отъ различни кариери — чуждестранни и м-встни, комплектни вършачки
за машжъ или за актоуи, шевни плетачни машини,
апарати за фабрикация на с<«да и ликонада заедно съ шишетата имъ;
коларски инструменти, стругове съ всички приспособления за пглно
довършване на единъ й слщъ стругъ ц-вло едно колело — главина,
спици завъртание и склотчвание на обудата и разни .други индустри
ални машинарии. >

:х

х:
Изб-вгвайте всички спиртни питиета, пазете си здравето. Искайте отъ
прочутит-в старо-планински берковски чисто натурални малинови сюропи, малиново вино и малинова ракия.•
Цъноразписъ при първо поискване.
'

Адресъ: Бр. Клисурски —Берковица.

Два
милиона
П1ЕВНИ
Г Р М Т И И F P "k
МАШИНИ

е произвела фабриката jjl Г' fl I Ц П L I

j?

D

отъ 1902 но 1910 година, а 1,000,000 отъ 1872 до 1902 година!
Това голямо увеличение на производството се дължи на силното
разпространение на Гритцнеровитв машини поради гвхнигв гол-вми
преимущества надъ другите шевни машини!
Не купувайте. машини, до кгто не пр-вгледате Гритцнеровит-Ь,
защото само т* е л i?ft-J < i ) '< \ I о n i \) j i n , itt'itjviin
и
най-гарантиранит.
Главни представители за България: i '=./, =, ••
:
' - . — - — ^ ^ ^ ^ Б р . В . Б ъ к л о в и — Р у с е , Варна, София.
|Е^**
Пргъставителства въ всични градове. * s ^ 2 g |
Постоянни механици на разположение на клиентите ни за безм платни поправки.
•

Затова застраховани!* при дружеството, само като подържатъ застрахов
ките си съ годишни вносове най-износни и при условия най-либерални, еж
негови равноправии членове, участвующи в» управлението и печалбитгъ му:
ZZZZZ тгъ cm значи неговитгь с тупан и.
70% ОТЪ ПЕЧАЛБИТЕ се раздаватъ на членовете му въ форма на прогресивенъ дивидендъ. Друга часть отъ печалбите послужва за образуване
фондове за общеполезна цели: даване помощи на заболели членове, пистройка на санитариумъ за сжщите и пр.
МАТЕМАТИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ, на сума 1,625,000 лева, единствената солид
на гаранция за вс*ко застрахователно дружество, еж пласирани изключи
телно въ държавни и гарантирани отъ държавата цънни книжа, всичките
депозирани въ Българската Народна Банка.
ПОЛИЦИТТЗ на дружеството еж въ сила и пръзъ връ-ме на война, безъ
всъкакви предварително плашани скжпи допълнителни премии.
На тия и други НЕСРАВНИМИ ПРЕИМУЩЕСТВА, дружеството дължи
постигнатия до сега и безспирно увеличаванъ успехъ.

Кредитно Акционерно Д-етво „НИВА"—Каварна.'
S0C1ETE DE CltEDlT PAlt ACTION „KIVA"
. • = a CAVABJA.'=='
ВЛОГОВЕ ПРИЕМА:
V
БЕЗСРОЧНИ с ъ : 5 % гл 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 големи отъ 10,000 л. особено споразумение.
Извършва, наедно съ това, следните кредитни, търговски операции: X
отпуща кратко-срочни заеми срещу лични и реални гаранции; откри
ва специални текущи сметки на кредитоспособни земледелци и тър
говци, срещу залогъ и ипотека на движими и недвижими имоти, сре
щу добитъкъ, земледвлчески произведения, машини и ценни книжа;
шконтира.и инкасира всекакви 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.

1-ва:Варн. фабрика за циментови и гипсови издалия

Варна

А. Василевъ и С и е

Има честь да извести на иитересующигв со, че въ депозита на фабри
ката ни има въ гол-вмо количество и на съвършенпо износни цени най-до
брокачествени и съ изпитана солидность следнигв видове циментови и гип
сови изц-влия:
1. Цветни плочи отъ обикновенъ до най-луксозенъ типъ съ и безъ релиефи за бани, кухни, антрета и др.; — 2) Тротоарни и дворни плочи, както
и бордюрни камане; — 3) Разни видове блокове за цокли на здания; 4) Кана
лизационни трАби, разни разм-ври;— 5) Подпрозоречни, надпрозоречно и подпокривни корнизи; — 6) Обикновени и цветни съ или безъ мозайка стлшала,
ц-вли балкони, стжлби и пр.; — 7) Имитация на чарни, червени, сиви мра
морни плочи полирани и матови, мозаична работа; — 8) Гипсови изделия: ка
пители, корнизи, орнаменти, розети, балюстри, консоли, фризове надъ врати
и прозорци и пр. и пр. Особенно внимание обръщаме на скулптурните изд-влия, които се изработватъ отъ спешалистъ скулптьоръ.
Телеграфически адресъ: Цнментфабрикъ Василевъ. Телефонъ № №
63, 154.
ПоржчкитЬ се изпълняватъ бързо, при условия и ц-Ьни много из
носни.
Представители: Бургазъ: Износно Вносна Банка; Добричъ: К. А Пачевъ & А. Калчевъ; Балчикъ: Баю Добревъ & С и в ; Провадия: Никола
Кирчевъ и Шуменъ: Д. Щеревъ & С-ие.

Огь фабриката.
tra

"S3

Търговска Кжща

Георги Личевъ & С-ие
г:

СОФИЯ

=

П'ющадъ Св. Кралъ № 2, телефонъ № 990.

ОТДМЪ: Комисяона-Експедиция е снабденъ съ много опитни мит
нически посредници и приема да обезмитява и експедира стоки за
ьносъ — износа, транспорты и пр. както и да извършва рекламации
•предъ министерството на финансиигв и администрацията на Българ
ските държавни желъзшпш при най-износни условия,
Бърза и акуратна работа.
Кореспонденти въ Бургазъ, Варна, Пловдивъ и Сомовитъ.
*9
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Сава Д. Върбовъ - Габрово.
Модериа бояджийна и складъ отъ всЬкакъвъ видъ
Ализарииови, Анилинови, Хромови бои,
синила и химикалии.
Модерната ми бонджийна приема за боядисване на едро и на
дребно вевкакъвъ видъ вълнени, памучни и копринени материали.
За трайностьта и качеството на боята гарантирамъ напълно.
Приемамъ външна работа, пратена по пощата, съ всичките
нужни гаранции.
<@>

ИНТЕРЕСНО ЗА
Г. г. Домостроителигв, Архитектите и ПръдприемачитЬ.
Известяваме на горните г. г., че ни пристигна въ софийския складъ
край гарата голвмо количество дървенъ строителенъ материалъ отъ
всички величини, които продаваме по следующигв цъни както въ
брой или на почекъ.
Рендосано първокачественно дюшеме зжбъ на глжбъ отъ 2 до 2 50
^ м. дглжина по лева 60, отъ 3 до 3 50 м. по лева 63, отъ 44'50 и 5
£г м. по лева 65; дъски 2 см. отъ лева 48 до 55 въ зависимостьъ отъ
lop дължината и ширината; бичени греди отъ разни величини отъ лева
j | s 45 до 55 и литви отъ лева 25 до 50 кубически метръ.
"% • За необходимJ считаме да добавимъ още, че работилницата ни при
*^[ сжщия складъ е снабдена съ всьчки усъвършенствувани машини, съ
които бичимъ и рендосваме разнит* бичмета и дъски и всека поржчка се изпълнява веднага.
Т. и К. Балабанови.

^
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•, ТЪРГОВСКИ АФВЪ*
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Христо П. Калинчевъ
— ТРЪБНА. —
Модерно боядисвапие на вълнени, памучни, копринени платове и хи
мическо чистение на петна по дрехи дамски и мжжки.
Приема работа срещу гаранция. Продава анилинови, ализаринови,
•< < < хромови бои и химикалии. >• > >
поради дългогодишната ми практика като майсторъ-бояджия въ мно
го габровски фабрики, слъдванието ми въ с Княжево и специализиранието ми Германия (Franclurt а/М.), се над-Ьвамъ да задовли и
най-изтънчения вкусъ.

ФАБРИКА

А. ПАППАЗОВЪ
ПЛОВДИВЪ.
Сапуни, парфюми, пудри, кремове,
косметици и др.
ХОТЕЛЪ „БЕРЛИНЪ".
Изв'Ьстявамъ на Г. Г. посетителите на столицата, че
хотела ми отъ 15 априлъ т. г. се премести въ центра на
града ул. „Търговска" и Бански площадъ до самигв мине
рални бани. Той има 36 е л е г а н т н о и комфортно мебе
лирани стаи задоволяващи и най-изтънченигв вкусове. Хо
тела е поставенъ на най-строги фамилиярни начала. Удобенъ е за г. г-да представителите на търговски кжщи и
семейства. Инсталиранъ е съ централно парно отопление,
електрическо осветление и телифонъ № 1090.
Бърза и чиста прислуга съ най-умЪрени цени.
Съ почитание: Т. Ив. ВУРГУРИЕВЪ'

При Василъ Цончевъ
Експедиторъ-Комиеионеръ
. г =

въ Б у р г а з ъ ^ =

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

Едпа б-Ьдпа страна.

сгь. Нищо подобно. Обширните рам
пи, наверно повече служащи за стоБратскигв чувства, които питаемъ варване военни припаси, беха празни,
къмъ народа на съседната намъ Сър никакви складове около станцията, ни
бия, много пжти ни подсещаха да я каква маневра отъ машината—еднич
посетимъ и я видимъ въ действител кото, което видехме, това,беше една
ния нейнъ икономически ликъ. Ние машина (триоръ) 8а пречистване жи
знаяхме, че и тя, както и нашата стра то, разтоварена отъ току-що миналия
на, има повече хора, които да гово отъ Белградъ товаренъ тренъ. ;
рить за нейното добро, да се наемМината ,Адровацъ" не Дава нищо
вятъ да я оправятъ, но всичкото се за развоя на търговията при гара
е свършвало да вдигатъ около себе Алексинацъ, понеже тя съ въздушна
си за нейна сметка повече шумъ, от линия работи и складира при с. Адро
колкото да работать за икономиче вацъ на неколно километра задъ Алек
ския й прогресъ. И нейното минало синацъ.
.' '• ! • • • ' . : . •
е повече шумъ, отколкото дела, това
Въ живия интересъ, който се въз
на всека стжпка въ нея ще го забе буди у насъ да знаемъ, защо предъ
лежи всеки. При все туй любопит насъ се представя само очебиенъ зас
ството ни влечеше да видимъ иконо- той, само очебийна глухота тукъ, въ
номическа, ако така можемъ да се из- това райско поле, което виждаха очи
разимъ, Сърбия. До този часъ, когато те ни и което требва да е изворъ на
пишемъ настоящите редове, ние мо интензивенъ развой на търговия и ин
жахме дл хвърлимъ само единъ ш.-- дустрия, казаха ни: едничкото помивърхностенъ погледъ и да ценимъ ней нъчно средство за този кжтъ на Сър
ното благосъстояние само ' отъ това, бия това е свиневъдството. Много мал
което видехме отъ Царибродъ до Бел- ко отъ кукурузите, които произвеж
градъ по онова протежение на же да тази земя, се продаватъза излезницата, коет1 се включва въ точ носъ—съ техъ се отхранватъ и угоките между тия два града.
яватъ свини, които като износъ оти• Право да си кажемъ, отъ виденото ватъ въ други посоки (презъ Бвл
ние не сме очаровани. Напротивъ, у градъ и др. места), но това е малко,
насъ се сложи убеждението, че. въ а нема повече съ какво да се търгу
Сърбия нема нито проблески отъ ико ва, освенъ съ свини. Друго произве
номически прогресъ. Забелязаното дение, което тоже дава поминъкъ, то
мною малко направено отъ Ягодина до ва cm сливите,- но видехме, че и гвхъ
Белградъ, това не е за народа, а за тази година ги нема—не се родиха
неколко личности —най-много за 7—8 тукъ въ тия места и икономически^
— които се именуватъ фабриканти или отпадъкъ е още по-големъ.
рудопромишленници, или експлоататои свини — това не е достатъч
ри на гори за топливо, а много малко но.Сливи
Тукъ се иска друго нещо; иска се
и за дървени строителни материали да се
развие търговия и търговия раз
Ние очаквахме да видимъ некакво ожи нообразна,
голема. Това Сърбия се
вени е по станциите, да ни се мер стреми да постшне
съ адриатическа
цать предъ очите нёкакви ел Ьди отъ та железнопжтна линия.
търговска, промишленна и стопанска
Ще следва по-нататъкъ.
прёдприемчивость. Нищо подобно.
Първата станция, на която се спи
ра влака и ви се открива гледката
на една хубава и способна за вегитация, земя, е пиротската. Тя е окржжена отъ хубави горски върхове и
отъ съвсемъ пригодна за земледелчески култури земя. До колкото поз
наваме и населението, което я насе
лява, е едно отъ най-трудолюбивите.
Има знакове, че съществува и слаба
обработка на земята; но отъ тая сла
ба обработка по-нататъкъ не се; е
отишло, за това не видехме, освенъ
че влака иинава-заминава съ1 единъ
престой приблизително отъ'. /,' часъ
само да пренася пжтницигЬ идящи
или отиващи за въ България, бёзъ
машината да се измести отъ' местото
си ла маневрира — да прикачи и свър
же или да откачи нвкой вагонъ, пред-;
назначенъ да служи на некаква тър
говия или индустрия. Озъртахме се
на всички страни около гарата да ви
димъ некой складъ отъ стоки, некой
хамбаръ или нвкой най-обикновенъ
дюгенъ за най малката търговия. На
празно. Пиротъ нвма никакса търго
вия и индустрия. Огъ събеседниците
сърби, съ които разменихме дълги и
широки разговори по икономическото
положение на Пиротъ и на целата
страна, узнахме, че и занаятите СА
пропаднали.
Подиръ Пиротъ настжпва дефиле
то по течението на р. Нишава. То
продължава почти до Нишь. Всички
станции по това дефиле доминиратъ
всредъ неопитомената още дори приреда въ тия планински поли съ големата си безжизненность; те давать
една ясна' представа на крайния ико
номически отпадъкъ'въ тая часть на
кралство Сърбия. Ни знакъ огь
търговия, ни знакъ отъ животъ.
Най-обикновенното нещо, което ще
се забележи сколо всека еднагара въ другите страни, товд е да се
забележатъ тукъ-таме поне да пъп-;
лятъ и ровягь некакви домашни пти-j
ци или други животни—кокошки, гжски, юрдечки (които СА близо до во
дата), свини, какъвъ и да е другъ добитъкъ. И това нема. Животните и"
те искать храна, а тукъ храната не
достига дори за човеците, — ни каза
единъ искренъ и откровенъ сърбинъ,
кокошките, свините и пр. и те еж
едно богатство, а кжце е то тукъ, въ
тия диви усои" . . .
Окото ни спре предъ Нишъ. й
другъ пжть сме виждали Нишъ, и
другъ пжть сме пжтували по тия мес
та до Белградъ и по-нататъкъ. Но
защото сега съ интеренъ да го изучимъ се вгледахме въ него, той ни се'
виде все тъй старъ, все така останалъ
назадъ, i акто го завари и новото
владичество на Сърбия. За Нишъ ние
ще говоримъ специално, за това се
спираме да кажемъ само, че ако Нишъ
е най-търговския градъ въ този край
на Сърбия, тя е СЪВСГБМЪ за оплак
ване. Ако не е неговото обширно по
ле, осеено съ кукурузови посеви, той
е изгубенъ отъ гладна смърть, макаръ
че е место, кждето се кръстосвате
железниците съ най-важно икономи
ческо значение за Сърбия.
Не бихме могли да еждимъ за Сър
бия така и да я наричаме „бедна"
страна, ако тази представа бвше пре
къснала да плаши окото и да наввва
разочарование, само до Нишъ." За тия
места Сърбия' може да има причини
за окъсняване да ги подтикне къмъ
икономичеки прогресъ и къмъ култура.
Но първия градъ, който иде следъ
Нишъ.и който е въ сръбско владе
ние още преди Нишъ да е владение на
Сърбия, е гр. Алексинацъ. Неговата га
ра, инъкъ голема и преставляюща
важиостьта на местото, въ което се
намира, е потънала въ го-лема самотность и неоживеностсь. Знаехме,
че до Алексинацъ е каменовъгле
ната мина Адровацъ и не можехме
да не се надеваме, че тукъ по не
ще намеримъ каква годе оживено-

Статистшни сведения.
Увеличение на общественнитъ бо
гатства въ Франция.
Едмондъ Тери, директоръ на из
вестното списание „L* Economiste
Europeeri", публикува една твърде ин
тересна статистика относно начина на
нарастването на обществените богат
ства въ Франция презъ последните
години.
Студията му се подкрепя отъ ци
фрите за годините отъ 1892 до 1908
г. Стойностьта на публичните богат
ства е била 242,949 милиона въ 1892
г. и е нарастнала до сума 287,282 мил.
въ 1908 г., следователно съ една раз
лика отъ 44,333 мил. или 2770 мил.
средно на година. Все тая статисти
ка на Ед. Тери установява, че всекн
французинъ притежава средно 6,333
лв. въ 1892 г. срещу 7,314 лв., кол
кото е ималъ въ 1908 г.; нараства
нето е отъ 981 лв. (15%) въ течение
на 16 години.

ХРОНИКА.
Софийскьто, Търговско Д-во
въ годишното си събрание, станало
на 2 т. м., освенъ управителенъ и
контроленъ съвети, състава на коит.)
предадохме въ миналия брой, избрало
е и членове на еждъ чести при д-вото
следните лица: г. г. Ил. Хр. Соколовъ,
Ст. Геневъ, Хр. Бъчеваровъ, Никола
Божиловъ, Вел. Шевъ, Я. II. Митрошиновъ, Д. П. Сжселовъ, Георги Димитровъ, Хр. Рашковъ, Ж. Вегели,
И. Грауеръ, И. Д. Леви, Г. Трифо
нову Хр. Ил. Мутавчиевъ, Моисъ Авр.
Давидъ и Илия Сираковъ.
Каботажната служба по нашето
крайбрежие.
. Специално назначената крмисия отъ
висши митнишки чиновници и такива
отъ дирекцията на железницитв е из
работила правилника за каботажната
служба по нашето крайбрежие, който
е вече представенъ на министра на
финансите за утвърждение.
Правилника обгръща постановле
нията на чл. чл. 231 и 232 отъ зако
на за митниците, споредъ които па
раходи, които биха се ангажирали да
пренасатъ стоки, багажи и пжтници
само по българското крайбрежие, съ
редовно пжтуване най-малко два пжти въ седмицата, безъ да се отбивать
на чуждъ брегъ или да се сношаватъ
съ други параходи по пжтя, .освобождаватъ се отъ всекакви пристанищни
такси, а пренасяните огь техъ стоки,
багажи и пжтници се освобождаватъ
отъ митнишко преглеждане, даже и
отъ формалностите и таксигв пред
видени въ тая глава на закона.
Въ такива параходи пжтуватъ без
платно нужното число митнишки чи
новници, за да надзираватъ да не би
параходите да се отбивать въ чужди
пристанища или,да се сношаватъ съ
други параходи. Тия чиновници се
ползуватъ още и съ правото на без
платно помещение, отопление, освет
ление и храна, наравно съ контро
льорите на параходите.
* .
Тази служба, пренасянето на сто
ки, багажи и пжтници само по на
шето крайбрежие, се запазва изклю
чително за параходи подъ бъл
гарско 8наме. Тамъ, дето нема пара
ходи подъ българско знаме, ще се
позволи да я извършватъ и на пара
ходи подъ чуждо знаме, ако изпълнятъ изтъкнатите по-горе условия на
закона. ,
За да може единъ параходъ да по
еме такава каботажна служба, треб
ва предварително всичко въ него и
подлежащите въ него премети на
мито, да платятъ мито.

its

Парахода следъ това престава да
се ползува отъ екстериториалность и
се освобождава отъ всекакви такси
и формалности, на които подлежать
другитв параходи.
Максималните начала ще се орР*"
делятъ отъ Министерството на Общ.
Сгради и Пжтищата, съгласно закона
за крайбрежната служба отъ 1906
година.
ЖелЪзница до Самоковъ.
Правителството е решило да свър
же гр. Самоковъ съ железница съ
южно-българската линия при Костенецг-Баня. За тази цель е изпрате
на вече една инженерна бригада, коя-:
то да проучи трасето. По-нататъкъ
линията ще се продължи, до Ду пница и ще се свърже съ линията- София
— Кюстендилъ. Предвижда сей, една
права линия София—Самоковъ, при
наличностьта на която заедно съ изу
чаваната вече линия Самоковъ-—Кост.Баня ще се избегне неудобството при
пренасяне големи товари по линията
София—Косг.-Баня, поради големия
наклонъ при Вакарелъ. Освенъ това
новите линии ще докаратъ стопански
подемъ на двата града — Самоковъ и
Дупница, отъ които особенно въ пър
вия сжЩествуватъ условия, за да се
широко развие индустрията, начало
на която отдавна е дадено вече. Же
лезницата липсваше, за да допълни
всички нужни условия за индустриал
ното развитие. .
Търгъ за товарни вагони.
Дирекцията на железниците взема
сериозни мерки, за да може тая го
дина колко-годе да посрещне нуж
дите на търговците отъ вагони.
Обявенъ е '»ъргъ за доставката на
затворени 300 товарни вагони за жи
то, които требва да бждатъ доставе
ни най-късно до 20 ноемзрий т. г.
Бояджийски курсове.
Софийската Търговско Индустриал
на Камара открива презъ м. октомврий 2-месеченъ курсъ по модерното
бояджийство, ржководенъ отъ специалистъ-учитель отъ Загребъ. Въ кур
са ще се застжпва специално имитиране на дървени и мраморни изделия.
Несъстоятелность.
Варненския Окр. Сждъ е обявилъ
въ несъстоятелность фирмата Братя
М. Анкови отъ Варна.
Реколтата на тютюня въ Смирна.
Въ Смирненския вилаетъ. се е обра
ботвало съ тютюнъ тази година про
странство отъ 18,000 хектари, двой
но повече огь миналата година. Ре
колтата, която въ м. априлъ се пред
виждаше да бжде превъзходна и се
оценяваше на 12 мил. оки, се оценя
ва сега само на 5 мил. оки. Количе
ството изглежда да бжде добро, ако
дъждовете не слепятъ листата. Беридбата на листата продължава презъ
целия м. августъ. Цените изглеждатъ да бждатъ сжщите, както и ми
налата година и това не окуражава
твърде производителите. .American
Тавассо Trust", най-големия купувачъ на тютюнъ въ Смирна ,и който
диктува цените, си е набавилъ доста
тъчно тютюнъ, та затова предлага
малки цени. Областите, които произвеждатъ доброкачественъ тютюнъ
въ Смирненския вилаетъ, еж: Канели,
Кайсуркени, Севдикьойе, Буджахъ,
Тиса, Лигда и Айасалукъ.
ВЪнчавка.
Венчали еж се г-ца Марийка Н.
Златева и г-нъ ; Димитръ Д. Вълевъ
огь Ст.-Загора. Пожелаваме имъ щастливъ животъ.

териала ще се прати единъ или иовбчё
делегати, споредъ нуждта, а за да може
да се гарантира навременната доставка,
то ще иска отъ франц. пипиииеристи
гарантиране срока за предаването на
материала, като ори това ще;.вземе
всички мерки за редовното.и правил
но предаване материала на поржча-;
лигв го. : ••• •
- '••':•',:' •:••'•",-!-.<\й^«
Миналата година, по причина ; на
това,! че, освенъ дружеството, на
французкия пазаръ се явиха множество
частни търговци и Бъл. Земл. Вайка j
ценигв поскжпнеха извънредно много.;
Като следствие отъ това, пиаинйерие*
тигв и тази година; искать високи
цени. Дружеството, обаче, се аадева,
че ще може да ги намали. Но тукъ
то требва да нолучи подкрепата и па
самите лозари. Те не требва да да;
ватъ поржчкигв си на частни лица,;
които да се явяватъ, както мин. гот'.
дина, като конкуренти, които гледагь
само своя интересъ и давать възможность на французкигв търговци да си
играятъ съ цените, както обичатъ, а
като съсредоточатъ всички поржчки
въ ржцегв на дружеството, да му
дадатъ възможность да намали цените
до гвхиия норлаленъ рачмеръ. •••••',>
Дружествата и лозаригв, които да
вать п^жчкатв си на Българско Земледелско Д-во, внасятъ по 15 лв. на
! ГООО м. задатъкъ. Дружеството ще се
старае да добие възможното най-големо намаление на ценигв и, следъ като
превърши преговорите окончателно,
ще съобщи остатъка, който требва
да му се. внесе. 1Въ всеки случай,
както е бивало винаги до сега, цените
ще бждатъ значително по-низки отъ
гвзч на частните лица и материала—
първокачественъ. Срока за доставката
ще бжде най-късно 1 мартъ 1912 г.
По вноса на суровите животински
произведения.
ч
За да може да се постави единъ по-'
ефикасенъ контроль на вносимигв отъ
странство сурови животински проиведения и съ това-да се иредаазй стра
жата отъ нахлуването на опасни епизоотии, Министерството на Финан
сите е разпоредило до управители
те на митниците да наредятъ, щото
при подаването на манифестите и пре
ди да е започнато разтоварването на
стоките, да се повиква ветеринарния
лекарь да преглежда пратките и придружающигв ги документи и, ако ги
намери, че идатъ отъ незаразени места
и документите редовни, да позволяватъ разтоварването имъ.
\
Пратки, за които . ветеринарната
власть направи бележка въ манифеста,
че вносътъ имъ не се позволява въ
страната, нема да се позволява раз
товарването имъ.
"•<*. •••- >'Я
В^Всички манифести, съ които се вна
сятъ и сурови животински произведе
ния, требва да бждатъ подписани съ
нужните бележки и отъ ветеринар-'
нага влас1 ь, за да се знае, че вносътъ
на животинските произведения е 'позволенъ или не отъ нея власть. ^->'
Въ случай, когато некой живо
тински произведения не се разтоварятъ, а останатъ ^ ъ парахода, за оп
равдание на манифеста ще, се прави
актъ върху него подписанъ отъ ма-?
ганинера, ветеринарния лекарь и ка
питана на парахода.
:,у§
Облагане съ мито аналитичните и
др. вЪзни.

.••;>•;

Разпоредено е до митниците, щото
аналитичните, прецизните (точните),
хидростатическигв и др.' подобни вез
ни, като: Ruprecht, Stuckrath, Bunge,
Sartorius и пр., приготвени отъ какъв
то и да е материалъ, да се облагать
по ст. 486 п. 4 съ 150 лева % кгр.^
защото сжщите еж физически инстру
мента за научни пели.
;
,•

Излащане обезщетенията отъ за
страховки.
Безмитенъ вносъ. ,
I
Съгласно чл. 13 отъ закона на зас
Съласно чл. 16 буква А отъ зако^
траховането на земледелските произ на за насърдчение на местната ин
ведения отъ градушка при Бълг. дустрия ще се пропуща безъ мито на
Центр. Кооперативна Банка, изплаща индустриалците, ползующи се отъ об
нето на обезщетенията става до края лагите на тоза законъ, тмукъ и ос
на календарната година. Обаче, упра татъци отъ памукъ разни цвгътове,
вителния съветъ на банката, ржко- като ще се впишатъ на стр. 27 въ
водимъ отъ желание да се даде по списъка на суровите и полуобработебърза помощь на пострадалите, реши ни материали подъ нова рубрика: „Фаб
да се отпусне авансъ на ония отъ тгьхъ, рика за прежди отъ вигония" (смесь
които пожелаятъ, въ размерь на */6 отъ вълна и памукъ).
отъ припадаюшето имъ се обез
Тези материали ще бждатъ вписани
щетение. По тоя начинъ пострадали въ индустриалните свидетелства на
те застраховани ще бждатъ улеснени съответните индустриални предприе
въ нуждите си и ще получать обез тия.
.'•...''•
щетение, безъ да еж платили още не
що на банката. А въ това именно се
крие благодатьта на застраховката: за Землед$лска и скотовъдска изложба.
На 25 и 26 септемврий т. г. въ,
малко пари земледелецътъ да бжде оТ.-Пазарджикъ
въ театралния салону
безспеченъ за работата и капитала, що
„Виделина"
ще,
се състои земледелвлага въ стопанството си и въ слу
чай на бедствие да получи навременна ска и скотовъдска изложба, уреж*
дана отъ подвижната земледелческа
помощь.
катедра въ Пловдивъ съ средства щ
Пловдив. Постоянна Комисия. Само
За експортьорите на суровъ тютюнъ. земледелий и скотовъдци могатъ да
Императорско-кралската генерална участвуватъ въ изложбата. Ще се раз?
дирекция на тютюневата режия въ давать на изложителите награди паВиена е изпратила на Пловдивската рични-г-отъ 150 лв. до 20 лв.,-г-дипТърговско-Индустриална Камара по- ломи в свидетелства. За посетители
емните условия по доставката на нуж те на изложбата е поискано 60% на»
ния за нея суровъ тютюнъ презъ 1912 маление по железниците,
год. 'За подробни сведения нека интересующитв се-отнесатъ до самата Застраховка на добитъкъ, .
камара.
,
Бълг. Централна Кооперативна Бан*
Българското ЗемледЪлско Д-во
ка е известила, че отъ 1 октомврий*
и тази година ще доставлява гладки т. г. ще започне да прилага застра
американски лозови пръчки. Известно ховките на добитъкъ по приетия отъ
е, че съ своята намеса въ доставката XIV об. вар. събрание законъ за за
дружеството успе да намали цените страховане на добигька. Нека ското^
на лозовия материалъ и да подобри въдците ни побързагь съ застрахо
качеството му. Верно на своя прин- •вката. '•
..>;, /' • v;:: ,
.;';
ципъ, то и тази година ще направи
всичко възможно, за да услужи на ло- Търси се сирене въ Смирна.
заригв. Неколкогодишната опитность
Въ Смирна имало липса на сирене.
въ тЬзи доставки му дава право да Презъ последните дни цената на тоя
се надева, че и сега то ще може да артикулъ се е повишила'-значително,
изпълни най-добре и при най-добри като се е продавало на тържището
условия доставката. За избора на ма обикновенното сирене въ тулумъ цри.
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.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ.

Т Ъ Р Г О В С К И БЮ Л Е Т И Н Ъ
лизително по 2 лв. оката. БългарскигЬ производители и експортьори на
артикула да се възползуватъ отъ слу
чая и се явятъ съ произведението си
на смирненския пазаръ. За сведения
могатъ да се отнесатъ до г. W. F. van
der Zee, кореспондентъ на нашит* ка
нари въ СЖ.ЩИЯ пазаръ.
Енижина.
Излезе отъ печать бр. 15 на в.
.Право" и съдържа: I. Разни неправилности въ нотариалната практика:
1. название на нотариалните цктове:
II. съставяне на нотариалнигв актове,
проекта—отъ Д-ръ Т . П.4 Теодоровъ;

2. По поводъ законопроекта за изм-Ьнение на граж, сждопроизводство—отъ
М. Г. Марковъ, 3. Сждебна практика:
I. по търговско право, И. по търговсио право (изъ чужбина^; 4. Духо-венството ревандикира своите политичес
ки права; 5. Сждилаще за малолетни
въ С.-Петербургъ; 6. Наказателно прасждие и социално правосудие; 7. Межнароденъ конгресъ за слдилища за
деца; 8. Закрила на домашни животни.
Откритъ клонъ.
. '•
Фирмата Н. Г. Баржмовъ & С-ие,
занимаваща се съ комисионерство и
ексиедиторство и имаща седалище въ
Нова-Загора и клонъ въ Ст,-Загора,
отъ 1 т. м. е открила новъ клонъ и
въ гара Тулово, най-близката гара до
Казанлъкъ по ж. п. линия Ст.-ЗагораД»бово, която подлежи да се открие,
тия дни сд-Ьдъ едни малки поправки
намерени за необходими отъ комисията
по приемането. Съ новия клонъ фирще\може да услужва на клиентите си
въ движението на стоките имъ отъ и
за Казанлъкъ.
• '

*

• .

'

'

•

•

>

'

•

Тегление на класната лотария.
При тегленията на 1 класъ XII ло
тария, станали въ салона на .Славян
ска Беседа" въ София, на 5 Августь
т. г., при надзора на Нотариуса и ко
мисия, отъ Софийската община, ел
изтеглени 1500 печалби, отъ които
безъ наша отговорность съобщаваме I
само сл'Ьдующит'в: Лева зл; 40,000
премия и лева зл. 500 печалба на
№ 41,714; 20,000 на № 1697; 5000
на №34.240.2,000 на №1870, 1,000
лв. на № № 19,967 и 41,447 и още
много други по лв. зл. 500 и по-дол*.
Проверка на горнето може да" се нап
рави чр-взъ официалните тиражни лис
та, каквито всеки колекторъ изпраща
при поисквание. .
Увеличава капитала си.
Безименото д-во на бившите заве
дения на Пенковъ & Иоповъ—Русе, по
решение на извънредното общо събра
ние, състояло се на 12|25 юлий т. г.,
увеличава капитала си отъ 750,000 лв.
на 1,100,000 лв. чр-взъ създаването на
700 нови акции отъ по 500 лв. една
та. Вноската по стойностьта на акции
т е става наведнъж]., най-късно до
2|15 септемврий т. г. при Banque Ge
nerate' въ Л и е ж ъ (Белгия) или при
Б ъ л г . Търговска Банка въ ,Русе.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.
Варпспско тържище.

Чуждестранни борсови
съобщения.

Брашна

Варна, .10 августъ 1911 г.
ОПm
№ 00 75 «г.»»
кгр. тпг>Ла
торба 20
лв.
\№
й •0
П —
,
1Q
—
.19-50
,
,
—
. ..
№ 1'--, — 18 50
-о15
18-—
№ 2 —
•"••—•1680 I g
№ 4 —
№ 5

Екимъ Манодовъ & Ш
Варненски/ клоиъ. ;
Примости кантората си-въ

„Сите—Варпа," № 3. ^

13 50

—

МАНИФАКТУРА.
Папучни прожди
Варненска
*=" ^

№
,.

о ш
ш
к, S

ь

•а

—

„Борисъ"

4 л. зл.
6
8
10
12
.14
16
18

12-75 пак.
12-80
12-90
1313-20
1345
13-85
1425

Английски
№

1к-во
1360
1360
13-75
13-90
14-90
15-20
15-50
15-80
15-35

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

Измирска
№

10
12
14

№4
" I

Мищилинска
' 1И°
11-80

СулОгЩ

МАРИНАТАРИБА;
К а л к а н * , Тюрикъ, К а я и други.
приготвени тъкмо г а сезона отъ
специалисть-майсторъ въ тенекета
отъ по 1 кгр., има за проданъ
,•
големи количества.
:
Н
Христо Хрооостощовь

;
риборпродавецъ i
^ ц е н т р а л а т а Варна.
*

Адана • • I
Митилински
Иамирскй

** 4/8
№ 4/8
№4/10

10-40
10 70

Василь А. Драгулевъ
АДВОКАТТ?

свърши военната си повинность
и отново започва да упражнява
адвокатството въ йарна.

68'-^
Зи-44-—
78'—

V,
V.
V,

II

1-90
i 86
175
и I
1-70
165
обикновено митил.
1-20—1-22
„ сусамено I
к-о 1/20 - 1 1 8
II
. „>
нема
„
фастъчно I
1-23— 1-20
„
слънчегледово
0-80
Маслини Specialite
0 82
„
• Superienr
0 80
„
Extra-Extra
0'78
„
Extra
„
Prima
0-75
1-Локумъ кристалъ
лукзозенъ
IV, 1.20
Г—
Лукумъ
обикновени
V:
1-—
V. •.:
'.-.
1--Г
1 и V.
»
1-челикъ к. 5 об. 1'—
•' • » к. 5 бад. 1 0 0
нар. каси к. 1 0 0 9 0
Димони сакъски
нема
0 - 0 00
Лимони италиански
каса 17 - —
Портокали Тарабулузъ
нема

„
„
„
„

Vierge
Superieur
E-Eine
Extra

мал. „

Стипца големи варели
„ малки
„
Рошкови са,къщк.
„
Др^тски
Кисии книжни
Чай \ . .

„ • „
„v\ „

нема
1330
сто кгр 11-80
11-50
U'60
7-50
13-30
065
0-11
к-о
012
,(

0-20,
0-21

к-о
„

018
019
40.—

7-8

„
Шв.кжсок-о„
7'25—7 50
„
шина пръти 100 к-о
019
„
пенчерелйкъ 100 „
019
„
чемберликъ 100 „
0'24
Стомана Англ. к-о 50 каса
24—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12-80
• . . . . . . . - . „ . Ю •„ 1320
.
„ , . 12 „ 1360
14
И

II

а

•

"•'•'•••..

.. ш

II

II

х

*

,.
.

Галванизир. кгр. 8
.
.
Ю
•,
. .
12
.
,
14
0,7<ша
;„....
.
Чугунъ
, тона

На дребно 33 бройки за

,,
,
.
.

**

00'48
00-48
00-48
00-50
00-49
110'-—

Каменни въглища.
гр. Варна 10 августъ 1911
Кардифъ I качество тонъ (
60
, 1 1
, . „
46
Коксъ
„
—
Антрацитъ
„
• 56
Железарски вжглища тонъ
44
Огнеупорни тухли парчето
0 30

Износъ на едро съ ваюни:
(Ц-Ьни въ левове за каса отъ 1,440 бройки)
Отъ провинцията пръхни и едри
94—95
Софийски
.
83—84
. Продажба на товари:
(Цъни въ левове за 100 бройки.)
София
4-90—5-10
Провинцията
. 5'80—6-20
Поради отказа на чуждите т ъ р 
говци да куаятъ софийска стока за
нейното лошо работене и поради низ
ките цени, които даватъ местните
търговци, пристиганията на тукашния
пазаръ еж. съвсемъ слаби. Софийски
т е яйцари още не еж. започнали се
риозна работа. Случайно дошли въ
София от ъ провинцията търговци на
правиха постжлки, за да купятъ сто
ка, да я експедиратъ въ провинция
та, отч. к ж д е т о заедно съ друга сто
ка ще я препратятъ въ странство.
Мнозина едри купувачи даватъ офер
ти отъ провинцията, за да купятъ
готови обработени стоки.
Съобщава яйцарница
.Есперанто* — София, ул. Ломска, 17.

Бамбио.
Българска
'

Народна

Банна,

(Варненски клонъ)

За 10 августъ 1911 год."
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкаси
Анверсъ
99.65 100"—
Берлинъ "' ' • 123 50 1 2 3 9 5 1 2 3 9 0
Виена
105-20 Ю5'50 1 0 5 4 5
Лондонъ
25-31 25-37
25'30
Парижъ
100.15 100-40
С. Петерсбургъ 267 60 2 6 9 — 2 6 8 7 5
Цариградъ ^
23-037» 2 3 0 7 23*06
, , Наполеонъ у Виена Крони 19-02—
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначените държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ . в ж т р е ш ностьта на Царството е l /t%o с ъ ми
нимумъ 25 стотинки.
-»^Е«*-

Българска

Линия Варна — Одеса:
Тръгва о т ъ Варна з а Одеса оъ 10 часа ве,
черьта на : ЮЛИЙ 3, 17 и 31. АВГУСТЪ 14
и 28. СЕПТЕМВРИЙ 11 и 25, ОКТОМРИЙ
9 и 23.
Стоки и пжтници се приематъ и за при
станищата: Александрия, Инеболи, ОинопъСамсунъ, Орду, Керасундъ, Трапезунъ Ризе,
Батумъ и всички руски пристанища на Черно
и Азовско морета. »

Българско Търг. Параходно Д-во
Крпйбр*жпа
Отъ Варна за

липия;
Бургазъ:

Недвля въ 8 ч. сутр.—Крайбр-Ьжно—Бургазъ.
Вторникъ . 7 .
,
— направо Бургазъ
Четвър. „ 9 „
.
— крайбръ^кно.
ВсЪка ежбота въ 10 ч. сутр, само до Балчнкъ и обратно.
Отъ Варна за Балчикъ — Каварна
и обратно:
ВсЬка ср-Ьда въ 8 часа сутриньта — тръгва
отъ Варна.
Отъ Бургазъ за
Варна:
ПонедЪл. въ 10 ч. сутринь'— крайб-Ьжно;
Петъкъ . 10 .
. — крайбръ^кно.
Отъ Варна за Цариградъ.
ПонедЬлникъ 6 ч. вечер.—направо-Цариградъ
СрЪда
7 „ сутринь — Бургазъ Цариградъ
Четвърт. 6 , вечер. —
,
,

Австрийски Длоидъ.
Пристига отъ Цариградъ
всЬка ежбота сутриньта; заминава за Кюстенджа сжщия день вечерьта:
Пристига отъ Одеса и Кюстенджа
всЬки втори петъкъ сутриньта; заминава за
Цариградъ направо вечерьта.

Deutsche Levante Linie

Банка

Отъ Хамбургъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. „Samos" очаква се въ Варна къмъ 20 августъ н. с
• Отъ Анверсъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. „America" очаква се въ Варна къмъ 22 юлий н. с
За навла и други сведения да се адресира до г-да Братя Золасъ, Варна.

1-ви Варненски Сждебенъ Приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ

Берлинъ, 14/VIII 1911 н. ст.
(Ц-ЬнитЬ еж въ марки за 60 бройки)
1) Чуждестранни пръхни
44'10
2) Южно-руски 1-во качество
370—3 - 90
3) Мъхт, и чужди по-добро ,
370—3"90
4) Мъхт. и чужди по-долно ,
3-55—3'65
5) второ качество
3'55—3'65
6) Несортирани дребни
3 - 25—335
Тенденция

№ 5133.

Берлинъ, 17/VIII 1911 н. ст.
(За 60 бройки ц-Ьни въ марки):
Пръхни отъ,каси
3-35—3-65
По-добри
.3-70—3-90
Екстро руски
3-70—3 90
Дребни
3-25—3-35
11-р'о качество руски
.
3'55—3.65

Ц е н и т е сравнително другите паза
ри еж по-добри, обаче поради голе4
мите.пристагания има се опасность]
т е да спаднагъ.
. •i
Виена, 18 августъ. 19111 год. н. ст. ,
Цродажба за градска консумация: първа сто
ка пръхна унгарска 16"/» бр. за 1 крона, вто
ра стока пръхна унгарска 16.V4 бр. за 1 крона;
друга унгарска
16'/« бр. за 1 -крона; първа
отъ каси 15 1 /, бр. за 1 крона. •'
На едро: за касаот> 14Д0 бройки пр-Ьсва;
Унгарска
87—88,; крони
Банатска
85—-86 „
Едри Словенска ,
85—86 „
Руска
80—81
Южно-русца
87—88 „
Българска
'
86—87 „
Друга унгар.
— „
Босненска
,

Виенския пазаръ, XiY секция съ
общава: •
На 18/V1II 1011 г. н. ст"
I пръхна 30—30 бройки за 2 крони II •.
ЗД-3.1 у, ,
. . .
Поради достатъчното стока въ па
заря цените е ж неподвижни. Задоволяватъ се за сега нуждитв.
Лондонъ, l i а$1у,стг 19X1 юд,

За 120 бройки 1док> фун. стерл.
Екстра французка
12/—6
Първа '
И/—6
Ц-ра
10/—6
Екстра италиянекз
17 л. 11/(Ь-11/6
Първа •, • , .
16 л. 10/6—10/9,
И-ра
.
i5 л. 1:0/9
Виенска първа
,.
8/8-——
IJ-pa виен<;кд
76/
Пт,рва. гадицна.
8/3
^ 8/0
6/6

Линия Одеса .— В а р н а :
Пристига о т ъ Одеса в ъ Варна въ 9" часа
сутрин, на: ЮНИЙ 26, ЮЛИЙ 10 и 24, АВ
ГУСТЪ 7 и 21, СЕПТЕМВРИЙ 4 и 18, ОКТОМВРИЙ 2, 13, 20 и 30.
• СЖЩИГБ дни тръгва отъ Варна за Бургасъ
— Цариградъ и пр. по 12 часа на обт>дъ.

Johnston Line

Яйца

'

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРАХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.

Отъ Ливерпулъ за Б у р г а з ъ и В а р н а
Пар. я Arranmore" очаква се въ Варна къмъ 15 августъ н. с.

У',.. . -V•-((Варненски клонъ). '
Варна; 10 августъ 191 1 год.
•Продава
Купува
100 90
100-10
Парижъ
2536
25-29 */»
Лондонъ
23 09
I 23'03
Цариградъ frs
100-70
1100-40
,105-15
10545
Виена
»
1100 25
100&5
123-45
123 80
Берлинъ
99.60
9990
Анверсъ

7/0

з а движението н а п а р а х о д и т е О Т Ъ
и ЗА варненския п о р г ь .

т

• - '•

Търговска

крони.

Парижъ, 15 августъ 1911 г. н. ст.
1-во качество nptemi 122—150 лв. касата
П-ро
„
„
102-104 „
Ш-то
„
„
97—100 „
„
Дребна и др. кални пръхни
70—90
Руска първа пръхна
80^84
Българска nptcHa
за 1000 бройки.
,•
Има депозити 5368 каси.
София, 8/VIII 1911 год.
Дребна продажба за градска консумация.
(Щни въ левове за 100 бройки)
1) Едри, пръхни 1 кач-тво 5-60 или 7 бр. за 40 ст.
2) Ср-Ьдни
,
.. .
. 4 , . 20 .
3) Малко счупени чисти
„ 9 , . 40 ,
4) II качество здрави чисти „ 4 , . 20 .
5) Ш-то качество
. , 9 , , 40 .
6) Сварени пръхни 1качество , 5 „ , 30 -»
7) Кални и дребни здрави I кач.
—

Варна 10 ав1устъ 1911
Керемиди мзреилски 1000,
145 лв.
Дъски кубикъ
73—75
„fi
I дървета неизрб. куб. 60
I
,
изрбот.
73—75
Борови дървета
куб.
85—95
,
„ неизраб „
63—70
Белгийски циментъ I кач.
10—50
П.-.
9
я
Греди обли
12—16

1

2

Хамбургъ, 15 августъ 1911 год.
(Utirart еж въ марки за 60 бройки):
Руска първа
\
3-70—3"80
Руска втора
3'30—3-40
Дребни
3-30—3-40
(За шокъ английски 120 бройки):
първа руска
15 л. '/а
И'/, л. 6/9
.
.
14 л. 6/6
Дребни
6/0

14-—
II

ВЮЛЕТИНЪ

Буда-Пвща, 14 августъ 1911 г. н. ст.
ОргинЗлна пр*сна
84 крони касата.

Стройтеленъ материалъ.

5
п
~6
4-50r—4-SO
..—О-Ob
0 00
Хамсия Елеме Extra нема •
„
Наредена I ,
.—„000
00Хайверъ Кетовъ I в. к-6 10
QO— , J-W
.
»
- Ц
«,' .10
Първа руска
120
Лакерда
Н-ра
•
,,.

юзо

зо
ве—

45'„
.Comet" 7д ПО ЛВ.
„ ,
.;, съ домати V» по 46-—
„
, обикновени Vi п о 4 0 - Циментъ Pordand к-о 130 вар. Ю-Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л 6-o0
Масло дърв. Royal айвал. к-о 2 00

„

"-1Q
12 —
' Забележка.- Тия цени еж за по
купки до 400 пакета въ брой безъ
сконто; за по-големи зделки прави
сё Ю ст. отстжпка.

40'—

•v.-

.
Яфа
Мандарини връзката
Солъ Фоча
*
. Туниска
„ Анхиалска
, Атанаскьойска
. Ситна (бита)
енаца
Синь камъкъ кгр.
Йачка гол. варели

11-60
11*80
1200
12-20
1240

4
6
8

II

.„
„
„
.,

Варна, 10 августъ 1911г.

.V.
V.
V.

Кайакъ
Тонъ
Athen
Херингъ

ПГ\ ПК.

,•"'••

И з н о с ъ н а храни. ,
Ц р е з ъ последната седмица е изне
сено следното количество храни:
-,
Цргъзъ Козлецъ за Турция 86,398
кгр. кукурузъ.
_•_
•'••-.•Л-п
Щхьзъ Каварна за Ромжния 145U
кгр. зимница и 2400 кгр. х а р д а л ъ ; за
Турция—27036 кгр. зимница и 29155/2
кгр. [жито колосъ.. Пазарните цени
е ж : кукурузъ 10, зимница 18 за Р о м л н а я и 1 6 , з а Турция, жито колосъ
16 и хардалъ 15 лв. lQO-те килограма.

Варненската дневна пияца 4 :

,
,. ~хг: Цени въ брой
"Зимница. Слабата тенденция за тър
48 —
жището продължава и днесь се отра З а х а р ь к а с и кгр. 50 и 25
„
Едри бучки
„ 49 —
зи и върху цените въ борсата съ 25—
„
торба (келле) к г р .
098
30 стот. спадане.
„
торба ситна Австр. % , J.O-»
Днесъ имаше 23 вагона, продадени
„
„
п е с ъ к ъ ., кгр.
0 95
по-следните цени: 15*40 за 3 0 % смесь,
„ Руска келе к. 100
1 <>5
56 либри (цва вагона); 1 вагонъ 8 %
»
»
к
а
с
а
к.
7
5
1 03
смесь, 59 либри 1 6 9 0 и 2 вагона 4 V i %
Кафе Рио
I .
2 85
смесь, 598/< либри по 17 221/».
II
,
2 75
Известията отъ странство е ж сжщо
.
,
IIL
-,.•••
2 70
на спадане, особно въ Америка; Европа
, - Лаве I
,
2 90
сжщо е на спадане. Вероятно е цените
,
П
2 80
дападнатъ още.
,
III
2 70
Кукурузъ. Днесъ по-твърдо; 21/» ва
.
RoUe J
3-—
гона се продадоха по 1 3 3 0 .
U "•
295
Ечемихъ. Сжщо твърдо. Днесъ 7 ва . . ' . ; '
1 "35
гона, продадени по 13.10 до 13*20, Б а х а р ъ
Анасонъ новъ I стока Сакъака
1 50
спородъ качеството.
0 85
Вобъ Днесъ 1 Д вагонъ се продаде 1шперъ червенъ I
. . . П . - . • . . ' • 0-83
по 27 л в ; тенденцията е твърда и на
Кимьонъ
I новъ
1*25
повишение.
Леблебии
елеме
I
,
0"50
Фйм. Безъ пристигания; би могло,
„ И
Q-49
обаче, да се^добче 13 до 14 лв. спо,
ежра
нема
редъ качеството.
Лимонъ тозу кристалъ
3.80
,
, обикновенъ .
3'50
Свещи Gouda Ч1/, к. VI каса
НО
•• ,
,
Specialite
к-о 1 3 8
Свещи
„
Extra
„
» 1-9")
,
. , файтондж. 1 к-о 1 8 0
Сакъзъ (бела дъвка) I едра „ 7 50
„
„
II дребна
7 00
10 августъ 1911 год.
„
мастика за рак. зюм. к-о 4 70
Анверсъ зимн. подър. 1 9 7 5 безъ изм.
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 1.06
„ кукур.
, , 1 5 - 1 2 7 , „ „.
102
••
fi
11 К
Браила зимница
Метелински
I к-о 1 0 0
и
„ 1 % смесь 17-50 пов. 10 ст.
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44 50
„4%
„ 17.10 , . 10 ,
42 '50
Ю „
„ 9%
» 15-50 пов. 1 0 ,
39 50
9 „
Лондонъ зимница твърдо
35-8
,.
1»
,.
кукурузъ тихо
9 80
руски
Ню-Йоркъ зимн. септ. 96в/в спад. в/8 Газъ каса
9-20
„
тенеке
2
тенекета
за
„ • ' „
декем. 100«/8 ' ,
*/в
1-22
Нишадъръ буци
„
„
май бёзъ сделка
1-15
„
калъпи
Salamac
к-о
' , кукур. септем. ,
,
Сода бикарбонатъ I к-о 45 вар. 9-50
,
„ декемвр.
,
„
„
Extra к-о 46 в. 10-50
Б.-пеща зимн. октом. 1 Г 6 8 спад. 12 х.
19.,
за
пране
к-о
150 вар.
„
кукур. авг. безъ сделки
0С5
Х
Синь
камъкъ
к-о
Берлинъ зимн. септ. 205 пов. Д м.
080
Рафия
I
(лика)
к-6
и
л декем.
0 75
8
Рафия
II
„
к-о
„ р ж ж ь септ. 172*/« „
Д м.
53—54
Оризъ
Ризонъ
I
торба
„
„
декем. безъ сделки
45 —
„
Женов. .1 к-о
„ кукурузъ септ.—безъ сделки
„
фиуме б е л ъ едъръ топч 37-50
8
s
Ливерпулъ зим. окт. 7.1. /в повшен. /e
„
„
желтъ \
к-о 3 7 5 0
'„
„ аекем. 7.2.«/8
.
Vs
„
„ Триесте № 602 к-о 40-—
„ кукур. септ. 5.6. безъ изм.
,
Английски Rangoun тор. 34*—
„
, - октом 5.7.3/в ...»
„
Пловдивски
I 4 8 ' — 11 4 7 —
!
в
Чикаго зимн. септ. 90 /в спад. /в
Тамянъ I extra
*'.
„
1"50
в
„
„
декем. 94 /в
» 1'—
„
II ред. к-о 50 к-о
-90
5
в
.
» май 100 / 8 спадане /в Сардели .SltanineS*
, 51'—
T
„ . кукур. септ. 63 /g
»
*/в
„
Петелъ 250 кр.
„
50"—
,
„ . декем. 61*/».
»
*/8
„
„Favorite" ред. безъ д. 45*-^
,/ .
, v май
637в.
. ...... */в
съ домати 46'—
46-—
Bride - булка V»
89'—
Discous
V, касата

По този случай варненския карантиненъ лекарь, като съобщава на
агентите на параходните д-ства' за
приложениею на правилника, преду
преждава ги, че, понеже, счита при
днешните условия всеки п л т н и к ъ отъ
Ц ф и г р а д ъ за опасенъ по отношение
пренасяне на холерната зараза, то с ъ 
гласно § 3, буква г о т ъ правилника
всички ПАТНИЦИ ще се подлагатъ на
5-дневно наблюдение въ карантината.
Съобщение н а администрацията ни.
Съобщаваме на абонатите си, че
временно, до второ наше съобщение,
.Търговски Фаръ" ще излиза въ сре
да и слибота, а не както по обикновенному въ вторникъ и петъкъ.

Варна, 10 августъ 1911.

Варна, 10 августъ 1911 год.

Карантинни мЪрки.
Влъ'зълъ е в ъ сила сл-Ьдъ обнарод
ването му в ъ брой 171 отъ 6 т. м. на
„Държавенъ Вестникъ" правилника
за граничните санитарни мерки противъ холерата, на който изц-вло и ние
дадохме место въ по-предните си
броеве.

КОЛОНИАЛНИ СТОКИ.

Въ допълнение на обявлението миподъ № 3888 публикувано въ Държ.
Вестникъ брой 156 отъ 19/VII 911 год. известявамъ на интересующите се,
че продажбата на недвижимите имоти на несъстоятелните: Георги Кюркчи
Радевъ и Ради Трифоновъ изъ г. Варна, а именно: 16 лозя, 2 ниви, кжща
въ гр. Варна IV уч. на улица „Съборна* и „Нишка" № 13, оценена за 15000
лева, кжща въ гр. Варна V уч. № 52 на улиците-. „Нишка", „Каблешкова",
„Шарскр" оценена за 22000 лв, кжща и дюгяни въ г. Варна IV уч. на ул.
VIII и IX линии, улица „Волога* № 1/6/16 оценена за 26000 лв., праздно
место IV уч. улица „Колони" около 216 кв. м., оценено за 5000 лв., кжща
съ дюкянъ депозитъ и други пристройки г. Варна IV уч. № 331/61 на ули
ците „Иванъ Асенъ", „Колони", "Нишка", Тодоръ Копчевъ оценена за
35000 лева, а подробно изложени въ обявлението ми публикувано въ Държ.
Вестникъ, е почната на 19 юлий 1911 год. и ще продължи до 19 августъ
1911 год. 6 часа следъ обедъ съ правонаддавание 5% въ 24 часа въ г. Вар
на канцеларията ми.
Наддаванието ще почне отъ оценките.
Желающите да "купятъ имотите могатъ да приглеждатъ книжата по
продажбата и да наддавать всеки приежтетвенъ день и часъ въ канцела
рията ми.
г. Варна, 5 августъ 1911 год.
I Слидебенъ Приставъ: Хр. П. Вакаловъ.
*=?о

CTOJIAPCKA ПАРНА ФАБРИКА!
на С. Пушковъ и Л. Ивановъ
Шуменъ.

всички видове мебели, като скринове, гар
дероби, омивалници съ и безъ огледала и
мрямори, библиотеки, писалишни маси, кре
вати, шкафчета, итажерки и др.
Има складирани и продава най-модерни мебели съ форнирви интарзии,
училишни чинове, корнизи за пердета съ халки отъ сухо буково дърво
(5-80 лв. парчето, а цела дузина по споразумение), дървени столо
ве (по два лева парчето, а 22 лева дузина), кошери за пчели сис
тема ,.Даданъ Блатъ" и пр. и пр.
ПРЕДПРИЕМА изработването на дървените работи за
новостроящи се здания.
0 ф * Молимъ г-да строителите да искать ценоразписа ни за
врати, прозорци и др.
Съ почитание: С Пушковъ и П. Ивановъ

ИЗРАБОТВА

^~Г1

"

:

-

л. зл.
Поради големата стачка въ Лон
5-80 донъ, цените задържани. На борсата
Гвоздеи въ касв к-о* 100%, кгр. ЗО*— има готова стока 12,000 каси. з а сто'. .-• •;•; '• ..••.
Железа ВЦ КгО 24 връз. 7'25—750 варване./'- •

Метали.
Калай Английски кгр
#.

Печатница .Зора" на Д. Косгакевъ — Варна.

II •<

Брой 268

,ТЪР1ШСКИ ФАРЪ.

Стр. 4

Варненско Индустриално

ДРУЖЕСТВО

„С И Л А" — Варна.

БАЛАНСЪ
АКТИ ВЪ
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

Отъ 1-й Юлий 1910 год. до 30 ГОний 1911 год.

Мелница
Стока
Наши комисионни стоки
Материали
Депозирани жита
Инструменти
Мебели
Длъжници
ВятрЗшши представители
Кореспонденти
Сждебни дгЬла
Каса
Застраховка за 1912 год.
Общи разноски за 1912 год.
•^Депозити

786955
661376
4878
120343
71629
3524
18214
85800
92887
34587
1302
5349
2113
5000
39340
1933304

17
40
65
72
75
96
27
96
16
15
45
97
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

•>

''

ПАСИВИ

i

Капиталъ
Запасеш» фондъ
и ма)ЙК1а и
Специаленъ фондъ за ув&хтяване постройки
ма
шинарии
Фондъ за съмнителни длъжници
Кредитори
Записи за изплащане
Аванси
.
Гаранции
/•'
Тантиеми
• / "*
Дивиденти
;

'

•

•

.

•

•

'

600000 . ___
19787 70

-

\

82531
6517
1066237
41753
43730
20000
10745
42000

87
70
65
74
30
•

'

•

'

•

.

•

•

35

..

31

t

• ' / -

•

1933304 13

Пров-Ьрителенъ съв-Ьтъ: Д-ръ Ив. Екимовъ, П. Т. Баевъ, М. Новачевъ.

СМЪТКА
Печалби и Загуби
къмъ 30 й Юний 1911 год.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Заплати
Общи разноски: мито, навло, хамалие, застраховка на
стоки, комисиони, канцеларски и др.
Лихви
Застраховка на мелницата
Загуба отъ 1909—1910 год.
Амортизации.
10°|о за инструментите
10% за мебелите
20°|о за учредителните разходи
Специаленъ фондъ за увт>хтяване постройки и машинарии
2°|о за постройките:
6308.57
3°|о п машинариите: 14145.80
Запасенъ фондъ 10°|0 чл. 29 отъ устава
Тантиеми на СЪВТ>ТИТБ
Дивиденти за раздаване 7°|0
Фондъ за съмнителни длъжници

103443 05
396371
61787
9461
118826

1

799475 82

Отъ производство

16
63
25
27

659
2718 58
6703 08
20454
19787
10745
42000
6517
799475

37

70
35
70

82

799475 82
Пров-врителенъ съв-Ьтъ: Дръ Ив. Екимовъ, П. Т. Баевъ, М. Новачевъ.

Д ОЕК Л А Д Ъ
отъ Провърителния Съвътъ на Варненското Индустриално Дружество „СИЛА" — Варна,
ч
До Господа Акционерите на сжщото дружество въ редовното му годишно акционерно събрание.
-"/лЩ
Господа Акционери,
i
•<
Съгласно чл. 202 отъ Търговския законъ, като Ви явяваме, че горнитъ „балансъ" и „смътка за Печалби и Загуби* за 1910—1911 операционна година еж точно извле
чени отъ кнпгптЬ на Дружеството, молимъ да ги удобрите и освободите отъ отговорность Управителния Съвътъ за дъйствията му за сжщата операционна година.
За разяснение нека добавимъ, че Дружеството за 1910—1911 год. е имало чиста печалба лв. 228,412*73, отъ която се очибтя загубата отъ 1909—1910 год. лв. 118,826*27;
направиха се амортизации 10% на инструментигЬ и мебелигЬ лв. 3,378*26; очистиха се посдъднитЬ 20% учредителни разходи лв. 6703*08; отдъли се фондъ за амортизация на
постройки и машинарии лв. 20,454*37; отдъли се сжщо фондъ за съмнителни длъжници: лв. 6517*70 и за запасенъ фондъ лв. 19,787*70; оставатъ следователно да се раздадатъ тан
тиеми лв. 10,745*35 и за дивидендъ лв. 42,000 т. е. 7%.
.
<
При това Дружеството има да получава около 65000 лв. отъ Държавата за рефакции, които не фигуриратъ въ горния балансъ; надъваме се сжщигв да се събератъ
пртшъ тази година (1911—1912) и тогава ще минатъ като чиста печалба на Дружеството.
гр. Варна, 21-й галий 1911 год.
*
Пров-Ьрителенъ съв-Ьтъ: Д-ръ Ив. Екимовъ, П. Т. Баевъ, М. Новачевъ.
*

МАШИНИ ЗА МАНДРИ

Първа Българ. Модерна Фабрика за тахлшена-халва, локумъ и др.

Госиода производители на масла!

Фабриката произвежда:
и

Бр. Кремакови Л
Кургевт», Бургазъ

Съдържатель: Францъ Рада
•*—~~д°»"

ФАБРИКА ЗА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ

Продажба на едро.

НА

Българска Ипотекарна Б а н к а

В

Credit foncier de Bulgarie
Отпуща заеми cptrny ипотека на недвижими имоти.
§Ш

Кякладики.
Фабрика за вълнени платове

Доброначвстввностьта гарантирана.

щ

&.

Краткосрочни заеии Оезъ погашение.
Дългосрочни заеми до 40 години съ погашение.

СЛИВЕНЪ.
ШШОРШБ'ШШД I Мжжки и дамски платове съ разни десени и раз
лични бои отъ чшта вълна, които конкуриратъ по здравина и еле— : — гаитность на европейските, — :; —•
!Ш$Ь1 еждцо отъ чиста вълна разни обиковевни итеци.
^^ШСРОЕШ^Шг^ »• инсталирана съ най-модерни машини. — : —

Фабрика за вълнени платове
• S9

Щ

УСЛОВИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ

Ш
И
+*
ll

Сведения могатъ да се получатъ отъ Централата въ София,
въ пом-вщението на Балканска Банка; въ Русе, Варна, Бургазъ,
Пловдивъ, Ш-Ъвенъ Ввдинъ и Валчикъ отъ клрновегв на
Балканска Банка.

Долно-Маиастиреко Общ. Улравл. (Бйленско).

ВЪ

и европейска кухня. Прислуна въ хотела и ресторанта отлична.
——

&
&

КГ

Халва въ обли тенекени кутии по 8, 6, 4, 2, 1, */»
'А
РЛокумъ фъетгклия въ кутии по 5, 1, V». У».' и У» «гр.. Локумъ
кристалъ триколъоренъ въ кутии по 1, 1 /, и % кгр.. Локумъ царски*
въ кутии по 1 и У, кгр.. Небетъ шекеръ-(Кандио), въ каси по 25
кгр.. Леблеби-шекеръ, каси по 35 кгр..

Машината
„ПУМПЪ СЕПАРАТОРЪ' = :
спестява: казани, дърва, прис
луга, в р ъ м е и т р у д ъ
Даваме двевть годишна пиемвнна
— гаранции за работата. —

Искайте нашия специаленъ
каталогъ.
Генерални пред
ставители за Балканския
Полуостровъ:

.Дейче — Леванте — Линии"
„Мессажери — Маритимъ"
Армеманъ „Адолфъ — Деппе"

(М-Ьстностьта „РУПИ" Евксиноградски пжть)
Телефонъ на фабриката Ju 89.
Телофонъ на склада № 86.

П р о и з в е ж д а : чисто ифинно.
масло. ПРЪПОРЖЧЕНА е отъ
Държавното Зенлед-влческо У- ще
съ свид-втел. № 473.

гол-Ьмъ, чисть и добМ р-Ь реномиранъ хотелъ
эа търговци, семейни
и високи гости и ресторанть съ чиста на-

АГЕНТ/Ъ НА:

Ангелъ Г. Кацули— Варна. •.

Не изпущайте случая да се снаб
дите съ нашата машина специал
на 8а мандри.

Георги Бези, Синъ & C-ie —Бургазъ "if

Чжмшировъ & Сребровъ
ВА Р НА-

Представителство, комисиона,

експдиция.

Обявява, че на 28 августъ ще се произведе публиченъ търгъ за про
дажба на 250 кофи депозитно жито. При търга се спазватъ всички формал
ности на закона за обществените предприятия.
с Долн-в-Манастирца» 4 августъ 1911 год.
Кметъ: К. Георгевъ.
Секр. Бпрникъ; Ив. Н. Змейски.

