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За обявления:
гармонденъ редъ на 1-ва
стр. 1 лв. на 11-ра и III
стр. по 70 ст., на IV-та
стр. 20 стотинки.

Пстъкъ и й е п п я .
въ Бургазъ

Ш и и Сйботп.
АОонамгнтъ за България:
За година
„ 6 м-ца
„, 3 м-ца

. .
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LE PHARE DU COMMERCE.

16 лв.
8 „
5 „

. За странство:

За по-вече обнародва
ния се прави особенно
споразумение.
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СУВСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА и- ВУРГАЗСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

Съобщения, ржкописи
суми се изпра щатъ
уредника:
^

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

П. ДРАГУЛЕВЪ.

За година . . 30 лв.
„ 6 м-ца . . 1 6 ,
Винаги предплатени.

Единъ брой 10 ст.

Единъ брой 10 ст.
У р е д н и к ъ : П. Д . Р А Г У Л Е В Ъ .
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Какво да св прави.
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ЛОКОМОБИЛИ

oirri фабриката „В А Д Е Н И Яи еж най-икономични отъ всички парии машини
Снабдени еж гсъ наро-разнр-вдъмито.хь натонтъ „Щумпфъ", вследствие па което копс}
мпрат ь по-малко'парна и отъ машините „Компоидъ" съ 2 и 3 цилиндра.
Представитель за България
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Д Ш Т Р Ъ 5$. ПЕТРОБЪ, СОФИЯ
ул. АЛАБИНСКА, 28.

"

ТЕЛЕФОНЪ № 1011.

НАЙ-ИЗНОСНИ ЦЪНИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
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Гаврилъ Пгиевъ & С-ие йургнсъ

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО
Телефонъ №. 10Э.
Telephon № 109.
ПРЪДСТАВИТЕЛИ НА

ВАРНА — БУРГАСТ>
sua

Велико Христовъ & С-ве — Варна.
САМО ПРИ НАСЪ ще намЪрите най-износни цъни и условия,
пъленъ чешитъ отъ разни

колониални, ' желшза^ски и бояджийски стоки
' ДОСТАВЯМЕ О Т Ъ ' Ф А Б Р . ' И

МИНИТЪ

^

Продава винаги на сравнително износни цЪни на едро и дребно:
Първокачествени английски каменни въглища „КАРДИФЪ",
антрацйтъ, коксъ, чугунъ и огнеопорни тухли.
'Турски въглища, марсилски керемиди и др.
Порлччкитъ изпълнява добросъвестно, оферти и мостри из
праща при първо поискване.
Телефони: .
ВАРНА — 280.
БУРГАСЪ - 101. '

цЪли вагони; сурови же-.

л-Ьза, ^емберлици, Шведски желЪза, Махлъци, Черна ламарина, Галванизирана ламзрина. Телени гвоздеи, Цинкъ, Безирови магла, Кини
Крокодилъ, Имлериялъ, Джамове, белгийски цименть хедроликъ,
желЪзни гр-вди (путръли), каменни вжглища, кардифъ, коксъ, антра.
цитъ и килимли, Марсилски керемиди, торби калкутски, 2Vs либри
и солени, 2'/4 либри земни бои, стипца, зачка, сбда бикарбонатъ,
захарь/кафета, калай, бакъръ, олово, чугунъ, синъ камакъ, мине
рални, слънчогледови, фъстъчни( памучни, и дървени масла и черъ
, пиперъ Сингапуръ. При спецификация.
Винаги, пр-Ьди да си набавите стоките, искайте нашигЬ цЪни. Сж.щевр-вм"енно държимъ и въ депозитъ сурови желъзни шини, желез
ни грт^ди (путрЪли), Цинкъ, Ламарина, Гвоздеи, Калай, бъло тенеке,
Синъ камакъ, Циментъ, Марсилски . керемиди, Камънни въглищя,
Безирови масла — бои, бодливъ тель.

'
, '

Адресъ за телеграми:.
К И Р Ч Е В Ъ.
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Командитно Дружество
Р У С Е
ГЕНЕР. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА БАЛКАН. ПОЛУОСТРОВЪ:
Г. ВЕГМАНЪ — Цюрихъ, най-старата въ свЪта фирма специално за
мълнични валцове.
ЗАКСЕНВЕРКЪ АКЦ. Д-во — Дрезденъ,' реномирана германска фабри
ка за електрически инсталации

Каменни вшища, кардифъ, оитпацитъ.и коксъ
Масла: дървени, памучни сусамови, фъстъчни и слънчогледови
маслини и др.
Винаги пр-вди да си набавигЪ стокит-b искайте нашитъ цъни.

„ШМИТЦЪ" ГАЗОМОТОРНА ФАБРИКА АКЦ. Д-во - Кьолнъ. за
газожени, бензинови и дизелови мотори съ патентованъ регулаторъ.

Въ склада пи се памиратъ винаги готови:
Трансмисии, колелета, спеииални самомазни лагери,

всачки Ш ш т машини, сжщо технически алккулн.
най-икономичния

и най-сигурния двигатель
8 — 2000 конски сили.

на XX в-Ькъ отъ

§ 3 Фабрикация Linke Hoffmann—Werke въ Вге51ай(Герм.)
Оферти при. поисквание. ЦЪни ефтиии и изплащане на-срокове,
Представитель за България:
МАРКО ШЕХТЕРЪ — СОФИЯI
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ТЪРСЯТЪ СЕ ПРЪДСТАВИТЕЛИ
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Ш*Ш \коит» еж дали най-добри резултати въ България и еж задоволили
р | i
най-взискателния Български землед-Ьлецъ.
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Нафтови мощни плугове „РУ МЕЛ И".
Тгактопи н потери система ,;ФйЛДЯНГЪ;<„ , ЖелаюшитЬ да се отнесатъ за подробности и условия до
контората ни:

ЧарашШ), Пощовъ s Борлакозъ—Ст -Загора.
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ЦЕНТРАЛА - СОФИЯ
БУЛЕВАРДЪ .ДОНДУКОВЪ- № 46 и
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Доставить всЬкакъвъ видъ землед-Ьлчески -и индустриални^
•И)
-*# машини и технически артикули съ много уиЪрени ц*ни и условия. %.
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Телефонъ J^e Но.
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Клонъ въ Варна
Улица „Шуменска" На 1.
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Въ редъ б-ЪлЪжки и статги | оставятъ всичко друго настрана
ние изтъкнахме, че страната ни i и ако се турятъ, изключително,
не се намира въ такова плачев- въ услуга на зърнения износъ и
но и безиеходно положение, въ ; на прЬноса на импорта отъ прнскаквото се мАчать да я пр-Ьд- j танищата за въ ВАтр-Ьшностьта.
ставятъ вънкашнитЬ и ВАтр-Ьш- ;
Пр-Ьди 3-4 години така 6ЬнитЬ ни врагове, за да я ком- i ше въ Русия. Въпреки че ц/Ьлипрометиратъ и дискредитиратъ. ! ятъ икономически жнвогь на та-,
Напротивъ, нееднократно сме зи империя се обуславя изклюoтб•Блtзвaли и следваме да от- чителио отъ зърнения й пзносъ,
б-Ьл-БЗваме не само пълната пла- : и тя като нанштЬ управляващи
тежна способность на населени- се луташе по мъглата — не знаето, но и на търговцигБ, които еше. какъ да нареди работата по
на ВСБКЖД-Б удовлетворително ; жел-ЬзницитЬ си, за да изнесе
поср-вшатъ задълженията си. , произведенията си и да привлеЕдинственното млчно и отъ кс- | че злато, отъ което извънмЬрно
ето САЩО най често се оплаква- ! много се нуждаеше. И нам-Ьри
ме и ние, е, че желвзнопж.тнит'Ь се гения на Русия; тоя гений я
ни линии като не ак способни научи: ВМ-БСТО бързи и много
.напълно' да отговарятъ на нуж- ; влакове за разходки, да уреди
дата въ транспорта на износа ни бързи влакове съ крайно намаи, още повече, като не облада- лени тарифи за транспорти на
ватъ съ ни най-малката способ- ИЗНОСНИТЕ жита и други произносгь да го засилятъ, то въ ; ведения, които можеха да достраната не влиза* злато, а десе- | каратъ злато въ страната. И при
торно угол-Бмения ни вносъ ка- I несе грамадни ползи това благо
то изчерпи Ц-БЛИЯ златенъ стокъ J творно дъло; и останаха и до
въ страната, то и ажиото и кам- днесъ безсм-внно да служатъ за
биалната обменна служба извън- зърнения износъ само бързи и
редно посклшнЪха и, това, стра- ; съ намсисни тарифи товарни
хуваме се, води къмъ гибель за | влакове въ ВСИЧКИТЕ производтърговията.
j ственни руски райони. РускитЬ
Въ ежбота, на 23 ноември \ жел-Ьзници въ това отношение
въ Пловдивъ златния наполеонъ не служатъ сега за луксъ, а за
се търсеше и се продаде съ 2 работа.
лева, т. "е. съ 10%" а ' кио -- Камби- Това искаме за българския
ото — това е инструментъ въ износъ и ние: да се удвои
ржц-вт-Ь на банкеритЬ да стри- персонала, ако е потребно —
жатъ по-дълбоко и по-дълбоко. а, безъ съмнение, щё е потреб
Но и банкеритЬ ЖИВ-БЯТЪ СЪ но ; да се ремонтиратъ часъ постраха на днешния день отъ ут- скоро и турятъ въ д-Ьйствие лор-вшния. И ТБ не се уповазатъ, j комотивитЬ; да. се наематъ под
че' разполагаемото отъ тЬхъ ; вижни материали — вагони и
днесъ ще отговори всец-кло на ! други, ако не е възможно да се
нуждитв имь утр-в. В-Ьдъ, ажи- j купя!ъ; да се стигматизира служото и камбиото растатъ вече мЬ- j бата, особенно стОчно-прЬвознасецъ вр-Ьме усилено — днешна- ; та служба; всички — жел-взннI та продажба може да бжде ги- : чари, митничари и пр. — като
j белна за утр-Ьшната непр'Ьдви- \ добри граждани и прЪданни пат:-дима, кой знае каква голяма ! риоти да заработятъ въ службинужда! Това положение е безис- ; тъ' си и държавата веднага ще
j ходно за банкитв, а дважъ но- ! облегчи банкигЬ си и народа,
1
безиеходно и гибелно е за тър- \ колкото е сега охоленъ, двойно
говията. Ако останатъ да про- ; по охоленъ ще бжде. Слзва Богу,
дължатъ. да служатъ за инстру- \ житницитЬ на производителите
ментъ на обидната само банкно- : сл пълни и препълни; материтата и среброто, които ежеднев- j алъ.за продаване и за привлино се обезн/Ьняватъ — колкото j чане злато има — продаде ли се
: много и да СА — гибельта ще \ или направимъ ли онова, което
: става и по-гол-Ьма и по-опасна; ; ще улесни продаването му, пари
| ако не се направи всичко, как- | щ е имаме артъкъ — да дадемъ
| вото е възможно, не само дър- и на душманнгЬ си, Д-БТО е каj жавата ще загази повече и не j зано. Лошо е за сърбитЬ, лошо
ще може да се отърси отъ стаг- ! е за гърцигЬ, защото' тЬхнитЬ
| нацията, въ която е вече изпад- \ населения СА до мизерность изi нала и която твърд-Ь много енъ- ' паднали, гЬ СА ВЪ мизерна ни| ва работигЬ й, но и население- ; щета и защото държавитЬ имъ,
| то ще изпадне въ нейното по- ; За да се снабдить съ пари, моложение и то ше започне да j гать да се облагать само на заб'Ьдствува, понеже обезцЬнява- I емигЬ. На народнит* си благо' нето на банкнотата • и среброто, j състояния тЬ не могать да се
: съ които то разполага, ще иг- '• облетать. Напротивъ, царство
мали до неимоверность и него- България има и своя вАтр-вшенъ
j вата платежна и консомативна пзточникъ — народното незасът\ способность — ще трЬбва съ тоя \ иато благосъстояние. Това бла
j инструментъ на обм'Ьната за е- госъстояние, обаче, тр-вбва да се
; дннъ пр-Ьдметь, нормално ut.- | np-Бдвзрително окртпш и нзпол, няшъ се за два лева, да плашэ ! зува отъ държавата по начина,
И и 5 лева — 50 и 70 °]0\по- ! както казваме ние, за да не се
СКАПО. Това е точката на ' за- j разклати, защото неговото размръзването, точката на спиране- ; клащане ще блде катастрофално
то — това е крахъ.
; и за държавата, която би могИ пита се въ тоя случай.— ; ла и ще може да се крт>пи чр-взъ
I какво да се прави?
него дълго врЬме, до катоусп-Ье
|
Както нееднократно сме каз- да сключи заемитЬ.
; вали, тр-Ьбва да се направи всичНо държавата въ лицето на
: ко да вл'Ьзе по-бърже, да навод висшата администрация на жени часъ поскоро златото въ стре- лкзннцитъ' може да се позове
ната. И пакъ казваме: тр-Ьбва да на гения на българскитЬ търгов
се напрзви всичко онова, съ ко ци, може да се позове на прак-.
ето ще може да се улесни и тиката на св'Ьдущи хора, може
колкото е възможно да се заси да се позове на ума на търговли житния ни износъ. Това улес скитЬ камари. Защо не свика ед
нение ще се нам-Ьри и засилва на конференция, въ която да се
нето ще стане, ако жел-ЬзницитЬ обмислять най ц-ЬлесъобразнитЬ

II Ъ.

Първа по кода и по модерната си инсталация въ цЪяия
-•:-——гт: Балкански полуостевъ.
v-

ЛОРТЛАНДЪ"
циментъ марка .ЛЕВЪ" е изв^тенъ и констатиранъ като единъ отъ
най-добритЪ цименти.
——•
МЪСТНО
ПРОИЗВОДСТВО
№ЪЗШСТВУВа ВСИЧКИ ЦИМеНТИ, които се -внасятъвъ царството
Удобрепъ за дгр&;впз постройка отъ Министерството яа обгеетвенват* сграда
ог протоколъ отг 16 иай 1911 годава.
Свидетелства отъ прочутия професоръ D-r Wilhelm Michdelis,
Berliu и отъ F. L. Smidt & C-o, Copenhagen.
Годишно производство 2000 (двъ хиляди) вагона.
Доставя при износни цъчи [.в0 Бьпгар^ко Дружестзо „Ле^ъ"
за фабрикация на циментъ и хндроапичбска варь — ПлЬвенъ.
Телеграф, адресъ; Д во „ЛЕВЪ" - ПлЪвенъ. Телефонъ № 116
Представитель за Варна: В. В. ПОПОВЪ.

МАРКА

,Л Е В Ъ;*
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ватъ инъче, освЬнъ за смесване съ
по-кисели вина, произходящи отъ
южните области.
Астраханската область не играе
никаква роля въ руското виноде
лие. Гроздето отъ тази область-е
специално за трапеза и твърде мал
ко се употребява за фабрикацията
на вина.
Когато става дума за външната
търговия на вина въ Русия, требва
да се отбележи, че въпреки доста
тъчно развитата местна индустрия,
ЗемледЪлско -'стопанска
Русия е сжщевргьменно и единъ важенъ консоматоръ на чужди вина.
Русия. .
Този вносъ се оценява за единъ
периодъ отъ 10 години на 10 мили
<;' I I .
..,"',
она рубли. По категории внесените
вина се класиратъ, както следва:
Винена индустрия.
Среденъ годишенъ вносъ. Ведра.
Лозята въ Русия завзематъ едно
1901 — 1905 год. . . . 9,269
пространство отъ 250 хиляди деся
1905 — 1910 .„ > . . . . 10,784
тин и и се групиратъ въ слЬдните
19/7 „ . . . . /2,369
б разни области: 1) Бесарабска,
За
забелезване
е, че по-голема
съ губерниите Бесарабска. Херсонска и Подолска: 2) Кримска, съ гу та часть (количество) отъ този
берниите Таврическа и Екатерино- вносъ съставляватъ вина пенести
славска ; 3) Кавказска; 4) Лонска ; въ бутилки. Главните доставители
5) Астраханска и най после б) Сргьд- на вина еж Франция и Германия. Из
нн Азия.
носа на руски вина нема досега го
Обработеното съ лозя простран лема важность, защото възлиза ед
ство въ "тези неколко разни части ва на 200 хиляди рубли годишно.
е пресметнато, както следва •' въ Той (износа) се класираг както
Бесарабската губерния 68 хиляди следва: '
,
десятини, въ Херсонската 7 хиляди
я
десятини и въ Подолската губерния
е2 con тг to
3f •* - I О CO
13 хиляди десятини. Вь Кримъ —
— > С Ч СО
Таврическата губерния—13 хиляди
се кулгивиратъ въ Кугаисъ, 29 хи
ляди — въ Тифлисъ, 14 хиляди въ
а
Елисаветградъ и 12 хиляди въ Баку.
Въ Донската область, 3 хиляди де
сятини принадлежатъ на донските
казаци. Въ околностите на Астраханъима Ю00 десятини. Въ Средна
Азия има 21 хиляди десятини, отъ ко
(Л
CO
VO « X
а
ито 11 хиляди еж въ Ферганъ, 7 хиля
JJ с о о ю М
ди въ Самаркандъ (Туркестанъ) и
CL SCCNOOig
са
,ЛГ OOOO CO™
.
«
3 хиляди въ областьта на р. Сиръs a
Дария.
3R 2* oo f^ о oo
с- -t со °o CT> cs
Реколтата на гроздето е твърде
разнообразна и се обусловва отъ
2S r-a>cog*
ji iop os oooii »o
местностите. Най-голема е въ Зад
S-. N s r a n
кавказката, дето една десятина лозе
а со<о«эю
^rrt-.io
дава до 800 ведра (ведрото е равно
ч? СО lO Oi 00
vo
5 . coco 4 " «
на 1229 литри). Въ Северни КавQ ^ CO tOCO"
а
казъ десятината дпва нещо.повече
^f f Ю 05
f-g
отъ
700
ведра.
Въ
Кримъ
—
отъ
5
a> со *r CN
is
Казанлъкъ, който г. Гешевъ по
60Э веДра. Въ Донската область —
5 осоио:
3.1-1 1сос~справедливость облагод'Ьтелствува
отъ 203 до 400 ведра. Въ Бесараб 1
h v o o - н
""s o o ——
съ единъ локаленъ клонъ отъ же
*-^i СГ10ЮТ01
oiojaiai •
ската—варира
отъ 150 до 600 ведра. . ^ _x
м и н и
н и м и
лезницата, е градъ съ две край
И така въ Задкавказката об
ности, общо взето, въ своето ико
Турция и Китай, следователно,
ласть гроздо-производството.е най- еж най-силните вносители на рус
номическо положение и въ пред
изобилно.
приемчивостта си. Той е градъ, съ
ките .вина. Предъ видъГдобрите ка
Изучвайки разните области въ чества на руското вино може да се
извънредно богати хора, отъ една
Русия, дето се култивиратъ Лозята смета, че способите на фабрикаци
страна и отъ друга — съ извънред
и качествата въобще на руските ята вървятъ къмъ усъвършенству
но, до последна нищета хора; едни
вина, за забелезване е, че Кавказъ" ване и по такъвъ начинъ износа на
те разполагатъ и въртятъ търговия
играе въ -винената индустрия най тези вина полека-лека ще се уве
съ милиони, а другите съ черенъ
главната ^оля въ империята. Кли личава и развива.
трудъ едва изкарватъ поминъка си;
^
мата на тази страна е особено блаедните жив-вятъ въ блЪсъкъ и по
Въ големото си производство
гоприятенъ за винената култура и
шесть месеца отъ годината прожитези вина въ Русия еж още подъ
позволява
да
се
обработватъ
и
провяватъ въ Европа, за да дадатъ поизвеждатъ вина отъ най-хубаво ка дирекцията на Императорските при
голЬмо облегчение на живота си, а
ходи (Министерството на Двора).
чество.
"••;'•
другите гинатъ и чезнатъ въ нит
значителна часть отъ тия ло
До сега населението не е усвои Една
щета и мизерия — за едните розозя
еж
въ Бесарабия, Кримъ и Кав
ло още достатъчно усъвършенству казъ. Въ
ьата долина е рай, е източникъ на
е владението
ваните начини на фабрикацията на „Руманещи"Бесарабия
живогъ и удоволствие, а за други
близо
до
Кишиневъ
виното; отъ друга страна производ (червени и бели вина). Въ
те — адъ, въ който тлее и пече
Кримъ
ството не е достатъчно за да съз еж владенията .Массандра", „Айтанеугасимъ за нищетата имъ огънь.
даде единъ големъ експортъ.
Последните робуватъ, а първите
нилъ", „Ливадия" и „Ореанда* (чер
благуватъ. Но това не е ничия ви
Въпреки това • предстои големо вени и бели вина „Порто" и .Мусна — сиромасите, нищите за тази
бждаще на тая търговия, а известно катъ"). Въ Кавказъ, близо до Тиф
.своя участь' не могатъ и нематъ
е, че износътъ на кавказките ви лисъ, еж владенията „Цининдали",
право да се сърдятъ на богатите,
на ще вземе големи размери въ „Мукозанъ", „Накареполи" и „Муна аристократите си, както те ги
тази часть на империята. Въ не киранъ" (червени и бели вина).
наричатъ, защото
това е дело
кой места на Кавказъ виното се
Най-големото внимание привли
на розовата долина, която е облапродава сега по 60 копейки ведро
годётелствувала тия именно хора,
то, когато сжщото това вино е про ча големото владение на Арбау
на Черно
които еж ум-Ьяли да спекулиратъ;
давано въ разните големи градове Дюрсо, -по крайбрежието
1
защото rfe еж били по-умни да я
и столицата по 4 рубли и 29 ко море, близо до Новоросийскъ, дето
използуватъ и още по-умни еж би
пейки ведрото. Отличителния вкусъ се произвежда добре рекламираното
ли да струпатъ ползите си въ едно
на тези вина е една известна нее- и познато шампанско .Абрау Дюрсо".
На станция Суворовская, близо
цело, въ едно по-засилено, въ едно
стественость, която се длъжи на
по-широко и по-стабилно състоят
недостатъчните още начини на фаб до Есентуки — минерални води, ко
ито иматъ качествата и свойствата
ние.
рикацията.
на карлебатските — въ областьта
„Умъ ррбува, умъ царува", казва
Варовитата земя на Донската наТерекъ, се намира собс1венностьнашата поговорка. ПосрЪдъ масо
область произвежда
вина особенно та „Тембелковъ", гдето се произ
вата неинертность на казанлъшки
леки и пенести. чМежду тези вина вежда най-главно конякъ.
те жители, намерили се своевре
тъй нареченото вино „тимлянское",
Вината на Императорските при
менно и пробудени умове и пред
както и вината отъ типа на шам- ходи се продаватъ само въ бутил
Но
ние
констатирахме
вече
отъ
приемчиви търговски деятели, кои
панските, еж твърде разпространени. ки. Търговията имъ >се извършва
то смогнали да взематъ всецело въ неколко години насамъ, че инертБесарабия произвежда специал отъ специално управление, което
ржцете си розовата търговия и съ ностьта на казанлъшкото население ни вина за 'трапезата — наречени има своите клонове по гореспоме
течението на времето да натрупатъ се е дълбоко сраснала съ неговия .домашни вина" — бели и червени. натите владения на Двора.
милиони и да станатъ сила. Това животъ и то не е въ състояние да Кримското крайморие произвежда
не е_ нито престжпно, нито укорно. се отърси отъ нея. Готово - е да силни вина и ликьори, а тъй сжщо
Пре'стжпното и укорното е, че къс мъкне мжките и неволите на немо и десертни вина. Леките вица еж
но пробудилите се и засилили се тията, на лишенията, но не е готово отъ западната страна на полуострова.
умове изъ тия сжщите инертни ма- да прояви нито знакъ отъ раздвиж Дебелата южно-кримска почва до
си^се изтощаватъ въ борби съ а- ване. Ще видите хора отъ селата ставя едно чудно качество. грозде,
ристократизираните си розови фаб Енина и други, дошли въ Казанлъкъ, богато съ захарь и съ екстратни
риканти и богаташи, а не прибег- завзели търговски и еснафскимЬста материали, които правятъ виното
ватъ до утилизирането на другите и,' до колкото условията помагачъ, гжетои силно алкохолизирано (14—
природни условия и богатства на проявяватъ животъ въ полето на 15°]0),чимаЙ!<и вкуса на мускать. Поч Министерстабто на правоеждието за
розовата долина, за да достигнатъ търговията и на промишления трудъ, вата rfa западния Кримъ, въ из отсрочените задл лжениц.
Едновременно когато презъ м. ок
добро състояние за себе си и за а казанлъчени си оставатъ все си вестни места, пр състава си е по
населението; не утилизиратъ тия ромаси и все така лишени ртъ до- добна на оная въ околностите на томври т. г. ние писахме, че задъл
условия и богатства, за което „се бъръ поминъкъ. Липсва имъ под Бордо, а въ некой, напротивъ, при женията отъ времето на отсрочка
изискватъ и по-малко парични сред вижность, липсва имъ енергия• и ближава се по-скоро до почвата на та не.дължатъ лихви, Пловдивска
та търговска камара изтъкна съ
ства, и по-малко търговски дарби предприемчивость.
рейнските лозя и вина.
формално изложение предъ "Мини
и не така далечни и широки тър
. Верно е, че те нематъ капитали
Култивираните вина въ Кримъ стерството на правоеждието, че не
говски връзки.
а капиталистите имъ еж ангажира еж:
„Франко-пино",
.Хоберне",
Преди неколко години въ коло ни въ голема и скжпа търговия, та „Малбегъ", „Мерло", „Савиньонъ", всички еждилища еднакво тълкуватъ
ните на вестника си ние пакъ бехме и тия капитали не еж въ състояние „Орлеанъ", „Рислингъ", „Семийонъ" и прилагать § 2 отъ времен, наред
посветили свои сжждения върху бж- да имъ помогнатъ, за да утилизи и др. Винената индустрия въ тази ба за мораториума -г- едни отъ сждащето на гр. Казанлъкъ и върху ус- ратъ природните условия и богат область е снабдена съ последните дилищата приежждатъ за отсроче
ловиятамуда стане той заможен ъ. И ства въ богати промишленни пред усъвършенствувания, приспособени ното време лихви, други — не; вто
тогава казахме, че розовата фабрика- приятия, но не се ли намираха въ за фабрикацията на виното и въоб ри приежждатъ лихви длъжими по
цияи розовата търговия не еж изклю сжщитв дори-и въ по-лоши условия ще взети еж най-чисти и рационал силата на закона или по договоръ,
чителното негово бждаще, те еж габровци, преди да беха наченали ни мерки за фабрикуването. Из а некой — не; трети приежждатъ
благодарни условия за нЬколко ду своята индустриална дейность. Важ бите (магазиите) на местните соб- лихви по всички задължения, т.'«.
ши, за неколко ржцЬ, които еж ги ното е, че у габровците има куражъ, ственници еж' много добре напра и за задължения, по които не е би
ла договорена лихва и които по
монополизирали, но не, гж условия има духъ на предприемчивость, че
та, които ще издигнатъ общото бла^ ' те се бориха съ стихиите и пакъ вени за проветряване и една рав характера и естеството си'не еж
госъстояние, не защото ,сж бездо победиха, а казанлъчени и когато номерна температура въ техъ се лихвоносни. ОсвЬнъ това, некой еж
ходна а защото по естеството си г. Гешевъ ги облагодетелствува съ винаги поддържа. Твзи условия, дилища по издавани изпълнят; лис-"
те требва да еж монополъ на ог железница, пакъ не проявяватъ разбира се, иматъ голема важность тове за протестирани полици, на ко
раничена брой хора; идящите отъ знакъ, че замислятъ нещо, нематъ отъ гледна точка на запазването на ито падежа е билъ презъ време на
мораториума, приежждали лихви
техъ, въ какъвто и да би било го- куража да предприематъ нЬкаква виното.
Туркестанъ произвежда вина, само за времето отъ деня на про
лемъ размеръ, ползи да се съсре- индустрия, за която благоприягству-ликьори и плодове съ голема доза теста, а не отъ деня на първона
доточаватъ въ малъкъ брой ржце.
Казахме, естеството на розовата ва и големата водна сила, и много съдържима захарь и алкохолъ. Кон- чалния падежъ на срока ; други постърговия е такова и разпръсне ли то други сурови материали. И виж сомацията имъ е ограничена изклю тжпвали тъкмо обратно. По тоя пода се; че новостроящата сё желез чително тамъ л те не се употребя- водъ М-ството на правоеждието,

мероприятия ?а улесняването на
износа? Въ една конференция
отъ В-БЩИ и умни хора все ще
може да се намери изходенъ
БУРГАСЪ — СЛИВЕНЪ.
пжть за това положение, въ ко
ето е поставена на първо место
Телефони № 72 -61.
Телегр адресъ: Хаджи Ивако .ъ.
държавата, защото тя е, която
е най-притеснена за пари и ней
ното положение е, което докара
•
Желвза всички видове ; чемберлици, ламарини, калай, бело •
до-неимоверна висота ажиото и
1 тенеке, цинкъ и олово.,
I
камбиото — нейната болка треб
I
Же1Ъзки гр-Ьди (путрели), порпандь циментъ, телени гвоздеи, i
ва пр-Ьди всичко да се лекува
| безиръ, холандски бои, подковни гвоздеи, петалй, тръГи железни Е
бързо и рационално.
| и каучукови, лопати, кофи и всички сортове дребна железария. 1
]
Разполагайки съ ангажименти за големи партиди правимъ 1
Пръзъ вр-вме на войната ние
! доставки направо съ конкурентни цени.
•
нямахме ажио. Това значи, че
тогава имахме въ страната зла
то, че златния банковъ стокъ
б-вше ненакърненъ. Сега имаме
неимоверно големо ажио. Това
значи, че нашия импортъ е изнесълъ златото; значи, че банковиятъ златенъ стокъ е намаЦентраль Варна, , f f , ° S . Бургазъ, София, .Русе,
ленъ до крайность и че. банко
Сомовитъ. Пловдивъ, и Шуменъ.
вите кредити въ странство СА-.
що до крайность еж. изчерпани.
КОМИСИОННА и ЕКСПЕДИЦИЯ.
Вследствие
на това ние вижда
Пмяпишви* ГАЗЪ, СОЛЬ, МИНЕРАЛНИ МАСЛА, ЗАХАРЬ и
ме
всичките
усилия на Българ
аРОДиЖОи. МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ.
ската
Народна
Бзнка ца издър
е)
жи ; но усилията й еж напразд@§Biei§iiBi3iieiiiiii§i§i§iii§iiiiiBiiiisiiBfli§iiBisflieg ни -— влияние ю й да регулира
положението е суетно. Още мал
ко по нагоре издигнато ажиото
и ние ще се намеримъ предъ
S
АДВОКАТЪ — СОФИЯ '
. S прага не на положението отъ
S Домъ: Ср-вдна Гора, 51.
Бюро: Мария Луиза, 25. шз 1899 и 1900 год., а предъ пропастьта. Ето защо бързо требва
g
Защищава граждански, търговски и углавни дела.,
™ да се върши всичко, което е
•"
Ходатайствува по разни административни въпроси предъ всич- g» възможно да се върши.
вя ки учреждения.
g
Този е десеторния пжть, де
S
Регистрова търговски и индустриални марки.
щ
••
Дана съвети специално по закона за насърчение на местната g то издигаме гласа си съ •апелъ
шя индустрия.
52 къмъ Главната дирекция на же
лезниците, да изпълни дълга си.

I

I

Д(1(штръ & Ивановъ а Синове

j

ГОЛЪМЪ СКЛОДЪ — ИЗНОСНИ ЦЪНИ

!

fl. Плаевъ & C=ie

1

/Любенъ Даниловъ

|

JUifeGTHO П Р О И З В О Д С Т В О . .'
Фабриката за сламени шапки на БР. ПИСАНЕВИ въ Казанлъкъ има
честь да съобщи на г. г. клиентите си и търговците изъ царството, че
приготовлява за идния лътенъ сезонъ разни видове сламени шапки отъ
различни материали, като ги умолява да се възя/i ржать отъ даване поржчкитъ- си другаде до пристигане въ града имь съ колекция отъ мостри
управителя на фабриката 1. Писаневъ.

Заводи Сименсъ Шукертъ
т

Брой "486.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

Стр. 2.

КЛОНЪ ЗА БЪЛГАРИЯ.
BAP.IA
СОФИЯ
ул. „Панагюрска"№ 1.
ул. „Московска" № 1
Постоянни складове за продажба на всякакви материали:

шнурове, жици, кабели, Фасунги, енокомическн нрушни
• „ТАНТАЛЪ" и „ЬОТЛНЪ"
ЧИЛИЧЕНИ ТЪРБИ (ПЕШЕЛЪ) И ПРИНАДЛЕЖ
НОСТИ, ГУМЕНИ ТЪРБИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЪЛА.

Д шшмо-машшш, електромотори. z z ~ :
вентилатори и електрически апарати з а
г о т в е ш е и отопление.
Измервателни инструменти отъ всЪкашъ родъ
Извършва вс-Ькакви видове електрически инсталации за осветление,
пр-Ьнасяние на енергия и комплектни електрически наредби
ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ЦЪЛИ. '

№тн по всБнаквн инсталации изъ областьта на електротехниката
се даватъ въ всЪко врЪне
В Е З ' П Л А Т Н О

Р ТЪРГОВСКО-ИЙДУСТРИАЛНА
пловдивъ

БАНКА

Основенъ капиталъ 1,000,000 лв. напълно внесенъ
Осноаана 1895 година

Извършва всгькакъвъ видъ банкови операции:
сконтира търговски ефекти; прави заеми срещу лични гаранции и съ
залогъ на ценни предмети и стоки :
Открива текущи сметки срещу лична гаранция-и ипотека на . недви
жими имоти; Купува и продава чекове за въ България и странство;
прави и парични преводи;
Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
РАЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Приема влогове:
БЕЗСРОЧНИ съ 5»/о годишна лихва. СРОЧНИ за до 1 г. 5'/«% лихва.
СРОЧНИ за 1 година и нагоре 6% годишна лихва.
Телеграфически адресъ: ИНДУСТРИАЛНА БАНКАТелефонъ Ла 10.

Б А Н К Е Р С К А К Л ЩА'

Петръ я д а т & п. Пантовъ
ВЪ ВИДИНЪ.
<
Извършва всички видове банкови операции: шкоитира заеми—
инккира, купува и продава цънни книжа, прави вжтрЪшни и вънкашни прЪводи и пр., дава реферевци. ,
Занимава се и съ покупка а продажба на разни зърнени хра
ни и пр.
Телеграфенъ адреса: Лукановъ, Пантовъ.

Ш

Градъ съ двЪ КРАЙНОСТИ.

се тя въ много ржце, противобор-.
ствува ли се срещу ония, които съ
силните си капитали съдействуватъ
не само за развоя на розовото про
изводство, но и за налегането въ
странство да се добиватъ добри це
ни, Казанлъкъ, не е чудно, единъ
день да се съвършенно прости и
съ тоя, макаръ и за ограниченъ
брой хора, поминъкъ. Не знаемъ,
на какви начала есъставенъ и какъ
води работите си синдиката (коо
перативното дружество за орзово
производство и продажбата на су
рогатите на розата), на който при
критата цЬль, казватъ, била да бо
ди борба, като представитель на
производителите, съ фабрикантите
но ние само за сведение ще кажемъ
.че търговия водена съ борба или.
търговия, " противъ кояе се води
борбиа, даже подъ вида да бжде
поправена тя въ грешките си или
въ съзнателните й експлоатации,
е оеждена на загниване —^борбата
я унищожава и тогава бива ПО-ЗЛБ
и по-тежко както за експлоататора,
така и за експлоатирания. Особенно
розовата търговия, коятъ иска не
пременно търговеца да е натрупалъ
милиони, за да я води съ успехъ и
полза, тя изисква не само протежиране и големЬ протежиране отъ
държавата, но и извънредно големо толериране и менажиране и отъ
страна на производителя, за когото
е недостжпенъ нито германския, ни
то австрийския, нито руския, нито
английския, нито холандския, нито
швейцарския, нито белгийския, ни
то американския т з а р и да -пласи
ра производството си. Търговията
на розовото масло, познато е това,
става както търговията на златото,
на среброто и на скжпоценните
камъни. Тая търговия е само за
богатите и може да се прави са
мо отъ богатите.
Ако производителя е, доволенъ отъ
дохода на своето сурово произве
дение, той нема защо да зазижда,
че фабриканта е съумелъ да пласи
ра маслото си или да спекулира по
начинъ да спечели повече, отъ кол
кото се е очаквало — нема защо
той да се изнудва или съ силата
на борбата да се изтъргва онова,
което е той препечелиль и което е
уголемило у него силата и шансо
вете да прави рискове и да печели
повече и повече.. Не еж ли капита
лите, не еж ли големите парични
средства, които даватъ силенътласъкъ и н&производствата ? Деление
то. следователно, на тия две крайни
класи — "богати и сиромаси,- борба
та имъ, защото едните иматъ, а
.другите нематъ или защото едните
печелятъ много, а другите се почзуватъ само.отъ стойностьта на
труда си 'и на суровите си произве
дения, е борба, която ще докара отпадъкъ и даже изгубване на произ
водството, а сжщо и отпадъкъ и
пропадане на търговията. Синдикатътъ може да почерпи иримеръотъ
неуспехите си презъ времето на
сжществуването си, когато е правилъ опити да проникне въ Европа
и да завземе поне едно малки место
отъ онова, което еж завзели и
иматъ по традиции големите ккщи
и.реномирани отъ Казанлъкъ фирми.
Най-големото богатство за тия кжщи и фирми е това, че те иматъ
стегнати големи връзки съ Европа
и неизменно добро име за тЪхнатач
търговия, а следъ това идатъ мили
онните имъ материални богатства,
поради които и не могатъ да бждатъ разбити тамъ, освенъ ако бждатъ по некакъвъ начинъ компро
метирани. Но компром'етирането на
тия тьрговци е компрометиране на.
българското производство; това е
изгубване съвършенно на външния
пазаръ. Изгубването на външния
пазаръ е пропадането на розовото
производство и лишаване отъ по
минъкъ за едните и другите.

ница ще дойде за излишенъ пжть
да подчертае, че Казанлъкъ е градъ
на или со две крайности, защото
богатите милионери отъ домовете
си направо ще се качватъ въ Г класъ
и ще се возятъ до Европа, а сиро
масите пвши ще заобикалятъ око
ло гарата, когато требва да отиватъ
въ Стара-Загора да се здрависватъ
съ лихварите.

^J
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прЬди да се изкаже само или nptди да сезира Върхов, кае. еждъ,
компетентния и авторитетния тъл
кувател!. на законите, съ твърде
бързо окржжно писмо е поискало.
отъ окржжнитв и мировите еждилища веднага да явятъ, какъприлагатъ постановлението на § 2 отъ
вр. наредба по горните няколко въ
проса. Щомъ получи отговоригЬ,
само ще даде. нужни гв разяснения
или ще сезира Върхов,,касационенъ
еждъ, за да установи еднообразие
въ еждебната практика по прилага
нето казанния § 2.
. ."
Где да се построи Свиленградъ.
Ние писахме, че има споръ меж
ду
две почти равни половини отъ
1
населението на Свиленградъ за мЪстотО) гдето'той ще требва да .се
възобнови/ Сжщевр-Ьменно ние ка-!
захме, че е предпочтително застроя
ването му при гарата Това ще бжде
отъ голЪма икономическа и търгов
ска полза, въобще отъ голЪма кул
турна полза за самия градъ. И върваме, че мнението ни, споделено и
отъ официалните кръгове, ще бжде
възприето и оежществено. Но има"
единъ въпросъ много важенъ. Той е,
че при гарата н-Ьма нито държавно,
нито общинско место за раздаване и
за строяване отъ жителите, Всички
имоти тамъ еж. частна собственость;
а това създава големи мжчнотии,
понеже частните собственици не4 са-.
мо не ще ги отстжпятъ даромъ на
-съжителигБ си, но скжпо и пр-вскжпб
ще искатъ да ги продаватъ. Въ тоя
случай пакъ държавата ще требва да
се намеси — да (експроприира прЪдварително частните собственостие и ка
то ги разпредели
на всичкит-fe жи
тели, да застави v последните да застроятъ града при гарата. За черни
чевите градини, че еж: далечъ, ние
мислимъГн-Ьма защо да се говори; гЬ
и далечъ да еж, пакъ могатъ да се
използуватъ. Далечината не вреди, а
такива градини и до гарата ще се
насадятъ.Това е една поминъчна нуж
да, която сама отъ себе. си ще за
стави населението да я уреди.'
ПрЬвоза^а стоки въ нозооезободенитЪ земи.
Главната дирекция на железни
ците съ обявление" отъ 22 т. м. съ
общава, че пратки за станциите по
линията Деде-Агачъ—Скеча • могатъ
да се рриематъ за превозъ чрЪзъ
пр"Ькартирапе въ Любимецъ, „Свиленъ
(М.-Паша), Одринъ или Деде-Агачъ,
но безъ гаранция за спазване срока
за превозване.
Американска заинтересованость отъ
Бътгария,
', Клеветите и лошите прЪпоржки
за България отъ нейните врагове
еж" обърнали вниманието на поглавните индустриални заведения
въ Америка и. тЪ бързатъ да се
осв-вдомятъ, истина ли България е
пропаднала и неспособна за никакъвъ кредитъ и за никакъвъ авантажъ страна. Няколко отъ амери
канските големи индустриални кж-щи еж изпратили до българските
търговски камари отпечатани въп^
росници съ поставени до 20 пита
ния и молятъ Камарите да ги попълнятъ съ отговорите си, касающи се само до икономическото по. л'ожение, на царството. Въ писмата,
които придружавагь тия въпросни
ци, -индустриалните кжщи изрично
подчертавать, че отговорите имъ
еж нужни, за да отбл-ъснатъ инси
нуациите и клеветите хвърлени
върху България.
Пропускать се безъ мито.
Съ окр. № 12376 отъ 20.XI т. г.'
М-вото на финансите явява, че се
пропускать безъ мито : .1) употре
бяваните, инструменти и апарати;
2) собствените художествени про
изведения: 3) всички употребявани
учебници, учебни пособия и пома
гала при условия тия предмети да
принадлежать: а) на. художници, б)
на*-занаятчии, в) на лица, които се
връщатъ отъ учение изъ стран
ство; принадлежать ли тв другиму
— не се пропущатъ безъ мито. Въ
сжщото окржжно -се даватъ упжтвания, какъ да става удостоверя
ването, за да се пропущатъ горни
те предмети безъ мито.
Частиитв ж.-пжтни индустр. клонове.
Главната дирекция на държавни
те железници е изпратила до гари
те и частните търговски индустр.
заведения напечатана „специалната
тарифа за частните железно-пжтни
индустриални,клонове," която е при
ложена отъ 1 декември н. ст. (18
ноември т. г.) Тарифата предвижда
две тарифирания възъ основа на
това. дали индустр. заведение има
свой локомотлвъ или не. Тя е придру
жена и отъ единъ списъкъ, съдържащъ имената на индустриалните
заведения, притежаващи подобни
клонове.
i

Курсъ по бояджийското.
М-ството на търговията и пр от
крива отъ 1 декември т. г. въ Вар
на курсъ по художественното боя
джийство.
Търгь за цигарени кин кки.
На 3 декември т г. ще се про
изведе при отделението за държав
ни привилегии при М-ството. ил. фи
нансите търгь зл доставката- на
240,000 листа цигарена хартия за
държавния м'шополь. -

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

Т Ъ Р ГО В С К И
Премии по скотов>дстао,то.
Въ бюджета на М-ството на
землед/Ьлието за идущата година еж
предвидени суми за субсидиране
частни лица, които, отгледватъ добръ4
разплоденъ добитъкь, а сжщо и общини, които устройвал, локални
конкурси, изложби и оградени паза
рища за добитъкь.
Индустриалниять съвЬтъ.
Индустриалниятъ' съветъ при
-М-вото на търговията ще има за
седание на 2 декември т. г. Съветътъ ще се занимае съ подадените
заявления за нови индустриални
предприятия и облаги по закона за
насърчение на мвенната индустрия.
Издадено индустр. свидетелство.
Издадено е индустриално свиде
телство съ валидность отъ 1 ноем
ври до 31 декември т. г. на името
на Стефанъ Ненковъ, индустриалецъ
въ Русе, за производство на медни
и алуминеви еждове за кухни и до
машно употребление, а именно:
тенджери, тави, тигани сахани, тасове, канчета, кофи, каравани и пръ-,
скалки за лозя, въ което еж озна
чени суровите материали, които
следва да му се пропущатъ при
вноса безъ мито.
. - .
Бюджета на финансовото м-ио.
Въ бюджетопроекта на М-вото
на финансите за идущата година
се предвижда едно доста значител
но увеличение на перото за митни
ците, които ще бждатъ увеличени;
сжщо така ще бжде увеличенъ и
персонала по митниците.Другите митници ще оЗмитватъ
софийски вносни стоки.
V
Предъ видъ че хангарите и^ВСИЧ
КИТЕ разполагаеми отъ Софийската'
митница места за складиране стоси за обмитяване еж запълнени и
че тая митница нема кжде да раз
товарва вече стоки, идящи отъ вънъ
(странство) и подлежащи на мито,
М-ството на- финансите телеграфи1
чески съ окржжно отъ 14-XI е заповедало на митниците въ_Харманлий, Варна, Русе,. Бургасъ, Ломъ,
Сомовитъ и Свищовъ да обмитя
вате те стоките отъ еднородно
естество, като захарь кафе и др.,
минаващи презъ твхъ съ предназ
начение за София; Горките провин
циални митници, колко оше ангарии ще иматъ да изпълнятъ за
сметка на София! Наистина, про
винциалните митничари сжчотъ же
лезо и отъ стомана . . .

Кремакови & Куртевъ въ Бургасъ
се дреобразува съ излизането на г.
г. Д. Кремаковъ и Ив. Куртевъ и
влизането като новъ членъ на г.
Ив. Ст; Кьосевъ\ Всичкиятъ активъ
и пасивъ приематъ г. г. Ив. Крема
ковъ, досегашенъ членъ и управи
тель на фирмата и Ив. Кьосевъ\
търговецъ-и землевладелецъ, които
подъ фирмата № . Кремаковъ &Ив.
Кьосевъ .ще продължатъ операцитв
на старата фирма: комисиона, пред
ставителство, вносъ и износъ на
местни и иностранни стоки, а сжщо
и ще взем,атъ участие въ разни
търгове, предприятия, държавни и
частни доставки, продажба на разни
земл.у орждия и др. Познавайки сто
паните на новата фирма като ин
телигентни, усърдни и акуратни тър
говци, ние препоржчваме на четци
те си техната услуга.
Свидете йлиа за бгзмитенъ вносъ.
Индустриалците, които искатъ
да имъ'се издавать удостоверения
за безмитенъ вносъ, по' разпоредба
на М-ството на търговията требва
да представятъ въ последното двой
ни екземпляри отъ фактурите —въ
оригиналъ и преписъ. ч .. '
Движението по Дунава.
На 30 т.'.ад. ще тръгне послед
ния австрийски параходъ отъ Оршова за Галацъ, а на 1 декември
т— последния отъ Галацъ за Оршова. Агенциите на австрийското па
раходно д-во, а наедно съ това и
нашитв жел,-пжтни станции спиратъ
да. - приематъ стоки за_ превозъ
презъ Дунава отъ 29 т. м.
Превоза на камени въглища..
Каменните въглища." отъ Тулово
до коя да е станция на Б. Д. Же
лезници^ше се таксуватъ по цените
и условията иа изключителната та
рифа № 8, разр. А. вместо по разр.
В. на сжщата- тарифа.
Кам. въглища за държазата,
За нуждите на държавата и глав
но хза тия на железниците еж прис
тигнали въ бургаското пристанище
съ английския параходъ „Birdowald"
каменни въглища. Това е втори па
раходъ, а очаква се пристиганеточ и
на трети параходъ съ кам.ьвъглиша
за държавните нужди.
.'

Железничарски позивъ.
Група железничари отъ В.-Търново еж издали апелъ къмъ своите
колеги-железничари за съставяне въ
всички,станции, депа и работилници
специални бюра,' които да се погри11-ия конгресъ на тьргов.' камари.
за събиране пожертвования въ
Дадени еж подъ печатъ протоко жатъ
полза
на единъ фондъ за купуване
лите на,държания въ гр. Пловдивъ I-класенъ
модеренъ крайцеръ, пред
И-ри конгресъ на търговско-индуст- назначението
на който Да бжде за
риалните камари и най-късно до щита на бело-морскиге
ни брегове.
5 декември т. г. ще бждатъ готови Въ
позива
се
казва:
„Деде-Агачъ
отпечатани и разпратени по при Порто-Легосъ — ето величието наи
надлежность.
.
България, но всеко величие иде, ко
гато всички усилия на нацията ^сж
За п омбирапето Ъа багажите и
съединени въ едно Ц/БЛО и'всекакви
(стоките.'
търкания въ техъ преставатъ да
Предъ видъ че съобщението по сжществуватъ. Безъ сговоръ, безъ
железницата отъ стара България трудъ, постоянство и воля нема
съ новите земи презъ.Софлуще става прогресъ, нема благосъстояние, не
съ транзитъ презъ турска терито- ма величие и слава. Бело-морскитв
'рия, то за избегване всекакви не брегове требва да бждатъ защитени,
приятни случаи въ митниците, глав за да се развива и вирее икономи
но да се предупреди контрабанди- ческото положение на нацията и ней
рането, нашето М-ство на финан ния по нататьшенъ политически раз
сите съ окржжно № 11514 отъ 7X1- вой". Позива завършва съ пожела
т. г. е наредило, щото преноса на ние, щото ра.шите дружества, . тър
багажъ, както и стоки отъ местенъ говски съсловия, професионални ор
произходъ или стоки иностранни, ганизации, редакции на вестници и
но обмитени еднъжъ въ български списания да подематъ инициативата
.митници да се пр'енасятъ транзитъ и я подкрепятъ. Инициаторите пред
и да се оевобождаватъ отъ мито въ лагать, името на крайцера да бжде
Хармтнлий или въ обрати !та посо „Отецъ Паисий."
.
ка —' въ Софлу, само ако носятъ
българска пломба, която е еднич
кия отличителенъ знакъ, че се пре Машиненъ складъ въ Стара-Загора;
Английската
машинна фабрична и
нася отъ българска въ българска
1
търговска
кжща
Клайтонъ & Шутлетеритория. За всичките явили се
случай отъ недоумение, недоразу вортъ Лтд, която има централа на
мение и спорове министерството главното си представителство въ Ру
препоржчва на митниците въ тия се и клонъ въПлевень, е отворила
два пункта да се ржководятъ' отъ клонъ съ кантора идепозитъ отъ раз
окржжното му № 12162 отъ 2 юли ни земледелски и индустриални ма
1910 год., т. е. да се варди реда за шини и въ jrp. Стара-Загора. Клона
по-дунавското крайбрежно съоб вече функционира.
щение.
Ко~етитБ съ наюжени платели въ
Тарифа за ж.-п. линия София —- Kpt- Пловдив, пощен. станция.
постенъ баталионъ—Барутни погреби.
Отъ дирекцията иа железниците
Отъ 1 декември н. ст. за пре- въ разположение на Пловдив, пощ.
возъ на вагонни пратки, принадле станция е турено само едно купе за*
жащи на Д-во „Граиитондъ",- на пре.возъ на пощенски колети съ
военните власти, а сжщо и на част стоки и др. неща. Съ повече отъ
ни лица, на които . дирекцията на това станцията не може да разпо
желвзницит'е би разрешила да то- лага за пратките си по разните
варятъ и разтоварватъ подобни градове и места. Обаче търговците
пратки по указаната линия ще се и фабрикантите въ Пловдивъ преплаща следуемото се по тарифата за давнть ежедневно колети, за повече
превозване стоки и животни съ го- отъ двЬ купета и станцията се
лемт и малка бързина, по линиите намира въ невъзможность да ги
на Б. Д Ж., свитъкъ I, въ сила отъ експедира съ изискваната бързина.
1 май т; г. такса за е но разстоя Отъ това ставать закъснения, не
ние отъ 10 тарифни километри, ка приятности и недоволства—сли
то тази такса ще се пре.-м-вта не вать и оплаквания првдъ дирекция
зависимо отъ другите превозни та на пощите и предъ тър/ов. ка
такси до или отъ София, въ случаи мара. Но търговците и фабрикан
че вагонните праткч еж пристигна тите еж въ състояние и сами да
ли въ София отъ друга некоя ж.-п. разбератъ, че всеко оплакване е
станция или обратно. Такса отъ 10 безпомощно, защото тв претрупватъ станцията съ 20 — 30 — 50 да
лв. споредъ ал. II на § 102 на сточ- же
и съ 100 колега въ день, когато
иата тарифа за локомотива нема много
можеха да си по
да се събира, защото превоза ще служатъпо-лесно
съ службата при влагали
се- извършва съ маневрените локо- щето при гарата, което разполага
мо-тиви на гара София.
съ цели тренове, а не само съ по
едно
купе, тЬ обаче, кой знае, защо
Преобразувана фирма. ,
влагалището и отрупватъ
По взаимно съгласие на. члено избегватъ
пощата
съ
грамадни по брой прат
вете си досегашната фирма pp.

Стр.

3.

Б Ю Л Е Т И Н Ъ.

ки отъ колети. Началникътъ • на
станцията въ съгласие съ търгов.
камара е решилъ много наместо
да не приема за превозъ отъ по
щата повече отъ 10 колета на една
търговска или фабрична фирма, а
другите да отбива да се пращатъ
чрезъ гарата.
'
Ликвидационно инвалидно бюро.,
Съ указъ с-'; учредява 'при Ми
нистерството' на войната „л и кв и д а ц и о н н о инвалидно ста
тистическо бюро", на което се възлат
га:да привърши останалите открити и
незавършени преписки отъ разни
те тилови лечебни заведения и въ
обще да уреди всичко останало не
уредено отъ казаните заведения при
разформи руването имъ по случай
демобилизацията; да удеди сметките
на разни лица по доставката на ме
дикаменти, превързочни материали
и аптечни принадлежности и пр.; да
разгледва разните заявления и пре
тенции, отнасящи се до тилните ле
чебни заведения и пр.
„Братско ДЬло"—Бургасъ.
Въ кооперативния магазинъ има
пристигнали: млгьчно брашно, сгжстено млгъко „Нестле", необходима
храна за детската възрасть; прес
ни пратки руски чай — фабрики:
Висоцкш, Перловъ, Попови; хайверъ
и спиртъ за горене; лимони, манда
рини и портокали. Извършватъ се
пратки и за провинцията.
Движението на параходите въ бур
гаското пристанище.
Пристигнали и заминали пара
ходи: 17.XI „Имп. Александръ II"
(р) разт. 5,300 кгр. и нат. 1200 кгр.
р. с-ки; „Маркъ Фрейсине" (френ.)
разт. 557312 кгр. р. с-кй и натов.
22440 кгр. анасонъ; „Салцбургъ"(ав.)
разт 6879 кгр. дърв. масло и нат.
254473 кгр. р. с-ки за Австрия; „Борисъ" (бълг.) нат. 463000 кгр. жито
за Пирея и 67ь0 кгр. р. с-ки; „Тайгетосъ" (герм.) разт. 514978 кгр. р.
с-ки и натоварилъ 140000 кгр. три
ци. и 39523 кгр. кожи.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.
Анверсъ, 23/6 декември 1913 г.
Следъ единъ моментъ на общо
спадане, предизвикано отъ настжпване пакъ добро време въ Аржен
тина, тен ;енцията на житните ев
ропейски 'пазари е отново по-твър
да. Търсенето е естествено малко
активно следъ големите сделки,.
направени пр-Ьзъ последно време.
Курсовете еж почти на сжщото ни
во, както преди седмица и тъй ка-'
то нема натискъ отъ страна на
държавитв-износителки, ние не виж
даме въ настоящия моментъ никак
ви причини, които да могатъ да
•накаратъ собствениците да пони
жать цените.
Анверскиятъ пазаръ, спокоенъ
както бёше въ началото на тази
седмица, се съвършеино затвърди
подъ влиянието на повишението въ
Америка и на известията отъ Ар
жентина.
Сделките еж умерени, което не
е за чудене, защото само отъ една
седмица мелничарите престанаха
да купуватъ. Дунава, Русия и Кана^да продължаватъ да предлагать, но
не извънредно много. Особенно ре
довни еж предлаганията отъ дунав
ските държави на второкачествени
стоки; тия държави изглежда, че
желаятъ да реализиратъ колкото е
възможно повече продажби преди
закриването на навигацията. Въ
Канада особено се чувствува, че
дзижението е спрело. Аржентина
изобщо се въздържа. Ние твърдимъ
че цените еж на нормално ниво,
знаейки се като положително, че
реколтата въ Аржентина ще бжде
по-долня отъ предвижваната.
Цени за стока отъ Дунава —
България : разполагаема, плаваща
или товаряща се 17'/г — 19'/2; нова
реколта 78/79, 3% разполагаема и
товаряща се 187|8— 19.
Изъ бюлетина на „Comptoir
Commercial Anveraois".

Бургаско тържище.
Зимница. Днешното положение
на тържището е безъ изменение
отъ вчера.
Продадени 27 вагони по 18"40
лв. за 571 либри отъ Скобелево,1865
лв. за 58 /а либри
отъ Раднево до
19 10 лв. за 603,4 либри отъ Страл
джа.
Жито.'Безъ изменение. Продаденъ 1 вагонъ по 2010 лв.' за 60'/4
либри отъ Чирпанъ,
Ряжб. 1 вагонъ по 1410 лв. отъ
Стралджа..
•Ечемикъ. 4 вагона по 1560 лв.
-Кукурузъ. 2 вагона по 1285 лв.
отъ Ямболъ до 13.10 лв. отъ Каяджикъ.

Браилско т ъ р ж и щ е .
Браи а, 23/6 декември 1913 г.
Пшеница всемирните тържища
въ миналата седмица останаха подъ
влиянието на новините по рекол
тата пристигнали отъ Аржентина.
Понеже тези новини повече беха

добри, консуматъ изобщо се въз
държа при всичко, че стоковладетели беха разположени да направятъ по големи отсъпки на цени
те, обаче не можа да се сключатъ
значителни зделки. Следствие на
многобройните пристигвания по во
дата, се грамадила тукъ въ послед
но време що годе запасъ отъ сто
ка, затова се забелезва много пред
лагания (оферти) и подъ влияние
на затишеното положение въ стран
ството, цените спаднаха въ тече
нието на последнята седмица съ
Лей 30-40. Днесъ се продаде 75.300
кгр. 2°|0 произхождение отъ Каларашъ съ Лей 16.80 и кгр. 77.200 2 J»
съ Лей 17.371-2°|0 Сулина, когато
пшеница кгр. 79 съ 2 ^ едвамъ мо
же да. се пласира Лей 17.85-17.У0.
Стока отъ вагони добн:
80—81 кгр. 1% съ Лей 17 80—17.90
79
„ 2\
„ 17.60—17.70
77—78 „ 3°0
„ 17.10—17.20
75—76 , 10°°.
» 15.75—16.00
отъ вагонъ ж.-п. линия.
Ржжь, Неизменена, преценяваме
71—72 кгр. съ Лей 1230 — 1240,
72—73 кгр. съ лей 12"40—60;'стока
отъ шлепъ струва 71—72 Лей 12.80
— 13 00 бордо Сулина.
Ечемикъ. Подържанъ. Преценя
ваме сгока съ отворенъ цветъ 60—61
Лей 11.80—90, стока съ качечества
64—65 кгр. струватъ Лей 1170-^0,
67—68 кгр. съ Лей 12.10—12.20. Стока
отъ шлепъ 59—60 кгр. струва Лей
1275—80 бордо Сулина.
Овесь. Подържанъ. Преценяваме
42—43 кгр. съ Лей 11.70—80, ка
чества по-тежки съ Лей 11.90—12.
бордо Сулина. Стока отъ вагони
струва Лей 11.00—11.25 отъ линия.
Царевица. Доброто търсение се
подържа, обаче купувачите настоя
ваха на остъпки въ цените, които
ако и слабн, но всетаки се напра
виха, така щото бележиме въ те
чението на седмицата едно спада
ние отъ Лей 20—25. Нова царевица
въ добро състояние доби Лей 11.20
—11.25 когато стока съ по-слабо
състояние се преговаря съ по-голема разлика на цената а именно съ
Лей 10.00—10.25. Колорфоксъ старъ
или царевица смесена струва Лей
11.70-75, дебелозърненъ (ГроТренъ)
Лей 11.75—80, Пигнолето Лей 13.5011.75, чинквантино Лей М.00—14.75
отъ вагонъ линия.
Ргьчни наела.
Преценяваме шлепове отъ 2000 -2500
кила Браилски отъСеверинъ с.ь Лей
8.—8.50 Отъ Калафатъ—Видинъ Лей
7.—775. Отъ Корабия—Магурели Лей
6.50—7. Отъ Олтеница Гюргево Лей
5.50—6. на тона до Сулина.
'
Морски наела.
Браила-Анверсъ-Ротердамъ 9 9 3'—
Сулина
„
. „
7-Э-8-—
Венеция Фр. 11, Западна Италия фр.
11 50 —
Б Р А Ш Н А
Бургасъ, 29 ноемврий 1913 год.

№ 0 74 килогр. торба лв. 20'—
1 .
. 1 9 3 —
Трици едри
Марди

:

'о

17-50

9—
10 —

Мелница Синове Ив. х. Петрови.

Сардели „Sultanines"
551—
,
Бориславъ 250 кгр.
—
„
Favorite ред. безъ д. —
»• '
.
съ домати
—
„
„Ламотъ"
—
Цименть Беочинъ к-о 150 кгр. 1230
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. —
Масло дърв. Roual айвал. к-о
195
, F-Vierge „
»
Г90
» Yierge
„
Г80
n
„ Suqerieur „
„
175
„
„ Е Fine
„
„
—
м
щ ti.xtra
щ
щ —» сусамено I
—
щ , сусамово II
—
„ фастъчно I
1'25
п слънчегледово
1 • 18—1*20
Маслини Specialite
1 00—0-95
»
Superieur
0'85
4
п
Exstra-Exstra
0'80
„
Eyvtra
0-78
Prima
075
»
Гръц. „Volos"
1-—
Локумъ кристалъ
—
Локумъ луксозенъ Ь,'%
—
Локумъ
4,5 обикновени —
1 >1
„
челикъ к. 5 об. —
Лимони турски
каса
—
Портокали Тарабулунъ
„Яфа"
—
Мандарини връзката
Соль Фоча
сто кгр. —*
„
Тунизка
14-20
„
Анхиалска
1400
»
Атанаскьойска
14-50
„
Ситна (бита)
10-—
Зачка гол. варели
к-о 0-12
» мал. „
, 0-10
Стипца големи варели
„ 0-25
Стипца малки варели
, —•
Рошкови сакъшки нови
. —•
Рошкови критски
, —•
Фурми стари
Фурми стари
Фурми стари *
Смокини торби
Смокини каси на върви I
Грозде черно сухо
к-о—•
Грозде бело сухо I
к-о—•
Грозде черно къбръзъ въ каси к-о —
Таханъ
I к-о
Халва местна
, 1-1'-,
Кесии книжни „Хамеби"
„ —-'бь
Чай I
» 7—<ч
Ч а й II
6-7
я
Чай III
к-о 5-50- f:.
Железо шведско кжса връска к-о 0 3
„ табанлжци и обло к-о 0 '21
Газъ батумски каса
12 hu
Газъ американски
12 -

Канени въглища.
Английски кам. вжглища „Кардифъ" наредъ тона 60 л.
Сжщите безъ прахъ буци „ 70
Антрацитъ англ. въ торби „ 80 ..
Сжщия безъ торби . .
, 7 0 л.
Коксъ англ. метелор. .
80 .и.
н
„
» за отопление
„ 70 л.
Брикети кардифеки . .
„ 62 л.
Турски вжглища . . .
» 4Ъ л.
Чугунъ английски . .
щ 140 л.
Марсилски керемиди хилядата 20) л.
Солунски керемиди
„
ио л

КАМБИО.
Българска Народна Банка.
(Пургазски клонъ).
Бургасъ, 29 Ноември 1913 им

Колониални стоки,

Камбио на виждане (чеконе)
Купува
Инкасира
Анверсъ
10860
10 • . 0
Бургасъ, 2д ноември 1913 г.
Берлинъ
135'—
1.;.) U
Виена
11470
1 ;.V'-'
Бургаска дневна пняцаЛондонъ
2768
Цени въ брой
109 30
l--.ii
Захарь каси х 50 к. др. б.
47'50 Парижъ
С.Петербургъ
29070
2
2—
2375
ж ж 2 5 к. — б.
Цариградъ
25'—
2
>• \ .i
»
келле
0-93
п
ситно брашно
— Наполеонъ у Виена крони . i ,мъ
Комисиона за преводъ минимми.
песокъ руски
0 91
я
оа всички гореозначените държ'мы
,
софийски
—
Кафе Рйо
I
'
3 00 1 ав. Комисиона за преводъ въ вл.,
» „
II
2-95 решностьта иа царството е ',..'.„, г>
» „
Ш
2-85 минимумъ 25 стотинки.
» Лаве I
3-00
Българска Търговска Банка
„
II
2-80
(Бургаски клонъ)
HI
285
„ Роле I
3-25
Нургасъ, 29 Ноември 19:3 п а
II
'
3-15
Спиртъ руски улидовкылитра
2-60
Продава
Купува
Бахаръ
1-40
девизи c p t m y :
Анасонъ новъ I стока акъзка
0 80
,109 55
:о 05
Пиперъ червенъ I
1.30 Анверсъ
Берлинъ
136-10
I.K/JO
II
Виена
;
11565
п.- —
Пиперъ черъ
1*80 Италия
10960
it>j-—
Кимьонъ I новъ
1'10 Лондонъ
27 '. К
27 90
Леблебии Елеме I
0'65 Парижъ
110 20
10 • u
,
II
~
2\i
Петерсбургъ
293'25
сжра
—
'/ О .
Цариградъ
2525
Лимонъ тсну кристалъ
4.10 Швейцария
](> (SO
110 —
„
„ обикновонъ
3.80 Холандия
2 •<
230.20
Свещи Gouda 4 к. VI каса
6'50
„
.
10 кгр.
к-о 1950
Театръ ,,Бориславъ
Нишадъръ буци
145
Нишадъръ калъпи Salamac к-о 130
Сода бикарб ekstra к-о 46 в. 11.—Ha 30 Ноември и 1 Декемиги
Сода за пране 100 кгр. вар. 16*—
Синъ камъкъ к-о
. 0*75 1) Ф у н ш а л ъ плавния градъ на и
Рафия I (лика) к-о
083
Мадейра (изгледъ).
Рафия II „ к-о {
0:80
Оризъ Ризонъ I торба
57-— 2) Едиа марка отъ голема р-Ьдкг ь
„
Женов. I к-о
55 —
(комична).
»
Фиуме белъ едръ топч. 46-— 3) БИСЕРИ ОЗНАЧАВАТЪ СТ'Л И!
,
желтъ
к-о 45-46
. сензац. др. въ 3 големи I ;..J л.
я
, Триестъ № 602 к-о 48-— 4) Вили като принцъ (комичн;.),
„ англ. Rangoun тор. № 9.42'—
.
Пловдивски I к.
—
Тамянъ I exstra
-140
„
I! ред. к-о 50 к-о
120
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Стр. 4.

Брой 486.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

WiiiiUiUiUHiliiiiiiilittiliiiiliUiiiliiiiiUiWife:
1

двтоновнлитв

ГЮЖАРСКА ФАБРИКАЦИЯ.

Комондитна ДРУЖЕСТВО Двршовъ & Ковачевъ.

Народно Осигу;отелно Дружество ВЪГР. СофияДАВА НАЙ-ИЗГОДНИ, ЯСНИ п КАТЕГОРИЧНИ УСЛО
ВИЯ ПРИ НАЙ-ЕФТЕНИ ПРЕМИИ З А : ,
Осигуряване по жикотъ по разнообразни комбинации, приго
дени за нуждите и положението на всеки "клиентъ :
Поиулярни осигурявания безъ лекарско преглеждане;
Осигурявания по пожарь на всекакви движими и недвижими
^моти;
По транспортъ осигуряване отъ повреди при пренасянето по
суша и по море;
/
Срещу злополука последвала при упражнение на занятие и при
пжтуване;

Фабрики с- Новп-Мпша, централа—Гпбрсво.
Фабрикува всЬкакви ножарски изделия; конкурира по качест
ва, пени и изяшество на европейските. Постояненъ складъ при
ИВ. ИВ. АВРАМОВЪ - ГАБРОВО.

Вши „България"-ЧВнпре „Bulprie"

ВАЛКАНЪ осигурява капиши и тщ за ттшы;

Безинено Акционерно Д во—София, Шншь въ БУРГПСЪ.
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Франко Българската Ипотекарна Банка отпуща заеми срещу
ипотека на градски и полски имоти въ целото Царство. Тези заеми
могатъ да бждатъ краткосрочни до 5 годинйч безъ погашение или
дългосрочни отъ 5 до 40 години съ погашение. •
Всички- заявления за заеми се разглеждчтъ и решаватъ -въ
най-кратъкъ срокъ. УСЛОВИЯ Н А л ИЗНОСНИ
Сведения се даватъ безплатно при първо поискване отъ Ди- й

Имаме честь да съобщимъ, че основаваме

„Акционерно, търговско дружество" — Нови-Пазарь
С Ъ ОСНОВЕНЪ КАПИТАЛЪ 100,0.0 лева зл., разпредЬленъ на
1000 БЕЗИМЕННИ АКЦИИ ОТЪ ПО 100 ЛВ. З Л . ВСЪКА ЕДНА
'••••.
ПЛАТИМА-КАКТО С Л Е Д В А :
/ 30"j„ при подписване (чл. 242 п. 2 отъ Търговския Законъ).
20% до 15 мартъ включително 1914 година.'
А останалите, 50% въ срокове определени по рЬшение на упр. с ъ в е т ъ

рекцията въ София, площадъ „Бански" .№ 2 и отъ представителите ( 3 Дружеството ще трае. 15 години отъ деня на утвърждението устава му, и ще има за ц-Ьль
- а) да извършва разни банкови и търговски операции въ страната; б) да купува
й въ цровинцията.
«
• , •
- ||
за своя и за чужда смьтка разни движими и недвижими имоти в) разни
4
ПРЪДСТАВИТЕЛИ ЗА БУРГАСЪ: БЪЛГ. ГЕНЕР. БАНКА.
"
представителства,и посредничества cptmy комисиона.
*
, ПЛОВДИВЪ:
„ ' -,
и
Подписката на акциите се, открива на 5 декември т;. г. и ще трае
\ .'.
до Ю с месецъ включително. - ' . ,
•";.-.
( '

|

Дружество Братя • Нобелъ.
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извори въ БАКУ
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Българска Търговска Банка
Banque Bulgare de Commerse

РУСЕ
Депозитъ отъ
ч
Колониални стоки • . *
'- ^
Самоварн Баташева
Чай Губгагпъ Кузнецова
Французски вина, коняци,'лпке;ш п
Шампанско „Muram & C-ie"
Руски сипрть
Антлнйски
камепп въглища, Кокст
г
цпт ь и пр. ..
' ; '•••-/
К н и ж н и и канцеларски стоки.

Капитааъ напълно внесенъ
5,000,003 л. зл.
Резерви образувани . . . . . . . . . .
1,009,000 ,, ,,
ЦЕНТРАЛА ВЪ РУСЕ. — Клонове в ъ :
БУРГАСЪ, ВАРНА, ГАБРОВО, ПЛОВДИВЪ,
СИЛИСТРА и СОФИЯ

КРРЬСПОВДШИ ПО КИКИ- ВДОВЕ БЪ БЪЛЩЯ И СТДООТЕО.
Извършва всички банко.и операции
като купува и продава всякакви ценни книжа — отъ по важни
те банката има винаги депозитъ; изпълнява поржчки за книжа
на чужддеетваннигв борси; прави аванси срещу ценни книжа,
стоки и цесии; издава и купува чекове за странство и България;
сконтира търговски полици ; открива текунди сметки; дава га
ранция за търгове.

jlNaes

Ощи клоновете въ БУРГПСЪ н Ва:на — специална служба за
храни и д. стокн съ комисионна:

Телегр. адресъ: »Търгбанкъ«. — »Bulcoir.bank«.

$0 00000000 00 00000000000000 0\

Ф»

»ЛА НЛСИОНАЛЪ',<«
ФРАНЦУСКО ОСИГУРИ 1ЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА

=

„Ж И В О Т Ъ"

=

Основано въ Парижъ въ 1830 година.
Основенъ капиталъ 15,000i000 лева
Гаранции 780.000,000 лева

L.i'ia

ра-

шт

Българско Дкцшещго Д-во

"г$

Б,

> Капиталъ 1,000,000 лв: •
ш%вя

зв^^Ж

Известява за знание на всички държавни, общински и частни учреж
дения, търговци, индустриалци, фабриканта, предприемачи, коопе
рации, дружества и пр, че съ знанието на Руското Имгеэаторско
Министерство на Търговията и Пгомишлекостьта иГлазиото управ
ление- на Землгустройстиото и Зе длед* чието, отъ I й юли т. год.
откри своите действия.
Музея представлява много крупни русски фабрики и заводи,
като доставлява по.пгржчки, при най-износни условия, всекакви
стоки отъ руско производство, за качеството на които винаги га
рантира.
.
',
' • .За навременното доставяне на поржчкигЬ, Музея открива въ
Москза и Одеса свои клонове, а за приемане на поржчки отъ про
винциалните търговци въ България, изпраща по всичките градове
въ щзретвото свои пжтующи агенти, а така сжщо и изнася вс-Ъкакви
български стоки за Русия
.
Канцеларията на Музея се помещава въ ул. „Ботепъ;' № 14,
а склада ул. „Чскъръ" № П .
На запитвания се даватъ веднага най подробни и точни сведения.

.
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Ценрло въ София
Клонове въ всичнн гшове ка Царството-

tssza

Постояни складове въ всички клонове отъ ГАЗЪ в ъ каси и = =
варели, БЕНЗИНЪ за осветление, автомобили, мотори, индустри- в р я
ялни и технохимически цели МИНЕРАЛНИ' и ЦИЛИНДРОВИ L 5
МАСЛА, ГАЗОИЛЪ (НАФТЪ) за Дизелмитори, ГШ<УРА 3 1 го- « ^ч
риво въ парни когли. КАТРАНЪ, ПАРАФИНЪ, АСФАЛТЪ и вси- Г |
чки други нефтени продукти.
•' •
^

Цгьни и условия най»износни г:
IBS

.Па

Гладки и облагородени

R(пережански лоза

!

сл-ьднитъ ВИДОВЕ'•

• Американски лозови щ ч и

№ 13 ул. Лёге — София;
&2в=

г

» f f ^H»w'»wTj'MiAa^i:»w.'m^.mii'iiMi^iiii M T mt W № M ..i t ) W i 1 ^ M a . U a g i t ..

Агентъ на:„Мессажерн

J

„НАФТА"

^ШгШ^М!

^ 3 . Борись х. Калчовъ ~£х

'„ДоГгчо—„Денантъ"—Лшпщ"
— Ма.штпмъ"
А р м е м а н ъ „Адолфъ — Дсшге" & К ш и п д п к п .

Дочо Юрдановъ
с. Абоба
Иванъ Петровъ'
„
Юрданъ Игнатовъ ".-.." . »
Стоянъ Игнатовъ
„
Драганъ П. Драгановъ » »
Георги Т. Чакъровъ ' • • »
Митю Мариновъ .
„
Колю Кочевъ Диковъ
„
Рафимъ Стефановъ
я
Юрданъ Минковъ
,
Ахмедъ'^. Хасановъ
„
Мехмедъ Еминовъ Шаменовъ
Исмаилъ Алиевъ Кьосевъ „

ПРОДАВА

Главенъ Директоръ за България :

Георги Вези» Синъ & С-иНургасъ

Шимонъ. Л. Навонъ—Шуменъ
Андрей Г. Ивановъ — Нови-Пазарь
Ради Рачевъ
„. , '
Коста Табаковъ
с. Абоба
Симеонъ Вьлевъ
„
„
Христо П. Шоповъ - „ ' „
Никола Петровъ
»
„ '
Милю Филиповъ ... „
„
Неделчо В. ,Моневъ . „ • »
Ангелъ Христовъ
„
„
Иванъ Ангеловъ
„
„
Христо Г. Байчевъ.
„
„ •
Ботю Стоевъ •
.
„

ЧЛЕНОВЕ:

т\

ШШ-го/ймото н най-богато фрянцуско осигурително дружество

млдагная

,

ОСНОВАТЕЛНИ

гр. Нови-Пазарь' ноември 1913 година.

Руснш Торговый --Музей--—г

ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни и по текуща сметка съ 5f0 годишна лихва.
Срочни по споразумение споредъ срока и сумата.
За улеснение Банката издава книжки.
'

1) Шимонъ Л. Навонъ, банкеръ. въ тр. Шуменъ и 2) Андрей
Г. Ивановъ въ тр. Нови Пазарь.

ел

Газъ въ сандъци и бъчви • •'.
Центпола въ София.

M..VOOS-ESLN(Rhinland)Hnmarkt 53.

-..

Основателите си запазватъ само привилегиите' по чл. 160 отъ търговския
,
законъ — да-назначать първия управителенъ съветъ.',

РУСКИ БАТУМСКИ ГАЗЪ ОТЪ СОБСТВЕННИТ13 ИМЪ

ДРУЖЕСТВО

вы

за

Подписването става п р и :

Акционгр

У ~ 4.

"А.

АКЦИОНЕРНО Д-ВО КАПИТАЛЪ 20 МИЛИОНА ЛВ. ЗЛ'.

| | Най добрите аме- рЦ
• • рикански лози,
ш,
91 Най - доброкачест- ж
•• вените семена.
Щ
Ч F М П W ГГГР> ТТТТ11 М Най-модерни и пригодни за Бъл- «Щ»
OiJlrlt! 11 V-l, J J e J i J ^ l l .. Г ария' орждия и машини, както Ж
и най-плодотворния изкуственъ торъ може да доставите чрЪзъ
щ

Д а м с к и обуща о т ъ 5 марки п а г о Д .
М ж ж с к и обуща о т ъ 6'75 марки нагор-Ь.
Мостри се н р а щ а т ъ еръчцу иаложенъ п л а т е ж ъ

K33

ЕдинственнигЬ автомобили, които издържаха рекорда на
здравината въ продължение на трите-всйии. T t "еж именно найпригодните за- нашите пжтища. Никогажъ пжтникътъ не ще рис
кува да остане на, пжтя или да изкачва п е ш ъ и потикваие авто
мобила по нашите страшни пжтиша.»
•
„OPEL" е победительтъ на всички други автомобили въ раз
ните "международни надбягвания и конкурси по издържаливость
и солидность.
Главенъ депозитъ у представителите: JL Шпетеръ & М. Лъсковъ
бул. „Дондуковъ"'№ 51, Сл|шя.
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•Credit Poncier Franco-Bulgare.

София, ул. 15 ноемврий, 9.
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Фванко-Българско Ипотекарна Шм
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Телеграфически адресъ: „БАНКБЪЛГАРИЯ".

•f?<3>

u A ~>^ v '11.

гарантира клиентите си съ всичките резерви и гаранции
въ размЬръ повече окъ 2О,О0О,О0Олв., пласирани въ Бъл
-К»
гария въ сигурни държавни ценни книжа и първи ипотеки, подъ
постоянния контролъ на държавата и акционерите — какзито резерви
~*# и гаранции никое дружество нема въ страната.
-к»
Поискайте проспекти и сведения, които се да^атъ дарочъ
-К?
-»« отъ Главната Дирекция въ София и отъ местните и пжтующи агенти
- H S за да се убедите въ преимуществата, които дава Балканъ за оси
-** гурените.

. И з в ъ р ш в а в с е к а к ви б а н к о в и о п е р а ц и и ,
отпуска заеми и открива сметки c p t u i y : ценни книжа, стоки и тър
говски сконтъ. Покупка и продажба на местни. и иностранни ценни
книжа поржчча. Покупка и продажба на чекове н коносамента cpfeщу странство. Дава гаранция съ удостоверение за участие въ тър
гове при споразумение и въобще извършва всички видове търгов
ски операции на комисионерски начала. ,
Приема влогове на които плаща лихаа 50{0 годишно на безсрочни<&> Ч7> тЬ влогове, а на срочните — по споразумение. <^> ^
Банката ще посредничи при покупко-продажб^та на разни бьлгарски произвеаения, като зърнени храни и др на комисионерски
начала като за цвльта е въ сношения вече съ тържищата въ странство.

'МЗ

1

-И?

Осиовенъ капиталь 3,000,000 лв. зл.

L"

•и'

досавяме на НАЙ-ЕФТИНИ ЦЪНИ: шш=шш=шшшш=ш^
Riparia Portalis, RuRastrls Monticola,
Riparia Ruperstris, Murveder Rupestris,
',
Aromon Rupestris, Ripapia Berlanderi. u Chasselas Berlanderi.
Кореспонденция на френски, немски и унгарски.

Kb

„adacsonyvideki Szoloteleq keaelosege".
in Tapolcsa .(Ungam).

(А.вцконерно Др во Кштп

500.0J0 лв.).

Ши щ%щщ УСЛОВИЯ ИЗНОСНИ.
НОКАЙТЮ ОФЕРТИ.

Шжтжтужшттшттттттттште
Печатница. Стефанъ Д. Боевъ -— Бургасъ.

