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СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.
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Банковите служби и възнаграж
дението имъ.
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Ж е л е з н и г р е д и (путрели), циментъ и всекакви железа за
постройки; железни части за каруци и файтони; железарски
инструменти, сечива и машини.
Т е л ь и мрежи за огради. Л а м а р в п а , лопати, цинкови кофи,
мотики, коси, сачове. К а л а й , ц и н в ъ , олово и други метали.
Н о д к о в н и г в о з д е и „корона", налчи и др. налбантски стоки
и инструменти. Джамове, безиръ, разни бои, лакове и мине
рални масла. Тр&бИ каучукови, оловни и железни за водо
проводи, съединителните имъ части, както и комплекти отъ
патентовани клозети.
Почитаемите ни клиенти въ всЬко врЪме могатъ да намерять гол-Ьмъ изборъ отъ
•' горнитЬ артикули.

Обръщаме вниманието на госп >да употр'ЬбителитЬ на коси да опитватъ
гарантираните коса
^ ^- ?*. *
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Клонъ — Сливенъ.
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ул. „Александровска".

Търговия съ зърнени храни и др.
Агентура—Комисиона—Експедиция и обмитване
на разни стоки.
Комисиона на зърнени храни при най-износни
условия.
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Телефонъ № 223

Д И М Ш x. ИВАНОВЪ, БУРГШ

СВИЩОВЪ-ВАРНА.
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нашитЬ фабрики. Горната коса е получила отъ вевки употр^битель до
Z^zzzz сега похвали за добрата издържливость и косидба. ZZZZZZZ.
Внимавайте точно на горнитгь бгългъжни, за да избегнете
— отъ разни имитации. —
Само тия коси, които носятъ отъ другата страна на дръжката пресова
ната марка Л е Б е Д Ъ . еж. истенски. "
Съ отлично почитание: Симонъ Редтенбаяерова Вдовица & Синове.
Няща основана въ 1651 год., Линцъ (Дунава Москва), Русия.
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Продавамъ своята си часть
отъ чифлика ни находящъ се въ село ИдиризъКуюсу съ около 2,000 декара земя. Споразу\ мение при Ангелъ Н. Еръчмаровъ,Балчикъ.

Най-добрата очистителна естественна вода^г
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П Р " Б П О Р ? ¥ \ Ч В А С Е З А : постоянно запичане,
разстройство на шщеварението, болести на черния дробъ,
разстройство на жлъчката, чернодробни напливи, различни
трески и други болести отъ тошшятъ климатъ.
Очистителна доза: 2 чаши; слабителна (лековита) доза: 1 чаша
—• — сутринь на гладенъ стомахъ.
Пазете се отъ имитациите и подправяннята.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
Истинностьта на водата е гарантирана само съ търговската марка
„HU.NYAD1 JANOs,* върху етикета, запушалката и капсулата, сжщо
съ името „ A N D R E A S S A X L E H N E R " върху етикета и
zzzzzzz върху запушалката, ^zzzzz:

Изб-вгвайте всички спиртни питиетг, пазете си здравето. Искайте отъ
прочутигБ старо-планински берковски чисто натурални малинови сюропи,-малиново вино и малинова ракия.
Ц-вноразписъ при първо поискване.

Адресъ: Бр. Клисурски—Берковица.
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Помни за кладенци.
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ПУДРА, САПУНЪ, ПАРФЮМЪ И ПАСТА ^
ЗА ЗЖБИ A LA NARCISSE

Има длъжности, които не пр-вдставляватъ нищо друго осв'внъ
богато възнаградени синекури; но
има и длъжности, на които чер
ния, трудъ е тъй малко, тъй не
съответно възнаграденъ, че самит-в служби ставатъ мжчни, робски.^'Т'ВХъ где ги намерите въ
еждилищата, ще ги намерите въ
учрежденията почти на вевко отъ
гражданскитъ' в-вдомства, неизключая и въ банкитв — Българ
ска Народна и Бълг. Землед-влческа Банки.
Общъ редъ и правило е въ
синекурнит'Б длъжности да виж
дате любимит-в и галенит* фаво
рити на министрите, на управи
телите и на главните и второ
степенни директори, на начални-.
цитъ1 на отделенията и даже на
двореца. Темъ се даватъ легки и
лесни работи съ малъкъ, почти
никакъвъ трудъ, но за туй пъкъ
съ големи и много доходни за
плати, защото еж. любимци и фа
ворити. Т е въ много случаи минаватъ и безъ изпити и безъ
.цензъ за занимаваните си длъж
ности или, ако е необходимъ без
условно изпита и ценза, или, ако
стане очебиюще безизпитното и
безцензното приемане на служ
бата, бързо и съвсемъ лесно под
готвя се.. азпита подъ прикритие
то на спасителните инициали „и.
д.", веднага добива се ценза и
любимеца, фаворита на законно
основание седа върху синекурата.
За тия длъжности ние нема
какво да хоратуваме — техъ за
нимаващите ги лица не се нуждаятъ отъ нашата защита; на
шия прртестъ техъ нито ще ги
ползува, нито ще имъ повреди,
т е еж. винаги подъ високата за
крила на своите патрони, надъ
техъ винаги се излива щедрата
държавна благодать, надъ техъ
бди сигурното благонадежно око
на силния службораздавачъ.

Ние издигаме гласа си за сла
бите, за онеправданите, за тия,
на които службата е предопре
делила само черенъ трудъ, но не
М
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и възнаграждение съответно на
. Дтруда. За тия службаши ние тукъ
со.
вземаме смелостьта да се застжпимъ. Това ние правимъ толкова
Главенъ представитель за ц-вла България:
по-охотно, като знаемъ, че не
СТ. ИВ. ВЛАХОВЪ — СОФИЯ. \
кой отъ сегашните министри еж
/
работили съ найголема ревность
•§
и
съ неуспорима вещина въ на
i
и
реждането
на щатовете по граж
в
данските
служби,
като еж имали
Он
и*
за база относно определянето на
о
о •им
възнаграждението на всека служ
н1
ба именно нейния трудъ и зна
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Основеьъ
капиталъ
1,000,000
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напълно
внесенъ
емъ заедно съ това, че нашето
О
W
Основана 1895 година
о
застжпване ще произведе ефекта
Иввършва ве^какъвъ видъ оаввовп операции:
си — нема да се остави безъ вни
к
сконтира 1ърговски ефекта; прави заеми сръщу лични гаранции и съ
мание.
залогъ на ц-внни предмети и стоки:
За да бждемъ по - конкретни,
Открива текущи сметки ср-вщу лична гаранция и ипотека на недви I
жими имоти; Купува и продйва чекове за въ България и странство,
ние вземаме въ това си застжп«<!•
прави и парични преводи ;
*
ничество само две отъ длъжнос
Я
Купува и продава разни Ц-БННИ КНИГИ И СТОКИ за чужда смътка;
тите на Б. Н. Б. — счетоводи
РАЗНИ ПР-БДСТАВИТЕЛСТВА.
теля и касиера при агентурите
й. Какво работятъ и какво се
Приема влогове:
плаща на тия две длъжности?
БЕЗСРОЧНИ съ 5% годишна лихва. СРОЧНИ за до 2 г. 57»% г. лихва.
.X
— Въпреки че еж подразделени на
СРОЧНИ за до 5 години 6% годишна лихва.
четири разреда, сигурно защото
Телеграфически адресъ: „Индустриална Банка".
се е имало предъ видъ, че по
ТЕЛЕФОНЪ № 17.
трудъ на всеко место тия длъж
IZZZ Агентура и Комисиона, ZZZZ
ности не еж и не могатъ да бждатъ
равни и еднакви, заплатите
Като представители и депозитори на фабриката
и на четирите тия разреда еж
HEINRICH KLINGER
едни и сжщи за счетоводите
Английско Взаимно-Осигурптелно Дружество за животъ
лите.
Т е еж преди всичко мноИМАМЕ ВЪ СКЛАДА СИ гол-Ьмъ депозитъ отъ всЪкакви големи
основано въ 1Ь08 година.
ни и качества мушамби, особено потребни за житари. Мушамбит*
то
малки,
далечъ несъответни на
Най-старото дружество въ цЗзлия
свъчъ, всл-вдетвие сливането му съ «Amicable
е л съ пиринчени халки и служатъ за покриване храни, разни стоки,
счетоводителската отговорность,
Society1^ основано въ 1706 година.
коля и пр. Отъ сжщвя платъ приготовляваме пр-вшови (джибилници
,Норвичъ Юнионъ," по своето двув^ковно сжществувание, по солидность и но т е не еж и разпределени съ
и опанджаци (имурлуци).
низки премии, е БЕЗЪ КОНКУРЕНТЪ.
образно разредите. Никога сче
ИМАМЕ СЙИЦО палатки офицерски и войнишки, парусинови кофи
Най-голЪмото Дружество въ ц-Ьла Англия.
товодителя въ Добричъ, Сили
и брезенти за войската.
Резервенигв фондове надминаватъ лева:
262,500,010
стра, Ямболъ и пр. не ще се рав
Раздадени печалби на застрахованигв „
150,000,000
ни съ счетоводителя отъ Джумая,
Изплатени суми на застраховани
„
650,000,000
О, Пазаръ, Попово и пр. по теГлавно представителство за България въ София.
">С
еж единствените тоалетни артикули, които придаватъ на ко
жата извънредно голъма нежность, мекота и сь-вжесть. Т-вхното хигиеническо д-вйствие особено се заб-вл-взва при по
стоянното имъ употребление. Не съдържатъ никакви вредни
вещества.
Изисквайте оригинални кутийки по 1*20 лв.
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ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА БАНКА

пловдивъ
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Бр. Закарянъ Русе

Норвичъ Юнионъ

Мостри изпращаме даромъ.

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

Уредник-ь: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ. кутия № 61.
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/ разумение.

жина на отговорность и по непосилность на труда. Заплатата
обаче на едните, другите, тре
тите и четвъртите е една и сжщата — 2220 лева годишно. За
що еж въ такъвъ случай разре
дите ? Каква смисъль и значение
иматъ степените, ако т е не
влияятъ на размерите на запла
тите ?
Хипотезата е, че тамъ, кждето
има по-високъ разредъ въ служ
бата, дето има но-голвма сте
пень въ служебното положение,
има и по-голема сложность въ
работата и по-тежка отговор
ность за дейностьта, има и повисоки достоинства у личностьта
и за това последнята требва да
има и друго едно отличие — въ
заплатата. За по-високите и по
вече отговорните, разумява се, и
за по-вече трудящите се требва
да има и по-висока заплата. Та
ка е поне за агентите — и т е
еж на четири разреда, по тия
степени имъ еж и заплатите*, на
първоразредните се плаща 4020
лева, на второразредните — 3600
лева, на треторазредните — 3000
лева, а на четириразредните —
2400 лева. Естественно, това е
и справедливото.
Друга една несправедливость.
Забелезва - се «дна -отрупаность отъ работа въ некой отъ
I-разредните агентури, която над
минава неколко пжти повече ра
ботата на IV-степенните клонове.
Добричъ, Силистра, Балчикъ и др.
надминаватъ работата дори на
търновския клонъ. На счетово
дителите отъ поменатите аген
тури се плаща 2220 лева, а на
счетоводителя отъ IV-степенния
клонъ — 3600 лева. Труда на
едните и другите не е измеренъ
съ заплатата имъ.
Независимо отъ труда и отговорностьта на счетоводителите
отъ агентурите, които еж равни
и даже по-големи съ ония отъ
IV-степенните клонове, т е еж
задължени да представляватъ и
равни съ последните гаранции;
задължени еж да иматъ и равенъ
цензъ.. Нищо друго неравно нематъ, освенъ заплатата. Сжщото
и даже по-лошо е за касиерите
при агентурите. Т е некога, случава се, да работятъ и безъ за
плата, защото, ако въ касата се
намери излишъкъ, записва се за
банковъ приходъ; (ако има недостигъ, какъвто касата въ все
ко време и въ всеки случай мо
же да има, той се вземи отъ за
платата на касиера. Т е , касиери
т е не еж добре възнаградени и,
отъ друга страна, заплатата имъ
се взема за случайни недоимъци,
вследствие на неволни грешки.
Б. Н. Б. не е предвидела никак
ви отделни суми за възнаградяване касиерите, пострадали отъ
подобни неволни грешки. И като
че ли изключение нрави въ това
отношение само Б. Н. Б., защо
то, знае се, че всека една банка
има подобни суми за отчитането
на касиерите си.
Ние, казахме, че повдигаме въпросъ за доброто възнагражде
ние на банковите чиновници, ка
то конкретизирахме случая само
съ счетоводителите и касиерите
на банковите агентури. Верваме
наедно съ това, че ще ни послу
шать сферите, отъ които зависи
да оправятъ тази несправедли
вость. Но ако тия сфери не ни
послушатъ, ние ги предупредяваме да знаятъ, че нема да бждатъ криви добрите и честни
банкови служители, ако започнатъ да нацущатъ Б. Н. Б.ги да
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Споразумение въ редакцията.

Търговска Кжща

Георги Личевъ & С-ие
=

СОФИЯ

=

Паощадъ Св. Кралъ № 2, телефонъ № 990.
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ОТДТзЛЪ : Комисиона-Експедиция е снабденъ съ много опитни мит
нически посредници и приема да обезмитява и експедира стоки за
БНОСЪ — изноет, транспортъ и пр. както и да извършва рекламации
предъ министе)1Ството на финансиигв и администрацията на Българ
ските държавни железници при най-износни условия,
Бърза и акуратна работа.
Кореспонденти въ Бургазъ, Варна, Пловдивъ и Сомовитъ.
и*%

КУПУВАЙТЕ

ЕЛЪ"

| защото т-fc еж най-първокачествени.

Важно за
ИНДУСТРИАЛЦИ, МЕЛНИЧАРИ и др.

Христо Кирчевъ- Варна
КЛОНЪ БУРГАЗЪ.
За телеграми ВАРНА и БУРГАЗЪ — „КИРЧЕВЪ"
Телефонъ ВАРНА: { £ £ 2 Г 2 8

ИМА СКЛАДИРАНО
въ голямо количество въ складовете въ Варна и Бургнзъ:
А Н Т Р А Ц И Т Ъ за газожени мотори. К А Р Д И В Ъ специално
за жел-Ьзари. КОКСЪ металургически В & Г Л И Щ А специ
ално за фабрични заведения. ЧУГУНЪ. ОГНЕУПОРНИ
Т У Х Л И , марка „ F O S T E R " за л-вяри.
Вг.ички артикули първокачественни английски.
Поржчките се изпълняватъ винаги на време.

ЦЗши умерени.
потърсятъ кариера въ други уч
реждения. Нека на тия сфери не
имъ се вижда чудно и странно,
ако тЪ останатъ съ чиновници
негодни и вредни за службата.
В. .В.

ОДРИНСКО.
Производителностьта и търговия
та му.

техния процентъ е доста високъ. Ху
бавите одрински и чаталджански по
лета, дето се гои добрь порадистъ
млеченъ добитъкъ и дето изобилната
паша на пчеЛите е неподражаема, даватъ най-хубавите и най-скАпо ценимите произведения отъ сирене, масла
и восъкъ. Мандраджийството — за
кашкаваль и масло въ странджански
те и чорленски бранища е най-разви
тото занятие летно време. Белия и
чистия восъкъ отъ цветовете на. ди
ните, буковете странджански и отъ
детелините по равните, оросени съ
сребробистрата балканска вода, поле
та далечъ надминава качественно и
по стойность тоя отъ Анадола и отъ
другите неопитомени още земи на
Турция.

Ш.
За една страна като Одринско, Пре
небрегната, неизучена и икономически
притисната отъ разни експлоататори,
КАДВТО кой взема, кой дава и какьи
взема и какво дава не се знае, би мог
Най-лошото за Одринско и Чатал
ло да се говори цо-вече отъ това, ко
джанско,
както и за другите вилаети
ето ние — въ кратки бележки само —
отъ
Европейска
Турция, е, че населе
говоримъ; но местото въ единъ вестникъ не ни позволява. При все туй, нието не се подканва да работи по
следъ като направихме бележките си вече, отъ колкото е нему потребно
върху земната производителность отъ за преживявание. Ако не беха стра
храни и пр., отъ индустриални и ма- ховете му, ако не беха притисканията
слодей ни произведения, намъ остава ОТЪ,КАДЪТО требва и не требва, както
да хвърлимъ оегълъ ногледъ и вър е събудено, както е трудолюбиво, как
ху друга една отрасъльза поминъкъ то е преданно на занятието си, то
— скотовъдвтвото, добитъка, който въне би стояло иконрмически на такъвъ
цела Европейска Турция, заедно съ нисъкъ уровенъ—би било по-вече за
овцете и козите (първите 6,912,568 можно, ако не и едно отъ най-замож
глави, а вторите 3,оаи,875 глави, но ните въ Балканския полуостровъ,
преброяването отъ 19и7 | 8 год.), въз щомъ като е обиколено съ 4 морета
лиза на 12,813,8а81лави. Отъ тъхъьъ — Адриатическото, Егейското, Мра
Одринско: еднокопитни 107,624, едъръ морното и Черното.
рохатъ добитъкъ 382,074, дребенъ ро- За сега Одринско наброява само
гатъ добитъкъ 2,1 36,52и глави; Чатал- 91,317 земледелчески семейства — съ
джански санджакъ: еднокопитни 4,682, 22,160 семейства по-вече отъ Солун
ския вилаетъ, съ толкова почти по
едъръ рохатъ добитъкъ 25,4В1 и дребенъ
рохатъ добитъкъ 107,663 глави. И въ вече отъ Косовский вилаетъ, съ
двете местности (провинции; той съ 52,441 no-вече отъ Битолския вилаетъ
стои отъ жребци и коне за развъжда и т. н., а ако се прибави и Чаталджанне, отъ коне за езда и впрътане, отъ ския санджакъ, който има 8,247 та
мулета, магарета, бикове и крави, те кива семейства, то цифрата на землелета, волове за внрегане, биволи и делческите семейства нараства до
биволици за развъждане, биволи за У9,564 — крАгло до 100 хиляди. Отъ
внрегане, овце, кози, камили и свини. •3*Бхъ ьъ Одринско има 49,7 ОУ семей
По дребния рогатъ добитъкъ само ства, които иматъ по-малко отъ по
Одринско (е равни съ добитъка отъ 10 дюлюма ниви (ьъ Чаталджанско
Солунския вилаетъ — съ Чаталджан- такива еж 1,237 семейства), има 25,597
ско малко го превишава. За това семейства, които иматъ отъ 10 до 5U
образува то (Одринско) и по-добре дюлюма (въ Чаталджанско СА 3,789)
Центръ на тъй наречените животин и има 16,011 семейства, които притески произведения'- вълна, козина, мле жаватъ отъ 5и дюлюма на горе (въ
ко, масло, сирене, медъ, восъкъ (ние Чаталджанско еж, 3,221). При една
причисляваме и тия последните къмъ относителна свобода, ако би я имало
отъ пи-раншните години, ако би да
животинските произведения).
Въ цела Европейска Турция излиза се въдвори тя и за напредъ СЛЁДЪ
вълна 7,009,8/3 килограма, козина въвежданието на конституцията, зем1,196,068 клг., млгъко 243,320,797 кгр. ледвлческите рАце би се утроили и
масло 6,272,536 кгр., сирене 20,252,77У учетворилй. Заключение върху това
кгр., медъ 1,843,040 кгр. и восъкъ може да се прави по ръста въ това от
19d,701 кгр. Всичко това е отъ обща ношение въ останалата къмъ Бълга
стойность 208,674,047 CJ гроша. Огъ рия тракийска часть, дето броя на
това количество Одринско дава: вълна земледелците не само по количество
2,153,ЗУ1 кгр. за гроша 12,2бУ,б23, на работните ржце, но и по коли
козина 275,641 кгр. за гр. 905,698, чество на разработените земи се удеммъко 48,0i9,689 кгр. за гр. 39,300,684 сетори. Сега въ Одринско една пета
медъ 632,7 10 кгр. за гр. 1,479,510, а часть отъ населението се занимава съ
Чаталджанско — вълна У2,246 кгр. за земледелие, */5 — съ търгрвия, ни
гр. 62У,151, козина 11,264 кгр. за гр. каква почти часть не се занимава
30,120, млпко 5,373,111 кгр. за гроша съ индустрия, а най-големата часть
5,486,420 и медъ 17,820 кгр. за гр. се занимава съ аргатство (черноработничество) и бедствува. А как
48,615.
во би напраьило това население, ако
Произведенията отъ млекото —си разработеше тая хубава плодородна
рене и масло, а сжщо и отъ меда — земя, поена отъ трите големи реки
оосгка за Одринско и Чаталджанско — Марица, Тунджа и Арда и орося
не СА изчислени въ подробность, но вана отъ моретата Егейско, Мраморно
техната пропорция може да се ввди и Черно?
отъ дадените общи числа за.цела
Одринско се населява отъ 1,013,258
М>опсЯска Турция. На всеки случай

Й

души жители, къмъ това число като
се прибавить още за Чаталджанския
санджакъ 270,000 жители — ииа всич
ко 1,283,258 жители. То е по-вече отъ
V* отъ населението на цела Европей
ска Турция, което брои въ 5-rfa ви
лаети и въ Чаталджанския вилаетъ
всичко 4,040,267 души и, следовател
но, би се обърнало на една богата
културна провинция, би се развила
търговия, би се разработила индуст
рия, които би повдигнали въ очите на
европейския светъ целата турска им
перия. Прекрасните морски сг общи
телни пжтища и средства, сжщо и
сухопътните сАобщения отъ Цариградъ — Одрииъ, отъ Чаталджа и
Лозенградъ, презъ Силиврия, Чорла,
Люле-Бургазъ, отъ Цариградъ — Солунъ, презъ Родосто, Деде-Агачъ, Гюмурджина и пр., стъ Лозенградъ —
Родосто и пр. и пр. — всичките тия
ПАтища, които кръстосватъ Одринско
и Чаталджанско, еж. най-добрите
условия за процъвтяването на тия две
провинции въ търговско и индустри
ално отношение за издигането имъ въ
единъ високъ икономически устой.
Ст. Юрдакиевъ

Но конвенционалната митни
ческа тарифа.
ш.
Памучнитгь хасета.
Съ поместените въ б р о е в е 229,
232 и 235 на уважаемия в. „Т. Ф."
статии „по облагането на читовете" и
„по сплитките* разгледахме обстойно
въпроса, дали правилно на времето
си се е произнесла експертната коми
сия относително облагането памучни
те читове на тяжесть въ кв. метъръ
по-малко отъ 100 грама и тия памуч
ни читове съ прилагателните имена
съ „еержова или сатенова сплитка,"
за които сАществува специална статия
368 отъ тарифата като изрична, а
еж подведени отъ въпросната коми
сия ,,по статия 369 и дали това хармонира съ -принципите и изисквания
та на тарифата и пр. Следователно,
щомъ е поставенъ така въпроса, ще
бжде интересно да запозная читате
лите и съ практичната страна по от
ношение облагането предметните па
мучни читове. Както е известно, г. г.
търговците винаги при порАчване на
читове, за да ги доставятъ на време,
споредъ сезона и вкуса на клиентите
си, порАчватъ минимумъ до ЗОи—6U0
вида разни десени, всеки видъ отъ
по десетина топа. Формалностите по
обмитването на памучните чшове считамъ за не нуждно да изброявамъ
като известни всекиму, а ще се ограт
нича само съ процедурата при отваряненето на касите съ читове. Тьр-говците, щомъ отворять каситв, длъж
ни еж да раздвлятъ читовете но де
сени и разхвърлятъ въ прашливата
магазин на митницата, което нарежда
не май не е така лесна работа — ще
имъ требватъ цели 3 дни за нареждане,
ако СА 8—12 каси, а ако ли еж око
ло 15—20, то затова СА необходими
4—5 дни губене на време въ нареж
дане, слЬдъ което СА длъжни да иовикатъ оценителя на прегледъ, кой
то отъ своя страна ще преглежда
топъ по топъ, десенъ но десенъ и
отъ всеки топъ ще взема по едно
парче мостра. Тая операция ще се из
върши съ разхвърлянето и похабява
нето на читовете въ прашните ма
газин, което е дало поводъ много
отъ търговците да не успорватъ оцен
ката, само и само за да избегнатъ
неприятните за техъ главоболия и
приематъ безропотно често ПАТИ да
заалатятъ мито по 10о лева на 100
кгр. вместо предвиденото такова 75
лв. по ст. 368 отъ тарифата.
Сега на въпроса, предстои ни да
се запознаемъ съ облагането на
памучните хасета*/ Статия 366, буква
б гласи: „Платна отъ памукъ белени
или боядисани съ една боя, но само
следъ изтъкаването имъ, лити или
четворни, съ изключение на особенно
поименованите—за 100 кгр. 55 л. мито."
Къмъ ст. 366 спадатъ белените па'мучни платове, мадеполамъ, каликотъ,
дриюве, пишкири и покривки гладки
и не шити, тифони, канава, кембрикъ
и др. темъ цодобни платове съ една
боя боядисани следъ изтъкаването
имъ на платъ.
Значи, памучните хасета (мадёполама) СА изрично поименовани и като
такива би следвало да се обложатъ
съ мито по действителната си статия
366, б съ 55 лв. 100 кгр. Обаче, как
во виждаме въ, дадения случай ?—Ек
спертната комисия съ едно протокол
но решение подразделя облагането
на хасетата на две категории: едни
те, които иматъ по-малко отъ 80 жи
ци въ i p см. подвежда по ст. 369, а за
другите, които иматъ въ повече отъ
80 жици въ 1 • см., запазва САЩИНското положение, т. е. собственната
имъ статия 366, б.
Въ конкретния случай е важно то
ва, че ст. 366', б, както и категория
ХХШ —памукъ и памучни изделия —
отъ тарифата не предвиждатъ тако
ва измерване въ 1 • см., тъй че
комисията нема н и к а к в о право да
прави горньото подразделение при
облагането на основание на: а) изричностьта на статия 366, б отъ тари
фата; б) положителностьта на мате
рията по предмета отъ тарифата; в)
действителностьта па качеството, на
речието и десена на предмета отъ
тарифата.
Питаме експертната комисия, при
тези обстоятелства може ли да пре
сили, да заобиколи, да изопачи и да
„ *) Ще се повърнемт» и за памучния сатенъ,

осакати тарифата, когато въ основа
та си тя е съ определена дефиниция
на облагане?
Благодарение на тези съ нищо не
простима извъртвания на тарифата
отъ експертната комисия за предмет
ните артикули благородното граждан
ство, вънреки изричните и катего
рични постановления на ст. ст. 366,
б и 368, категория XXIII—памукъ и
памучни изделия — отъ тарифата, е
платило съ стотина хиляди левове кос
вени данъци на фиска незаконно, не
стига непоносимите п р е к и данъци,
което обстоятелство се длъжи на то
ва, че лицата отъ експертната коми
сия дЬйствуватъ не въ рамките на
тарифата, а произволно — по фискал
ни съображения и нищо повече; сле
дователно фискалната експертна ко
мисия е станала причина да има съ
хиляди справедливи протести и оплак
вания за ощетяване търговските ин
тереси по тоя не на местото си начицъ за обиране на бълг. данъкоплатци.

Външни сведения.
Склши птици въ Виена.
Между кокошките въ горня Унга
рия, отъ кАдето главно се докарватъ
птици въ Виена, се е разпространи
ла некаква си зараза, та вследствие
на това се е почувствувала голвма
липса на птици въ виенския пазаръ
и цената имъ се е значително пови
шила—една кокошка е продавала по
3 40 крони. Сега най-главното снаб
дяване става изъ Италия.
Външната търговия на Англия.
Въ течение на първите три месеца
отъ настоящата година външната тър
говия на В е л и к о б р и т а н и я
достигна до рекордни размери. Но въ
м. априлъ това повишателно движе
ние се спре, като цифровите данни
предгтавляватъ по-малко благоприят
на картина, отколкото въ предидущи
те 3 месеци. Вноса се скрати съ 7'7
мил. фун., а износа се повиши само
съ 4ио,000 фун.. Но требва да се от
бележи, че м. априлъ т. г. има 3 ра
ботни дни по-малко отъ САЩИЯ месецъ презъ мин. год. и още, че следъ
толкова силно оживление на търго
вията, каквото имаше презъ първите
месеци отъ нает. година, естественно
е такова забавяне. Отъ отделните сто
ки заслужава да се отбележи съкра
щението на обратния износъ на тютюнъ
жизнени припаси и износа на камен
ни въглища при едновременното уве
личение износа на изделия. Силно
намаление има вноса на храни. Така,
вноса само на пшеницата се намали на
0*8 мил. фун., което стои въ свръз
ка съ намаление доставките отъ Ар
жентина, Австралия и Русия.

ХРОНИКА.
По търговския договоръ съ Ав.Унгария.
На австро-унгарската легация въ Со
фия еж изпратени упжтвания по тър
говския договоръ съ България, за да
може да започне преговорите по не
го. Упжтванията еж изработени въ
една митническа и търговска конфе
ренции и еж усвоени отъ двете пра
вителства—австрийското и унгарското.
Въ Виена мислятъ, че преговорите
ще се завършатъ още тая година и
то съ сключване на търговски договоръ.
Специални международни товари
телници.
Дирекцията на железниците е из
пратила окржжно до ж.-п. станции и
влагалища на стоките, участвуващи
въ преките сточни съобщения a quatre
и съ Г е р м а н и я , съ което имъ
съобщава за сведение, че отъ 1 юни
н. ст. т. г. за превозъ на стоки-меж
ду станциите на сръбските държавни
железници отъ една страна и стан
циите на австро-у шарените -и гер
манските железници отъ друга стра
на ще се употребяватъ специални
международни товарителници и че по
становленията на правилника за екс
плоатацията въ гореказаните преки
съобщения ще се прилагать до тол
кова, до колкото не противореча™ на
международното споразумение за пре
возване на стоки по железниците. <
Употреблението на старите кринн.
Понеже по известни причини Мини
стерството на Търговията и Земледелието се намира, още за неколко ме
сеца, въ невъзможность да' достави
нуждното количество крини, които съ
гласно закона за мерките и теглил
ките ставатъ вече държавенъ монополъ, то е разпоредило да се допуска
употребяванието на старите такива
и то на тези, които, следъ като се
проверять, се укажатъ, че отговарятъ
на изискваната отъ закона вместимость.
Всички други ще бАДатъ бракувани.
ПрЪвозъ и таксуване на избухвателнигЬ вещества.
Споредъ постигнатото между наши
те, сръбските и източните железни
ци споразумение, начиная отъ 1 Юни
н. ст. т. г. изключените отъ превоз
ване, съгласно § 46 точка 4 отъ пра
вилника за експлоатацията, предмети
— избухливи вещества ще се прие
матъ за превозъ и таксуватъ по ди
ректните ни тарифи само между Ца
риградъ —• Пиротъ отъ една страна и
Любимецъ — Мустафа-Паша отъ дру
га страна.
Таксуването на подобни п р а т к и
само въ гореказаните релации ще ста»

пореждания до всички карантинни и
административни власти по границата.
I класъ малка бързина отъ тарифата
a quatre, часть II, която е въ сила отъ
1 януари н. г.
п
Колкото се отнася до п р е в о з а
и таксуването на сжпдагЬ пратки въ
вАтрешното съобщение, за последното
оставатъ меродавни и за напредъ на
ставленията относително пренасянето
на избухвателни вещества по линиигв
на Б. Д. Ж.
Обявена стачка.
Работниците отъ държавната мина
.Перникъ" СА обявили стачка и СА
предявили искания за увеличение на
заплатите, навременното имъ изпла
щане, нормиране 8-часовъ работенъ
день и пр. Направили СА демонстра
ция предъ Министерството на Търго
вията и Земледелието. Въпроса още
не е разрешенъ.
,
Безмитното внасяне на турското
розово масло.
Казанлъшкото Земледвлско Коопе
ративно Дружество е имало извънред
но общо събрание на 14 априлъ т. г.,
въ което е изслушало реферата на
председателя си, г. Н. Б. Чикакчиевъ
на тема: „Внасяне турското розово
масло въ България безъ мито" и е
взело следнята резолюция:
.Събранието като взе предъ видъ :
I. Че съ допущането въ България
турско, розово масло безъ мито по
силата на изменението на статия 167
отъ общата митническа тарифа се да
ва възможность само на гърговецафалшификаторъ и при най-строгата
държавна контрола ведно съ турско
то розово масло да внася въ Бълга
рия примесь и тереше (гераниумъ), по
неже се знае отъ досегашните хими
чески опити, че отделянето на нату
ралното розово масло отъ гераниума
е невъзможно;
II. Че съ внасянето на турското
розоьо масло тука ще се създаде искуственно българско розово масло,
вследствие на което ще се добие излишекъ, който ще остане неконсумиранъ и непотърсенъ отъ търгов
ците купувачи;
III. Че съ тази мерка ще се насърдчи турския розо-производитель за смет
ка на българския —, а това твърде
зле ще се отрази върху поминъка на
българския розо-производйтель;
IV. Че най-после злините, които
ще постигнатъ българския разо-производитель въ бАдаще съ внасянето
въ България безъ мито турското ро
зово масло, ще блдатъ лоши и голе
ми, понеже ще се подбие розовата
култура у насъ, реши:
а). Да се помоли г-нъ Министра на
Търговията и Земледелието да настои
предъ г-на Министра на Финансите
да отмени статия 167 отъ общата
митническа тарифа, изменена съ за
кона за изменението и допълнението
на закона за приложението общата
митническа тарифа, приетъ отъ XIV
Обикновенно Народно Събрание, III
редовна сесия, държано на 15 февруарий 1911 година.
6). Да се помолятъ всички Спестов
но- Заемателни каси и Земледелчески
дружества, които попадатъ въ района,
гдето се обработва. розовата култура,
да подкрепятъ искането ни предъ
надлежните Министерства въ страна
та ни.
в). Събранието вменява на дружест
веното постоянно присАтствие да из
прати по единъ екземпляръ отъ на
стоящата резолюция на г-на Мини
стра на Търговията и Земледелието и
на г-на Министра на Финансите, и
г). Да се даде на настоящата резо
люция най-широка гласность чрезъ
печата".
Горско училище.
Горското училище въ с. ЛАджене,
пещерско, ще се открие отъ 15 юни.
Министерството на Търговията и Зем
леделието е предписало на всички
лешшчеи въ царството, да подберат ъ
По-интелигентните отъ подведомстве
ните имъ горски стражари за изпра
щане да следватъ въ училището. Кур
са на училището е 1-годиш енъ.
Курсъ
по бубохранене, свилоточение, бо
ядисване, избелване на коприната и
копринена тъкань открива женското
дружество „Саморазвитие" въ градъ
Казанлъкъ, съвместно съ местното
земледелскокооперативно друже
ство. Курса е безплатенъ и само за
лица отъ женския полъ, който ще
трае 6 месеца. Првди откриването му
председателя на земледел. коопера
тивно дружество ще чете рефератъ
върху темата: „Нашето стопанско раз
витие и домашната копринена инду
стрия."
Тарифирането на вазелина и амоневия нитратъ.
Разпоредено е до митниците, суровия
вазелинъ, непречистенъ нито избеленъ
да се тарифира по ст. 161 съпо 5 лв
10Э кгр., а амоневия нитратъ — по
ст. 192 съ 15 лв. 10J кгр., като химикалъ неаоименованъ другаде въ та
рифата.
отъ Цариградъ.
Понеже признаци за появяването на
холерата въ Цариградъ СА се вече
констатирали, по решението на Вър
ховния • Медицински Съветъ, всички
ПАТНИЦИ идящи отъ тоя градъ ще 6 А датъ подлагани на медицински пре
гледъ на границата и на 5-дневно ме
дицинско наблюдение въ местоустановяването имъДадени СА вече въ тая смиеьль р а з ИАТНИЦИТЪ

Превоза на железни каси и под
ложки за каси отъ Германия.
Отъ 1 августъ н. ст. т. г., железиитЬ ка
си и подложките имъ се изключватъ
при превоза имъ по Б. Д. Железници
отъ таксуване по цените на изклю
чителната тарифа № 23 (железо, сто
мана и пр.) отъ тарифата съ Германия.
Беридбата на розите.
По съобщения отъ Карлово, тамъ е
започната отъ неколко дни беридбата
на розите. Има много рози замръзна
ли презъ зимата, та цената на цвета е
поекАШгвла тази година — 50—55
ст оката. Цената на единъ мускалъ
розово масло ще бАДе наверно Ю - Ц
лева.
Джаферъ Персиянъ и Генералната
Банка.
Аферата Джаферъ Персиянъ щвла
въ скоро време да ликвидира оконча
телно. Научаваме се, че Генералната
Банка претендирала за една сума по
вече отъ KJO хил. л, която е била от
пусната на фирмата срещу залогъ
на тютюня, който вследствие аферата
биде конфискуванъ отъ държавата.
По облагането на амбалажите.
По поводъ облагането съ мито отъ
страна на Царибродската митница же
лезните бъчви, съ които К. Витановъ
е внесалъ въглеливъ сулфидъ, Мини
стерството на Финасите пише до мит
ниците; „Огъ направената проверка се
установява, че железните бъчви, съ
държащи въглеливъ сулфидъ, освободенъ безъ мито, съгласно решението
на Народното Събрание, СА били съ
търговска стойность и могатъ да поелужатъ повторно за сАщата или за
други цели, което се потвърдява и
отъ обстоятелството, че вносителя. К.
Витановъ е ималъ още споръ съ из
пращача за техното възвръщане. За
това облагането имъ съ мито отделно
по материала е правилно и е съглас
но съ протокола къмъ французкия
договоръ въ допълнение на чл. 4 отъ
закона за прилагане на общата митнишка тарифа.
Обичайните амбалажи на нето или
бруто облагаемите безмитни ст жи, но
закона за митниците, по други зако
ни или по самата тарифа, щомъ иматъ по само себе си търговска стойность, ще се облагатъ съ мито по
материала на общо о с н о в а н и е .
В н о с и т е л и т е, обаче, могатъ да
си запазятъ правата за възвръщането
имъ обратно, като обезпечатъ митата
по общия редъ, за да имъ се възвръ*
щатъ следъ изнасянето имъ въ за
конния срокъ."
Износното мито на житата.
За улеснение на митниците и тър
говците при обмитването на твърди
те и меки жита за износъ, Министер
ството на Финансите е предписало на
управителя митницата въ Варна и до
другите митници за сведение и ръ
ководство, щото всека год. въ началото
на месецъ септември съ съдействие
то на търговската камара и търговците-експортьори да се определя
средньото тегло на тия жита отъ но
вата реколта и това тегло да служи
за база при изчисляване -на износно
то мито и товарното право. Резулта
та отъ работата на комисията по опре
деляне средното тегло на житото да
се нанася въ единъ протоколъ, скрепенъ съ подписите на всички члено
ве. Преписи отъ тия протоколи да се
изпращатъ редовно въ министерство
то за сведение.
Необходима поправка.
Длъжимъ да съобщимъ, че обяве
ните на скоро въ несъстоятелность
отъ Ямбол. Окр. САДЪ търговци М.
& X. Румянъ, за чийто несъстоятел
ность съобщихме въ брой 236 на
„Търг. Фаръ" СА по-скоро сливенски,
а не ямболски търговци. Неколко
само месеца по-рано СА преминала
въ Ямболъ, образували СА фирмата
си и тамъ СА обявени за несъстоя
телни.
Книжнина.
Излвзе отъ печатъ ки. IV отъ сп.
,Съврпменна Мисъль" и. съдържа: 1)
К. Константиновъ — Изъ чужденците
(преводни стих.); 2) М. Кременъ Прашинки (разказъ); Д. Бабевъ—И.«>
„Капки кръвь" (стих); 4) Д-ръ Ирина
Щишманова — Бележки върху фило
софските романи на Анатолъ Франсг;
5) А. Протичъ — България на между
народната художественна илложба въ
Римъ презъ 1911 година; 6) Л. Бу
девска—Качествата на художника-ар*
тистъ; 7) А. Богдановъ—Ериестъ Мах*
и революцията; 8) Я-жо СЗКАЗОВЪМалко философия па историята (0Т"
говоръ на Г. Влайкова—първа статия);
9) Леонидъ Бисолати — Участието на
социализма въ управлението; 10) ИлЯнуловъ — Проектътъ за мииистер*
егвото на нар. здраве и труда; И'
Стефаиъ Чакъровъ — Предъ сдиа Де'
сетгодишнина; 12) Зритель—На мигь
поезия („Змейова свадба" на П. №
Тодоровъ); 13) X. Христовъ—Борбата
между княжеската вллсть и народ*!
14) Ossip Lourie— ^Кулгурния живот*
въ Франция. (Специално писмо до ,,"•
Мисъль"; 15) Б. А — Вжтрешпа по
литическа хроника; 16) Е II — ВАТР'1*Ш"
на синдикална хроника; 17) X. X. външ
на политическа хроника; 18) Литер3'
турни, научни и др. новини; 19) Кня*'
вдша и 20) Книгописъ.
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ТЪРГОВСКИ

Т Ъ Р Г О В С К И
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.
Варненско тържище.
Варна, 27 май 1911 год.

Колониялни стоки.
Вагна, 27 май 1911.

Зимница. — Днесъ имахме чувстви
телно спадане за този артикулъ, кое
то е първа стжлка къмъ приравня
ването на тукашнигв ц-вни съ европейскигв, които отъ изв-встно вр-вме
еж много по-низки отъ тукашнигв.
Днесъ имаше на борсата 8 вагона,
продадени по 14-30 лв. за 52»/* либри
съ 37% прим-всь до 16'55 лв. за 573Д
либри съ 12% примъхь.
Кукурузъ.—Ц-вната на тоя артикулъ
още се подържа. Както и по-рано
казахме, единственни купувачи на ку
курузъ за сега се явяватъ експортьорит-в за Гърция. Въ това се крие при
чината, ГДЪТО Ц-БНИГБ ТуКЪ Св ПОДЪржатъ и стоятъ надъ европейския паритетъ.
Днешнигв продажби състояха отъ
14 вагона, продадени по 1170 до
1220 лв. % кгр.
Бургазко тържище.
Бургазъ, 25 май 1911 год.

Варненската дневна пияца
Ц-вни в ъ брой.
Захарь каси кгр. 50 и 25
„
Едри бучки
„
торба (келле) кгр.
торба ситна Австр. %
„
п-всъкъ „ кгр.

45*—
46-—
0.90
0-92
0 85

Износъ на захарь пръзъ Одеса.
Пр-Ьзъ Одеса е изнесено о т ъ 1 септемврий 1910 год. до 15 май 1911 г.
сл-вдньото количество захарь:
За Турция
2,151,006 пуда
„ -Египетъ
936,601 „
Англия
149,799 ,
я
„ България
20,631 „
„ Персийски заливъ 13,455 ,
, Гърция
3,588 »
всичко
3,265,1)80 „
На 19 май т. г. на одеския портъ
е имало за износъ 107,640 пуда песокъ. Ц-виата му за пудъ бардо Оде
са е 1 рубла и 67 коп. до 1 р . 68 к.

Зимница. Пристиганията на тържи
щето ни намал-вха значително. Днесъ
8 вагона се продадоха съ ц-вни 14'60
лв. за 54 либри до 15*65 лв. % кгр.
за 541/» либри. Ц-внигв СА СЪ спадане.
Ряоюь. Вчера 3 вагона по 12*40 лв.
Ечемикъ. 2 вагона по 12 до 12*20
лева.
Царевица. Днесъ 12 вагона по 11"55л.
% кгр.
Фий. 1 вагонъ по 8*50 лв.

,
,
файтондж. I к-о 1*80
Сакъзъ (б-вла дъвка) I едра „ 7*50
„
„
II дребна
7-00
„
мастика за рак. зюм. к-о 4 7 0
Сапунъ Айвалийски б-влъ I к. 1.08
„
И к. 1*02
„
Метелински
„
I к-о 1 0 0
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*—
42-—
10 I I
11
II
II
9 II
38*—
II
и
II
35*—
8
9*60
Газъ каса
руски
9-00
„ тенеке 2 тенекета за
1-22
Нишадъръ буци
„
калъпи Salamac к-о 1-15
Сода бикарбонатъ I к-о 45 вар. 9*50
„
„
Extra к-о 46 в. 10-50
19 —
., за цране к-о 150 вар.
0-90
Синь камъкъ к-о
0-80
Рафия I (лика) к-о
0*75
Рафия II „ к-о
53—54
Оризъ Ризонъ I торба
45*—
„
Женов. I к-о
„
фиуме б-Ьлъ едъръ топч. 3 7 5 0
„
„
желтъ
к-о 37-50
„
„ Триесте № 602 к-о 40 —
,
Английски Rangoun тор. 33-50
„
Пловдивски I 44"— II 43—42*50
Тамянъ I extra
„
1'50
„
II ред. к-о 50 к-о
90
50*—
Сардели „Sltanines*
50-—
„
Петелъ 250 кр.
„
„
„Favorite" ред. безъ д. 45-—
,
„
съ домати 46 —
46-—
B
r
i
d
e
булка
V*
и
89 —
%
касата
Dfscous
II
40*—
%
ii
II
30-—
%
i
i
II
88*—
Кайакъ
I
I
н
бе
Тонъ
ii
зо—
Athen
II
44-—
Херингъ
ii
%
II
78-—
%
ii
и
45', Comet" % по лв.
,, съ домати % по 46-—
„
„ обикновени % по 40-—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
Масло дърв. Imperial айвал. к-о 2 00
„
„ Vierge
„
„ 1-90
„
„ Superieur „
„ 186
„
E-Eine
„
„ 1*80
1*80
it
ii Extra
,,
„
„
,. обикновено „ N 11 1-70
„
сусамено I
1 •25- — 1 24
,,
II
к-о 1-20-1-22
н-вма
„
фастъчно I
„
1*23— 1*20
„
слънчегледово
0*90
Маслини Specialite
0-86
„
Superienr
„
0-84
„
Extra-Extra „
„
„
0-82
„
Extra
Prima
„
„
0*78
Локумъ кристалъ
0.96
,
лукзозенъ
1% 1.20
Лукумъ
%в обикновени 0 96
V»
.
0-95
095
%
и%
Ъ
п
0-95
челикъ к. 5 об. 0'95
,
к. 5 бад. 100
нас каси к. 10 0'90
н-вма
0-0*00
Лимони сакъски
каса 13-—
Лимони италиански
н-вма
Портокали Тарабулузъ
16-50
Яфа
н-вма
Мандарини връзката
13-30
Солъ Фоча
Туниска
сто кгр. 11-80
я
1Г50
, Анхиалска
11-60
, Атанаскьойска
7-50
, Ситна (бита)
13-30
Каменна соль романска
065
Синь камъкъ кгр.
Зачка гол. варели
к-о 011
012
„
мал. „
11
021
Стипца гол-вми варели
11
0-22
„
малли
„
II
018
Рошкови сакъшк.
11
019
„ .
Критски
к-о 40.—
Кисни книжни
7—8
Чай I
11
5—6
„ II
II
-4-80
.. III
4-50
-0-00
Хамсия Елеме Extra н-вма
- 0 00
„
Наредена I ,

Хамбургъ, 17/30 май 1911 год.
На тукашния пазаръ продължава
безд-вйното настроение. Всичко сега
зависи отъ Англия, но за общо уди
вление и тя не извършва по значи
телни покупки, макаръ че по пр-вдетоящитв праздници (коронацията на кралъ
Георги V) работата ще бжде спр-вна
поне за една седмица, а едновр-вменно съ това потр-вблението ще се уве
личи.
В ъ А м е р и к а ц - в н и т ъ - еж.
се задържали на сжщия уровенъ, въ
пр-вки гол-вмит-в доставки на кубенска захарь. Макаръ намалението чи
слото на фабрикит-в въ Куба не е
тъй значително, както биха жалали
спекулантит-в a la hansse, бждащето
27 май 1911 г.
производство тамъ може да се опр-ЬАнверсъ зимниц тихо 18 75 безъ из.
„
кукур. тихо Го*50 сп. 12ХД д-Ьли на 17а т о н а приблизително.
Снабдяването на Америка съ захарь
Браила зимница тихо
„
„ 1%смъхь 17*60 сп. 20 ст. отъ тръстъ пр-вдетавлява сега твърд-в
интересенъ въпросъ, защото необхо,
1690
4%
ia
димостьта отъ покупка на захарь отъ
1550
9% „
10
Европа би имала на тукашнит-в ц-вни
Лондонъ
зимн. по слабо
огромно влияние. Тукъ' н-вкои твъркукур. тихо
7
дятъ,
че захарьта отъ Ява само до
Нюйоркъ зимн. юлий 97 % спад. /i
„
„ септ 956/8
„
Vi изв-встна степень може да бжде вземена въ съображение пр-взъ текущата
„
„ декем. безъ сд-влки
3
,
кукур. юиий 62 /8 пов. % кампания, тъй като гол-вмата й часть
„
„
септем. 62%
„
*/• MI же да дойде въ Англия или Аме
Б.-пеща зимн. октом. 11.44
, 2 х. рика не по-рано отъ септемврий—ок„
кукур. юли 6.89 „ 5 х. томврий.
Всл-вдствие липсата на търсене отъ
Берлинъ зимн. юлий 206 спад. % м.
страна
на консуматорит-в, влад-втели„
„ септ. 198 бззъ изм-вн.
,;
ржжь юли 166% спад. 2 м. тъ- на тукашнигв запаси увеличиха
пр-вдлаганието и съ това докараха спа
, „
„ сеат. 1б5х/«
% дане въ ц-внигв.
„ кукурузъ юли безъ сделки
Въпр-вки дъждовет-в пр-взъ минала
Ливерпулъ зимн. юлий 6.lO.Ve п°в* Ve
та
седмица състоянието на цвеклото
,
„ окт.
6.9 пов. Ve
не е твърд-в хубаво и се чувствува
3
„
кукур. юли 4.9 /8 я
% нужда отъ повече топло вр-вме.
„
„ септ. 4.10%' „
%
На Куба работятъ още 18 фабрики
Чикаго зим. юлий 91%
спад. %
ср-вщу 20 пр-взъ миналата година.
септем. 89% „
% Пр-взъ тая седмица на пристиганието
декем. 91'/в »
%
кукур. юлий 54% сп. % е докарано 22,000 тона ср-вщу 29,000
, септ. 55% безъ из тона пр-взъ миналата година.
Запасигв еж сл-вднит-в:
. дек. 54%
„
1911 год. 1910 г.
Европа
2,357,180 1,906,530 тона
Съед.Щати 291,000
392,540
283,000
731,000
Куба
Варна, 27 май 1911
16,300
7,500
На пжть
№ 00 75 кгр. торба 20*—
лв.
всичко
2,93S,680 2,686,370 . ,
№ 0 —
. . — 19*50
»
— 19 —
№ 1 — »
Руската захарь.
— 18*№ 2 —
Рускит-в фабриканти на захарь еж
— 16-50
о
№ 4 —
т
имали събрание на 15 и 16 т. м., за
— 1350
№ 5 —
да разгледал, пр-вдложението на упра
вителния комитетъ на съюза имъ по:
1) задържане въ запасъ на фабрики
гв 10% отъ общата сума на произ
водството на рафинада пр-взъ теку
Памучни пр*жди
щата кампания, за да се урегулира
пазаря; 2) съкращение общата норма
Варна, 27 май 1911 г.
на изработката на рафинадъ за пе
Варненска — „Борисъ"
риода 1911/12 г. на 10%, като се
установи контингента на производство
12-75
№
4
л.
зл.
пак. то на 46 мил. пуда иЗ) продължение
я
12-80
О)
6 it
срока на съглашението имъ, сключе
1290
8 it
но
за периода 1910/11 и 1911/12 г.
13 — i i
10 it
и пр-взъ третий периодъ—1912/13 г.
13*20
» 12 I I
Събранието е приело 1 и 3 точка отъ
о
1345
it 14 и
пр-вдложението,
а по втората е р-вшило,
О,
1385
it 16 и
да се скрати производството на рафи
п
14-25
18
надъ пр-взъ 1911/12 год. само на 5%, а
Английски
за уравнрв-всяване търсенето и пред
1к-во
лагането на пазаря да се отдяля 5%
1360
8/12
къмъ запаса на фабрикигв, та съ за
13-65
8/14
паса отъ 10% по /точка I — всичко
13-75
12/14
15% въ запасъ ще се отд-вля отъ таз
13-90
14
годишното производство. Въ такъвъ
14-90
случай нормата на руското производ
я 18
15-20
20
ство на рафинадъ пр-взъ 1911/12 год.
и
15*50
се опр-вдвля на 48% милиона пуда.
я 22
15-80
24
15-35
18/24
Кафе Рио I
285
Измирска
„
П
2-75
11-60
№ 4
,
Ш
2 65
11-80
6
Лаве I
2-90
12 GO
3
,
II
2-80
»i
12-20
, Ш
270
и 1Q
12-40
Rolle I
3*—
ч 12
14
,
II
2 90
It
, Митилинска
Бахаръ
1*35
11*20
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 150
№ 4
11*40
ииперъ червенъ I
085
11-60
II
0-83
11-80
Кимьонъ
I новъ
1-25
::
»
еж за по- Леблебии елеме I
0'52
Заб-вл-вжка: Т и я ц-вни брой безъ
П
50
купки до 400 пакета взд-влки
ъ
прави
сконто; за цо-голФми
,
сжра
н-вма
се 10 ст. о т е г а п к а .
Лимонъ тозу кристалъ
*'00
Суланц
»
, обикновенъ
3*50
ю-зо Св-вщи
Ддана
№ 4/8
Gouda
3
%
к.
VI
каса
1.40
10-40
Митилински
№ 4/8
,
„
Specialite
к-о 1'38
10.70
Измирски
JN64/10
Св-вщи
„
Extra
„ , 2.—•

Чуждестранни борсови
съобщения.

Брашна.

8
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Стр. 3

а

БЮЛ Е Т И Н Ъ
Строителенъ материалъ.
Варна 27 май 1911
Керемиди марсилски 1000,
125 лв.
Дъски кубикъ
73—75
.-._
(дървета неизрб. куб. 60
|
»
изрбот.
73—75
Борови дървета
куб.
85—95
,
„ неизраб „
63—70
Белгийски циментъ I кач.
10—50
II »
9
в
Греди обли
12—16

Камбио.
Българска Народна Банна,
(Варненски клонъ)

За 27 май 1911 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкас.
Анверсъ
99.95 100-20
Берлинъ
124 00 124-35 124-30
105*55 105-85 105-80
Виена
Лондонъ
25-35 25-41 25-40
100.25 100-45
Парижъ
С Петерсбургъ 268*25 269*50 26925
Цариградъ
2304 23*11 23*10
Наполеонъ у Виена Крони 19*01
Комисиона за пръъодъ минимумъ на
всички гор-Бозначенигв държави 1 лв.
Комисиона за пръ-водъ въ вжтр-вшностьта на Царството е %%о съ ми
нимумъ 25 стотинки.
-»$«Българска
Търговска
Банка
(Варненски клонъ)
Варна, 27 май 1911 год.
Купува
Продава
100-30
Парижъ
100-50
25-38
Лондонъ
25'43 %
I 23-05
23*11%
1100-50
Цариградъ frs
100-85
,105-55
105-80
1100-30
Виена
,
100-55
12405
Берлинъ
12445
99.95
Анверсъ
10015
Седмиченъ финансово-икономически пръгледъ.

е удовлетворително. Вр-вмето е много
благоприятно за ПОСБВИГВ И перспективитв за бждащата реколта еж найоптимистични. Послъ-дния рапортъ гла
си: отъ единъ м-всецъ насамъ поло
жението на реколтата е подобрено
значително.
България. Сега почти всички се занимаватъ съ пр-вдстоящитБ избори за
В. Н. Събрание. Впрочемъ въпроса
е отъ капитална важность и заслу
жено отвлича вниманието на ц-Ьлата
ни страна.
Българската Търговска Банка от
крива подписка между своит-в акцио
нери за 22,000 акции отъ по 100 лв.
зл. номинални. Акциигв ще се еминиратъ по курсъ 115 съ жуисансъ
1 юлий. Подписката ще почне на 14
юний и ще се приключи на 18 с. м.
Съ горнята емисия капитала на тая
банка се увеличава на 5,000,000 лева,
а резервитв ще достигнатъ близо до
милионъ. По този начинъ тая банка
прави една грамадна крачка напр-вдъ,
а националната ни търговия и инду
стрия се сдобива съ единъ завиденъ
помощникъ.. Не ще бжде преувели
чено, ако кажемъ, че отъ 1 юлий бъл
гарския кредитъ почва нова история
на развитие и прогресъ.
Общото положение на пазаря е по
вече отъ задоволително. Доброто на
строение на западнигв парични тър
жища указва своето влияние и у насъ
съ чувствителното дирене на търгов
ски портфейлъ.
Отъ друга страна сезона е почти
на привършване и значителнитв капи
тали ангажирани въ търговията на хра
ни се почти освободиха. Всичко това на
сади лихвата и доброкачественъ порт
фейлъ лесно може да се сконтира съ
6%-7%%Положението на държавнитЬ фон
дове въ европейскит-в бурси е много
добро. Курсоветв, ако и съ неопр-вдъ-лена тенденция,сж подържани. Само поСЛ-БДНИГБ виенски заеми п о к а з а х а
пр-взъ посл-вднигв дни тенденция на
спадание. Впрочемъ това се очакваше.
Курсовегв на по-главнигв българ
ски акции стоятъ твърдо на но-раншното положение. Само Б. Т. Банка
и Застрахователното Д-во .България"
се силно повишиха, първигв достигна
ха до 128 а вторигв до 440. Гол-вмит-в искания и незначителните предло
жения на тия акции сигуръ ще увеличатъ Курса имъ.

Единственната черна точка на меж
дународния политически хоризонтъ —
Мароко, като че изчезна. Германската
официозна преса пръстана да обстр-влва френската експедиция. Говори се,
че това се длъжи на н-вкакви иконо
мически концесии направени на Гер
мания въ Мароко.
Младотурцигв се доста разсърдиха
на Русия за посл-вдната нота, но ще
имъ мине. Изглежда, че статиигв на
.Новое Вр-вмя" б-вха хладенъ душъ
за разгорещените глави на босфорскит-Б наб-вдени политикани. Всичкия
шумъ около руската нота се свърши
съ една интерпелация въ турския
парламентъ и въпроса не взема международенъ характеръ.
Подобно затише въ международна
та политика р-вдко бива и за това
днесъ всички пазари показватъ найГОЛ-БМО спокойствие — не тр-ввожени
отъ нищо.
Франция. Едно значително количест
во злато се изнесе и все пакъ шанжова курсъ си остава твърд-в неблагоприятенъ за Франция. Само бждащата реколта, която за сега има добъръ изгледъ, може да поправи по
ложението въ това отношение.
Въпр-вки горното, обаче, настрое
нието на паричния пазаръ е твърд-в
добро и ликвидацията въ края на май
стана лесно, а частното сконто не
се покачи по-гор-в отъ 2 % .
Англия. На дневенъ редъ е ж кон

,:

за движението на параходигЬ ОТЪ
и ЗА варненския портъ.

Българско Търг. Параходно Д-во
ЦрибрФзвиа л и н и я ;
Отъ Варна за

Бургазъ:

Нед-Ьля въ 7 ч. сутринь—Созонолъ—Бургазъ.
Вторникъ . 7 ,
,
— направо Бургазъ
Четвър. , 9 „
,
— крайбрежно.
Отъ Варна за Балчикъ — Каварна
и
обратно:
Всвка срЪда въ 8 часа сутриньта — тръгва
отъ Варна.
Отъ Бургазъ за Варна:
Понедъл. въ 7 ч. сутринь — крайбрЪжно;
Петъкъ » 10 ,
, —Месемврия—Варна
Сжбота , 10 „ вечерьта—направо Варна

Линия Цариградска.
Отъ
Вторникъ 7
Сръда
6
Сжбота 7

Варна за Цариградъ.
ч. сутринь—Бургазъ—Цариградъ
„ вечерьта — направо Цариградъ
„
„
—
„
„

Австрийски Длопдъ.
Пристига

отъ Цариградъ

всъка сжбота сутриньта; заминава за Кюстенджа сжщия день вечерьта:
Приетгиа отъ Кюстенджа:
всъки петъкъ сутриньта; заминава за Бур
газъ — Цариградъ вечерьта.

Пристига

отъ Одеса и Кюстенджа

всъки втори петъкъ сутриньта; заминава за
Цариградъ направо вечерта.

Гръцко Пар. Д-ство „Джонъ„
И акт» Дуаллъ и Вариуръ
(услужвано отъ бързитъ и електрически
освътлени параходи)]

„Исагапи" и „Маргарита"
Тръгва отъ Цариградъ (алтернативеманъ)
всъки понедълникъ и пристига въ Бургазъ
въ вторникъ; тръгва отъ Бургазъ вечертьта въ
вторникъ и пристига въ Варна въ сръда су
триньта. Трърва обратно: Цариградъ—Пирея
всъки четвъртъкъ въ 5 часа вечерь.
Горнитъ параходи
се изръждатъ.

Ориенталско Параходно Д-ство
П. Панталеонъ.
Параходит* еж бързоходни и електрически
осветлени. Тръгватъ всека среда отъ Цари
градъ въ 5 часа подиръ обедъ; пристигать
въ Бургазъ въ четвъртъкъ сутриньта — тръг
ватъ отъ Бургарзъ сжщия день въ полунощь
и пристигать въ Варна всъки петъкъ въ 6
часа сутриньта. Отъ Варна заминаватъ въ
сжщия день 4 часа подиръ обедъ направо
за Цариградъ — Пирея — Александрия.

Унгарско Левантно Мореплавателно
Акционерно Дружество.

Търгове.
Главната Дирекция на Железниците
и Пристанищата обявява търгове за
отдаване на предприемачъ доставката
на следните материали:
1) на 10 нший т. г. за доставката
на: а) 221,048 куб. метра специални
джбови траверси. Девизъ 33,157 20 л.,
залогъ 1,660 л в ; Срокъ на доставкаката —110,000 куб. м. най-кжено до
15/XI 911 г. и 111,048 куб. м. найкжено до 31/ХИ 911 год., в) 15,000
обикновенни джбови траверси. Девизъ
82,500 лв., залогъ 4,130 лв., срокъ—
7,500 до 15/Х 911 г. и дугитв 7,500
до 15/XI 911 г. 2) на 18 юний т. г.
за доставка на мастила. Дивизъ 1,201,
залогъ 60'50 лв.. 3) на 27 юни т. г
за доставката на чаршафи. Девизъ
3,550 лв., залогъ 178 лв.

Услужва се отъ s/s „КЕЛЕТЪ*
Тръгва отъ Галацъ презъ всеки две сед
мици въ нетъкъ, навнная отъ 4/17 мартъ до
закриването навигацията по Дунава.
ПРИСТИГА отъ Галацъ — Браила — Сулина — Кюстенджа въ сжбота, 5 ч. ел. об.
и ТРЪГВА въ неделя 8 ч. сутр, за Бургазъ
— Цариградъ, При връщането ПРИСТИГА
въ петъкъ, 4 ч. сл. обедъ и ТРЪГВА сжщия
день, 8 ч. вечср.заКюстспджа — Галацъ.

гзег

гзеггзсг:

-др—

Т. БАСМАДЖИЯНЪ
-*% Силистра. %*ЕЕЕЕЕ ПР-БДСТАВИТЕЛСТВО
иКОММИСИОНА.:

Покупна и продажба на цгънни ннита,
сконто и инкасо търговски

c>z

ZZdGZ
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ефекти.

:зс»г:

Австро-Ориенталско Дружество, Русе.
По случай ликвидацията на машинния отдълъ, Австро-Ориенталското
Дружество продава останалата въ най-пълна здравина и изправность
в ъ р ш а ч к а с ъ локомобилъ о т ъ 8 до 10 конски сили о т ъ прочутата
английска к ж щ а Robey & С°. Ltd., Lincoln.
Сжщо, по случай ликвидацията на сжщия отд-влъ продавать с е : а)
сноповързачки, б) съносъбирачки, в) жетварки, г) косачки, д) сто
манени плугове отъ прочутата к ж щ а Rudolf Buchler, конто конкурира
всички отъ тоя родъ ижщи, е) сламор-Ьзачки отъ различни фабрики
F. Wichterle, Larl Drissler, Franz Eisenschimmcl, ж) трошачки отъ про
чутата фабрика Larl Drossier, з) грани, и) истински прочути ф р а н цузки камъни воденични, различни цолове отъ 90 до 120, к) 2 апа
р а т а з а слама, които се продаватъ ведно съ вършачката и на отд-влно, л) други дребни останали желъзни артикули — луфи,
кранове и пр. и пр.
Желающит-в да купятъ, се умоляватъ да се, отнесатъ до кантората
въ Русе писменно или лично. Продажбата може да стане
изц-вло и детайлно.

ституционните реформи и с ъ Т-БХЪ се

занимава за сега политическия св-втъ.
Английската банка продължава да
засиля положението си като закупу
ва по-гол-вмата часть отъ златото,
което се явява на пазаря. Това обо
Хайверъ Кетовъ I, в. к-о 10
00*— дрява много търговията и индустрия
, II
„ 10 0 0 — та. Паричния пазарь има добро настроЛакерда
1"20 роениеи частното сконто варира около
Метали..
л. зл. 2 1 / —2%е- Борсата е тиха съ малко
8
Калай Английски кгр.
—5 - 75 зд-влки.
Гвоздеи въ каси к-о 25
32—34
Австрия. Паричния пазаръ има твърд-в
Жел-вза НМ к-о 24 връз. 7*25—7-50
Шв. кжсо к-о „
7-25—7-50 дооро настроение въпр-вки ГОЛ-БМИГБ
„
шина пръти 100 к-о
0*22 искания отъ страна на съкровището.
ПОСЛ-БДНИТ-В само въздържаха спада„
пенчереликъ 100 „
0'22
дането на частното сконто, което стои
„
чемберликъ 100 „
0*25 около 3 % % - Отъ друга страна значи
Стомана Англ. к-о 50 каса 24—25— телно количество злато се внася отъ
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 11*60 страна на Франция и Англия.
. ,, 10 и 11-60
Едно гол-вмо разочарование има въ
12-ii
висшигв
държавни сфери: въпрвки го12-50
14
00-48 лъмигв разиолагаеми суми на пазаря,
Галванизир. кгр. 8
00*48 курса на държавнигв ренти не се
10
00-47 покачи почти никакъ. Покупкигв е ж
12
00*48 повече о т ъ незначителни, а отъ нос14
180-милионенъ държавен ь
00-49 л-Бдния
Олово
заемъ, 50 милиона стоятъ непокрити
Изглежда, че Австрия ще бжде при
нудена на ново да хлопа на вратата
на френската борса.
Св-вденията, съ които разполага ми
нистерството на търговията върху
Берлинъ, 2/VI 1911 н. ст,
тазъ-годишната реколта, е ж твърд-в
(Ц-ЬнигЬ еж въ марки за 60 бройки)
благоприятни.
1) Южно-руски 1-во качество
, 3'25—3'45
Гермения. Reichsbank се вижда при
2) МЪст. и чужди по-добро качество 3'25—345
нудена да взема изключителни м-вр3) MtcT. и чужди по-долно качество 3.10—320
4) Несортировани дребни
2.85—3-00 ки противъ гол-вмото количество скон
Тенденция = тиха.
то, което й се пр-вдявява въ края
на вс-вки м-Бсецъ, а особено въ края
Каменни въглища.
на вс-вко трим-всечие. Р-вшено е, щото
полицигв, които й се пр-вдявятъ по
гр. Варна 27 май 1911
това
вр-вме, да плащатъ лихва съ
Кардифъ I качество тонъ
55
по 10 дни въ повече.
II
.
„
45
Пазаря не показва липса на разпо
Коксъ
„
55
лагаеми суми и частното сконто е око
Антрацитъ
„
56
ло 3 % до 2 % % - Борсата е твърда,
Огнеупорни тухли парчето
030 а д-вятелностьта й не е особенна.
Каменни въглища. ПродажбигЬ нор
Положението на реколтата въобще
мални за по това вр-вме на годината.

ВЮЛЕТИНЪ

п , •—ооо

I

ГБЭ

Яйца.

ГОЛ'БМЪ, ЧИСТЪ И ДОб-

р-в рсномиранъ хотелъ
за търговци, семъйни
и високи гости и ресторантъ съ чиста на
шенска и европейска кухня. Прислуга въ хотела и ресторанта 1
оранта

„БУЛЕВАРДЪ"
ЬшМ!

ВИДИЕЪ
отлична.

Съдържатель: Францъ Рада.

Брой 238
„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ,

;^£_Търговско бюро „Балвадгь" gg
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СтеФанъ Г. Шолевъ - Свищовъ
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Главенъ представитель за България

ев *

на внгаегъ § mm - вовеепъ (САКСОНИЯ).
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ФАБРИКА З А : Кантари, палапци, децимали, цоптимали н тегла за еащитт* отъ:
чугупт, жесипгъ и американско ер-Ьбро за специално
аитекарско и търговско употр-вбленне.
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„^ паството фабрика на истински чисти гарантиран.
Единствената най-реномирам дь ШрсгЕст ч» i
и
ф и н н и иапи1К11> с ъ ш й .
мятупални винени коняци, гроздова мастика, з а Д Р ^ и
'любитель на истинско натуралното
З н и " I"еловия. - В с * к и познавачъ ко сома тор ^
б и м 0 у б % д и , ч с „„коя дру.
с
веднъжъ само като вкуси отъ
„. п о д о б н и на naumrt произм ш произведения^™. ^
га мастна фабрика осв*нъ
" » » ? 4 л ^ т е т ™ ш истинско натуралното, безвредното, евнведеиия. За че сме еди.хтвип.т* производители на
п о ч е п ш д и п л о м и > кръстове.
дътелствуватъ многобройнитъ ни " ^ р в о с т е п е " « r P \ ' a M 0 о г ь в с е м „рнит* международни
звъзди, палми, златни медали и др. знакове, полу
изложения и конкурси.
условията на продажбит* ни и др. подробности се
Мостри (образци), цт,норазпми, У ^ ™ ^ | с ъ ^ о и т о щ е ни удостоятъ почитасшит
намиратъ при Г. Г. пргъдставителит^ни. ^ Р ™ ^ ^ и а к у ратноаь, абсолютно съобразното
ни клиенти, ще се изпълнявал» съ най-голъма точни
съ мостритъ си репект. качества. •

и Н

о

го tfl л
ft 35

аи

5и
«ft S5
m

*£
5§

5

Са

ft

св св
«
В
*
и

а в

в 1 r" и
К
ft.
св О ,
с
ГО
о У я Й t- о
св О
О
в Я«
I-

>.

iiipipif

Е-1

Н

с"

gf
ф

н
о

и

Св (С

ч

В
.

О)

г;

Ф

св

ft §

н +*
О

•В о

ч

о о
о. и
? «S

(О
го

»23 сз

н

О.

в

В

к

в
я
в

св

к
в

S

го
со

«
О

г;
О

в

х:

:х
'Клща основана 1879-1911
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иагнеровите подобрени уреди за тегление на маса съ приспособление за товарепие и запирание с я. най-добрите и
върни уреди днесъ за днесъ. По конструкция и кзгаботка гж. недостигаеыи отъ конкуренцията. Гарантиратъ върното
теглене въ петь плпи no-дълго употребление отъ всички други денриали. Признати сл стъ експерти, като найдобрия внетрументъ за теглевие, а конструкцията имъ е епоредъ иаискввнилта на Контролното Бюро по мъркит-в и
теглилките, за което се горъщо пръпохлчватъ. Вагнероритв депимали икатъ слФдуюшитв преимущества:
•
1. 1 азтоварвание. Абсолютно запазени ножове отъ повреда вследствие сътресение на масата при натоварвание и
разтоварвание на стоката. )£. Ключъ-затварение на платформата, която я запазва отъ разклащание на която и да е
страна и предпазва ножовете отъ излишно триене. 3. Манипулация проста, както и при обикновените. Спестявание
на време и персоналъ при теглението. Гарантира правото тегление. Патентъ Д. Р. П. № 151991.

В. Н. Кожухаровъ-Варна.

гэб^:

^

между улицит-в „Търговска и Цариградска № 338
амбени машини
.амбирисящи
амби за маса
амбени глобуси
амби канцеларски
амбени фитили
амби стенени
амбени стъкла
амби ржчни
амбени свещи
амбички нощни
всички порцеланени, фоянсови, емайлирани, стъклени изделия и пр. и пр.
Машини за готвене съ газъ, система „Clea", „Олтимусъ", ,Беатрице" и др. Печки за отопление съ газъ.
Машинки за кафе (спиртничета) вевкакъвъ видъ и разни другк
КЖЩ
. НИ и кръчмарски принадлежности.

о
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Съ цЪни твърдЪ износни.

ВЪ МОСКВА.

Иазеге се ось имитация!

^

|

АНОНИМНОТО ДРУЖЕСТВО

•9CSZ

Голямъ складъ въ България за: газожени мотори, мЪлници и пр.
Отъ 1911 г продавамъ вършач
ки на швлгьзни
рампи и съ съчмвни лагери. Пот
ребно е по-мал
ка сила за подкарване, по-мал
ко масло, редко
мазане, по-малко
гориво, по-редко превозване.
Лагеритгъ не изгарятъ, остыла
Не св изкривява.
За оферти отне
сете се до фирмата НИКОЛАЙ ФЕХЕГЪ & С-ИЕ
РУСЕ.
ZZQGZZZ

Рансомесъ, Симсъ & Джеферисъ

гзег

ЬЪЛГ. КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАНЪ"

ОТКРИ СЕ

Banque Bulgare de Cr'edit „GHIRDAP."
КАПИТАЛЪ, напълно внесенъ лева зл. 2,000,000
ЗАПАСЕНЪ ФОНДЪ и резерви , я 600,000
Централно седалище въ РУСЕ
Клонове;Варна, Добричъ, Силистра.
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

Първата Българ. Златарска фабрика
съ електрическа инсталация въ (ОФИЯ.
Намира се тъкмо cptmy Новата Малка Баня подъ хотель „ПРЕНТАНЪ."

Двете големи изложби, едната въ самата фабрика, а другата въ де
позита на фабриката въ ул. „Търговска', еж.винаги на разположе<J <3 < ние на заинтересуваните. р> [> О

° СН ТГКИА& 6Р НЪ1 СТБОАНЯНЪ, ХАЧИКЪ и
ОВАНЕСЪ 0ВАНЕС0ВН.
Телефонъ № 1051.

ЕШ

БИВШЕ

ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ
=

ВАГНЬНСКИ К Л О И Ъ .
Пр^порлчва СВОИТБ кьй-усъьггикнеаьуввви:
ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧКИ ZZZ
Сащо И вс/Ёкакчвъ видъ:
МОТОРИ и -ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ.
Оферти се даватъ при първо поисьваве.

^ ^
Ц Ъ Н И У М Ъ Р Е Н И . "%%
Условия ва взвладцаве вай лисералви.
Гаранция най-евгурна.

Т ЕX Н И ЧЕСКО БЮ РО -
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търговия еъ машини и техничееки предприятия

Марко Шехтеръ

:-:— ЦЪНА НАЙ-ИЗНОСНА. —:—:

Iii!3]m"

ЗА

Г О Д И Ш Н А Ь II

ОСНОВАНА 1882 ГОД.

Адресъ: Зпатарсна фабрина - Софи.

rsv

Хр. Ст. Ивановъ, Троянъ, 155.

СКЛАДОВЕ: София — Пловдивъ, Варна при Василъ Н.
Кожухаровъ, Добричъ при Д. Господиновъ, Бургазъ при Кожу
харовъ & Сербезовъ, Ямболъ при Жел-Ъзковъ, Чаушовъ и С-ие,
Видинъ при Георги Димитровъ, Свищовъ при П. Няголовъ.

т

гэег

ПРОДАВА

(Walter A. Wood).

I

-ОО—

^ГОДИШНА

въ И и с в и ч ъ (Англия),
за парни вършачки и локомо
били, мелници, мотори, отъ
фабриката „ К А Л И Б Е Л Ъ " и
п а р н и машини отъ вевка
къвъ видъ.
Сноповързачки, жетварки; ко
сачки, грабли отъ

т^и

Генерални представители н а сноповързачката, зкетварката и косачката » Ш А М Д И О Я Ъ " .
Гол-Ьмъ депозитъ на резервни части на жетварката „Шампионъ"

CSS

о
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Ив. Недевъ & Скалонковъ — Пл-ввенъ — София.

^/

&

Д1>ни и условия износни.

8 пакета 1560 лв. за 288 бирени бутилки. Изпраща се съ наложенъ платежъ. Генерални представители и депозитьори за Балканския Полуостровъ:

per

|ВГ8)ЯР

IP

Модела за предстоящия сезонъ 1911
юдшш ь съьършенно по добренъ и
нагласенъ споредъ меините условия
у насъ и за това жетварката ,Шампи— — онъ" е една лека жетварка.
Господа, преди да направите поржчката си за жетварки другаде
искайте нашит* ц*ни за продажба на едро.

1 о с и ф ъ Д и м и т р Скворцовъ,
^

1Ж1ш,

Жетварката .ШАМПИОНЪ" е единствениата л о с т о в а система. Нагласяването й за работа и обратно за походъ е съвършенно практично и леко,
достатъчно е само едно показване, за
да може да схване и най-неопитния
земледелецъ н е й н и я механизъмъ.

Изобретатель:

СОФИЯ - Н Л О В Д И В Ъ .
Генерално представителство на фабриките:

щ

ш:^ша^ш^ш^шжт Г ,

— Изъ натурални еладове z z

К. А акаро

И'-^т-ггЧ-г5

Чимшировъ & Сребровъ

На Парижката изложба 1908 година, питието получи най-големата на
града: Почетенъ златенъ кръсть и големъ златенъ медалъ, АНАЛИЗЪ
№ 9462, че питието има само полезни за здравието ни вещества.
Питието, отъ нашите складове, е патентовано и привилегировано
съ № 38581. ВСБКОИ пакетъ е пломбиранъ и
има ръководство, та всекои любитель или кръчмаринъ селски и град'ски, всекога и на всекои место да си приготвя питието.

МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ

Валтеръ А. Воодъ

Учуповъ- Чиопанъ — Костадинъ Нейковъ; Хасково —Гкванъ X. Толовъ, станция гаднево—
Ж Й
Н Турлаковъ; Ямболъ - Г е н о Хрисювъ х. Иеновъ; Сливенъ - Бобовъ и Чаушовъ.
Пжтници г. г. Коста Д. Джабаровъ и Атарасъ М и л ч е ^ К о л а р о в т , ^ ^ ^ ^
^
^

—: СУХОЙ КВАСЪ z=

=SG^T3G=:

Въ най-старата стъкларнипа
„ЗПНСТИ'ЗВ13ДНМ .
на
АНАСТ. АТАНАСОВЪ

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В А :
P v c c - И в а н ъ Добревъ, ул. ;Училишна« № 4; София - Маринъ В. Лъсковъ ул.
Веслепъ S 8 Б у р г а с ъ - Георги Ивановъ; Татаръ-Пазарджикъ - Лазаръ Д. Касабовъ;
Веслецъ JM» й, ьУР г ° съ Кпп / к „Г Р р Я1 . 0МИ0Ъ __ дИМИтръ М. Налбантовъ; Кюстендилъ — Илия

ПАТЕНЪ НА ВСЮ РОСС1Ю

За предстоящия стройтеленъ сезонъ складирахъ едно големо коли
чество циментъ и хидравлическа варь отъ Франко-Руската фабрика
„Гелинджикъ". Следующий параходъ съ циментъ и хидравлическа
варь отъ сжщата фабрика ще пристигне въ края на текущия месецъ, или въ първите числа на идущия месецъ.
Желающите да купятъ франко бордъ Варна, умоляватъ се да направятъ порлчките си веднага.
ЦФНИ МНОГО ИЗНОСНИ, особенно напоржлките за доставка
франко бордъ.
Като представитель и на „Лафаржъ-1, приемамъ порлчки за циментъ
и хидравлическа варь и отъ тази фабрика.
Кантората ми се намира въ улица „Родопи" до Израилската Синагога,
а складътъ ми — близо до пристанището, до самата ж.-пжтна линия.
Съ почитание:
В. Н. Кожухаровъ. (Представитель на К. А. Вакаро).

гэег

Представители въ Варна:

ценоразииси при поискване даромъ и франко.

Ив. Недевъ & Скалонковъ—Ид^венъ — София.

Циментъ и Хидравлическа варь

Ие=

nprfjjm да застраховате жиl l f - Ь Д " вота си изучете ноВИТ-Б най-износни и либерални
тарифи на старото Д-ВО „Анкръ". Капитали и фондове
196 милиона.
Сведения безплатно.

Стара-Загора.
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ПРИЕМА ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни книжки, I S
срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
й
5% г°д- лихва за безсрочни влогове
Щ
6°/в год. „ за влогове съ сронъ една година и повече
§Я
СПЕСТОВНИТЕ КНИЖКИ СЕ ДАВАТЪ БЕЗПЛАТНО и вноските | |
както и изтеглянето на сумите става безъ нинанви формалности и Ш
безъ никакви разноски.
Щ
СКОНТИРА ПОЛИЦИ, ОТПУЩА ЗАЕМИ и ОТКРИВА ТЕКУЩИ | §
СМЪТКИ срещу гаранция на ценни книжа, стоки и
Н
лични поръчителства.
й
СЪБИРА ПОЛИЦИ за чужда сметка.
1й
ИЗДАВА ЧЕКОВЕ И ПРАВИ ПРЕВОДИ за по-гол-ЬнигЬ градове въ 1 1
България и странство.
igj
КУПУВА и ПРОДАВА за чужда с/а всички видове ценни книжа.
И

Условия най-либерални.

Телеграфически адресъ: ,ГИРДАПЪ."

Доставя съ износни н/вни и условия:
Мотори бензинови, газоженни, нафтови и системъ Diesel
..,: (Дизелъ) ЛокомоОили за вевкакво гориво,
В ъ р ш а ч к и фабрикация Клайтонъ & Шутлевортъ
Валсови и камънни т и л н и ц и . Вевкакъвъ видъ инду-

^стриални машини за акелФаари и др.
Дараци и тепавици.
Ипсталации за елемричёеко осв-втлеиие.
Минерални и цилиндрови масла и вс-вкакви технически
артикули, = =

Българска Ипотекарна Б а н к а
Credit foncier de Bulgarie

Отпуща заеми cptmy ипотека щ недвижими имоти.
пратпосрочни 3ULMH безъ погашение.
Дългосрочни заеми до 40 години съ погашение.
УСЛОВИЯ НО СПОРАЗУМЕНИЕ
Сведения могатъ да се получатъ о1Ъ Централата въ София,
въ помещението на Балканска Банка; въ Русе, Варна, Бургазъ,
Пловдивъ, Илевенъ Видинъ и Балчикъ отъ клоновете на
Балканска Банка.
1ШШШШЬ1ЖЗС1Ш. ill
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Печатница .Зора*'на Д. Костакевъ - Варна
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