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Пбоиаментъ»а България:

Загодина,. ... 14 лв.
» 6 м-ца ,
7
, 3 м-ца •',

L E P H A R E D U COMMERCE.

4

3 i странство:

За година ••.";-, 24 лв.
-,., 6 м-ца ;, .12 .
,'. винаги пр-Ьдплата

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

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

Единъ брой 10 стот;
Пощ. кутия № 61
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Дончо Ивановъ.
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ПослЪдниятъ конгресъ на ротжн»
СКИТЕ занаятчии.

АНДОНЪ 2. ПЪИЧЕВЪ & СШЪ-ВАРНА
,"' •

Собственикъ Григоръ А. 1№йчевъ w^™^«—^
ЗА КОЛОНИАЛЪ и ТУРСКИ СТОКИ. |
Специаленъ пжтникъ кжщата нема. Цени и мостри и з п р а щ а щш п ъ р в о п о и с к в а н е . , Поржчки приема н а п р а в о /
• '•''.
.. /
които се изпълняватъ с т а р а т е л н о к оЧрзо.
!
.
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Постояненъ депозитъ отъ масла и/сапуни на прочутата айвалийска кжща А Н . К А Ч А К У Л И С Ъ & С-же ^ А й в а л и . Л

Ш

жтакевъ
нгЪта да п р и е м а посещения за

подготвя ученици и ученички специално по ЦКг у л к а и ж и в о и и е ъ , за постжпването имъ въ
музикалното или рисувалното училище;. сжщо
дава уроци и по п Ф и с в и ' - е з а к ъ . Варна, ул. Соколека № 6.

УЧИШЬ

Дишитровдень.

-»Й

Бръчковъ — Комисионеръ — Силистра. : Щ

Недъълка Ненчева
Никола
.".,•':..'

",-• .'-. .. '.

Държи на складъ разни землед'Ьлчески и технически, орждия й
машини, преимущественно: разни видове плугове, грапи, (боруни,
-*ч търмъци), триори, (цилиндри), жетварки, сЪячки, кукурузотрошачки
съ едно и съ две гърла и прочутите ржчни американски ярмомелки
и трошачки ,Пачъ"; лозарски пръскачки, сламор-взачки; разни
видовекожени каиши, стъклени масленки, водомерни стъкла и др.

Ю. Тодоровъ
ЗГОДЕНИ. -

.
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Вагша, октомврий 1911 година.
Е пои а.

Варна
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НИКОЛАЙ ЕИРИДОВЪ— Варна.
(Телефонъ № 13о.;1Гут.;ул. .Малка Преславска).
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Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина за шевъ, която
работи на л1шо и на
дДсно с т р у в а й к и
много ефтино?

СПЕЦИЯЛНО
е Л Ш Р О Т Ш И Ч К Ю & ИНФОРМАЦИОННО

»^,,БЮРО"
Информира и представлява разни електротехиични фабрики по съоб
щителни и осввтлителни инсталации, сжщо и наемане, на помещения,
продажба на имоти и служби по 'всички отрасли на търговията,
'
промишленостьта й занаятит*.
Всеки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потребни за гр. Варна, провинцията и странство. Приематъ се и застра
ховки: за животъ на д-во ,Ню-Иоркъв и за пожаръ на д-во ,Фениксъ".-(

= = Изисквайте винаги прочутата

»аР«а „DUrkOpp"

Реномирана въ целъ светъ за ней: ната здравость икрасивость.
Отнесете се за по-подробни сведе
ния при Генералния Представитель:

ВЪ ТЮТЮНЪ

АЛБЕРТЪ Б. САЩЕЛЪ ~ ВАРНА.

се намира въ голямо количество за Опроданъ^въ село Наталларъ, Балчишка околия, желающитв лично да поеетятъ селото.

Безимено Акц. Д-во „Съединените Тютюневи фабрики",
;' • •• •' •

найголймъ складъ съ:
МОТОРИ за беизинъ, МОТОРИ за ^иафтъ,
ГАЗОЖЕНИ МОТОРИ.
ПАРНИ гарнитури вършачки, всякак
ви парНИ ШаШИНИ за) индустриални ц*ли.
Всичко отъ ф а б р и к а т а
Рустонъ, Проктор> и C-ie Л-тдъ
Линколнъ — Англия.
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Отъ Управлението.

Индустриаленъ дървенъ материалъ.
Предприятието по експлоатацията на държавната гора „Лонгоза% обявява на интересующитЬ се г. г.» индустриалци, че о започнато сечението на поменатата гора н има вече за продаване индустри
аленъ материалъ и дърва за горене, отъ Ясенъ, Бръстъ, Габарь,
Кленъ и Кавакъ.
'
Пренасянето на материалите} става посрЬдствогь специално по
строена индустриална ж. п. линия,;ко.ято се отделя отъ гара Синлелъ. до въ самата гора.
^. .
m „ *
Сведения се даватъ отъ .кантората Т.Чакъровъ София и гара.

Янко Ян. Тшовъ Ш е .

.г**
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Отъ предприятието.
ipcg-uaJL-a.iflL.iwi ttM
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• Поканватъ се г. г. Акционерите да присътствуватъ на извънредното
обшо събрание, което ще се състои на 6-ий ноемврий 19Н год. въ !0 часа
сутривьта въ помещението на дружеството въ гр. Пловдивъ,-ул. Царибродска,
при следующий диевенъ редъ:
• .
. '
/
1) Увеличение дружествения основенъ капиталъ;
2) Изменение чл. чл. 5, 10, И, 18, 20, 23 и 24 отъ дружествения уставъ.
За правоучастие въ събранието, акциите ще требва да се депозиратъ
начиная отъ 29-ий того срещу поимени удостоверения, при централата на
дружеството или при дружествените фабрики Варна, Шуменъ и Русе, или при:
Българсктата Народна Банка София и клоновете й,
„
Земледвл. „
»'
„
Балканска
Генерална
Търговска
Русе
Кредитна.
София
Акционерите които ще бждатъ представени въ събранието отъ други
акционери, ще требва съгласно чл. 18 отъ устава да упълномощятъ послед
ните. Безъ пълномощно никой нема да се допусне въ събранието.
Депозните удостоверения требва да се изпратятъ на Централата на
дружеството най-кжено до 3-ий ноемврий т. г.•-'
гр. Пловдивъ, 14/Х/1911 год.

Варна— Русе — Пл^ввнъ.

пвет^сшзеяазжгвге;

• • • Н л о в д и в ъ . ':

ПОКАНА

В. ЩА А Д Е Е »

Синделъ.

". • •••

кшеиьтш

Русе — сръщу Военния Сждъ.
Търговска в&ща за колониални, железарски и боя
джийски стоки на едро.
Тя доставя, ср-вщу комисиона, ц*вли вагони сурови жел-вза,
циментъ, хидравлическа варь, телени гвоздеи, сита
и пр. по спецификация.
Телеграфически адресъ; Т а з к о в ъ , Русе.

Антло-Българско Анонимно Дружество
-

ОАРКИСЪ КУЮМДЖИЯНЪ"

"

Варненски клонъ

Ш;
Известява ва.-почитяемитЬ -си .'клиенти,-че'_му еж при^ стоптали английски
'>
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а :Йпостилане,Линолеумъ^мног^
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Единъ брой 10 стот.

Телвфонъ № 223.

У р е д н и к ъ : П. ДРАГУЛЕВЪ.

(Търговска кжща основана на 1885 год.(

.

Съобщения, ржкописи и
суми се изпра1йатъ до
уредника П. Драгулевъ.

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

„Бориславъ"
на все'нжд* въ добре уредените магазини п продавпнци на тютюнъ.
Папиросите па „Вориславъ" на всекжде се предпочитать.
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щатъ тоя данъкъ само за 6 ме
сеца въ годината, а не за ц-вла,
година, а механиците при земледелческите машини — само 8а
3 месеца, а не за цела година.
Занаятчиите, които иматъ годиш
но чиста печалба отъ 1,500 лв.,
да се освобождаватъ съвършенно
отъ данъкъ-занятие.
7) Относително
търговете
по доставките на държавата.
Да се изменятъ и направятъ та
ка поемните условия за общественните работи, щото да могатъ
да взематъ участие въ търговете
по техъ и дребните занаятчии,
безъ рискъ за големи опасности
за техъ. Въ всички предприятия
или доставки на държавата, окржжните, общинските .и други
т е общественни, граждански и
военни учреждения,
отъ? каквато
стойность и да еж, да се предпо
читатъ на търговете ромжните,
макаръ техните оферти да еж
по-скжпи съ 10 на сто отъ офер
тите на другонародцате. Занаят
чиите да се освобождаватъ., отъ
гербовия налогъ по сключването
на договорите. Д а не се извършва
никаква общественна работа по
доброволно ' съгласие. Работите
отъ голема стойность да се извършватъ на части отъ по-мал-.
ка стойность, споредъ особено
стите имъ.
8) Относително
конкурен
цията,
която прави
държа
вата съ ателиетата-на
учи-.
лищата и затворите. Арестан
тите да-работятъ само такива
неща, .които се изработватъ са
мо съ ржце. На техъ да не се
позволява да работятъ» съ- маши
ни. Изработените отъ тйхъ .ра
боти да не се продавать; да се
заназватъ за техните нужди.
9) Относително'
амбулантните търговии и занятия.
Съ
вършенно ; да се запрети упраж
няването на амбулантните тър
говии и занятия.
. ..10) Относително
пенсионир-.
ването на занаятчиите.
Да се
създаде особенъазаконъ, съ кой
то да се основе пенсионенъ-фондъ
за старите и инвалидните занаят
чии, отъ който да могатъ да получаватъ певсии всичките занаят
чии, които еж остарели или пъкъ
3) Относително
секретари разболели, било отъ упражнява
те на сдружаванията.
Назна нето на занаята си, било отъ
чението на последните да става некой нещастенъ случай.: Въ слу
отъ занаятчийските камари по чай на смърть на занаятчията,
препоржка на настоятелствата на който има пенсия, последнята да
сдруженията. Между кандидати се дава на наследниците му, ,до
т е да се предпочитатъ тия, които като станать пълнолетни и на
еж свършили търговски училища. жена му, до като- е жива или
4) Относително
процедура пъкъ встжпи въ втори бракъ. Тия
та по вземанията на занаят пенсии да могатъ да се даватъ и
чиите.
Тия вземания по про на р о д и т е л и т е , на починалия
дажбата на занаятчийските из занаятчия, ако нематъ други сред
делия да се събиратъ по реда ства за живение. Да се.създаде,
за събирането вземанията по пре освенъ това, особенъ законъ за
храна и кириите. Заведените по нещастните случаи, съ който да
техъ дела да се разглеждатъ въ може да «се гарантира професио
най-кратъкъ срокъ, безъ големи налния рискъ въ фабриките, ра
формалности и съ низки такси ботилниците > или кждето и де
и разноски по обгербването на било другаде. Всеки занаятчия
книжата.
който пострада отъ нещастеш
5) Относително
облагите, случай и стане негоденъ времен
които се даватъ на насърдча- но или за винаги да работи, д{
ваните
отъ държавата инду има право да получи една за
стрии. Тия облаги да • се даватъ страховка, съобразно претърпе
и на дребните занаятчии, които лото нещастие, независимо o n
иматъ постоянно най-малко 5 ду пенсията, която може да му о
ши работници, както и на всич даде отъ пенсионния фондъ. Вт
ки производителни занаятчийски случай на последвала отъ неща
кооперации.
.
стие смърть, застраховката HI
6) Относително
данъка за занаятчията да могатъ да я до
занятието.
Дюлгерите да пла- биятъ законните му наследници
11) Относително
приходит*
*) Гл. .Minerva" № № 1011—1013 отъ на работниците
въ
държавни
11—13 октомврий 1911 год. и .Foaia de infromatiunl comerclale' № 38-отъ 15 сжщий. те работилници.
Дадсе увели

Изглеждаше, че дълго Bptoe
заблуждаванит-в и маменигв роМЛ5.НСКИ занаятчии еж се умори
ли да се борятъ за подобрение
то на своето положение. Поне
такова впечатление прав-Ьха на
мене, колкото пжти еьмъ ималъ
случай да се ср-вщамъ съ и*вкои
отъ гвхнигв представители. Въ
сжщность, обаче, ромлшскигЬ за
наятчии все иматъ вера въ себе
си и не пр'Ьставатъ да се борятъ
за подобрение на своето поло
жение.
Посл'вдниятъ т-вхенъ конгресъ,
станалъ тия дни—на 11—13 то
то—доказва най-добр'В това. На
него се 6'BXSI събрали отъ раз
ните краища на Ромжния пред
ставителите на всичкигв почти
ГБХНИ еснафски сдружения. По
лицата на г , всички няколко хиля
ди делегати се виждаше бодростьта и силата на ромжн. занаятчия.
На конгреса се прочетоха отъ
неколко занаятчии н-вколко до
клада по похвалнит-в въпроси,
които беха поставени на разглеж
дане. По много отъ твхъ стана
ха дълги и оживени дебати.
Най-важните решения, които
се- взеха на него, еж следующате * ) : ' ' • '
1) Относително
занаятчиипт въ селските
общини реши
да се в п и ш а т ъ тия занаятчии:
дюлгери, колари, железари, зида
ри, и пр. въ закона за занятията.
2) Относително
автономия
та на еснафските
сдружения,
реши се сдруженията да се от
ставать въ независимость отъ дру
гите учреждения, освенъ отъ за
наятчийските камари,изпълнение
то на бюджетите имъ да се
контролира отъ Министерството
на Финансите, настоятелствата
имъ да бждатъ напълно свободнивъ; управлението имъ, да не могатъ да се уволняватъ, освенъ
за груби техни прегрешения и
за нарушението на законите,. ре
шението за ! уволнението имъ да
се обжалва предъ Върховния Ка •
сационенъ Сждъ, временното на
стоятелство, което се назначава
на местото на уволненото да не
може да действува повече отъ
единъ месецъ, до като се избере
ново настоятелство.

ЁроЙ 2 l 5
Стр.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*

2

С о ф и я 1912 год.

Международно Изложение
Юний-Августь.
Подъ почетното председателство на Господинъ Министра на
Търговията и Зеалед-влието съ подкрепата на Кметството.
ЗеиледФлпе, Индустрия, Търговия, Искуство, Просве
та, Х ш и е я а , Съеспи* п р о д у к т и С п о р ъ . ч
БЮРОТО НА КОМИТЕТА: № 5 ПЛОЩАДЬ АЛЕНСАНДРЪ I.
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Сабетай л. Бениешъ — Русе.

^

Ф а б р и к а за разни рахатни изделия. Изработватъ се: W
най-доброкачествена халва, локумъ и разни бонбони.
^

л

нъ&С-ие

Централъ 11а1иградъ; клонъ Парна, ул. Габровска, № 30

Голймъ складъ отъ разни мелнични, фабрични и землед-влчески
артикула.
Въ склада ни предаваме за канализация американски тржби, галванизирани и черни отъ вс-вкакви ыърки, части за техъ, кранове, раз
ни маркучи каучукови и конопени и пр. Имаме , сжщо за мелници и
фабрики „Английски кожени ремъци* .и реыъкъ „Балата", ремъци ко
нопени за олеватори, разни съединители аа ремъци и слржмъ, мел
нични чукоЕе,-копраени сита, памукъ за чистене машини .Юстюпю,"
разни масленки, азбестъ на лиеть и швуръ, саламастра, амянтъ клингритъ и бакърени нитове и пр. пр. за харманъ машини, тржби за каванъ, кранове за казанъ, енжектори, барометри, водомери, стъкла и
пр. пр. Сжщо се намиратъ при насъ Руски минерални масла 1 качество,
американски цилиндровимасла нарочно за мотори Disci otto — Възелинъ и др. масла, сжщо разни помпи, боръ машини, пили, триони, паф
ти, духала, чукове, йорсове, стомана (чиликъ) и др. потреби и пр. Са
мо едно посещение или една кореспонденция е достатъчно да се уве
рите въ горното, а така сжщо и въ износните цени, по които ние
продаваме както и въ доброкачественостьта на стоките.
При поискване отъ клиентите можемъ да имъ доставиме какъв
то артикулъ поискатъ направо отъ надлежните фабрики.
••: Поржчки- се приематъ и писменно, като се изпълнявай* бързо
и акуратно.

Любители на хубавото пиво!
Пийте само~4Варненекото пиво „ГАЛАТА", защото то е единственното
гарантирано отлежало и здравословно пиво, което сега се консумира въ из
точния край на царството. Само пивото „ГАЛАТА* е запазило качеството
си, което имаше и презъ зимния сезонъ, а за доказателство на това СА.: ху
бавия му цветъ, гъстата пена и приятния мувкусъ.
ч . .
Фактъ е вече, че представителите на фабриката «ГАЛАТА* въ дру
гите градове еж. доволни отъ пивото «ГАЛАТА* и съ гордость го прода
вать на клиентите си, защото темъ не се изпраща размътено пиво, както
на представителите на други некой фабрики.
Фабриката «ГАЛАТА" има вече и свой буфетъ съ градина разположенъ надъ фабриката на най-високото и хубаво место, отъ кждето града
Варна, околностьта му и морската повърхность иматъ приятна и живописна
„гледка.

Любители на хубавото пиво,

' . Пий те сам о в ку с но то

„ГАЛАТА"

*
пиво.

Ж. Илиевъ й C-ie
Централъ Варна, клонове: Бургавъ, София,
Русе, Сомовитъ, Пловдивъ иШуменъ.
Кошисиона и Експедиция.
Продажба: Г А З Ъ , СОЛЬ,; МИНЕРАЛНИ, МАСЛА
ЗАХАРЬ и МАРСИДСКИКЕРЕМИДИ

Д-ръ Хаджи Стамовъ
ZZZ

СПЕЦИАЛИСТЬ Z Z Z I

Акушеръ-Гинекологъ
(бившъ лекаръ въ Майчинъ Домъ).
Преглежда болни — оперира — акушира и дава съвети по специал'
ностьта си въ събствения си домъ отъ 2—6 ч. огвдъ обедъ.
София, ул. Гурко 17. (Срещу I-ва градска лечебница).
Телефонъ № 559.

Новъ хотелъ-Еавино.

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

ОБРАЗЦОВА.

Собственъ кинемотографъ. Извънредна чистота.
• . Върза прислуга.
Пжтници-пр-Ьдставители гости на Габрово ще наьгЬрятъ въ
хотелъ ,Бузлуджа" най-приятенъ и най-износенъ приемъ.
Телефонъ' на разположение на пжтницит-Ь.
Отъ Дирекцията на хотелъ казино Б у з л у д ж а — Г а б р о в о .

ХОТЕЛЪ „ЧИКАГО

И

иа жгъла на^-бул. .Дондуковъ" и .Мария Луиза*, на площадъ Св.
Кралъ, до главната станция на всичките трамваи, — единственно™ ху
баво место и центръ въ София; съ южни свЪтли широки, хигиенич
ни и елегантно мобелирани стаи и салони за семейства на два етажа.
Съ широки полегати стълби, не четири ета»а и опасенъ асансеоръ,
съ електрическо осветление и централно парно отопление. Върза при= слуга, извънредна чистота и строго честенъ
'• ч

Ц*шн най-умФрени, бевъ конкуренция.

чатъ най-малко съ 25 на сто за
платит* на всички работници,
които получаватъ до 100 лева
на м-Ьсецъ и съ 1 5 % на ония,
които получаватъ до 200 лева на
м-всецъ. Да не се позволява пла
щането н а п а р ч е, като връущо
за морала и здравиёто на занаят
чиите. Да се снабдятъ съ соб
ственна жилища всички работ
ници въ държавнигв работилни
ци и особенно тия по държавнитв жел-Ьзници, съ построяването
за гЬхъ на ефтияи жилища, из
плащането на които да не ста
ва по трудно, отколкото плаща
нето на кириите за жив-вние при
нормални времена.
12) Относително
приготвя
нето дгьцата за
занятията.
Да се продължи основното обра
зование съ тригодишни висши
курсове, въ които да се изучаватъ разнигв занаяти.
13) Относително
кооперации
те. Производителните занаятчий
ски кооперации да се ползуватъ
съ ВСИЧКИ облаги, съ които се
ползуватъ голъчиитъ" индустриал
ни предприятия по закона sa
насърдчение на местната инду
стрия. Централната Кооператив
на Банка да отпуща на всич
ки занаятчийски кооперации—
занаятчийски банки и произво
дителни кооперации — кредитъ
срещу най-низка възможна лихва.
14) Относително
неделната
почивка. Да се даде пълна по
чивка презъ всички големи орто
доксални праздници.
1 б) Относително,
организирването и дгьйностьта на за
наятчиите.
Задалжаватъ се
всички занаятчии да подпомагатъ
централния (столичния) занаят
чийски клубъ, като плащатъ за
него скромни влогове. Да се ос
новать въ всички градове занаят
чийски клубове, клонове на цен
тралния занаятчийски клубъ, кои
то да се управляватъ о п . единъ
комитетъ отъ 3 или Ъ занаятчии.
Тия провинциални клубове да бждатъ въ най-тесни в р ъ з к и съ
столичния—централния комитетъ
и да го подпомага; въ всички, не
гови начинания. В-встникътъ „Ро
мански занаятчия,* като органъ.
на всички занаятчии, да се по
лучава отъ всеки единъ. занаят
чия. Всички занаятчии требва да
упражняватъ политическите си.
права, като гласуватъ на избо
рите за тия лица или тия партии,
за които централния комитетъ
съобщи, че еж обещали да действуватъ за изпълнението иска
нията на занаятчиите.
Да се образува единъ общъ изпълнителенъ комитетъ, кейто да
решава, по всеки важенъ въпросъ,
каква линия на поведение требва
да държатъ занаятчиите въ стра
ната. Тоя комитетъ да се състои
отъ членовете на изпълнителния
комитетъ на „централния занаят
чийски комитетъ* и отъ по единъ
или двама делегати на всеки клонъ
на тоя клубъ. Казания комитетъ
ще се събара на заседание за
дължително два ПАТИ на годи
ната. Той може да се свика,
освенъ това, всекога, когато на
мери за нуждно. Всички занаят
чии требва да почитать негови
т е решения и да действуватъ
за твхното изпълнение.
Тия еж по-важните решения
на последния конгресъ на ромжнскяте занаятчии.
Отъ твхъ се вижда, къмъ как
во се стремятъ т е и за какво
се борятъ.
Много отъ това, къмъ което
се стремятъ романските занаят
чии, требва да се иска и отъ
нашите—българските занаятчии.
Нашите занаятчии требва да
започнатъ своята борба за подо
брението на занаятите си, за по
добрението на положението си.
Занаятчии, р а з в е й т е знаме
ната си!
Щ

Г
:
Г пр ао но пд гъ "YftflPAIinL
хотелъ
1\ „ Г Т А Р И Ж Ъ ' 4 Л 1 л о в д и в ъ
н е единственния рвномиранъ, първо: разрядвнъ, фамияиярвиъ хотелъ
f въ аристократическата: часть
f
на Пловдивъ.
{ На всичките стаи гледката е проf сторна и величественна.
\ Всичката мобилировка в нова и

'.

I

модерна.

'' При хотела има отличвнъ рестоI
рантъ и кафене.
I
Телефонъ № 140.
! — — Ц13НИ УМЕРЕНИ.
J
Притеж. и съдържатель:
Нейно Ув/новъ.
:ч||»г^:гчз«1в<ь-».-г^шчгл,».,»>м1|

Кирилъ Катранов-ь.

Третейски и общеотвенъ
балкански, федераленъ
еждъ*).
Продължение отъ брой 278.

говото заседание би могло за общъ
интеоесъ. да се мвсти ежегодно въ
.ед„а Р о^столиците на отделните
балкански държави. ..
-Огносително избирателите, които гае
избиратъ тёзи висши еждаи. ще треб
ва да бждатъ грамотни Сжшо и гласоподателпгв на обществения еждъ,
сжщо-не бива да бждатъ безграмотни, защото ще рвшаватъ важни об
ществени въпроси, но които само гра
мотния гражданинъ ще ияа правото
да си даде своето мнение чрезъ рефе
рендума.
Създавзиието по този начинъ на
тези два федерални балкански еждеб
ни институций, ще се даде втората
крачка напредъ за оежществяванието
на идеята за бждащага балканска фе :
дарацяя, които |ако не бихме само съ
техъ се ограничили, пакъ федераци
ята е постигната.
:

Единъ шьть мптническия съючъ па
балканските дъримви станалъ свършенъ фактъ, политическата федера
ция, отсамосебеен ще се наложа. Тя
би се постигнала подъ управлението
или на чието републикански начала,
както Швейцария и Американските
федеративни републики, или подъ ед
но смесено управление монархическо
и републиканско.
. Колкото първото и да е по за пред
почитание, то не м»же за сега да се
възприеме и отолшва место на вто
рото, което при днешните политиче
ски услови е по приложимо.
V Но предя да се постигне една пъл
на федерация на балканските държа По виенната контрабанда въ Турция.
ви, подъ коего и да е отъ тези два Съгласно едно решение взето наповида управления, има друго едно по- елвдъкъ отъ Отоманското Правител
практическо начало къмъ балканско ство, изработените и неизрабогени ко
то обединение. Й действително, на жи, дървата и мастьта (лой) нема да
основание сключениятъ единъ плть се считать военна контрабанда.
митнически съюзъ на балканските стра
ни, може да се основе единъ федера Експлоатацията на желЬзницигЬ.
Общиятъ доходъ на руските же
ленъ балкански третейски еждъ, съставенъ по ранно число отъ предста лезници презъ 1910 год. е 961,984,636
вителите на всички дърлти. Понеже р. — съ 6&,270,015 р. повече отъ 1909
при бждащата балканска федерация г. Разходите възлизатъ на 629,608,267
ще участватъ да предположимъ спо- р. _ с ъ 10,172,521р. по малко отъ
редъ днешното политическо положе 1909 г. Чистия доходъ е 329,208,335
ние шесть независими държави (Бъл р, _ 74,333,689 р. повече отъ 19и9 г.
гария, Турция, Ромлшия, Съ}1бия, Гър На държавните железници чистия
ция и Черна-Гора), то въпросния бал доходъ е 207,596,735 р., а на частни
кански третейски еждъ ще бжде пред- те—• 121,611,500 р. Най-големъ до
ставляванъ отъ представителите на ходъ и чиста печалба еж дали южни
тези държави, избрани направо отъ те пжтища, следъ техъ югозападни
те, следъ техъ м. курските, нижегонарода чрезъ глаеуванпе.
•".Да предположимъ, че се възприе родските и привисленските. Нека се
ме принципа за избирането отъ все знае, че руските железници превозка една балканска държава по 10 пред ватъ пжтници и стоки най евтино отъ
всички други железници въ Европа,
ставители.
: Значи, балканския третейски еждъ изключая унгарските. И тъкмо вь то
ще се състои отъ 6U дуц»и членове. ва е техния успехъ. Ние въ това съ
Предназначението на тези представи зираме успеха и на българските же
тели ще бжде, да трегиратъ въпроси лезници, но нашите идженери търотъ общъ характеръ, които засегатъ сятъ малко работа съ много пари —
общите интереси на балканските стра това само замедлява прогреса на же
ни. Твхната роль нема да бжде за лезниците ни.
конодателна, а само еждебна, тъй ка
то те само ще третиратъ предстоя
щите имъ въпроси, и ше ги решаватъ въ такава или онакава смисъль,
Статистични сведения.
обаче техното решение нема да има
законна сила, както решенията на
Международната памучна стати
днешните законодателни камари. По
стика.
сжщество, балканския федераленъ
Международния
съюзъ на памучноеждъ, ще бжде едно върховно еждипредачните
и
такачните
фабриканти
лище подобно напр. на швейцарския
федераленъ еждъ въ Лозана, върхов публикува на 31 августь т. г. стати
ния Германски имперски еждъ въ Ла- стическите сведения за всесввтекого
Вздигъ, само че той нема да засе употребление на памука за изтеклата
дава ностоянно както техъ, а въ опре 1910—1911 год., за количеството на
делени срокове както парламентите. вретената къмъ 31 августь т. г. и за
Този еждъ нема да разглежда част имеющите се въ това време запаси
ни спорове, освенъ може би въ много отъ суровъ цамукъ въ памукопредаредки случаи, а ще има главна цель чните фабрики.
Тия цифри еж следните:
да изглажда противоречията на дър
жавните интереси на отделните дър
жавици, които влизатъ въ състава на
ХО)
. св
«-ч
балканската федерация. Той ще ре
К
ь—
•i 6 Й
шава, какви мерки ще се взематъ при
О
S О •—
обща акция на балканската иконоеС UJ
Ш но
номическа политика спремо другите Англия
54,522,554 3,384,480 204,986
Германия
чужди държави и пр.,
10,480,090 1,685192 241,357
7,300,и00
945,815 131,854
Въобще въ кржгъгь на неговата Франция
8,671,664 1,751,619 441,875
дейность ще се простира главно, ком- Русия
Индия
6,250,000 1,479,803 360,426
петентностьта му по общъ държавно Австрия
4,563,745
741,650 129,674
Италия
правовъ характеръ.
4,582,065
725,377 121,904
1,853,000
312,962
34,534
• Обаче, това решение на балкански Испания "
2,131,494 1,254,078 304,566.
федераленъ третейски еждъ нема да Япония
Швейцария
1,484,230
75,229
12,101
има иенълнителна сила, ако за него Белгия ~~ 1,326,722
236,386
42,815
чрезъ народенъ референдуму не се Португалия
475,696
61,297
7,700
431,452
82,701
9,159
утвърди съ болшинството на населе Холандия
стр. , 681,747
116,423
17,911
нието на всички балкански държави. С*верни
Съед.-Щати 28,872,000 4,696,000 523,000
Чакъ когато, за всеко решение чре?ь Канада
855,293 ..88,814
7,079
гласуваше се изкаже балканския на- Друга страни 2,800,000 J81.044 28,221
родъ. че го удобрява съ вишегласие,
въ 911 г. 137,278,752 17,819,070 2,619,052
тогава взема задължителна сила и по §31УШ910Г. 133,384,794 17,030,511 2,523,786
длежи на изпълнение не отъ една фе S , „ 909 г. 131,503,062 16,667,437 3,183,392
деративна власть, каквато още нема £ „ „ 908 г. 128,923,659 15,779,537 2,728,045
,. „907 г. 114,096,168 14,909,193 3,334,419
да има, а отъ изпълнителната власть
Явно е отъ тия цифри, че броя на
(правителствата) на всека балканска
вретената, сжщо и общото потреб
държава.
въ последните 5 години непре
Значи, единъ задължителенъ наро ление
къснато
расте и на 31 августь 1911
денъ референдумъ ще е фактора, кой год. достигна
най-високи размери.'.
то ще играе ролята на федераленъ
общест$енъ с&дъ имеющъ право на
Придобивката на нефтъ въ
по-виша санкция отъ всеки законодаземното кълбо.
теленъ парламентъ на балканските
държави.
Макаръ че изворите въ земното къл
Право на инициятива ще иматъ сж- бо сега еж много и премного, паьъ
диигв представители на федеративния при всичко туй, американците си остретейски еждъ, а право на утвърде- таватъ на първо место по количество
ние само балканския федераленъ об- то на добивания продуктъ, както пощественъ еждъ, чрезъ народно гла- казватъ долните цифри:
сувание, или тъй наречено още на
Бъчви по 42 галона.
роденъ референдумъ. Ако некой об1907 г.
1909 г.
ежденъ отъ третейския еждъ въпросъ Съед. Щати 126,404,000 182,135,000
не се удобри чрезъ референдумъ отъ Русия
58,897,000 69,970,000
обществения еждъ; той нема да има Ос. Сунда
8,897,000 14,933,000
задължителна сила за изпълнителна Галиция
5,468,000 11,042,000
та власть на отделните балкански съ Ромлшия
6 378,000 9,321,0ии
юзни държави. Такова решение.може Индия
4,016,000
6,677,00о
да има само факултативенъ (незадъл- Япония "
1,711,000 2,489,000
жителенъ) характеръ.
__
Мексико
_
2,012,000
Относително условията при които Канада
570,000 1,316,000
ще функциониратъ тези два федерал Германия
589,000 1,019,000
ни еждебни института, требва да има Други страни
619,000
500,000
установенъ терминъ.
Всичко
"213,305,000 297,414,000
Образователния цензъ въ случая э
И така Русия, както що се вижда
необходвмъ за такава една функция отъ горните цифри и нефтената ин
и ето защо за еждии на третейския дустрия «бавно върви." Повечето отъ
еждъ, които да се избиратъ за единъ държавите уголемиха придобивката
късъ срокъ 2—3 години, или само за си на нефта съ 1>/, и повече пжти
една година разбира се ще требва да се въ три години, а русите увеличиха
изпращатъ хора съ доказани способ едва съ '/вности, които да имааъ едно солидно
образование и държавническа - опитность. Понеже този еждъ нема да за
седава постоянно, то мъстото на не-

Външни сведения.
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Ангелъ В. Шавгрели

• *) Глава изъ брошурата„на нашия сътрудникъ, Кирилъ Катрановъ: „Какъ е въз
можна балканската конфедерация.*

ТЪРГОВСКИ
ДОСРЕДНИКЪ
(миситим,).^

ХРОНИКАЙ|
Членове на сръбската секция,
:
които взематъ участие въ срещата
си съ колегите си членове отъ комитеча на икономическото сближение
между България и Сърбия, която
cpbtua стана въ София-на 23/Х т. rv
Д-ръЛазаръ Пачу, бившъ министръ,
старь радикалъ. Раша Милошевич*,.
управитель на държавните-мояоподи,
ст. радикалъ. Коста Сгояновичъ, бившъ
министръ, ст. радикддъ. Милорадъ
Драшковичъ, директоръ на Износната
Банка, мл. радикалъ. Марко Трафковичъ, бившъ министръ, ст. радикалъ,
Д-ръ Мика Поповичъ, директоръ; на
Държавните Железници, ст. радикал.
Сава Р. Кукучъ, бившъ пачалпикъ
на Министерст. на Фйнансиитв, старъ
радикалъ. Миша Пукичъ, съветиикъ
на Белградската община, напреднякъ.
Д-ръ Момчило Нинчичъ, 1грофесоръ
въ Университета, старъ радикалъ. Д-ръ
Иованъ Лоичаричъ, секретарь на индустриялната камара, ст. радикалъ.
Д-ръ Коста Иоваиовичъ, секретарь на
Търговската Камара, младъ радикалъ.
Коста Ризничь, търговецъ и иредседателъ на Търговската Камара, наци
онал. Аца Н 3. Поповичъ, индуст. к
председат. на индустриална камара,
самое, (м. р.). Влад. Цоначъ, началникъ
на Министерството на Земледелието,
мл. радикал. Д-ръ Велизаръ Янковичъ,
директоръ на Заложната Банка, s с г.,
радик. Давало Живалевичъ, бившъ
секретарь при Министерството на Фи
нансите, напр. Д-ръ Войа Маринковичъ, директоръ на Земледел. Банка,
напредиякъ. Милойе Иовановичъ, ди
ректоръ на Дунав. Кредит. Учреж
дение, напреднякъ. Д*ръ Божа Март
ковичъ, професоръ въ. Университета,
младъ радикалъ. Михаило.Азрамовичъ,"
управитель на Съюза на Земледед.
Дружества, ст. радикалъ. Джордже Ранойевичъ,секретарь на занаятчийската
камара, младъ радикалъ. Джона Ио
вановичъ, артиегь-скулнтъоръ при за
наятчийската школа, мл. радик. Риста
Одавичь, книжовникъ и професоръ,
старъ радикалъ. Владиславь Рибникаръ, вестникаръ, редакторъ на «По
литика", безпартиенъ.
Секцията е избрала следните лица
въ бюрото: :; •
Д-ръ Мих. Поповичъ, Милорадъ
Драшковичъ, Коста Стояиовнчъ, Коста
Др. Ризничъ, Д-ръ Войа Маринковичъ,
Д-ръ К. Иовановичъ, Д-ръ Иована.
Лоичаричъ.
А за делегати отъ страна на сръб
ската секция въ Главното Бюро еж
избрани: Коста Стояновичъ и Д-ръ
йованъ Лоичаричъ.
Комисионерско събрание.
Ноаооснованото дружество на мит
ническите посредници имаше на 23
того въ 10Vi ч. сутриньта въ поме
щението на житната борса събрание
въ праежтетвието на 22 души членове.
1) Прие се окончателно устава на
дружеството безъ изменение и се под
писа отъ приеждетвующите 22 члена.
2) Избра се управителенъ съветъ
въ съставъ; г. т . Ст. Юрдакиевъ, II.
Чорбаджиевъ, Ив. Стаматовъ, Г. Цаневъ и Ив. Даскаловъ и проверителенъ съветъ въ съставъ .* г. г. П. Овчаровъ, X. Мутафовъ и Георги Чакъровъ. " • •
-. sДруго мнение.
1Ь поводъ антрефалето отъ пле
венския ни кореспондентъ за прокарванието железно-плтната линия Ловечъ-Шевенъ, получихме една добре
обоснована принципиално статия, която
изтъква несъмнените преимущества
за претрояванието железнопжтната ли
ния презъ Левски за Свищовъ. Тая
статия ще печатаме въ идущия брой.
Тегления на класната лотария.
При тегленията на IV класъ, XII
лотария, станали въ салона на „Сла
вянската Беседа" въ София, на 20 «.
21 того, при надзора на Нотариуса».
комисия отъ Софийската Община, еж.
изтеглени 2000 печалби, отъ които
безъ наша отговорность, съобщаваме
само следующие:
. Премия отъ лева 70000 и печалба
лева 300 на № 7435.
Печалба лева 20000 на №7951
. »• " » ЮООО на № 49840
п
„
5000 на № 2309 ;
"••'
», 3000 на № 21779
QQO? J

"

2 0 0 0

^

№

№

2 4 6 1 9

•"

Печалба лева 1000 на №№ 354, 5606
и 18761, и още много други по лева
500 и по-доле.
Проверка на горнего може да св
направи чрезъ официалните тиражни
листа, каквито вевки колекторъ из
праща при поискване.
Вносътъ на г р о з д е оть Турция
забраненъ.
,J"T
Съ^ бърза телеграма до митниците,
Минисгерството съобщава, че виосъть
на пресиото 1Розде отъ Турция е за
браненъ по санитарни причини, съ
гласно § о буква В отъ правилника
за граничните санитарни мерки противъ холерата. Окржжните отъ тазв
година за вноса иа грозде въ насипано състояние и пр. ще се прилагат*
слъдъ обявяването на Турция ва незаразена отъ холера.
Банка СЪТЪ Ш Е ' Ц" К о о п е Р а т и в н а
Съставенъ на 30 септемврий 1911 г.
е с л е д н и я . Активи 2,05494 лв.,
иортфейлъ 31,389-35 лв., дългосроч
ни заеми 150,700 лв., текущи сметки
срещу депо на портфейлъ 344,648'09
лв., ценни книжа т облигациоиеиъ
фондъ 629,000 лв., депозирани ефв»

Врой 28В

ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'

Стр. 3

Т Ъ Р Г О В С К И Б Ю Л Е Т И Н Ъ
ти''714|851'73 лв., ефекти за ипкасо
при кореспондентите 92,520-73 лв.,
не внесени дйлове отъ редовни чле
нове 64,455 лв,, д в и ж и м и и м о т и
13.165*15 лв., н е д в и ж и м и имоти
190,890*80 лв., общи разноски 87,16860
лв., текущи лихвени сметки 502 17363
лв., текущи б е з л и х в е н ни сметки
.4.727,200 лв,—всичко 7,450,113-77 лв,
Пасива Капиталъ на основателните
членове 5 милиона лв,, на редовните
членове 81,300 лв., - облигационенъ
фондъ 1 милионъ лв., срочни влогове
безъ капитализиране лихвите 55,900
лв., безсрочни влогове 466,363-89 лв,
денозанти на ефекти 801,176-16 лв.,
разлика отъ курса по купени обли
гации 29,095 лв., лихви, комисиона и
сконто 16.278-72 лв. - в с и ч к а
7,450,113-77 лева.
'-. "
Вр-Ьменната митнишка конвенция
между България и Турция подновена
Понеже на I-ий ноември т. г. срока
на временната митнишка кпнвенция
между България и Турция изтича, а
и търговския договоръ не ще може да
се сключи до тогава, то да не се на
мерять двете държави следъ тая да
та въ едно бездоговорно положение,
както биха една отъ гвхъ по жела
ние би денонсирала казаната конвен-ч
ция, дветв правителства еж, се съгла
сили да бжде продължена досегаш
ната вр-вменна м.ггнишка конвенция до
8 мартъ 1913 год. За тая ц-вль на
20 т. м. е билъ подписанъ нуждния
протоколъ отъ пълномощния ни м-ръ
въ Цариградъ г-нъ Сарафовъ и тур
ския финансовъ министръ Наалъ бей.

маление въ производството на Батумския нефтъ за Септемврии м-цъ това
намаление възлиза на 33,000,000 пуда
или 9-6% " ' малко въ сравнение съ
произведеното презъ 1910 г. Сеатемв.
м-цъ и 47,200,000 пуда или 12 8% въ
сравнение съ онова произведено првзъ
19Q9 г. сжщия м-цъ.

ЗЪРНЕШ! ХРАНИ

Брашна.

Пристигането на това-нитЬ вагони
Отъ втората поржчка товарни вагони,
направена отъ фабриката въ Нюрембергъ, еж. пристигнали вече 15 вагони.
Всичките поржчани вагони еж. на брой
'300, ще бждатъ доставени най-късно
до края на м. ноемврий.
Въ несъстоятелность е обявена отъ
Хасковския Окр., еждъ Хасковското
мелничарско др-во Ив. Савовъи С-ие,
чийто пасивъ възлизалъ на около
400,000 лева.
Вноса на храни въ край-дунавскиTt пристанища.
До управителите на край-дунавскитв митници, министерството на фи
нансите е изпратило следното окржжно: вносътъ на .вевкакъвъ видъ зър
нени храни, донясани въ пристанище
то съ лодки или малки ладии, се за
бранява ако заинтересованите не
представить въ митницата или край
брежна декларация или свидетелство
за мъхтопроизхождение или износенъ
манифестъ отъ никое чуждо приста
нище.

Злободневни въпроси: слу
хове, повини и факти отъ
широкия со^ть-

•
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ш

•
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Вюлетинъ.

Домашни производства.
. Rolle I
з-зо
Варна, 24 октомврий 1911 год.
.
,
II
Варна, 25 октомврии 1911 год:
№ 00 75 кгр. торба 20'— лв.
1-20
Бахаръ
Варненски оборъ.
лева ст.
Днесъ пристигнаха всичко 74 ваг.
М0 ,
, — 19-50 ,
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1-20
отъ коаго 70 бвх;1 изнвеени на бор
№ 1 -г- и
, — 1850
0-85 Жито
О
хектолитръ
11 38
Пвперъ червенъ I
сата. Зимница 18. Ржжь 6, Кукурузъ
№ 3 - • • . » • • , - 18-—
0-80 Колосъ
„
— П
32, Ечемикъ 4, Оаесь 1, Фий 2, Бобъ
№ 3 —
— 17-50
1 25 ХГтУ&Ъ
Кимьонъ
I новъ
9 10
9
S
Намалението продължава и . првзъ 6, Просо 1.
#41/, —
0-49 Кукурузъ
— 15-50
»
8 30
Леблебии елеме I
Окт. м-цъ и причинява големо сму
Зимница.
Безъ
изменение
отъ
вче
Ечмикъ
,
8 26
.
0-48
щение, както на производителигв, така
П
я
5 58
,
сжра
% нема Овесъ
и на правителство to. Начитала на дру ра. Такова е положението на този ар„
8 67
Лимонь тозу кристалъ
4"— Просо
жеството, което експлоатира изворите тпкулъ и въ западните тържища
Фий
.
12 59
,
, обикновенъ
3'60
възлиза на 10,000,000 рубли. Има ре обйче Америка продължава да държи
26 46
Свещи Gouda 3 1 /, к; VI каса
1.35 Фасулъ (бобъ) 100 кгр.
зервни нефтени резервоари, който при тенденция на спадание.
Добитите
ни
отъ
борсата
днесъ
,
• ,.' ' Specialite
к-о 1*32
надлежать на правителството, което
Варненска пияца.
Свещи
„ Extra
„ » 2-—•
се очаква да почне само да ги експлоа-' крайни цени'сж най-високи 16*80 отъ
Варна, 25 октомврии 1911 год.
59
либри
съ
3%
примесъ
отъ
телишъ
Кашкавалъ
кило
1 70
,
,
'
файтондж.
I
к-о
1
90
тира или да ги даде на частна екс
Анв|ерсъ зимн. тихо 19-50 безъ измен. Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 8'80 Сирене
кило
1 30
плоатация, за да може да удовлетвори и най-низки 15-35 отъ 56 либри съ
*, кукур. подър. 16'87 V» сп 127». с.
24% примесъ отъ Провадия.
„
II дребна „ 7-60 Масло кашкавално
кило
2
40
търсенето на консомацията.
Рмжъ. Безъ изменение вагоните Браила зимница слабо 630 Мастъ свинска
,,
1 70
мастика
за
рак.
зюм.
,,
„ 17о смесь 17-50 пов.'Юс. Сапунъ Айвалийски белъ I к. 1*05 Орехи
се дадоха отъ 1370—13*80.
1С0 бр.
50
Фалирането на една Б а н к а въ
Кукурузъ.—За средно качество новъ : ,;;:•. „4% , п-ю , ю-с.
V
„
„
U K . 0-96 Вино бело
кгр. . . — 80
Солунъ.
•'..'..."•
.^
» 97о » 15-80 безъ изм.
кукур/зъ положението на цените е
„ Метелински „
I к-о 0-90
„ червено
,
,
— 80
Пера, 20 Октомврии 1911 г.
безъ изменение отъ вчера, когато мно Лоидонъ зимн. тихо
Сапунъ Англ. Sunlicht 11 ун. каса 44*— Ракия джибра
,
.
2 —
„ кукурузъ по-слабо съ спад. \Ч%
Поради политически, бойкотажни и го влажните еж почти безъ купувачи.
II
и
н
10 и
1 4 2 - — месо говеждо
„ „
1 —
разбойнишки сътресения въ страната, Днесъ останаха нйкодко вагона влаж Ню-Иоркъ зимн. декем. 987в спад. 1*/в
и
и
и
9 „ , 39*
„ овнешко
„ ,
1 —
една местна Солунска банка спре пла-' на стока непродадена. Кукуруп' ста
,
„
май 104— ,
iy,
« свинско
,
,
1 20
"
"
"
^
'*
'"
n
™
тежите си. Очаква се спиране пла ра реколта отиде съ около 50 ст. по
; „
„ юли безъ сделки
Яйца
100
бройки
7
40
Газъ каса руски -9*80
долу отъ вчера. Продаде се по 1350
тежите и на други още банки.
, кукур. декем. безъ сделки
Кожи
говежди
кгр.
3
30
„ тенеке 2 тенекета за
9*20
лв. % кгр.
' и I»
май
„
„
„ биволски
,,.
1 75
Нишадъръ
буци
1'22
Ечемикъ.—-Безъ изменение. Даде се Б.-Пеща зимн. априлъ 1186 спад. 4 х.
„ . овчи
чифтъ
2 20
Парижъ, 18 Окт. 1911 г.
„
калъпи Salamac к-о 1*15
•: „
кукур. май
8-56 , Х2 х.
Чека срещу Лондонъ 25"16, Шкон- отъ 13 20—13-90 лв. % ш-р.
,1 козе
„
4 —
„
„
Extra
к-о
46
в.
1050
Овесъ,—Безъ изменение. Даде се Берлинъ зимн. декем. 205'Д сп. Д м.
тото на б а н к а т а е непроменено —
„ ярешки
„
з —
., за пране к-о 150 вар.
19-—
отъ
12-лв. % кгр.
„
„ май 2121/, безъ измен. Синь камъкъ к-о
37»%- Ликведацията въ края на ме„ агнешки _ „
1 60
058
Бобъ.-— Безъ изменение. Даже по-,
#
\»
ржжь декем. 184»Дпов. *Дм. Рафия I (лика) к-о
сецъ Октомврии н. с върви леко и се
0
80
Времето е добро, ясно.
„
,,
май 192*Д безъ изм. Рафия П „ к-о • • ; ._
верва че парите ще бждатъ въ изо твърдо. Продадоха се отъ 26—28 50
075
лв.
%
кгр.
\„
кукурузъ
декем.
безъ
сделки
билие. Лихвата възлиза на 2у2. ФранРизонъ I торба •""
53—54
Фий. — Съ 20 ст. спадане. Даде се Ливерпулъ зим. дек. 7.3s/8 спад. Ув п. Оризъ
45*
цуската рента повишена поради уси
„ | Женов. Г к-о
мартъ
7.2%
» У. п.
Я
фиуме белъ едъръ топч. 37*50
лено търсение. Борсата се отвори съ отъ 16-40—16-4J лв. 7° кгрБългарска Народна Банна,
' '-. II „кукур януар
повиш. 7в
Метали.
л. зл.
ь-vy,
95-32 и се закри съ 95 47.
•
- '1
(Варненски клонъ)
Зърненъ пазарь.
J II
• » февр. 5.7— в '/в
Калай Английски кгр.
5*75
За
25 октомврий 1911 год.
Настроението въ международното Чикаго зимн. декем. 92У, спадане 1*/в Гвоздеи въ каси к-о ЮОУо кгр. 30'—
Камбио
на виждане (чекове).
Откритие въ областьта на цимента. зърнено тържище презъ миналата седмай 99%
и'
я 1—
;>1
Железа НМ к-о 24 връз. 7'25—7'50
Купува
продава и инкаси
Едно ново вещество е въведено въ Мйца премина спокойно и малко ожи
ЮЛИЙ
я
п 1—
94%
„
Шв.
кжсо
к-о
„
7-25—7-50
Анверсъ
99*30
99*60
употребление, и з в е с т н о подъ спе вено. Положението на международно
;'! кукур. декем. 62— » */в~
„
шина пръти 100 к-о
0*19 Берлинъ
122-70123-10
123Ю5
циалното име „пудло", който прави то снабдяване беше удовлетворително
я
май „ 637e
7в
„
пенчереликъ 100 „
0*19 Виена
104*10
104*40
104*35
цимента съвършено непроницаемъ за — то се ослужи отъ Русия и Черно . - -Г
я
и юлий 63У8
„
чемберликъ
100
„
0'24
V.
"Лондонъ
25-13
25*21
25*20
водата. Пудло е белъ прахь, който морските портове на други държави,
Стмава Англ. к-о 50 каса
24— Парижъ
99 90 100*20
се притуря на строителния материалъ отъ Сев.-Америка, Съед. Щати, отъ
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80 С. Петерсбургъ 265*70 267*50
въ пропорция 5% по тегло. Употребле Канада, Аржентина, Дунавските дър
.
. „ Ю „ 1320 Цариградъ
22*90 23*00 22*95
нието му е много просто. Цимента се жави, Индия, Австралия и пр. — и це
,
„
„ 12 „ 13-60
Наполеонъ у Виена Крони 19*225
распростира за смесвание по обикно ните му беха устойчиви.
и
it
it и 14 it 14"
Комисиона за щгвводъ минимумъ на
вения начинъ на заветъ отъ ветъра.
| Памучни вражди
„
Галванизир. кгр. 8 „ 00*48 всички гореозначените държави 1 лв.
Тогава се прибавя праха пудло по. Ю , 00-48 Комисиона за преводъ въ вжтрешМеждународното житно тържище.
средствомъ едно решето и двата еле
• Варна, 25 октомврий 1911 год.мента се^смесватъ добре, като се бър00-48 ностьта на Царството е 7»7оо съ ми
12
Подиръ продължително повишател: Варненска'-—
„Борись"
катъ съ лопата, като стане това, на но движение въ по-миналите недели,
00-50 нимумъ 25 стотинки.
14
тази смесь се прйтурятъ песъкъ и предизвикано отъ части неблагопри
00-49
12-15
№ 4 л. зл*
II
•S
пак. Олово |
вода по обикновения начинъ. Примеса ятните известия за времето, отъ
12-20
Чугунъ
тона
Българсна Търговска Банка
II
'.., 6
по-—
на пудло прави цимента абсолютно части политическото положение въ
"Я
1230
(Варненски клонъ)
II
„ 8
непроницаемъ за водата.. Този прахъ Европа, международното житно тър
1240
ffl
Желъзото.
Варна, 25 октомврий 1911 год.
- „ 10 I I I I
е билъ подложенъ на много строги жище отново . показа склонность
1260
Купува
Продава
„ 12 ..
Въ Америка цените еж къмъ пони
опити и се е указалъ много задово- къмъ ослабване подъ влияиието на
1285
II 1 4 I! 11
Парижъ
99-90
100*20
жение. Предаденото по телеграфа съ
лителеаъ. Твърди се, че Британското противоположните благоприятни из
13-25
11 «О „ „
Лондонъ
25-14
25-23
общение за възбуденото преследвана
t'..
правителство е направило опитъ съ вестия за времето и, ^особенно, . за
13 65
„ 18 „ .,
гт
с
I 22-91
23-—
противъ
Стоманения
Тръстъ
(за
кой
нег) да задържи водата въ рёзервуари- предстоящия високъ урожай въ Ар
Английски
100-40
то летоска бехме писали) ще подей- Цариградъ frs ( l00 .__
те й. Такъвъ циментъ е билъ необхо- жентина. /
;
1к-во
110410
104-50
ствува обезкуражително, може би вър Виена
димъ отъ: известно време насамъ и
Влиянието на бждащия урожай въ № 8/12
13
40
•
1100*25
100-60
ху
американското
тържище.
Въ
Ру
ако пудло установи устойчивостьта си Аржентина Bi/вкога започва да се усе
8/14
13-45
122-70
13152
сия, безъ да се гледа на усиленото Берлинъ
подъ всички променливи обстоитея- ща въ европейските тържища отъ
13-55
99-30
99*65
леене на чугунъ и на производство Анверсъ
ства, той ще посрещне големт, успехъ. не емврий, когато положението на по : Н. ': 12/14
13-70
ПаригЬ и фондовете.
то на железо и стомана, търсенето
»! '. 14
севите тамъ вечъ се достатно изяс- »1 18
14-80
Изтеклата седмица сключи съ пови
надминава предложението. Даже, ка
няватъ и когато аржентинските про II 20
15-10
то се ежди по бюлетините на Хар шение на шконта въ Лондонъ съ 7н
давачи начеватъ да правятъ своите
22
15-40
ковската Камевновъглвщна и Железо- %, въ Ню-Иоркъ — съ у, у в ; въ
масови
предложения на европейските II" :'; 24
15-70
търговска борса, чугуна липсва въ Берлинъ се понижи съ 7t Уо; въ Па
Нариченъ пйварь.
купувачи. Презъ тази година, отча
15-35
18/24
предложениете. Постжпванията
на по- рижъ безъ промена. Настроението на
ржчки въ д-во ,Продаметъа достиг иностранските борси беше нервно,
Лондонъ, петъкъ вечерь, рктомерий сти въ свързка съ ранното озреване " i
на жетвата, отчасти, може би, отъ
Измирска
наха до 60,7 мил. п, за първите 8 къмъ края на отчетния периодъ твър
[ 20, IQII година.,
желанието на аржентинските прода
'4 ' 11-80
месеца. Цените за сортовото желе до. Въ руските борси — съ фондо
6
12-—
Въ първите дни на седмицата шкон- вачи да се възползуватъ отъ сжщезо и за пръчките еж мною твърди. вете премина устойчиво, съ дивиден1220
товвя пазаръ има слаба тенденция ствующето доста високо равнище на и ; 8
тнигв слабо.
12-40
10
подъ влиянието на изобилие отъ пари цените, провенансите на Аржентина
12 60
и продължаващата компетиция за би- се;появиха въ европейския пазарь
Д СТВО.
льовите за проданъ, но следъ изли малко по-рано отъ обикновенното. А
МитиЛинска
зането на дългоочакваните Държавни "тъй като урожая въ Аржентина и та
:
11-40
ценна книжа, въ размеръ на 3,000,000 зи година сепредвижда, че ще е мно М 4
6
11-60
Основано презъ 1903 година, съ срокъ за закриваше
лири стер., то лихвата взе твърда го добръ, то експортерите, както на
11-80
до 1927 година.
тендецяя, тъй като тази операция ще пшеницата, така и на овеса, се.пока ."'! 8
10
12-—
ОСНОВЕНЪ. КАПИТАЛЪ Л. ЗЛ. 500,000 напълно внесени.
намали сегашното търсене на свобо- заха за най-ефтини продавачи, пре
ЗАПАСЕНЪ ФПНДЪ Л. ЗЛ. 155,944 74.
деиъ капатадъ. При това последва длагащи при това стока въ големо,
Забележка.- Тия цени еж за по
Съгласно решението на Извънредното Общо Събрание на г. г.
значително отдръпванае на злато итъ почти неограничено количество.
купки до 400 пакета въ брой безъ
Акционерите отъ 7 Авгумъ т. г., открива:
Английската Банка за въ Египегь и
Въ противоположность на Аржен сконто; за по-големи зделки прави
малко за Турция,, заедно съ продъл тина, най-новите известия отъ Ав се .10 ст. отстжпка.
жаващата слабость на парижкия чекъ, стралия; еж малко неблагоприятни;
спомогна ежщо така да придаде тонъ п| едварителните пресметания изчи;•.
Сулани
на затвърдяване на пазаря. Банкови сляватъ вероятния сборъ на 74 мили Адана
на 5000 нови безимени акции, за увеличение оснсвния си ьапитакъ на
№ 4/8
10-70
те куртиерив определиха размера на она бушела противъ 96 мил. бушела Митилински
ЛЕВА ЗЛАТНИ 1,С00,0С0
№.' 4/8
10-90
лихвата наа /аДо 3 11—16% за сро презъ мин. тодина.
•
въ 10,000 безимени акции по HOMI нални л. зл. 100 едната.
Измирски
№4
10-70
кове отъ 3, 4 и 6 месеца, но къмъ
По такъвъ начинъ недобора на Ав
Продажбата на акциите ще стане по запазени преимущества за
№6
10-90
»края тенденцията се улесни, а паза стралия отчасти конпенсира въ пове
старите акционери, носителите на 5С00 стари акции, именно:
. я
№8
11*10
ря, при все това, се закри по твърдъ чето отъ урожая на Аржентина, но
Подписвачатъ предявителъ на стари акции, има право на равно
№10
»
п-зо
и лихвата на тримесечните срокове
защото
австралийската
пшеница
все
количество
нови, отстжпени по номиналната имъ стойность.
№
12
11-50
.
я
се установи на 3 11—16 до 38/« °'о пакъ нема такова влияние върху евро
ЛЕВА ЗЛАТНИ 100 едната,
Късосрочни заеми сё колебаеха между пейските тържища, както аржентин
а
8а
неакционерите,
стойноста за всека подписана акция, ще се опре
Коприната.
1 '/« Я° 2%« Седмичните
аванси
се
ската,
то
въ
резултатъ
преобладава
деля,
като
къмъ
номиналната
стойность на акцията л зл. lOo, се
Цените на коприната въ всичките
правеха съ 2 V« до 21/» %•
нето е на страната на Аржентина и
прибави припадающата се часть отъ запасния фондъ, който Банката
европейски тържища, включително и
ще има къмъ края иа текущата година, распределенъ върху 5000
Вчера Английската банка не про *на нейните понижителни цени.
въ руските борси съ малки изключе
,
Но,
осввнъ
Аржентина,
въ
сегаш
стари акции й онези отъ новите продадени следъ закриванието на
мени разиера на шконтото си, което
ната компания понижителна роля вър- ния еж къмъ понижение.
подписката ва акционерите носители отъ старите 50С0 акции.
си остана сжщото, 4%- ,
Депозиранието на акциите ва участие на старите акционери въ
Стокътъ на златото въ кюлче се * ху световното тържище има и *Сев.
Вълната.
подписката, ще става:
повиши съ 69,622 лири. Сделките въ Америка. Въ основата на тая непри
въ Българската Народна Банка,
стоковия пазаръ продължаваха тихо вична за Съединените Щати#роля ле / Руския износъ на вълната за юлий
Българската Земледвлческа Банка,
презъ .първите дни на седмицата жать, отъ една страна, предполага възлеза на 49 хил. пуда; цените въ
Българската Търговска Банка и
цредъ видъ общото две седмично ните се изгоди отъ договора съ Кана Москва еж повишени.
при касите на Банката ни въ Балчикъ и Машинния ни оделъ—
уравнение и изплащане на сметките да, отъ друга — уголемяването на
Варна.
и при некой реализирания, цените зърнената наличность на Съед. Щати.
При все туй, положението на текупоказаха неправилна тенденция.
ПОДПИСКАТА ЩЕ БЖДЕ ОТКРИТА НА ПЪРВИ НОЕМВРИЙ
Т. Г., а ЗАКРИТА ВЪ 6 ЧАСА ВЕЧЕРЬТА НА 31 ДЕКЕМВРИЙ
Пазаря на среброто се откри тж. щето снабдяване, експорта на произС. Г. БАЛЧИКЪ И 30 сжщи месецъ за другаде.
по въ отежтетвието на подържка и водящигв страни, не е до толкова
Варна, 25 октомврий 1911 год.
Подписването на акциите ще става:
цената нат среброто на прътове до изобилно, щото да бжде въ състоя
За Балчикъ, при: Управлението на Банката ни,
стигна 24 /8 п. за унция. Следъ това ние да може да произведе такова ос Варненската дневна пияца
яви се търсене за Индия и Китай та тро понижение, което да се тежко
За Варна, при: Българската Търговска Банка и Машинния ни
Цени въ брой.
отделъ,
цената се въскачи 25 3—16<*п. но усеща; така, въ последнята неделя Захарь каси кгр. 50 др. б.
54-—
пазаря се закри по-слабъ, 25 п. за отъ главните страни е изнесено 246
За Добричъ, при: Банка .Гирдапъ" и Северната Банка,
•
я
> 25 , ,
27-25
хиляди тона пшеница, противъ 381
За Каварна, при: Гочо Ат. Гочевъ,
;, Едри бучки 50 кгр. I I 65-—
унция.
.'.'.'•'
тона въ по миналата неделя.
. и срешу вноска отъ 50 лева златни за всека подписана акция.
„ Дребни „ 25 ,
Пазаря на колониялии стоки бе до ХИЛЯДИ
27-50
I
I
скромни размери на износа имен
ОКОНЧАТЕЛНОТО
ИСПЛЛЩАНИЕ НА ПОДПИСАНИТЕ АК
торба (келле)ф кгр.
ста нередовенъ, но много спекулатив Тия
105
но поддържатъ световните цепи на
ЦИИ ЩЕ СТАНЕ НАИ КЪСНО до 15 дни следъ закриванието на
торба ситна
ни сделки се извършиха съ ниски едно
1.05
сравнително удовлетворително
подписката.
„
песъкъ „ кгр
цени. Ценигв на иекои китайски и равнище,
1-—
още повишено, сравни Melis prompte
cour.
Отказалите се, както и ония, които до 16 Инуарий не исплатягь
японски стоки беха особенно твърди. телно съ все
51
миналата година. Но поло
подписаните акции, губятъ вноската,, която Банката минава въ своя
„
Nov.-Mars
,,
Пазаря на захарьта бв много про- жението на
51%.
' сввтовиого тържище е Sabl Oct-Decembr „
запасенъ фондъ, следъ като за тйхна сметка продаде акцаигв имъ.
мецливъ поради погрешна пресмет- вре още до "толкова
47
благоприятно, че Саггб Nev.-Mars
Срещу вноската при подписваиието ще се издавать временни
»
вания и . покупки
за
континента,
но
56%
се доста чувстви(елно отнася къмъ Кафе Рио I
расииски отъ кочанъ, а при окончателното исплащание, самата акция,
пазаря се закри4 тихо при зчачително то
3-10
проява отъ надежда за бждж- , .
стойноста ва конто се заплаща.
.
II
спадане въ цвшпе. Добра работа се всека
3—
ще
понижение
и наопаки, съвсенъ
.
, Ш
направи съ захарно цвекло съ цени неохотно и сдържано
295
Гр. Балчикъ 30 Септемврий 1911 година.
върхупо- :.\ш Лаве I
много по-нйски отъ миналата седмица. вишителните доводи иотива
3-40
искания.
Огь Управителния съветь,
•Bai -:пенс«о тържище.

•

•

•

-

.

-

Варна, 25 октомврии 1911 год.

*

Чуждестранни борсови
съобщения.

'

Търговскит-Ь преговори сь Австрия
ще почнатъ тия дни въ София. Нашил-Ь делегати ще бждатъ г. г.: Я. Чакаловъ, Д. Стапчевъ, проф. Поповилиевъ и Д-ръ Хр. Мутафовъ. Те еж
имали вече н-вколко предварителни
подготвателни заседания.

„

•'

Я

Камбио.

[МАНИФАКТУРА

Банка „Добруджа" Балчикъ - Анон.

Парижъ 18 Октемв. 1911 г. ,
Китайски финансии. Великата Ки
тайска Империя се събужда; за реорга
низирането на желъ-шицигв, минигв,
експлоатацията на общите ресургя.
армията, марината и пр. необходими й
еж три милиарда лева. Китайския фи
нансиста Тангъ Чао И е дошелъ въ
Паражъ да с к л ю ч и заемъ за тази
цель. Верни си осгаватъ думите на
Ли Хунъ Чангъ: „Търсете параходи
въ Англия, топове въ Германия, пари
въ Франция/ Ако Китай сключи сега
заемъ за три милиарда лева, целия
й дългъ ще възлъ-зе на 6,655,297,000
лева. До сега всичкигв й заеме еж.
биле правени да посрещне разноските
ва войни и военни обезщетения, но
сегашния заемъ ще бжде иждивенъ
изключително за продуктивни цели.
Залогъ Срещу заема дава митниците.
<• Финансовото положение на Гер
мания. Следъ подписваиието договора
между Франция и Гермаиия относи
телно спогодбата имъ въ африкански
те недоразумения, ликвидацията въ
краяна октомнрий м-цъ н.с сб раз
вива нормално.
Уплаха и сътресения въ Амери
канската търговия. Реорганизирането
на тютюневия, петролния, железопжтния и др. трустове въ Америка напоедедъкъ е потресло страната, обаче
Г-нъ Тафтъ, председатель на Щатите.
не губи дързостьта си и* вврата че
върху развалините на неправдата и
грабежа -на съединените милиардери
ще се издигне нещо подобро и въ
едно събрание той е казалъ: „Предпочитамъ да-отрежа д вената си ржка. отколкото да емушавамъ страната,
съ цель да и о не ъ н а политически,
партизански облаги. Трустовете требва
да се подчинатъ на закона, това ще
бжде за техно добро. За излекуване
на болетьта има само единъ начинъ:
да со иамжкне корена на злото. За
кона ще се приложа буквално и това
требва да се р а з б е р е еднжжъ за
•".вапагд,^;;-;-;.: ;;.'; ••^[
;-.;
Батунския нефть Съобщават* отъ
• Петербуп, че со забйгвзвало едно ва-

ПУБЛИЧНА ПОДПИСКА

Колониялни стоки.

Стр. 4
i:%3mm»(iittriiiit, . ^ а ^ Г ^ т е и & й & а

Бррв':-#85'£|

ДЪРГОВСКИГФАРЪ*

твтШШШШттт

Хубави и ефтйни др^хи при
?

EMM «I

афаи лъ Рахневъ-пгавачъ,

Нисишъ Геронъ & Синъ.

Машинна фабрика и экелБЗОлйярница

• • ' ул. -^paroMeu^rvv/v^.^

Варна, Добричъ & София

1ие

ПТШ-ШЩЙТЩ-ВО

сключя конкордатъ и отвори магазшшгЬ си ел. голИии депозити отъ
кинкалерия, манифактура, желЬзария и др. въ. к ^ м ъ изборъ
' и съ извънредно намалена нДдаи. '•'(•';:"

•££3523' ' Р У С £ • ' SS2333S— '

У ^ * Стоки нови и модерни.

Главни кошшдитери:

%.

, А . БУРОВЪ&СЭ
,

Александрия (Египетъ) и агенции въ Кайро и Портъ-Саидъ.

Изработ-ад специално: в а л щ ш н и к а м е н н и и е д п и ц и .

Агентура ~-~ Номисиона-г-

I Оренщпйнъ Копелъ&йртуръ-Копелъ

Др-Ьдставляйа реномирани чуждестрани фабрики за парни
машини,, ве/вк.шви мотори, електрически инсталации и др.

1

,;: ДАВА; БЕЗПЛАТНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЪТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТЬТА.

^

Акциоперпо .Д-г.о — Софвя*

Дам! BCBIU: кви ев-вдении безъ никакво в ъ з н а г р а ж д е ^
ние па'вс-Ьки интересующъ се по всички артикули,^които
могатъ да наигЬрятъ д о б ъ р ъ п а з а р ъ в ъ Е г и п е т ъ . ••-.-•
Пр-вдставлява и продава б р а ш н а на Индустриално
то Дружество „СИЛА" о т ъ В а р н а и разни търговски
, к ж щ и на комисионни начала. 4

;

**е*{

Ул, »Леге*, 15.

Телефонъ № 578.

Адресъ: М-г El. MochoHofT, Alexandrie (Egypte)
В. Р. № 825.
Agences: Le Cairo & Port-SaMr

v£*jf

Отд*лъ Б

Отд*лъ А

Ш

Само единъ,, опитъ е достатъчно да се уверите, че
•;v . ;
млечни шоколади

Локомотиви
Екскаватора
Вагони
Релси
Траверси
Стр-влки
Обръщателни плочи
Дрезини
Кранове
С-вчива
Колички
Дребни железарии
Бремзберги'
Висящи железници

ямй

^

COCOA СНЕАВД

J

(комисионна продажба).
'ft ?w

КШ

к о ш креямъ коклсръ

;

(собствени произве
дения).

<&а

;<jf> НпИ-ХРппШслПУПЪ и ГШ-ьПУШиТЪ НАаСВЪТА,

,; Намира се виФк&д'в, а довозить на едрб:
[
Оладкарница„ОХРИДЪ" на Филевъ & Пасховъ, София.

1

Еле1«тричесии лампи „ Осрамъ" (Д-во А у е р г ) .
Бензинови и петролни мото :
ри. Локомобили, машини за
бетонъ, мпетове и д р . . же*
л!?зни конструкции.
Каси за пири (фабрикация
„Папцеръ")
Камено-троплачкй
Дъряод15Л(ут машини '
Апарати „ А д о с ь " за измер
ване ефекта на топлината.
В с в к а к ъ в ъ видъ кантари,
вентилатори, масла и д р .

Мобели! Мобели!
Постоянна изложба на п о б е л и оаъ всЬкакъвъ видъ, ; и
стилъ е открита въ склада на основаната пр-взъ 1894? год.

Еърва Българска.
Моделна Фабрика

Употребете нашит* първокласен произведения.

Прочутия газоженъ ..IhiepcoHb", френска 4'&^рикания. най-со
лидната и икономична газоженъ-моторн t инсталация. Въ сравнение съ
друга система, изплаща се 1амъ отъ икономия на гориво и работници.
Химическо очистване на газа-патентъ. Напълва се съ въглища въ 18
часа веднажъ, а не пр-взъ V* часъ. Специаленъ типъ само 4. конски
сили. Редовни типове 6—400 конски сили. Дава се даромъ ако го задмине друга система по преимущества. Множество инсталации, въ Бъл
гария. Пр^дпочетенъ и отъ държавата,; На работа 62,000 мотори.
Складъ отъ английски бензинови; мотори, хоризонтални, а не вер
тикални, отъ 3Vi и 5 конски сили, за работилници, за помпи, за куку|
— рузоровачки и up. Много солидни. ——:
i
Складъ отъ помпи,'трансмисии, француски каиши, ковани колела,
Ьамомазачни бронзови лагери отъ Парижъ отъ 25 до 80 милвм. диаметръ.
"
Холандски мелнични камъне, изкуствеш, не се коватъ никога,
само каиалигв се отварлтъ веднажъ въ'10—15 дни. Брашното лрввятъ
на паспалъ почти, задогюляватъ всекиго. Трайность голъма, дебеш. По
ск&пи отъ французекигв, но по евйни, защото н^ма .нужда отъ склшъ
каменарь. Благодать за селскигв моторни мелници. Пращаме брашна
\
^
—^мостра. Доставить се по порж.чка.7——;—-—- ;
Инсталираме мелници, индустриални фабрики, парни и газоженни фурни,
хл'Ббом'Ьсачки, водопроводни трлби. Доставка разни
"машини и инструменти.
——
Комбинирана машина за рендосване, за ръбове, за дупки, банцигъ и
;
циркуляръ — всичко на едно мъхто, работяг ъ едновр^мено трима,
_—
нуждни 5 конски сили.
Централно отопление, водно и парно, въ стари и нови кжши, хо
тели, бани и пр. Марка „Идеалъ" отъ, английската фабрика National
Radiator C^, L-d, London. Дв* трети отъ материялит-Ь за централно ото
пление въ свъча- излизатъ отъ тази фабрика и шествхъ й клонове.
Специална малка печка за 2—3 стаи и; за домашни бани. Котлит-Ь с л
прибрани, малки по обемъ, лесно управляеми,, съ силно кръстосване на
водата съ огъяя, силенъ ранг.еманъ, най-икономичнй и бързо-д^Йствую-,
:
-а—. щ И , Разучьаме плайове и инсталираме.
Искайте свъдения отъ горния адресъ.

Здр„вигЬ основи а а дружеството почиватъ върху мощния принциаъ:

Единъ за всьшш м вснчки за единъ

Затова, застрахованите, при др^жеавото, само като подържатъ застрахов
ките . си съ годишни вносове най-ивносни и при условия най-либерални, еж
негови равноправии членове, участвующей ьъ управлението, и рвчалбитгь му:
" " " чл значи неговитгь ступани. „

70,% ОТЪ ПЕЧАЛБИТЕ ее раздаватъ на членоьегв му въ форма на прогресиьенъ дшшдеидъ. Друга часть отъ печалбите дослужва за образуване
фондове за сСщеиолезни цели: даване помощи на заболъ-ли членове, по•
стройка на санитариумъ за е/ьщи'гв и пр.
; .
МАТЕМАТЙЧЕСЬИ РЕЗЕРВИ, на сума 1,б2ь,о0о лева, единствената солид
на гаранция за веЬко застрахователно дружество, е л пласирани изключи
телно въ държавни, и гарантирани отъ държавата ценни книжа, всичките
•it
депозирани въ Българската Народна Банка.
110ЛИЦИ1Ф^на,дружестьрто:,сгь въ сила и презъ време на война, безъ
-,-•• всекакви,предварително плащани склши допълнителни премии.На.,,тич и.друга НЕСРАВНИМИ ПРЕИМУЩЕСТВА, дружеството дължи
.;\
,v; постигнатия до сега.и безспирно увеличаванъ усп-вхъ.

№
-*ъ

Грандъ Хотелъ

!съ 104 елегантно мобелирани стаи, 4 фамилиярни салона, парно
?отопление, електрическо, осветление, асеансьоръ дмашина за из
качване), 2 АЫиМОЬИЛА съ по 6 места возятъ пжтницитъ отъ
|s
, гарата и обратно ,
' ^ ЦЪНИ: легло отъ 1'50, стая самостоятелна,отъ 2 лева нагоре.

|

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Ц
За желающит-в да ннеталиратъ кмнешатографь.
Л Прочутата фирма за кинематографически апарати

| ;
К а ф е н е ю с и ш ш ц а (българска и немска кухня,)
з С л а д к а р н и ц а н Омрарма, сервира се по листа и табелдотъ.
)

ПАТЕ ФРЕРЪ - ПАРИЖЪ
оферира:

ГТ—
ЦЪНИ УМЪРЕНИ ^—-~-<-. _
Н
! ] Цр-дмии за хотелъ и гостилница
*Т^™^%™.
Безплатно пренасяне
на i-да иаеажерит* съ автомоомли »lord tt отъ гарата до хотела и бОратно.
<*мЯкЗЯм

Комплектни инсталации за кинематографи движущи се отъ градъ въ
градъ, състоящи се о т ъ : моторъ съ бензинъ, динамо,- тамоло и
комплектна кинематографическа машина за лева 32и0. Кинемато-'
графически машини за театри отъ 550—2000 лева съ платено мито,
1
' =" франко вевка гара вь царството. "•••• '
=
Главенъ пр-вдетавитель за Бъргария:
,

аш

БЕЗПЛАТНО ЛЕГДО.

Инж. Викторъ Ч Албертели.

Шато се знае, че всеки ш&тшшъ плаща отъ гарата до който и да е
;хотелъ и обрагао по 2 лева, всичко 4, то плшшкъ, койтоfще,пръч
стои само една вечерь въ столицата м ако спи въ

Р у с е , улица Александровска ' № 143'.
Каталози гратисъ, проекти и оферти за голЪми ин
сталации при поискване.

^•ишянгпст Грандъ Хотелъ «Булевардъ* ••—••••
месечни абонаменти въ гостилницата и за въ кякщи при
много умерени цени.

НА

4
\ I

a

Манифактура на едро и дребно. Основана въ 1848 година.

Като представители и депозитори на фабриката

HEINRICH KLINGER
•?ЕГ

fit •,

i

ИМАМЕ ВЪ СКЛАДА
СИ голФмъ депозитъ
отъ вс-Бка'кви голе
мини и качества мушамби, особено по
требни за житари.
МушамбигЬ еж. съ пи- 4.
ринчени халки й служатъ за покриване ia
храни, разни стоки,
коля и нр. Отъ сж; . щия платъ приготов
ляваме пр-вшиво (джи-

ч&

* Jl* v - J > ,

S

билниций опанджапи (имурлуци).
ИМАМЕ СЖЩО палатки офицерски и войнишки, парусинови кофи и
брезенти за войската.

Мостри изнрал1,аме даромъ.

I

Агентурно-комисионерека каитора,
„РУСКИ ИМПОРТЪ"

|

София, Булевардъ „Мария-Луиза", 64.

|
I
В
в
I
|
1
|
|
В

Представлява и доставя всекакви руски стоки само направо
отъ фабриките, а именно: доставя всекакви гумени изделия, дрогерийни, парфумерни, аптекарски препагати, прахъ за дървеници,
масло слънчогледово, чай, самовари, плодни (фруктови) есеиции
имасла, гжбени тапи, сухъ квасъ, медицински сапунъ, гършица
на прахъ, руска водка (ракия), земледълски орждия и много други
видове предмети.
Благодарение на добрата и правилна експедиционна организация
тукъ въ (България) и въ Русия иорлчкигб се изпълняватъ необик"
г новенно бързо и акуратно.

В
о

Провйвдиалнит* посетители на столи
цата ще наэгйрятъ въ магазина ни всич
к и манифактурни и ганалтарийни стоки, В
О
о
О Ьотови блуви и годФмъ изборъ отъ париж!йит* корсети „С. Р. а 1а Sireno
la premiere
44
z===
marque da monde ===__—~
4.

Въ с. Караново — Ново-Загорско.
Съобщаваме на интересующигв се, че въ инсталираната си фаб
рика, съ модерни Европейски, дърводелски и железарски машини, дви
жими съ моторна сила, произвеждаме:
1. Землед-Ьлчески въялки, система „Идеалъ";
2. Сортировачки (дърмонячки), специално за житари;
• 3. Кукурузоронячки: едно и двугърлени, съ и безъ в-втрилникъ
и апаратъ за отдилане на кочаните;
4. Грапи, за влачене на ниви;
5. Модерна пчеларски кошари и разни други дървод-Ьлчески и
жел-Ьзарски издвлия.
Фабричните ни издвлин, по качество и цйни копкуриратъ
другитв.
Търсимъ честни и д-Ьятелни агенти, за въ България и вънъ отъ
нея, при най-износни условия и добри тЬмъ приходи. Желающитв
да се отнесатъ до горната фирма, за подробни сведения. ,

Съ почитъ: Бр. Стойкови.

:

Чимшировъ & Сребровъ
В А Р Н А.

екелдидил;

АНОНИМНОТО ДРУЖЕСТВО

_?>

БРАТИЯ СТОЙКОВИ.

София — Русе — Свищовъ

Агентура и Комисиона. -

Ориенталска машинна^фабрика „ЕНЕРГИЯ"

„ГРАНДЪ ХОТЕЛЪ БУЛЕВАРДЪ".

х

Ш ~"
Ж'
пятит

Представителство, комисиона,

]ще има НЕ САМО БЕЗПЛАТНО ЛЕГЛО, но ще икономиса даже
? ',:-.• .... .
единъ или двалева. ; ..-:••,
j
I

Ji^ Г Д В Р Н Д Г

Техническо оюро-

ф^Осиовано на нърви май 1905 година въ София.
Да 1. 'Xll9.il г., т. е. само за 6 години брои 8,270 члено-—г-пггве, застраховани ва 26,955,250 лева.
.•

*'"*

на

БР А НЕ Е 0 В Ъ $ С и.е, ПЛОВДИВ Ъ.

Ч -И НвО В Н U Ч Е С К О

ШШЕМ. ШИОБШАСТРАХОВАТЕШО Д-ВО

,"•;*'

Н2|'

в ъ у л . , Л Е Г Е " - № 6. Комплектни спални ( о т ъ 5 0 0 л . нагор-в), трапезарии разни, салони, градински гарнитури, универ
сални столове за почивка (Английски о б р а з е ц ъ ) й други.
Ц-вни много износни, р а б о т а първокачествена и 1«атериалъ импрениранъ.
, ; ^ л?г
Посвщението на магазина, б е з ъ ; принуждение за по
купка, се желае.

Технически свЪдения безплатно! Поискайте каталози!

i г':., • 1Щ&*^?г*^'«-^'

Представителство.

ЗА. .

'

.

•

•

•

•

•

.

•

•

търговия еъ машини и технимееш ир%двриятия
БИВШЕ

ЕВГЕНИЙ БЕЛЕСЪ
ВАРНЕНСКИ КДОНЪ.
Пр-впорлчва своит* най-усъвършенствувани-

Vr

zzz: ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ И ПАРНИ В Ъ Р Ш А Ч К И —
Сжщо и всвкакъвъ в и д ъ :
МОТОРИ и ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ.
• Оферти се д а в а т ъ при п ъ р в о поискване.

W

•

%

Ц "В Н И У МЪ Р Е Н И. - S 1
Условия ва нзнлащане най-либерални.
Гаранция най-снгурна. •'..•• /: : ^'? ; ;М^
Печатница

Зора* на Д i К о с г а а д в ь - В а р и в .

