Година IV

Варна, 22 Декемврий 1911 год.
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Нодьля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сжбота
Абонаментъза България:
Зя година
. !> м-ца
. 3 м-ца

. . 20 лв.
. . 10
.
. . 5
„

LEPHARE DU COMMERCE.

За странство:
За година
. 30 лв
. 6 м-ца . . 15
винаги пр1>диллтл
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Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

Текстилната фабрика на.

П. К.

Бубарството и конринарството у насъ.

D. й. Kortmifflo

Балевски
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| 1 | търси оаитенъ счетоводитель зниощъ немска или френска корес$Й по,,дени - ия> Постлпваие веднага. Споразумение писменно фабриката

Galata, Omar Abed Han
roustantinople.

Информационно бюро, коми- щ
сионна, представителство.
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Най-подходящия подаръкъ за всички е

Индустриаленъ дървеиъ материал.

молива „ПЕНКАЛА"

Предприятието по експлоатацията на държавната гора „Лонгоза", обявява на интересующитв се г. г. индустриалци, че е започна
то сечението на поменатата гора и има вече за продаване индустри
аленъ материалъ и дърва за горене, отъ Ясенъ, БрЪстъ, Габарь,
Кленъ и Кавакъ.
Пренасянето на материалите, става посредствомъ специално по
строена индустриална ж. п. лини;?, която се отделя отъ гара Синдвлъ, до въ самата гора.
Сведения се даватъ отъ кантората Т. Чакъровъ София и гара
Синделъ.

Продавать се въ всички книжарници.
Представителе i во и складъ при САМ ПАТАКЪ, Русе-София.

Обявление.
Продава се чифликъ съ всички стопански удобства и принад
лежности съ повече отъ 800 декара, ниви, ливади горя, лозя, ово
щна градина.
Чифлика представлява едно уредено стопанство, удобно за
всеки купувачъ.
Желающигв да го купятъ да се отнесатъ до редакцията на
вестника ни.
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Отъ предприятието.

Мушами непромокаеми
за покриване търговски стоки, храни, земледелчески и други машини,
кола, тухли, керамиди. УпотрЪбяватъ се и за пренасяне (превозване)
грозде, за палатки панапрски, военни и пр. и пр.
= z r Има и специялни размери за открити вагони.
Складъ въ големи количества и много видове и големини при
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Б Ъ Л Г . К Р Е Д И Т Н А БАНКА „ Г И Р Д А И Ъ "
Ямболски клонъ.

I

се премести въ специално новопостроеното здание до кафене „Сливенъ'-, срещу търгорската фирма Чнмушевъ, Жел'Ьзковъ и Овровъ.
КЛОНА ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ срещу спестовни книжки,
срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
5% год, лихва за безсрочни влогове
в°/0 год, F за влогове съ сронъ една година и повече
СПЕСТОВНИТЕ КНИЖНИ СЕ ДАВАТЪ БЕЗПЛАТНО и вноските
както Е изтеглянето на сумите става безъ нинанви формалности и
безъ никакви разноски.
СКОНТИРА ПОЛИЦИ, ОТПУЩА ЗАЕМИ и ОТКРИВА ТЕКУЩИ
CMUTKH срещу гаранция на ценни книжа, стоки и
лични поръчителства.
СЪБИРА ИОДИЦИ за чужда сметка.
ИЗДАВА ЧЕКОВЕ И ПРАВИ ПРЕВОДИ за по-големите градове въ
България и странство.
, КУПУВА и ПРОДАВА за чужда с/а всички видове ценни книжа.

- Условия най-либерални.

Братя П. и И. Бъклови
Б у р г А з ъ.
• Продажба на едро и дребно. •

Н/Ьни и качества безъ конкуренция. —

Янко Ян. Тонковъ к С-ке.
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Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ.

Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина за шевъ, която
работи на л^во и на
дъчяю струвайки
много ефтино?

Русе — ср*щу Военния Сждъ.
Търговска кжща за колониални, железарски и боя
джийски стоки на едро.
Тя доставя, ср'вщу комисиова, 1ГБЛИ вагони сурови желЪза,
циментъ, хидравлическа варь, телени гвоздеи, сита
и пр. по спецификация.
Телеграфически адресъ: Танковъ, Русе.

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

„Бориславъ"
на всекжде въ добре уредените магазини п продавншш на тютюнъ.
Папиросите на .Бориславъ" на всЪклде се предпочитать.

•9тт^ Изисквайте винаги прочутата
марка

„DQrkOpp"
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Реномирана въ ц-влъ св-втъ за ней
ната здравость и крпсивость.
Отнесете се за по-подробни св-вдеиия при Генералния Представитель;

САМУЕЛЪ - ВАРНА.
^ Е С

кжщата

ПЕТРОВИТУНРШ!*..
въ София| i j — , ,
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че нейния съдружникъ и управительО М. Кметовъ, дългогодишенъ митнически управитель, се гдоби съ вещи по митническата слу
жба помощници и възобнови специалния отд-влъ на кжщата за оомитваве на разни вносни и износни стоки при митниците София,
Варна, Бургасъ и Сомовитъ. Г. г. търговиите, както отъ < градътъ
София, тъй и отъ провинцията, които би й възложили работата си,
ще намерять при нея иай-гол-вма редовность и възможната бързина.

| 0 & щ а т а продава;
Разни видове соль, руска газь, анадолски восъкъ,^циментъ
и хидр влическа варь отъ известната фабрика „ПАНЕГА" и купу
ва и продава разни стоки за чужда сметка.

Съобщения, ржкониси и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.

Телефонъ № 223.
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гармонденъ рсдъ на 1-ва
стр. 1 лв., на 11-ра и 111
стр. по 70 ст, на IV-та
стр. 20 стотинки.
За повече обнародвания
се прави особенно спо
разумение.

Единъ брой 10 стот.

Уредникъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ. кутия Ht 61

т
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Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, ;$v.A .дълие и индустрия.

Единъ брой Ю стот.
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СОФИЙСКАТА

Брой 312

Петръ 10. К а н д ж е в ъ с. Чаиръ.

Важно.
Съобщавамъ на интересующитв, че имамъ готови скла
дирани 150 хиляди цигли (иарсилс ки керемиди) при фат
бриката си въ с. Чаиръ, по модела на Д-во „Трудъ"—-Русе.
Стоката е доброкачествена и. отлична — бФли и червени.
Ще имамъ складъ и при гара Стражица. Купувачите, ще
останатъ крайно доволни. Продавамъ ги фр. Чаиръ 100 лв.,
фр. Гара Стражица 115 лева хилядата. Желающигв да побързатъ съ поржчкигв си.

Г

За засилване този отрасълъ на порите намалява отъ година на
селското стопанство—който има година. Презъ 1909 г. е имало
всички благоприяни условия да 76 гриньори, а т. г.—70.
вир-ве и се развива у насъ — се
Общо казано, върху производ
създаде пръчп» 1896 г. специаленъ ството у насъ на бубено семе
законъ, въ който се предвидеха фактически нема контролъ.
редица премии за насърдчение
Осзенъ бубеното семе, което се
предприятията, които съдъйству- произвежда въ България, пуща
ватъ за развитието на копринар- се въ страната и значително ко
ството. Обаче, десеть годишното личество такова произвеждано въ
прилагане на тоя законъ оказа, другите д ъ р ж а в и . Напримеръ,
че за да отговаря на съвремен презъ 1886 г. е внесено 3000
ните нужди, необходимо е да ста- унции, презъ 1896,—19244 ун
натъ въ него некой изменения и ции, презъ 1911 г.—21201 ун
допълнения, които предизвикаха ции.
създаването прЪзъ 19U6 г. сега
Въ закона за подигане копри
действующи законъ за подигане нената индустрия е строго опре
на копринената индустрия. Тояза- делено при какви условия се до
конъ предвижда редица мерки за пуска у насъ вноса на чуждестран
насърдчаване на бубарството и ни бубени семена — главно кон
конринарството въ страната.
тролъ—и следъ като бжде удо
У насъ, обаче, голема часть отъ брено се пуща за проданъ—ако
предвидените въ закона мерки се ли не—бракува се. Тази ефикас
съвсемъ не прилагатъ, други - от на мерка за контрола на чужде
части само; едва четвъртъ отъ на- странните семена не отиде за
сърдчителните средва се даватъ дълго. На следующата година отъ
на правоимеющите. Въ закона еж създаване на закона правител
предвидени редица мероприятия, ството сключи специална конвен
обаче, въ държавния бюджетъ не ция съ Франция—която после се
се иредвиждатъ редовно нуждни- разшири и съ другите държави
те кредити и когато дойде редъ — по силата на която външното
да се реализира известно нареж семе се внася безъ всекакви фор
дане на закона оказва се че „нема малности и безъ контролъ у насъ,
стига само семето да носи офи
кредитъ за цельта".
Макаръ предвидените въ за циалния бандеролъ на държавата,
кона насърдчения да се реализи- отъ гдето произхожда; нашите
ратъ въ най-минимална доза, все власти, даже по духа на спогод
пакъ производството на бубено бата, нематъ право да отварятъ
семе, пашкули и черничеви дър кутиите и проверятъ дали въ по
вета се чувствително увеличава следните е поставено бубено се
въ последния периодъ отъ iO— ме. Споредъ сжщата спогодба е
15 години. Напримеръ, п р е з ъ разрешено добиването на бубено
1903 год. е имало засеяни чер семе на големо платно (индустри
ничеви градини 470U декара, а ално). По всичко се вижда, че
контролата, която правятъ чуж
презъ 1909 г. 1а675 декара.
Производството на бубено се дите държави за наша сметка е
ме сжщо се е увеличавало про много не съвършенна и отъ тази
гресивно. Презъ 1896 г. е про която се употребява върху наши
изведено 900 унции, презъ 1906, те производители на бубено семе.
Въ такъвъ случай за бубовъ—17543 унции, а презъ текуща
деца
не остава друга гаранция,
та година—28397 унции.
Съгласно нарежданията на за о с в е н ъ добросъвестностьта на
кона за копринарството, произ производителя на бубено семе.
водството на бубено семе у насъ е Между нашите, а така сжщо и
определено да става по система между чуждестранните произво
та на Пастьора. Освенъ по сис дители на бубено семе, има мно
темата, по която требва да се зина които държатъ на своето
извърши производството на бу производство, обаче, винаги и на
бено семе, нуждно е и елинъ пра всички ржцете еж развързани
вилно упражняванъ контролъ, за безнаказано да се подиграватъ съ
да може да се следи дали се из- елдбата на 200000 бубовъдци и
пълняватъ изискванията на тази компрометиратъ единъ отрасълъ
система и действително виждаме, отъ народното ступанство, който
че законодателя поставя такава привлича всека година 4 - 5 ми
клауза—т. е. надзора на произ лиона лева чуждо злато
водството подкача отъ началото
Произведеното количество паш
на раздаване на семето и се у- кули дава една прогресия въ след
пражнява отъ агрономите и дру ния видъ: въ 1886 г. произведе
ги чиновници на министерството ни 291,312 кгр., презъ 1896 г.
специално за това делегирани. —5586U0 кгр., презъ 1906 г.—
Въпреки изричното предписание 1,690740 кгр., а презъ 1910 г.
на закона за строгъ контролъ на — 1,828748 кгр. А изнесено ко
производството на бубено семе, личество въ 1890 г.: 44210 кгр.,
държавата е далечъ отъ да удо въ 1905 г.—469000, а въ 19U8
влетвори изискванията и гаран г.—512,859 кгр.
тира на българския бубохраниГлавни потребители на българ
тель здраво бубено семе и следо ски пашкули с л : Италия, Тур
вателно бандерола, който дава ция и отчасти Франция. За дру
Министерството на търговията и ги некой държави изнасяме ма
земледелието губи своето значе ловажни количества, които не за
ние и компрометира самото ми служава да цитираме. Предполо
нистерство, което гарантира безъ жението, какво нашия износъ на
да контролира.
пашкули за Турция минава транТакава една контрола, безъ да зитъ презъ тая държава, не е
се следи самата работа на про невероятно; при всичко че тамъ
изводителя на бубено семе: как съществува значително обработ
ва раса той отглежда, какъ се- ването на коприна, но то се алилекционира пашкулите, какъ из мантира отъ местното производ
вършва хвъркането и кжде, какъ ство. Ако прибавимъ и това ко
извършва микроскопическите из личество къмъ износа ни за Ита
следвания, кжде пази добитото лия, ще излезе че почти всички
семе, какъ извършва неговата наши пашкули отиватъ въ тая попродажба, какви резултати се до- следнята държава; въ такъвъ слу
биватъ отъ пустнатото отъ него чай нуждно е да култивираме то
бубено семе—поставя на карта ва тържище и да въведемъ изтруда и капитала на бубохрани- вестенъ редъ въ търговските си
теля. Ето защо и числото на гри- сношения съ него,
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V Редовна сесия на Бургаз,
Търг.-йндуст. Камара.

С о ф я я.

Грандъ

хотелъ

Житния елеааторъ въ воворосийскъ.

„Петерсбургъ"
55 стаи, 4 етажа.
Парно отопление, електрическо осветление.
Жгълъ на улицигв „М.-Луиза" и „Екзархъ Иоснфъ"*

Бръчковъ — Комисионеръ — Силистра.
Държи на складъ разни землед-Ьлчески и технически орждия и
машини, преимущественно: разни видове плугове, грапи, (боруни,
търмъци), триори, (цилиндри), жетварки, сЪячки, кукурузотрошачки
съ едно и съ две гърла и прочутите ржчни американски ярмомелки
и трошачки ,Пачъ"; лозарски пръскачки, сламор-Ьзачки; разни
видовекожени каиши, стъклени масленки, водомерни стъкла и др.
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В. Щ А А Д Е К Е Р Ъ
Варна — Русе — ПлЪвенъ.
пай-гол1шъ складъ

съ:

МОТОРИ за бензинъ, МОТОРИ за нафтъ,

ГАЗОЖЕВ0 МОТОРИ и

Рефератъ по точка отъ дневния реаъ.
Елеватора за зърнени храни въ Новоросийскъ е построенъ отъ компа
нията, която е построила и самата
железопътна линия излизаща въ същия градъ, паречена ВлаЬикавкаска
желгьзопжтна лпния. Последната е
построена въ 1889 и свързва приста
нището Новоросийскъ не само съ ос
таналата железопътна мрежа въ Ру
сия, но прорезва обширни области на
изтокъ къмъ Кавказъ и Каспийско мо
ре и има по тоя начинъ задъ себе си
единъ обширенъ районъ, който я продоволствува съ стоки, както за износъ,
така и за вносъ. Района на тази ли
ния достига даже до Сибиръ, отъ където твърде често се изпращатъ
стоки и храни за експортъ прёзъ Но
воросийскъ. Следните области съставляватъ района на Владикавказската
железопътна линия и на Новоро
сийскъ : Кубанската пбластъ, Ставрополската губерния, Терската областъ,
Саратовската губерния, Донската об
ластъ, часть отъ Екатериноелавската
губерния, областите край долното те
чение на Волга и Сибиръ. Това об
стоятелство е спомогнало да се съз
даде преди 40 години града Новоро
сийскъ, да се развива бързо и да до
стигне по настоящемъ до 60,000 жи
тели.
Големата външна търговия, особено
износната, на храни, дало твърде
скоро да се почуствува нуждата отъ
специални приспособления за бързото
и евтино разтоварване и товарене за
експортиране на пристигащите стоки
и управлението на Владикавказската
железопътна линия е пристъпило
къмъ създаването на модерно приста
нище съ всички съоружения за лес
ното и бързо манипулиране съ сто
ките. Пристанището въ Новоросийскъ
е образувано отъ 8 вдадени въ морето
молове, отъ които петтехъ еж. пос
троени отъ железопътната компания.
Поради това въ пристанището могатъ
да се приближатъ до кейовите стени
едновременно много параходи, до 20—
30 и повече.
Главния износенъ артикулъ изъ Но
воросийскъ съставляватъ зърнените
храни, после нефтяни продукти и пр.
Така напр презъ него еж. преминали
(общо износъ и вносъ) следните ко
личества разни стоки въ нудове: *)
СО

s

ПАРНИ гарнитури вършачки, всякак
ви ПарНИ ШаШМНИ за индустриални н/Ьли.
I
Всичко отъ ф а б р и к а т а

Рустонъ, Орокторъ и C-ie Л-тдъ
Линколнъ — Англия.
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Клонъ,

има чес!Ь да изв-Ьти на почитаемата си клиентела, че му при
стигнаха гол'Ьмъ изборъ отъ бижутергйяи, аржантерийни
артикули, както и стенни часовници отъ реномираната фа
брика „Ютсхансъ", за които часовнции къщата ни има
генерално представителство за царство България.
По случай свЪтлитъ1 праздници и новата година ще има
изложба и специални намаления на цените.

0^*

Възползувайте се отъ случая. *%Л

Бъ л г а р с к а

Търговска

Банка.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 30545.

,

Българската Търговска Банка въ гр. Русе, обявява на интересующигЪ,
че продава собствеината си парна мелница находяща се въ землището на с
Данагьозъ, Арнаутларска Община, Варненска Околия, състояща отъ едно
здание специално за мелница, построено върху 260 кв. метра, съ две отде
ления, дамъ, хамбарь и дв-в стаи за живътше и кладенецъ въ зданието.
Двигателната му сила се пуща отъ единъ старъ локомобилъ, система
„ Рустонъ Нросторъ" отъ 10 конски сили и постаментъ съ три чифта француски камане, заедно съ всички принадлежности и съ дворъ отъ 6 уврата.
Може да се продаде и безъ локомобила.
За споразумение: устно или писменно до клона на Банката въ Варна
или до централното управление въ Русе.
Цената е много износна.
гр. Русе, 1 декемврий 1911 година.

Отъ

Банката.

Новъ хотелъ-Казино.

„Бузлуджа" - Габрово.
Елегантно мебелирани стаи. — Обстановка модерна.
ГОСТИЛНИЦА

ОБРАЗЦОВА.

Собственъ кинемотографъ. Извънредна чистота.
Върза прислуга.
Пжтници-пр^дставители гости на Габрово ще нам-Ьрятъ въ
хотелъ „Бузлуджа" най-приятенъ и най-износенъ приемъ.
Телефонъ на разположение на пътницигв.
Отъ Дирекцията на хотелъ казино Б у з л у д ж а — Габрово.
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Специалните приспособления за
складиране на храните, разтоварването
имъ отъ вагони и товаренето въ па
раходи еж следните:
1) Каменните хамбари, снабдени и
съ елеватори, те еж били построени
най напредъ. Но понел<е еж се ока
зали недостатъчни и не напълно прак
тични, то еж построили
2) големия елеваторъ, за който ще
бжде речъ по долу. Обаче и тези
съоружения се оказали недостатъчни
затова;
3) еж построили дървени хамбари,
въ които сжщо складиратъ храни. Въ
техъ всичко се работи на гърбъ и
на ржце. А когато реколтата е из
вънредно богата, всички тия съурожения се оказватъ надостатъчни и то
гава прибвгватъ до помощьта на стифове, както е у насъ.
Всички тия съурожения еж на железопжтната компания. Никой не може
да строи свои частни сгради, да наема
частно работници и пр., защото компа
нията е поела задължението да се грижи
за приемането на всички пристигнали
храни и стоки и да ги запази отъ по
вреда. Не ще съмнение, че разноските
при манипулирането съ храните не еж
еднакви: въ елеватора еж най малки,
при каменните хамбари почти еднакви
съ тия при елеваторите не при обик
новените хамбари и стифоветв еж по
големи, понеже, тамъ всичко се върши
съ [жце и гърбъ, обаче, за да нема
неравенство и конкуренция между тър
говците, компанията е определила
еднакви такси за всички.
Като оставимъ на страна по несъвършенните каменни и други обикно
вени хамбари, кои10 въ дадения слу
чай не ни интересуватъ, ще се спремъ
по подробно на големия елеваторъ.
Новоросийския житенъ елеваторъ е
едно грамадно масивно ьаменно здание,
всичко седемь етажа, а въ средата,
') Еданъ пукъ йма 16 кгр. и 38 грама.

ФАРЪ

гдето се намиратъ самите елеватори
височината е деветь етажа. Като
допълнение на елеватора се явяватъ
тъй наречените галерии, въ които има
безконечни ленти, по които се прех
върля храната отъ елеватора направо
въ парахода. Всичката тази инстала
ция се туря въ движение чрезъ елек
тричество, за производството на което
има построена специялна електрическа
инсталация.
Новоросийския житенъ елеваторъ е
построенъ въ 189 5 година и е по
сту валъ :
1) голвмата сграда съ зърнохранилищата и елеваторите 1,086,000 руб.
2) галериите съ лентите 529,000 ,
3) електрич. инсталация 400 000 „
2,015,000 .
Нека споменемъ, за избегване на
заблуждения, че електрическата ин
сталация не служи исключително за
движенре на елеваторите, но осве
тлява целото пристанище, целия градъ
и дава на частни работилници елек
трическа енергия.
Зданието е дълго повече отъ 60
метра. Огъ двете му страни има релси,
по които дохождатъ вагоните до са
мото здание за изпразване. Отъ ед
ната страна се нареждагъ 16 вагона,
отъ другата сжщо, значи едновре
менно могатъ да се изпразватъ 32 ва
гона. Изпразването трае най много,
7а часъ следъ което се изтеглятъ и
докарватъ други. При все това, на
денъ не могатъ да се изпразнятъ много
вагони, понеже изсипаната храна отъ
вагоните, за да отиде по лентите и
елеваторите горе въ зърнохранилищата (хамбарите), изисква се около
1 и 7s часа време. Всеки вагонъ храна
се изсипва презъ специално отвърстие
въ малъкъ хамбаръ, намиратъ се въ
дъното на сградата, отъ гдето хра
ната изтича презъ особенъ отворъ
върху лентата, по която се пречася
хоризонтално до дъното на елеватора,
който пъкъ отъ своя страна я поема
и издига на деветия етажъ. Изсип
ването на единъ вагонъ храна върху
лентата и изкачването й посредствомъ
елеватора на деветия етажъ, изисква
8—10 минути време.
Огъ деветия етажъ храната, безъ
да се спира, изсипва се въ осмия,
гдето става премерването и съ авто
матически кантари. Последните еж на
брой 10 големи и 2 малки. Големите
събиратъ до 450 пуда, обаче прете
глянето става по 200 пуда (по 3276
кгр. наведнажъ). Специяленъ механизъмъ посочва когато въ кантаря се
събере 200 пуда храна; тогава при
служника отваря кантаря, храната за
единъ моментъ изтича, затваря се на
ново, напълня се и т. н. Когато ра
ботата е усилена, използуватъ се по
вечето кантари, а сжщо и двата мал
ки, събиращи най-много до 200 пуда,
които еж допълнителни и построени
отъ после. Претеглянето на храната
по тоя нячинъ отива дного бързо, по
неже пълненето на кантаря изиска
304 минути време.
Претегленате въ кантарите веднага
изтича и пода по една тржба на сед
мия етажъ, гдето се намиратъ ленти,
които отнисатъ храната въ зърнохралищата или силозите (хамбари). По
следните еж на брой 364, иматъ пра
вилна пирамидална форма,1 всички еж
седемь етажа 10 сажена, ) дъната на
които еж наклонени, за да изтича
храната само чрезъ собствената си
тяжесть. В с е к о зърнохранилище
(силозъ) побира 10,000 пуда (160,380
кгр.) пшеница и 8,000 пуда ечмикъ
(131,000 кгр.). Общо целия елева
торъ, всичките 364 силоза, побиратъ
кръгло 50.000,000 кгр. храна.
Въ силозите, които иматъ отъ горе
отвори, храната се довежда посред
ствомъ 10 хоризонтално поставени
ленти, находящи се отгоре на седмия
етажъ, движими, както и целия ме
хани замъ на елеватора, съ електри
ческа енергия.
Елеватора бива използуванъ отъ
търговците житари-комисионери и
експортйори които наематъ, съобразно
нуждите си, нужното число хамбари
(силози), по 10,20 или 30 и повече.
Когато храната се продаде и требва
да бжде извадена изъ силозите и
стоварена въ парахода, тогава само
се съобщава на управлението, което
взима грижата за натоварване храната
въ парахода.
На шестия етажъ се намиратъ сортировачки-веялки и триори, за пре
чистване на зърното. На деветия
етажъ сжщо има веялки за преся
ване на храните. Въ елеватора могатъ
да се извършватъ следните операций
съ храните, ако това е необходимо и
се поиска отъ търговеца:
1) пресяване посредствомъ веялки;
2) сортироване на зърната, когато
еж смесени;
3) изчистване на къклицата (карамука);
4) прехвърляне храната отъ единъ
силозъ въ други съ цель за прове
тряване.
Отъ елеватора могатъ да се товарятъ едновременно четри парахода,
понеже въ галериите има поставени
само четри ленти, по които се от
лива храната въ парахода. Всека една
лента може да прекара въ часъ 3,000
пуда (кръгло 50,000 кгр.), или всички
ленти едновременно хвърлятъ въ па
рахода за единъ часъ 200,000 кгр.
Значи за 10 часа на денъ могатъ да
се хвърлятъ 2,000,000 кгр. или 2,000
тона.
Житния елеваторъ, каменните хам
бари и другите помещения за храни
еж недостатъчни за да приематъ всич
кото количество храни, които пристигатъ въ Новоросийскъ за експортъ,
*) Единъ сажоиъ еравевъ на 231336 метра.

особено когато реколтата е голема.
Тази недостатъчность особено изпъква
по отношение на елеватора, презъ
който минава, сравнително твърде
малко количество отъ пристигналото
за експортъ. Така напр. презъ 19U»
г. еж били експортирани храни 61
мил. пуда (524,000 тона), презъ, еле^
ватора обаче е прекарано само
6,814,000
штсе
пуда (111,000 тона), »/• о т ъ
~
ното презъ Новоросийскъ количество
храни. Недостатъчностьта на елеватора
особенно се чувствува въ години съ
богота реколта, като напр. 1909,
презъ която въ Новоросийскъ еж при
стигнали храни 81,500,000 пуда кржгло, равно на 1,334,970 тона, коли
чество, което цела България въ най
плодородни години не може да изнесе
При такъвъ големъ експортъ житния
елеваторъ въ Новоросийскъ, който
едвамъ побира 50,000, се явява капка
въ море. Ето защо компанията на
Владикавказската железопжтна линия
е решила да строи въ Новоросийскъ
втори, по големъ и по модеренъ еле
ваторъ, което щело да стане твърде
скоро, следъ 1 — 2 години.
Впрочемъ единъ елеваторъ може да
бъде използуванъ толкозъ по-интен
зивно, колкото повече пжти се пълни
и изпразва презъ годината. Така на
пр. елеватора въ Неворосийскъ, който
побира 50,000 тона храна, ако бжде
напълванъ и изпразванъ презъ го
дината 6 пжти, тогава презъ него ще
премине 300,000 тона; ако се на
пълни и изпразни 10 пъти, тогава
презъ него ще мине 500,000 тона Въ
1908 г. обаче презъ него е минало
всичко 111 хиляди тона, значи той е
билъ напълнинъ и изпразненъ само два
пжти. По-честото пълнене и изпраз
ване на елеватора зависи обаче отъ
положението на международния жи
тенъ пазаръ. Ако то е благоприятно,
тогава експортйорите се сгараятъ
бързо да купуватъ и продаватъ, въ
които случай презъ елеватора ще
мнне повече храна и той ще бжде
използувамъ по интензивно. Ако обаче
цените еж неблагоприятни тогава ек
спортйорите не могатъ да продаватъ
и елеватора ще стои пъленъ безъ да
се изпразва често.
Следва.

Вноса на жита и брашна въ
Цариградъ.
Данните които даваме по-долу представляватъ движението на вноса на
жита и брашна въ Цариградъ — било
турски (анадолски и румелийски) или
чуждестранни — за първите 9 месеци
отъ текущата година, както и презъ
СЖ1Щ1Я периодъ на 1910-а година,
Внесено общо количество.
Жита презъ 1910 година 54.885 тона
•
1911 „
113.630 ,
Брашна,
1910 ,
9?8 194 тор.
„ .
1911 ,
630.885 .,
Огъ тия цифри може да се заключи,
че кокато вносътъ на житата въ Ца
риградъ е по-малъкъ, тържището чув
ствува по-голема нужда отъ брашна,
и, следователно, вносътъ на послед
ните се увеличава, и обратното.
По месеци:
а) Жита.
Месеци

1910 г.

Януарий
Февруарий
Мартъ
Априлъ
Май
Юний
Юлий
Августъ
Септемврий
Всичко тона
б)
Мвсеци

7.150
1.590
2.590
2.765
4.701
6.405
3.650
9.279
16.755
54.885

Януарий
Февруарий
Мартъ
Априлъ
Май
Юний
Юлий
Августъ
Септемврий
Всичко торби

ПАГАЗИНЪ

П. 0, Пипевъ & Синове - София,

Доставя по поржчка отъ провинцията:
хубави модерни платове по сезона, всЪкаквь
кадифета, готови пердета и перделици и вс&
какви манифактурни стоки по най-изискания
вкусъ и висока качественность.
' Мостри се пращатъ при вевко поискване.

Госпожици, госпожи
възползувайте се.
Г-нъ Ив Мариновъ предизвеетява,
г-жиците и г-жате въ Варна, осо
бенно курсистките си, че по случай
предстоящите праздници, лично той,
ще изработи въ сладкарската си ра
ботилница (за да демонстрира искуството си) специални „визитни" бон-„
бони и сладкиши, които и каквито
до сега българската консумиция и
взискателна публика не е виждала.
Явява сжщевременно, че курсовете
ще започнатъ веднапа следъ праздниците.

1911 г.
14.530
8.750
15.791
14.340
10.205
8.040
12.148
14.995
14.831
,113.630

Брашна.

За знание на ин
тересующий се ZZIZZ
явявамъ, че въ с. с. Кюприя и
Аланкайрякъ, (Бургазска околия)
има угоени 250—300 мъхтна по
рода свини, лоито искатъ да ги
купятъ да се отнесътъ до менъ
въ с Кюприя.

С. Костадиновъ.

1910 г.

1911 г.

103.635
85.320
82.203
111.931
70.747
127.765
115.345
87.015
144.193
928.194

52.419
58.580
83.411
76.857
115.568
63.800
45.450
43.500
63.270
603.855

По Мтзстопроизхождение.
а) Жита.
Местопроизх.
1910 г.
1911 г.
Анадолски
Български
Ромжнски
Разни
Всичко тона

28.845 107.714
4-609
3.350
15.636
60
5-715
2.506
54.885
113.630
б) Брашна.
1910 г.

тия две произведения презъ сжщппп.
периодъ отъ предшествующата 1910
година, именно: Българскиятъ вносъ
съ около 187о ^ брашната; Ромънскиятъ — почти съ 10% за житата и
14% за брашната ; а Марсилскиятъ и
Италиянскиятъ съ 71% и 6 1 % за
брашната.
Намалението на нашиятъ вносъ въ
Цариградъ, особено на брашната,
презъ дадениятъ деветь-мЬсеченъ пе
риодъ отъ текущата 1911 г. ще се ком
пенсира, по всека вероятность, отъ
вносътъ на това наше произведение
въ Сирия и Александрия.

1911

Руски
322.997 338.818
Ромжнски
40.256
34.650
Български
155.175
70.470
Марсилски
274.159
79.482
Италиански
110.539
42.365
Анадолски (Дариджа) 21.810
Разни
з.438
38 070
Всичко торби У28.1У4 603.855
Както личи отъ последните две та
блици, вследствие на големъ вносъ на
Анадолски жита въ Цариградъ презъ
дадения деветь- месеченъ периодъ отъ
1J11 г., вносът ь презъ същия пе
риодъ на време, не само на чуждеН И
S
Z T !съХРаНИ>
° ^ Дна
^ т Руските
р а ш ш т еи
брашна,
изключение
Анадолските, е билъ значително по
слаоъ въ сравнение съ вносътъ на

ХРОНИКА.
Годтзвка.
Нашия добъръ приятель г-нъ Ге
орги Ив. Бетувски въ Шевеиъ ще се
сгоди на 25 того за симпатичната г-ца
Надежда П. Бърдарова. Нашите честитяваиия.
За Варненското и Бургазското при
станища.
Народното събрание е приело вече
на трето четене внесения отъ Министърътъ на обществените стради пъ
тищата и съобщенията законопроектъ
за следните нужди на варненското и
бургазското пристанища:
в) доставката на единъ плавающъ
докъ, на стойность около 1,350.000 л.;
г) откупуването по цени и условия,
одобрени отъ Министерския съветь,
инвентаря на Безименното акционерно
дружество эа направата на Варнен
ското пристанище, състоящъ се отъ
машини, уреди и други, които да послужатъ на държавата при извърш
ване разширочаването на пристани
щата Варна и Бургазъ, на стойность
около 650,000 л.;
д) построяването на единъ хаигаръ,
въ варнен. пристан. н а стойность
около 300,000 л.;
е) доставката на нуждиигЬ електри*
чески виичове за кейовите стени, Иа
f , ^ 0 T « п Р и с т а «- «а стойность около
250,0и0 л., и
ж) доставката на 3 стоманени мауни
за превозъ на запалителенъ материялъ, ирисиJcoGeiw за автоматично
растоварване, иа стойность около
160,000 л.
Да се увеличи огъ 300,000 л. Щ
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Т Ъ Р Г О В С К И Б Ю Л
640,000 л. приблизителната стойность
но тригвхъ хангари при Бургазското
пристанище, построяването на които
хангари е удобрено съ чл. 7, буква б,
отъ закона за извънредния свърхсметенъ кредитъ, утвърденъ съ указъ
№ 2 отъ 1907 год.
На вниманието на търговцигБ-експортьори.
Г. Каназирски,за когото писаха порано вестниците че е злоупотр-Ьбилъ
суми отъ Окрлжното Управление въ
Варна, въ качеството му на чиновникъ
при слщото, е изб-вгалъ въ Алексан
дрия (Египетъ), отъ клдето като управитель на една кантора разпратилъ
е цилкулярно до българските търгов
ци, съ което имъ съобщава, че желаялъ да разпространява български
артикули въ Египетъ.
Помолени сме по този случай да съобщимъ, че този Каназирски е слщия,
за когото се говори по-гор-в.
Френско-българскитъ- к о н в е н ц и и
подписани.
Съобщаватъ отъ Парижъ, че склю
чените напоследъкъ между френско
то и българското правителства кон
венции : консулска, слцебна и за ек
страдиция с л били вече подписани
отъ френския Министъръ на външни
т е работи г-нъ де Селвъ и нашия
пълномощенъ Министръ въ Парижъ
г-нъ д-ръ Д. Станчевъ.
Изъ Бъл Нар. Банка.
Излезло е распореждане отъ цен
тралното управление на Българската
Нар. Банка, споредъ което 23-ий и
31-ий декемврий ще блдатъ неприсъ
ствени дни за банковите чиновници,
въ които не ще се извършватъ ни
какви банкови операции.
Международна конференция по посклшяването на живота.
Търговската камара въ Ню-Йоркъ
приготовлявала една резолюция, съ
която ще иска отъ правителството на
Съединените Щати да вземе инициа
тивата за свикването на една между
народна конференция, която да се за
нимае съ причините за посклпяването на живота.
Личниятъ кредитъ при Б. Н. Банка.
На тая тема реферира г. Неделчевъ на,- устроената на 18 т. м отъ
Софийската Тьрговско-Индустриална
Камгра популярна и к о н о м и ч е с к а
беседа.
Първоначално рефе,енчика разгле
да историята на кредита у насъ, при
какви условия той со е създалъ и
развивалъ въ лицето на най-главния
си иосителъ Б. Н. Банка; какъ пър
вонтчално населението не е схващало
нолзигв отъ Това учреждение, какъ
управлението на Б. Н Банка е упо
требявало всевъзможни усилия, за да
може то да схване тия ползи и найпосле се спре обстойно върху сегаш
ното положение на личния кредитъ,
уреждкиъ отъ новия правилникъ на
Българската Народна Бан:ш. Новия
правилникъ ясно разграничава клиен
тите на кредита на търговци и нетърговци. Споредъ него, сконтовия комвтетъ при банката може да отпустне
на единъ търговецъ лаченъ кредитъ
въ размеръ 75 % отъ капитала му,
когато до сега се отпущаше 50 °/0
Тукъ, при определяне на кредита на
едно лице играе главната роль морал
ната стойность на клиента. На негървоцигв-чиновници, частни лица и зем
леделии, се отпуща кредитъ въ раз
меръ 50 % отъ праходигв имъ. И
то отпуща се на тия земледелии, ко
ито произвеждатъ и за пазаря, на
ония, които произвеждатъ само необ
ходимото за прехраната си не се от
пуща кредитъ. Т е требва да се обръщатъ къмъ Земл..Банка.
До сега клиентътъ можеше да исползува кредита си при неколко раз
лични клонове и агентури, което млчно можеше да се узнае. Сега се съз
дава централна кредитна служба въ
банката, която ще контролира за
всеки клиенгъ к л д е си е исползувалъ
кредита. Изобщо съ попия правил
ни чъ, кредита при Б. Н Банка се кон
солидира, се поставя на здрави начала.

Въ тукашната Евангелска църква,
правятъ се особени приготовления
за коледа. Въ неделя зарань, на 10
часътъ при богослужението пастирь
П. Мишковъ ще държи особена ко
ледна проповедь. А вечерьта слщия
день на 7.30 часътъ ще има рождес
твена вочеринка. Входа е свободенъ.
Всички се поканватъ.
Уловена риба.
Презъ м. ноемвряй т. г. въ Видинскиять окрлгъ е уловена следната
риба:
Въ Видинска околия: 1787 кгр.
ш а р а н ъ , продадена по 1*40 лв. кило
грама, есетра 71 кгр. — по 2 2 0 сомъ
87 кгр. — по 1 2 0 лв.
Въ Ломската околия: Чига 118
кгр. продадена по 2 лв , сомъ 304 кгр.
— по 1*50, шаранъ 323 кгр. — по
080, разна 86 кгр. -— 0*60 лв.
На 19 того,
въ Варненското пристанище се на
мираха на котва следующите параходи:
Арамулръ,
английски
Борисъ
български
Стела
холандски
Атина
холандски
• Рересби
английски
Келетъ
австро-унгарски
Лиди
английски
Ростовъ
руски
София
български.
Английския параходъ Рересби ще
тръгне утре за Анверсъ натоваронъ съ
3900 тона кукурузъ и жито.
Усеща се нужда отъ конски кола
за прввозване зърнените храни отъ
кейовия плацъ до параходите на кея.

Злободневни новини. |
Внесено злато въ Английската
Банка.
По телефона о т ъ Лондонъ с ъ о б щ а 
в а т ъ въ П а р и ж ъ на в. Standard, че
100,000 анг. лири идящи о т ъ Т у р ц и я
щ е б л д а т ъ внесени в ъ Англ. Банка.

Металъ — сребро.
О г ъ с л щ и я источникь научаваме се
че с л станали покупки за смъчка на ки
тайското правителство големи коли
чества сребро на к л с о в е по 25 *Д ун
цията, когато п ъ к ъ сребро в ъ истрити монети се купи по 2 5 % унцията.

Ню-Иоркска Борса.
С ъ о б щ а в а т ъ о г ъ Н ю - И о р к ъ на в.
Times че борсата била тиха съ доста
сериозенъ характеръ но с ъ обща в ъ з д ъ р ж н а тенденция и ц в н и т е на н е 
кой специални артикули б е х а доста
затегнати. П р и свършека на седмица
та с д е л к и т е б в х а редки, но крайната
тенденция 6 t задоволителна. Пазаря
б е доста о к у р а ж е н ъ о т ъ перспекти
вата на единъ превъсходенъ балансъ
на банките и о т ъ известието за го
л е м и т е успехи добити о т ъ емисията
на новите облигации на Н ю й о р к с к и 
т е централни ж е л е з н и ц а .

Алкохолъ и захарь.
Пазаря на алкохола е доста поддържанъ въ началото, нещо, което
даде възможность да се направить не
колко малки зделки. Вследствие на
това преобладава тишина въ здвлкит е съ този артикулъ и се закри е л що така тихо съ цена 71 - 75.
Захарния пазаръ продължава да
блде доста стегнатъ за продажбите
на почекъ съ спекулативна цель и
цените не закъснеха да се покачатъ.
Тази стегнатость ще преобладава до
закриването на пазаря, която цена се
издигна съ 1 лв. повече.
Обикновенна захарь 49 до 49,25, а
суровата захарь 88° се даде по 43.50.
Рафинираната захарь има 50 стот.
спадане отъ цената 82—.2 50 СТОГБХЪ
килограма, безъ таксата за рефиниране 2 лева.
Въ Анверсъ цената на експортира
ната захарь за декемврий 35,75 кри
стализираната захарь за декемврий —
40,50.

Хавърски пазаръ.

рибопродавецъ
централата Варна.

Тия дни излезе отъ печатъ декем
врийския брой на Статистичния Земледелски Бюлетинъ, който се издава
подъ редакторството на професоръ
Умберто Ричи.
Въ бюлетина се даватъ таблици за
по-важните зърнени произведения съ
добавките и поправките предизвика
ни отъ новите сведения пристигнали
въ института до 19-ий декемврий 1911
год. н. с Най-важните добавки с л
ония дадени за засетата повърхность
и зърнените произведения въ Герма
ния, Австрия и България, а важните по
правки се отнасятъ за производствата
въ Русия и Съединените Щати.
Производството на житото презъ
1911 г. изобщо за 22 страни следва
но следующий редъ: Германия, Австрия,
Белгия, България, Дания, Испания,
Франция. Велико-Британия и Ирлан
дия, Унгария заедно съ Кроация Сла
вония, Италия, Люксенбургъ, Холан
дия, Ромлния, Европейска и Азиатска
Русия, Щвейцария, Канада, Съедине
ните Щати, Индия, Яиония, Алжиръ,
Египетъ и Триестъ, е 852,663,737 квнтала т. е. 98,6 % отъ производство
то на 19l0 год.
Що се отнася до рлжьта бюлетина
дава резултатите за производството
само за 18 държави, както следва:
Германия, Австрия, Белгия, България,
Дания, Испания, Франция, Ирландия,
Унгария заедно съ Кроация-Славония,
Италия, 'Люксембургъ, Холандия, Ро
млния, Европейска и Азиатска Русия,
Канада, Съединените Щати, Алжиръ.
Целото производство е 393,513,939
квинтала т. е. 94.8 % отъ производ
ството за 1910 год.
Производството на ечемика за сле
дующите 21 държави: Германия, Ав
стрия, Белгия, България, Дания, Ис
пания, Франции, Велико-Британия и
Ирландия, Унгария заедно съ Кроация-Славония, Италия, Люксембургъ,
Холандия, Ромлния, Европейска и
А'иатска Русия, Швейцария, Канада,
Съединените Щати, Япония, Алжир-!,
Тунисъ се установява на 542,998,197
квинтала и представлява 90.9 % отъ
производството на послвднята година.
Що се отнася до царевицата резул
татите за 15-техъ държави с л как
то следва: Австрия, България, Испа
ния, Унгария заедно съ Кроация-Славония, Италия, Ромлния, Европейска
и Азиатска Русия, Канада, Съедине
ните Щати, Яаония, Алжиръ, Еги
петъ и Тунисъ. Производството е 807,
636,768 квинтала и представлява 89.5
% отъ производството на послед
ната година.
За ориза резултатите за 5-гвхъ
държави е както следва: Испания,
Италия, Съединените Щати, Япония,
Египетъ, с л дачи всички тази година
89,413,180 квинтала или 108 % отъ
производството за 1910 год.
Този бюлетинъ дава сжщо така
сведения за засетите есени храни въ
странигв на северното полушарие, по
севи, които могатъ да се считатъ за
сега привършени, и въобще с л добре
поникнали и с л се редовно развили
Подиръ това следватъ сведенията
за зърнените култури по южното по
лушарие за 1911—1912; въ Аржен
тина се предполага реколтата на жи
тото и ечемика върху целата засета
повърхностъ значително да надмине
онази на последнята година. Въ Ав
стралия идущата реколта на житото,

МАНИФАКТУРА.
Памучни пр-вжди
Варна, 21 декемврий 1911 год.

Варненска — „Борисъ"
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Английски
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1к-во
12-30
12-35
1245
1260
13-60
13 90
14*20
1450
14 05

8/12
8/14
12/14
1*
18
20
22
24
18/24

Сулани

Адана

Митилински
Измирски
я
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10-40
1060
10-30
10-50
10*70
10-90
11-10

№ 4/8
№ 4/8
№4
№ 6
№8
№ 10
№ 12

20/ХП 9111 го;[.
Ливерпулъ
П а м у к ъ.
З а декемврий твърдо
За
За
V

4-28
5-10
5-15

Инностраненъ бюлетинъ.

21 декемврий 1911 год.
Анверсъ зимн. твърдо 20*25 безъ изм.
„ кукур. тихо
18*25
„
Браила зимница подържано
„
„ 1% смесь 18-— безъ изм.
4%
,
17-40 пов. 10 с
16-30 безъ изм.
9%
Лондонъ зимн. тихо с ъ повиш. 6 пени,
„ кукурузъ тихо
Н ю - И о р к ъ зимн. май 92 [

20/ХП 1911 год.
Триестъ.
Въ корони за 100 кгр. захарь
— тенденция тежко.
За готова стока
40
За
40

септем. 99 s / 8 (
„ кукур. май безъ сделки
н
•>
юли „
„
Б.-Пеща зимн. априлъ 1171 спад. 6 х.
„
кукур.
май 8 50 „ 4 х.
Берлинъ зимн. май
„
„ юли
,
р л ж ь май
„
,.
юли

20/XII 1911 год.
Триестъ.
(Въ корони за 50 кгр.)
Кафе „Сантосъ"
За
За
Кафе Рйо
За
За

.

„ юлий Ю378{ ?

•

I,

май

и

»

ЮЛИ

Ливерпулъ зикн. мартъ 7'4. в / в пов
„
май 7-3. 2 / 8
,
„ кукур. амер. февр. 5 - 7 . 7 , »
7е
„ . ,
„ мартъ 5.8 7 / 8
Чикаго зимн. май
„
„ юлий
,
,
септ.
?
„ кукур. май 64
в
„
юлий 63 /в
я
„ септем. 63 4 /в

V.

Прага.
Захарь тенденция подържана.
Готова стока
36'25

8l7i
817*
80
80

Колоншглни стоки.
Варна, 21 декемврий 1911 год.

Варненската дневна пияца
—
: = Цени въ брой.
Захарь каси кгр. 50 др. б.
51*—
я
я
» 25 я »
25*75
„
Едри бучки 50 кгр. „ 52-—
, 25 , ,
26.—
„
торба (келле) кгр.
1*02
„
торба ситна брашно
1.05
„
„
песъкъ „ кгр.
098
Телеграфически известия отъ стран Кафе Рио I
3 10
ство за 16 декм. 1911 г.
»
11
290
.
Ill
2 80
.
Лаве I
3-10
ПИАЦА
КУКУРУЗИ
ЖИТА
„ II
2.90
, Ш
2.80
Днесъ 1 Вчера Днесъ Вчера
» Rolle I
3.40
.
II
3.30
Бахаръ
1.30
Ню-Юркъ
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1*30
Гот. стока
98—
98—
68% 68%
Декемврий
97—
96%
пиперъ червенъ I
0'85
Май
103—
102'/,
.
,
II
0*80
Кимьонъ
I новъ
180
Чикаго
Леблебии елеме I
0-48
п П
0-47
Декемврий
94'/в
94%
64% 63%
Май
98%
98%
63% 63%
,
слра
нема
Юлий
94%
94—
63»/, 63%
Лимонъ тозу кристалъ
3*90
,
, обикновенъ
3.60
Парижъ
Сввщи Gouda 37« к. VI каса
Г35
,
,
Specialite
к-о 1-32
26-10 26*25
И
А Р ИЛИЙ
26-35 26-45 Свещи
*«•
) м7Д -Ю „и й
„
Extra
„
.2-—
Б
А
ий 32-40 3255
,
„
файтондж. 1 к-о 190
32-85
32-90
р— ) ЙРГю „иГ
Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 8-80
79-— 80-—
Рапицови
Декемврий
78-50 7975
„
„
II дребна
„ 7 60
Масла
Януарий
„
мастика за рак. зюм. „ 6*30
Днесъ Вчера
Берлинъ
Сапунъ Айвалийски белъ I к. 0 96
„
И к. 0 90
206-25
206-55
j Декемврий
Жита
„
Метелииски
„
II к-о 0-90
214-50 21450
186-25 186-25 Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*—
е
ВРИЙ

Р«ь

)

м аГ

195-50 195-50
:

164-50 144 50

и

11

и

II

11

11

10 „
У

и

и

и

о 1«

11

,

42*—

•

«У*

» «Ь*

Газъ каса
руски
960
„ тенеке 2 тенекета за
9*—
7/474 7/4%
7/2»/. 7/2%
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
5/8— 5/8'/. отъ собствените извори на Братя Но5/7% 5/7% белъ се продава по лева 9 50 касата.
34%. —.— Франко вагонъ Варна.
А~Р«.)
а
1 34%.
Нишадъръ буци
1*22
„
калъпи Salamac к-о 1*15
Сода бикарбон. Extra к-о 46 в. Ю-50
., за нране к-о 150 вар.
19*—
Синь камъкъ к-о
0 58
Варна, 21 декемврий 1911 год.
Рафия I (лика) к-о
080
№ 0 0 75 к г р . торба 2 0 - — лв. .
п
Рафия
II
„
к-о
0*75
™ 0 —
— 19-50
№
Оризъ Ризонъ I торба
53—54
№ 1 —
— 18-50
„
Женов. I к-о
47 50
№ 2 —
— 18*—
фиуме
белъ
едъръ
топч.
|39*50
ч
о
—
17*50
МЗ
„
„
желть
к-о 39 50
— 15-50
№47, —
trf
„
„ Триесте № 602 к-о 40*—
,
Английски Rangoun тор. 36*50
„ Пловдивски I
49.—
Тамянъ I extra
„
1*50
агентъ на I-то Българско Застра
„
II ред. к-о 50 к-о
— 1-20
хователно дружество
Сардели .Sltanines-*
52-—
„
Петелъ 250 кр.
„
52*—
„
„Favorite" ред. безъ д. 45*—
приема застраховки за животъ,
• '•'•••-,
съ домати 46-—
„
Bride —булка 7*
46*—
иожарь и злополуки въ Варна.
Циментъ
Portland
к-о
130
вар.
ДО*—
...«•щ
ШТ, -T-gr-tra-'K-H-iMT- «рччу-гиуу
s та

МАРИНАТА РИБА:
Калканъ, Торнкъ, Кая и други.
Приготвени тъкмо на сезона отъ
специалистъ-майсторъ въ тенекета
отъ по 1 кгр., има за проданъ
големи количества.
Христо
Христостомовъ

Всесв'втски Землед-Ълски
Бюлетинъ.

Чуждестранни борсови
съобщения.

_

166 —170

Днесъ имаше на борсата 37'Д вагона.
Зимница. — Имаше 18 вагопя. Про
дадени по следните цени: 17 25 лв.
за 591/* либри отъ Карнобатъ, до
1815 лв. % за 61 либри отъ Раднево.
Жито. — Имаше 3 вагони. Продадни по 19-50 лв. за 591/* либри огъ
Хасково, до 20-90 лв. за 63 либри
отъ Айтосъ.
Кукурузъ. — Имаше 1 вагонъ. Продаденъ по 14-40 лв. % отъ Чирпанъ.
Ржжъ. — Имаше 5% вагона. Продаденъ по следните цени: 14*30 лв
за 52 либри отъ Чирпанъ до 15*20
лв. % за 56 либри отъ Айтосъ.
Фий. — Имаше 87* вагона. Про
дадени по следните цени: 1620 лв.
отъ Чирпанъ, до 17*85 лв. % отъ
Нова-Загора.
Ечимикъ. — Имаше I1/» вагона. Про
дадени по 16'45 лв. отъ Каменецъ,
до 1660 лв. % о т ъ Сл. Кладсиецъ.
Просо. — Имаше 7* вагонъ. Продаденъ по 12*20 лв. °/„ о т ъ Чирпанъ.

та та "- QJ

Тенденция тиха, цвни
балята.

17/ХИ 911 г.

Q.

Вълна.

Бургазска борса.

>>

Тенденция малко подържана, ц/вни
59-12 — 60 75 балята.

Варна, 21 декемнрий 1911 год.
Д н е с ъ н а борсата имаше 72 вагона
храни, именно: замнитд 9, кукурузъ
61, р л ж ъ \у бобъ 2.
Зимница. Днесъ по твърдо. Край
ните цени сж.-11ай малка 16-40 лв. за
55»Д либри съ *28о/о чужди примоси
отъ Ишикларъ и наа ВИсока 16-90 л
за 57 либри съ 14% чуж Ди црвмеси очъ
Провадия.
Кукурузъ. По-слабо. Цената е отъ
13-50 отъ Мездра до 13*80 от-ь q e p .
вена вода.
Ржжъ. Продаде се по 14*75 лв.
отъ Ишикларъ.
Бобъ Продаде се отъ 2170 лв. отъ
Мездра до 2510 отъ Ишикларъ.

S

Памукъ.

Вар попско тържище.

предполагап. не ш/вла да дале пове
че отъ 79.2 % отъ онази на поствднята година, когато пъкъ Чилийската
нгвла да даде съ 7 % повече отъ
онази на 1910—1911 год. Въ тази
последни страна производството на
овеса ще блде много по-вече отъ
онова въ 1910—1911. За Нова-Зелаидия слщо така предположенията за
реколтата с л добри.
Цифрите за производството на па
мука въ Съединените Щати с л осо
бенно интересни: 33,758,585 квинтала
т. е. 130.3 % отъ производството на
последната година, кагато пъкъ Ин
дия не е дала освенъ 5,628,177 квин
тала т. е. 81 % отъ онова на пос
леднята година.
Бюлетина свършва съ сведенията
а
а производството на захарното цвек
ло и за виното въ неколко страни на
северното полушарие за 1911 година.
Що се отнася до захарното цвекло
целото производство за 11 държави
е както следва: Прусия, Белгия, Бъл
гария, Дания, Франция, Унгария безъ
Кроация-Славония, Италия, Ромлния,
Русия — Европейска и
Дзиятска,
Сърбия и Канада — 283,755,582 квин
тала и съставлява 75.7 % отъ произ
водството за миналата година. Отно
сително лозята производство на 9 дър
жави: Испания, Франция (43 департа
мента), Унгария заедно съ КроапинСлавония, Италия, Люксембургъ, Р о 
м л н и я , Швейцария, А л ж и р ъ и Тунисъ
— 108,585,598 хектолитра т. е. 136.4
% о т ъ производството п р 1 з ъ 1910 г.

О.

Кафе.
Тенденция малко подържана. Про
дадена 16,000 торби. Цени: декемврий
81; януарий 1912, > 0; февруарий 80,
маргъ 80; априлъ 7950; май 79*25;
юнвй 79; юлий 79; августъ 78 75; септемрий 79; октомврий 78'50; ноемврий
78-50.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

в

З а подкрЪпана професионалното
образование.
Сдружението на професионалните
учители и учителки въ България е про
учило напоследъкъ основно състояние
то на нашигв професионални училища
и е намерило, че главните причини
К.1ИТО спъватъ развитието на двлото
лежатъ въ липсата на належаще нуждно материално насърдчение. Поради
това то въ общото си събрание, ста
нало напоследъкъ въ столицата, ре
шило да отправи една молба до пред
седателя на народното събрание, коя
то е вече врлчена на послениия, съ
която го моли да се застлпи предъ
народното представителство за пов
дигането на професионалното дело аа
тая година поне съ следните предло
жения:
1) сумата предвидена въ § 36 отъ
бюджетопроекта на М-то на търго
вията, промишленостьта, за изплаща
но такси на бедни ученици и ученич
ки които постлпватъ въ подържани
т е ' о т ъ частни лица и дружества про
фесионални училища и курсове, как
то и за пособия на заведващите та
кива училища и курсове, да се увели
чи отъ 20.0С0 на 40,000 лева;
2) сумата предвидена в ъ § 47 о т ъ
с л щ и я б ю д ж е т о п р о е к т а , з а субсидии

за учебници и р у к о в о д с т в а по разни
т е занаяти и з а рецензирането и Ч Ъ )
да се увеличи о т ъ 2,000 на 5000 ль.

Е Т И Н Ъ

Брашна.

а

Н. Лафчиевъ,

„България"

Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6*50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1-80
„
„
Vierge
„
„ 1*70
„
„
Superieur „
„
Г75
„
„
E-Eine
„
„
1*60
ii
„
Extra
„
„ 1*55
„
„ обикновено митил. „
Г50
I
1*18—1*20
„ сусамено
II
к-о 1*16—1-18
„
фастъчно I
* ,.
нема
слънчегледово
1*10—1*14
Новите дървени масла отъ тазго
дишната реколта, ще пристигиатъ
къмъ м. януарий идущата 1912 год.
Маслини Specialite
0-90
„
Superienr
„
„
0*87
„
Extra-Extra „
„
0*85
„
Extra
„
„
082
Prima
„
„
0*80
Новите маслини, отъ тазгодишната
реколта, ще пристигнатъ къмъ м.
мартъ идущата 1912 година.
окумъ кристалъ
107
.
лукзозенъ
.
17, 1*20
Лукумъ
7 и обикновени 105
7т
.
1-05
7.
1-05

1 и 7-

.

1-оз

,

челикъ к. 5 об. 1*03
,
к. 5 бад. ГОЬ
нар. каси к. 10 П О
Лимони Андросъ к-о 39—40
16 50
Лимони италиански
каса
16'—
Портокали Тарабулузъ
14-—
Яфа
13-—
Мандарини връзката
13*—
Солъ Фоча
13*30
. Туниска
сто кгр. 11*80
» Анхиалска
12*50
, Атанаскьойска
1260
, Ситна (бита)
7*80
енана
13*30
Зачка гол. варели
к-о 0*11
и
мал.
„
„
0*12
Стипца големи варели
„
0*19
„
малки
„
„
0*20
Рошкови сакъшк.
„
0*18
критски
0*18
SX0-51
Хурми нови
КХ0-55
HX-J60
„
0*55
йнжири торби
,
каси на върви
I ,
0 75
Грозде черно сухо
к-о 0'84
„
бвло „
I
0-84
, черно Къбръзъ въ каси
0-88
Тахънъ
1
„
106
Халва местна
„
1*05
Кисии книжни
к-о 40.—
Чай 1
„ 7—8
,, И
„ 5—6
.. Ш
4*50—4*80
Хамсия Елеме Extra нема
И ,
Хайверъ Кетовъ I в. к-о 10 X * 5 ' —
. 11
„ 10 X 40*—
Лакерда резана
И5
»
цела
1 чифтъ X 3*30
Цени въ странство:
Melis prompte
cour.
457*
„ Nov.-Mars
„
46*—
Sabl Oct.-Decembr „
42 —
Carre Nev.-Mars
„
50*—

Метали

Калай Английски кгр.
5*75
Гвоздеи въ каси к-о 1007о кгр. 30*—
Железа НМ к-о 24 връз. 7*25—7*50
„
Шв. к л с о к - о , ,
7-25—7-50
„
шина пръти 1U0 к-о
0*19
„
пенчереликъ 100 „
0*19
„
чемберликъ 100 „
0*24
Стомана Англ. к-о 50 каса
24—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12-80
. „ Ю „ 13-20
»
.
„ „ 12 „ 1360
и
II
и п *•* и **
„
Галванизир. кгр. 8 „ 00*48
,
10 , 00-48
.
12 , 00*48
,
14 , 00-50
Олсво
.
„
00*49
Чугунъ
,
тона
110*—
Каменни въглища.
Варна, 21 декемврий 1911 год.
Кардифъ I качество тонъ
—
П
.
„
54
Коксъ
„
48
Антрацитъ
„
56
Железарски влглища тонъ
45
Огнеупорни тухли парчето
0 30

| Камбио. |
Българска

Народна

Банна.

(Варненски клонъ)

Варна, 21 декемврий 1911 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкасира
Анверсъ
99*55 99*85
Берлинъ
123-30 123*75 123 70
Виена
104*70 105*— 104*95
Лондонъ
25-23 25'32
25 31
Парижъ
100125 1UO40
С. Петерсбургъ 26620 2о7 50
Цариградъ
22-90
23 99
22'98
Наполеонъ у Виена Крони 19*) 3
Комисиона за преводъ мшшмумъ на
всички гореозначените държави 1 лв.
Комисиона за преводъ въ влтрешностьта на Царството е 7»7оо с ъ м и "
нимумъ 25 стотинки.
Бъягарсна

Търговска

Банка

(Варненски клонъ)

Варна, 21 декемврий 191 1 год.
Продава
Купува
100-40
1(0-20
Парижъ
25-.И
25*25
Лондонъ
22!)8
/ 22*90
Цариградъ frs
100*40
110005
105*10
1104-80
100-40
Виена
1100*10
1йЗ-70
123*35
.
Берлинъ
9905
99 70
Анверсъ
Печ.твнц. .ЗОРА"-»•»""•

ТЪРГОВСКИ

Стр. 4

Ьрой 312

ФЛРЪ

Е£Г> Поржчки за гр. Варна и огержга се приемай Петко & П. Михалпиши —Каварна/. *%%

Грандъ Хотелъ

frliTJHlfci

БУЛЕ
Г
съ 104 елегантно мебелирани стаи, 4 фамилиярни* салона, парно

т%ш%шш!Ш

Mtli Hfffcn '141

СОФИЯ
АШИЕШШШИЬ

отопление електрическо осветление. ассансьоръ \машина за из
качване), 2 АВТОМОБИЛА съ по 6 места возятъ плшшцитъ отъ
гарата и обратно
ЦЪНЙ! легло отъ 1*50, сгая самостоятелна отъ 2 лева нагоре.
И ц ф с н е г с с т л ь в д а (бтлгагска и иъкска кухня,)
С л а д к а р н и ц а И б и р а р и я , сервира се но листа и табелдотъ.

,

ц ъ н и ysvi-БРЕни zzizzzzz:
Др-Ьжци.ва хотелъ и ю и и л п и ц ц " ^ ^ ^ « . S

КОИТО Л0ТРШ1ЯВА
АВТОМОБЙЯФОРДН
СПЕСТЯВАМНОГО ОТЪТЬЗЩ
БАНКНОТИ

Бевплнпю щ>*Ш1<яне иа-г-да шкнжершФ съ авюмолили „Ford" отъ трьти до AUIC.IU и огратно

БЬЗИЛАТИО ЛЕГЛО. •
Като се знае, че всеки пжтшшъ о ль ща отъ гарата до к е й т и да е
хотелъ и обратно пи 2 лева, всичко 4, то пжтникъ, к йто ще про
стои само една ьече^ь ьъ столицата и ако спи въ

"—»' • Граидъ Хотелъ „Булеьардъ" шю^^шт
ще има НЕ САМО БЕЗПЛАТНО ЛЕГЛО, но ще икономиса даже
единъ или два лева.
Месечни абонаменти въ гостилницата и за въ ккщи при
много умерени цени.

„България"

лизолъ

„ГРАВДЪ ХОТЕЛЪ ЬУЛЕВАРДЪ".

1-во БЪЛГАР. ЗАСТРАХОВАТ.
ДРУЖЕСТВО ВЪ ГР. РУСЕ.
Основенъ капиталъ напълно внесенъ
л..зл. 1,500,000,
който може да бжде увеличенъ до
л. зл, 4,000,000.
Запас, фондъ, разни резерви и вносове
л. зл. 16,000,000.
Годишни постжплен. по всички видове
застрахования л. зл. 14,100,000.

най-ефикасно средство противъ

Филоксерната зараза

Агещия ва Българското търг. парах- д-во—Варна.

унищожава

всякакви

васЬкоми и микроби
дървета и цветя.

по овощнигЬ

Съобщава се за знание на интересующие се, че дружествените
параходи подържатъ следните рейси:

Единственъ представитель за ц'Ьла България:

Липив Варна — Цариградъ

Дрогерия РАФАЕЛЪ КАМХИ — Варна,

Всвка ембота и понебгълнинъ въ 5 часа слъдъ об-Ьдъ.

Ливия Варна — Мирен
Ослужва се отъ параходите „ Б о р и с ъ " и „ Б ъ л г а р и я " .
Тръгватъ отъ Варна вевки понед'влникъ 5 часа вечерь, като се отби.
ватъ въ Цариградъ, Дарданели, Пирея, Самосъ, Чезмв, Хиосъ, Смирна,
Митилинъ и обратно.

Българска Параходна Агенция
„Цариградъ".*)

Обслужва се всеки 25 дни отъ парахода . В а р н а " , като взема
стока за Навала, Сояунъ, Александрия, Портъ-Саидъ, Калфа, Бейрутъ
и Триполи.

Службата на s/s ,Борисъ" s/s „България"
Отъ Варна за Цариградъ: тръгва понедгьлникъ 5 часа вечерь, при
стига вторникъ сутринь; отъ Цариггадъ за Варна презъ Бургасъ, тръгва:
cptbda 4 часа вечерь и пржтига въ Вургасъ въ четвъртъкъ сутринь а въ
Варна—петъкъ сутринь.

Линия Варна — Бургавъ

Линия Варна—Цариградъ—Бургасъ—Варна.

Ливия Варна — Александрия

Всвка недпгля 8 часа и вевки чвтвъртънъ въ 9 часа сутринь,
като се отбива въ Мвавмврия, Анхиало и Созополъ.

Линия Варна — Б а л ч и к ъ — Каварна
За Балчинъ и Наварна всъка ергьда въ 8 часа сутринь и само до
Бапчинъ и обратно всъка сябота въ 10 часа сутриньта.
Подробни следения за навла, пжтнвци,добитъкъ и проче дава агенцията.

АГЕНТЪ ХР. ИВ. ЧИМШИРОВЪ —ВАРНА.
-1Ш

Безишено Акционер. Д-во „Съедвневнтй Тют. Фабрики"
__
Централно Управление Пловдивъ.

ОБЯВЛЕНИЕ.
Фабрика Варна:
1 моторъ газовъ 21/» к. с
1 моторъ газож. 6 к с. съ 2 котли
1
, газовъ 3 к. с
1
„
3 к. с.
1
,
,
41/, к. с.
Фабрика Русе;.
1 моторъ Английски 6. к. с.
1 моторъ бензиновъ 4 к. с.

Фабрика Пловдивъ:
1 моторъ бензиновъ 5 к. с.
2 к. с.
27, к.
5 к. с
Отто
27, к.
Фабрика Шуменъ:
1 моторъ 5 к. с.

Интересующите се могатъ да се отнесатъ за сведения направо
до Централата или до управлението на показаните фабрики; за се
риозни купувачи може да направимъ сериозно намаление.

Отъ Управлението на Дружество. \

Дни

Пристанища

Пристига

Тръгва

Френско

Застрахователно

ооо—

Дружество

за Животъ.

Основано въ Парило^ въ 1841 год. —• ооо

Основенъ 'кзпктслъ 6,000,000 лева
напълно внесенъ.
Направени застраховки до 31 декемврий 1910|_год.
Неплатени
Текуши

843,000,000 лв.
355.000,000 ,
97,000,000 ,

Само ср*щу 97,000,000 лева.
Гаранцията е 70,000,000 лева
Дружеството „Кесъ—Патернелъ" по старость е 70 годишно;
него не засътатъ никакви други загуби, като пожаръ — кжщи, пожаръ — стоки, по море транспорти, корабокрушения и пр., за които
другите дружества е л принудени да отделять големи резерви и ко
ито за да увеличаватъ (надуватъ) резервите по животъ, показватъ и
такивато, като резерви по ЖИВОТЪ—това което ,Кесъ—Патернелъ"
не прави. — Дружеството „Кесъ—Патернелъ" работи сато по ЖИ
ВОТЪ и голема гаранция резервни фондове които има само срещу
застрахователенъ капиталъ 97,000,000 лв., резерви 70,000,000 лв., еж.
доказателство, че „Кесъ—Патернелъ" е най-солидното застрахова
телно Дружество въ целия сввтъ.
Дружеството „Кесъ—Патернелъ" функционира подъ държавенъ контролъ.
„КЕСЪ—ПАТЕРНЕЛЪ" нема и неможе да има съперникъ по
своше ясни, разбираеми и либерални условия, практикчни комбина
ции и износни премии.
Упълномощено да работи въ царство България

Варна
Цариградъ
»
Бурга'Ъ
Варна

Сжбота
Неделя
Понеделникъ
Broi никъ
Ср+да

5 ч. вечерь
сутринь
*
„
»

5 ч. вечерь
9 ч. вечерь

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

НА

1-то и най-старо застраховател
но дружество въ Царството

ПРИЕМА ЗАСТРАХОВАНИЯ:
съ най-либерални условия и
най-износни премии.

Популярни застрахования;
за въ случай на смърть и пр-Ьживяване,
безъ медицинско преглеждане, съ ме ?м
сечни премии отъ 1 левъ нагоре.
Проспекти и подробни сведения
даватъ: Главното Управление на Дру
жеството, представителствата му въ Со
фия и Солунъ, пжтуващите инспекториаквизитори и агентите му въ всички
окржжни и околийски градове и въ поважните селски центрове на Царството,
въ Македония и Одринско.

III В а р и е н с к и й С ж д е 6 е п %

приставь

ОБЯВЛЕНИЕ

БРАТИЯ СТОЙКОВИ.
Въ с Караново — Ново-Загорско.
Съобщаваме на интересующите се, че въ инсталираната си фаб
рика, съ модерни Европейски, дърводелски и железарски машини, дви
жими съ моторна сила, произвеждаме:
1. Земледелчески веялки, система „Идеалъ";
2. Сортировачки (дърмонячки), специално за житари;
3. Кукурузоронячки: едно и двугърлени, съ и безъ ветрилникъ
и апарата за отдилане на кочаните;
4. Грапи, за влачене на ниви;
5. Модерни пчеларски кошари и разни други дърводелчески и
железарски изделия.
i Фабричните ни изделия, по качество и цени конкуриратъ
другите.
Търсимъ честни и деятелни агенти, за въ България и вънъ отъ
нея, при най-износни условия и добри темъ приходи. Желающите
да се отнесатъ до горната фирма, за подробни сведения.

№ ЪТ1°^.Жт9ЮШШШГЖ,

ШЛШТГТТШ

КОЙТО ИСКА ДА ОСИГУРИ ЖИВОТА СИ
по най-модерните, съвършенни и нгй-изгодни комбинации, кгито осигуряватъ и за BptMe на война, и съ участие въ печалбите, и съ га- рантирано намаление ьа премиигв;
-

Конго желае да осигури една зесгра или постояt№H*h 7IAYA7l4i

nvn Р M
111 АНГЛ

VAV

з а малол

'ЬТНИ'г* СИ наследници, а като порастнатъ да получатъ

H ° тогава свръхъ това 0 ще единъ опредЪленъ капиталъ;

иска С

Р^ЩУ е д н а незначителна вноска да осигури себе си и наслЪдници-

liwlUV тт, си отъ пагубнигЬ последствия на внезапна злополука, осакатя
ване или инвалидность, каквито могатъ да го сполетятъ винаги, при из
пълнениеина
занятието му, когато пжтува или въ обикновения му животъ;
КОНГО м а ДВ1йЖими и недвижими имоти и стоки и желае да ги осиIIWIU V ГурИ о т ъ пожаръ, или отъ друга повреда като ги транспортира,
ДА СЕ ОТНЕСЕ ДО

НАРОДНОТО

Съгласно молбата на синдика по несъстоятелностьта на Мардиросъ Кафтарянъ вх. № 2851, и писмото на деловодителя № 23967, съ което се раз
решава да се продадътъ на публиченъ търгъ описаните движими имоти на
несъстоятелния, обявявамъ че на 28 декемврий 911 год. отъ 9 часа сутриньта,
предъ самия дюгенъ на несъстоятелния, находящъ се въ IV уч. на гр Варна
ул. ,.Владиславъ", ще продавамъ публично разни галантарийски и други стоки
на цело или на части, които еж подробно изложени въ описа.
Желающите да купя гъ имота, могатъ да се яватъ на определения день
и часъ и да наддаватъ.
гр. Варна, 20 декемврий 911 г.
Ill Сжд. Приставъ: Я. Б. Начевъ

Д о б р и . ч с ' к и й С д д е б е и ъ ,'Ц р и с т а в ъ.

сэ

ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО

„БАЛВДНЪ"

Директоръ за царство България:

условията на което еж най-либерални, ясни и определени.
Като местно българско дружество „БАЛКАНЪ" не изнася, а запазва
въ страната всичките си капитали и ги използува за повдигането на
народното благосъстояние, като улеснява сеигуренвте съ заеми и от
пуща такива срещу ценни книжа и ипотеки.
Съ високия размеръ на гаранциите и резервите си „БАЛКАНЪ"
стои въ редътъ на първостепените европейски дружества, а при това,
операциите му еж. поставени подъ прекия надзоръ на държавата
— и на акционерите. —

Ж е л ю Шмвачевъ.

Искайте проспекти и сведения,

ПРОСПЕКТИ ВЪ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ПРИ Ш Щ И И Т Ь НА ДРУЖЕСТВОТО

които се даватъ даромъ и съ готовность отъ Главната Дирекция
въ София и отъ пжгующигБ и мЪстни агенти въ всеки градъ.

Дирекция за царство България — София.

„БЪЛГАРИЯ"

1

№ 4664.

Съ почитъ: Бр. Стойкови.

Кесъ - Патернелъ

ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ
отъ учргьдяването на д-ството.
по кл. „Пожаръ" л. зл. 60,000,01*0
„ „ „Животъ" „
1,й20,00и
„ „ „Нещ. Случаи"
780,000
„ „ „Транспорта"
2,Ь00,00и

1

Услужва се седмично съ s/s „Кирилъ".

Ориенталска машинна фабрика „ЕНЕРГИЯ"

Обявява че има за проданъ разни видове мотори годни за ра
бота въ слЪдующигБ 4абрики:

В

1. По клона „Пошаръ"
Противъ всички загуби на дви
жими и недвижими имоти, при
чинени отъ пожаръ, гръмотеви
ца и ексилозия.
2. По клона „Шиеотъ"
За животъ, въ случай на смърть
или преживяване, зестра, капи
тали, пенсии и пр.
3. По клона „Нещастни случаи*
Противъ всекакъвъ видъ не
щастни случаи по съвсемъ но
вовъведени комбинации — съ и i
безъ възвръщане на премиите.
Препорж.чватъ се особено ново
въведените.

ОБЯВЛЕНИЕ.
№ 3315.

.

Въ допълнение обявлението ми № 3151 обявявамъ на интересующите
се, че на 27 декемврий т. г. ще извърша втора публичена проданъ на оста
налите непродадени манифактурни и обущарски стоки, принадлежащи на не
състоятелния длъжникъ Мардиросъ Кафтариянъ изъ гр. Добричъ находящи
(е въ дюгяна му въ улица „Владиславъ".
Стоките ще се продаватъ, изцЬло на партиди или на части, споредъ
желанието на купувачите.
гр. Добричъ 17/XII 911
II Сждебенъ Приставъ Г. Бамбековъ

1 Варненски

Сжде б е н ъ

Приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ.
№ 7369,
На основание изпълнителния листь № 15181 отъ 1911 година издаденъ
отъ Варненский Окржженъ Сждъ на 27 Юли 1911 год. въ полза на Д-ръ
II Ранковъ пов. на Балк. Банка въ BapEia протилъ Атанасъ Вангеловъ и др. отъ
Ьарна, за 2205 лева 05 ст. обявявамъ, че на 28 декемврий 1911 год. въ 9 часа
пр-вдъ об-вд-ь въ гр. Варна на .самото мвсто'" улица „Царь Борисъ" подъ
Земледелческата Банка ще продавамъ следните движими имови на длъжника
Анасганъ Вангеловъ отъ гр. Варна а именно: 1) Еада жел-вша каса малка
съ тяжесть около 150 кгр. система „Богозъ Арабиянъ - Варна България"
употребявана здрава оценена 50 лв. 2) Е ишь велосипедъ система „Adler"
новъ, здравъ съ всички части и принадлежности необходими за функционира
нето му оцен. 1G0 лв. 3) Единъ велосипедъ система ,J. Humler1- — № 27
новъ, здравъ, заедно съ всичките части
и принадлежности оцен. 100 лв. 4)
Единъ велосипедъ система „Liverpoul1 употребяванъ здравъ заедно съ всич
ките части и принадлежности оцен. 100 лв. 5) Единъ велосипедъ система
„Ориентъ за трима души употребяванъ, здравъ, заедно съ всичките части
и принадлежности оцен. 200 лв. 6) 45 четиредесеть петь вънкашни гуми за
велосипеди, разни нови и здрави оцен. 360 лв. 7) 3 три лампи съ стъклени
глобуси обли отдоле система .Standard" малко употребявани за проба здра2eToS*T™\*mi£
гЧаСТЙ И n P " » » * * a o e n , необходими за осветлениего оцен. за 300 лв. 8) Една лампа голема съ сввтяща сиЛа 750 сввщи,
горяща съ петролъ система „Standard- употребявана малко, здрава заедно
съ резервуара и всичките части и принадлежности оцен. 150 лв 9) S a
лампа голема горяща съ газъ система „Stobwasser" нова здрава заедно съ
всичките части и принадлежности необходими за горението Г о ц е , за 1 И)
лв. Ю) 2 две спиртни лампи отъ же п ъ металъ съ стъклени глобуси отъ
доле и съ стъклени висулки наоколо, нови, здрави заедно съ в с и ч к и часть
и принадлежности необходими за горението имъ оцен. за 100 лв 1IV Пети
5 лампи бензинови двойни отъ желтъ металъ съ стъклени глобуси машш
м Г Т а м съН°ВИо'тъТелтьОЦ*Н- М Ш * Щ ° С6МЬ 8 ламТбГшГови, S £ £
Фи
„ ° х ъ ж е л т ь м е т а л ъ съ чениени глобуси нови и здрави оцен. за
п"
1Ь0 лв. 13) 25 двадесеть петь разни фенери за велосипеди отъ белъ металъ
съ стъкла отпредъ
нови, зрави оцен. за 200 лв. 14) Единъ грамофон" безъ
опенка S T a i 5 ° l Z» а ю м » -KNJBOT- новъ, здраве и .гъл'енъТомплектъ
оцен. за 50 лв. 15) Дванадесеть 12 грамофони съ тржби, разни системи и отъ
разни големини, здравъ комплекта оцен. за 240 лв. 16 Е д и ^ S c " n e J
Г о М Г Й Т с е м Х Т ' я , , а е Д Н ° Т В С И Г И ЧаС™ И П Р - W t e . S C T ? оцен. ш
50 лв. 17) Осемдесеть 80 плочи (плаки за разни песни за грамофони нови
неупотребявани оцен. за 160 лева.
«««"ти""
Наддаванието ще почне отъ оценката и заинтересуваните могатъ да се
явяватъ въ гореопределеното место, въ определения день и часъ и иаддавегь.
гр. Варна, 2 декемврий 1912 година.
I Сждебенъ Приставъ; А. Д. Найковъ.

