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LE РНАКЕ DU COMMERCE.

За странство! > '
За година. , 30 лв.
. 6 м-ца. . 15 лв.
винаги предплата.-"

гармонденъ редъ на 1-ва
стр. 1 лв., на 11-ра и «'
стр. по 70 ст. на IV-та
:
• стр. 20 стотинки.
И по-ввчо обнародвали)*
св прави особенно/споразунвнио. j ?." с'.;,
Съобщения, ржкошЦи^*
суми св изпращат* дв^
уредника: П. Драгулевъ.

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

Единъ брой 10 стот.
Едннъ брой 10 стот.

Телефонъ въ Варна № 223. - '
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Клонове: Варна, Русе,"София, Пловдивъ и Сомовитъ.
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АЛЕКОАНДРЪ П. ХРИСТОВЪ
).:£::. t ; ; КОМЙСИОНЕРЪ-ЕКСПЕДЙТОРЪ (отъ фирмата Л, Христовъ 8 С-ие въ Варна)
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^ Номисиоиа, експедиция, покупка-продажба на стони.
Телеграфически адрестъ: Христовъ.
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АМЕРИКАНСКИ В Ъ Р Ш А Ч К И

ФАРКАРЪ
Специално пригодени за нашить "храни съ и безъапаратъ .
за дребна плъва. Вършачкитъ ФАРКАРЪ еж "ай-производителни, здрави и практични за работа; лекоподвижни й
" пригодни за движение изъ нашитт. пжтища.

ГДШ СЕ ВЪВЕДЕ ф Д Р Н Д Р Т , Т Д Н Ч Ь Д Щ Р Т , НЗНШЯ
всички други вършнчкн; а Фшшвито машини работятъ
; ^ ; по ц^лия сввтъ.. ;
:; \ '

8W

Месробъ Мурадовъ
АДВОКАТЪ.

Писалище срЪщу Онрджния Сждъ.
Телефонъ № 354.
ВАРНА.

ПрЪдставителство и, депозитъ.

Днгло-Дмерикански Търговски Музей - София.
Ул. „Витоша" :№ 15.<

П е ч а т н и п а „ S o p я",

Телефонъ № 1192.

Варна.

Въ човешкия животъ вма единъ ] съадаватъ ни тегло и м&ки непоно
афоривмъ, който гласи: „грешката на i сими.
| едпа минута съставлява мжка и го- i Това тегло, тия мжки трЬбва да се
I ресть на ц'Ьлъ животъ". Въ единъ прЬкратятъ, трЬбва еднъжъ за винаги
;
момеитъ на политическа и морална I да се пр'Ьмахнатъ и колкото по-скоро,
слабость пие изгубихме Одринъ и, | толкова по-доХфъ- —- толкова по-лесно;
заедно съ него, изхода на Егейекото отъ друга страна, това ще требва да
море; при Деде Агачъ, а това състав стане сега, ващото бж,дащите още полява, днеоъ за дпесъ, нчй великото лоши памЬрения на турцитв спрвмо
нещастие за нацията ни. То ще със наоъ и особено спрЪмо пазенето на
тавлява велико нещастие до край за тая територия отъ нашитЬ законни и
нацията ни, ако слЬдваме политика справедливи аспирации, се виждатъ
та на раболепна търп'Ьливость, от- отъ усилените приготовления около
стжпчивость и гузность, ако раздора Димотика, Кудели Бургасъ и Одрипъ,
и ината ни така зашемедявада но мо- които се укрепяватъ и снабдяватъ*
жемъ да мислимъ и се упомнимъ — съ войски отъ всичките родове оръ
ако политиката па морална слабость жия: около Димотика и Кулели-Бурни заставя да ивпущаме единъ подиръ гасъ" всеки ш&тяикъ' вижда да рабодруга всички благоприятни моменти, тятъ на фортификационна работа съ
които ни ее прЪдставятъ за да попра- стотици работници — амелета; около
вимъ грвшката си отъ миналото и да Одринъ работятъ десятки хиляда аме
изпечеламъ" отъ изгубеното, ако не лета, строятъ се 10—12 нови форта;
повече, поне въ границите на Одринъ прошарени са всички укрепени хре
до Мандра, т. е. попе оная територия, бети еъ шосейни п&тища и съ теснокоято се прЬр^зва съ железницата колейни железнопжтни линии; очеотъ Свиленградъ до Софлу и която бийно е построяването на Марица
съставлява пр-Ькъ и пай бливъкъ пхть мостт, върху който е прокарана и
за обединението на стара сь нова тесноколейна железнонжгна линия,
България, но въ днешното си поло съединявайки историческия "Хайдаржение представлява една колкото не лъкъ съ знаменитото Папазъ-тепе.
преодолима, толкова и опасна въ Всички тия съоржжения с& нови —
вевко отношение за политическите и въ войната презъ 912/13 г. г. ги нйнационалнит-Ь ни nnTt реси преграда, маше. Те пе имъ еж, потрЬбни за дру
като преобръща нова приегейска Бъл гиго, а предназначени еж намъ да угария, формено, въ една колония за кааттъ упорство, насъ да заплашатъ,
намъ да нанакостятъ, насъ да заетастара България.
Факта, че првзъ юли 1914 година вятъ да се откажемъ отъ правата си
Турция затвори тоя пжгь, като въ придобити съ кръвьта на 20 ) хиляди
продължепие на почти двЬ седмици войници и съ унизителния договоръ
.
не ни допусна да ее сношаваме съ отъ 1913 година.
Ние видЬхме съ очите си всичко
Деде-Агачъ и фактигЬ, отъ другастрана, че "държавната й власть съ това, което става въ тая турска те>
голвма 'прйдомисъль ежедневно ни ритория и изпитахме въ душата си
указва по никоя и друга пречка, като всичките мжки отъ презрителното и
спира и 8акъсн'Ьва по 3—4 и 10 ча унизителното отнасяне на турците
са треновет'Ь, които возятъ наши п&т- къмъ българите, които минаватъ прЬзъ
ници; че тарашува въ нашата поща, сжщата територия и казахме въ себе
както си ще и й* причинява "годами си, както би казалъ всеки българивъ
закъснепия; че обискира пхтницитЬ и всеки нашъ държавникъ: „сега или
или ги тр<тира като затворници, за никога!". И, ако Турция презъ 19ТЗ
ключвайки ги въ вагонигЬ и забраня година, по съвети чужди или по свои
вайки имъ да надникнатъ въ турска авантюристически побуждения, напад
територия или да погледнатъ прЬзъ на и отне тая съ кръвь придобита
прозорцитЪ на заключените вагони; отъ насъ територия, то защо и ние,
че не се стеснява да третира и же- по прецедептъ да не изполауваме мо
нитв най-безогледно дали се ватрогва мента да ой я йземемъ? Ей тъй, па
техния срамъ и пе сеунвзява гЬхна- — да проводимъ една дивизия да ота честь; че ежедневно промвнява купира железно-пжтната линия и да
ш&тпитй разписания на влаковете пи, заседпемъ тамъ. Правото' днесъ не
безразлично за п.ътпици ли или за ли евъ силата? И Бетманъ Холоегъ,
отоки еж, като ги пропуща да прЬ- канцлера надъ каицлериае не каза ли,
минаватъ н-Ькога само нощно вр'Ьме, че „договора", това е книга бЬла,
а н'Ькога само деая — по свой проив- кпига която човЪкъ може да употре
волъ; че най-безобразно поевга върху би въ отхожето место? ТурцитЬ въ
българ товарни тренове и задържа тилъ ни нападнаха и ни отнеха тия
вагони (случая съ; гадт ржанитв напо- мвста, въ правото си сме да напрасл-Ьдъкъ 120 вагона съ оризъ, синь вимъ сжщото.
камъкъ и др. стоки не е едипетвенъ),
Ако Турция са позволява да нару
като заграбва припадлежащатв на бъл шава нашето пай-свято право лично
гарски търговци стоки и т. н. и т. н. да се ползуваме отъ свободно плтуговори, че тази територия се държи ваве и да развиваме търговията си
отъ съсЬдката иай-маого да пакости безпрепятствено ; ако тя си позволява
па интереситЬ пи и цинично да ни най-вулгарнитЬ деяния спрвмо лич
провокира.
ната неприкосновеност на ясените и
Но днесъ тъкмо тая територия « децата ни, когато нжтуватъ по тая
неизбежно нужн» поради обстоятел линия; ако нашите стоки ставатъ
ството, че като е затворенъ Босфора, плячка на турското грабителотво; ако
като пе е възможно да се сношаваме турския цинизмъ расте ежедневно тол
пр"взь ДарданелигЬ съ далечнитЬ и кова повече, колкото тЬхната боева
по-близки европейски и отъ другит'Ь готовность, растяща подъ прикритието
континенти тържища; че дв-Ьтт* ни па приятелството и братството, става
пристанища на Черно море—Варна по-голема, по-крепка и по-силна, пие
и Бургасъ стоять въ бездЬйствие й не трЬбва да се лутаме въ овчедупълно мъртвило, защото еж затворени шия, а преко и бойко да действува
и изолирани съвършено отъ св-Ьтътъ, ме — просто на просто да ой окупира
намъ остава единствено пристанището ме територията Свиленградъ—Мандра.
Деде-Агачъ да проникваме въ И'Я Въ настоящия момеитъ тая територия
тържища по море, а това проникване има прЬскжпата цена, че ще даде
е невъзможно и н-Ьма да б&де въз животъ на страната пи — ще открие
можно, ако нвмаме пълноправность и пжть на търговията ни и ще припесе
свобода въ преминаването, ако така благодать за нацията пи.
нагло ни се затрънява п ваетрагаава
пжтя прйзъ Одрипъ — Димотика —
Мандра.
Тая пълноправность и свобода не
мислимо е да я имаме пито днесъ,
пито никога въ други вр-Ьмена по
- приятелско и със-Ьдско право съ по
Пашкулиото производство въ ново
литически договори и съ търговски придобития градъ Софлу и околията
конвенции: турчина, вари го, печи го, му е, което придава цена на тоя съ
всЬкога си е турчинъ — за договорите скжпа юнашка кръвь придобитъ кжтъ.
и конвенциите счупена пара пе дава, Отъ нееднократно писаното въ вЬдослука всекога е па коленото му стникътъ ни се знае, че и миналата
и удаде ли му се случай, той не се негова слава се отдава на качеството
церемони нито съ правата, нито съ на пашкулите му, които не еж над
свободите, придобити чрезъ договори минати въ никой другъ к&тъ на свЬта;
и конвенции отъ другитЬ нации. Ние тЬхъ по доброкачеотвенпооть ги цЬвидехме какъ турците зачетоха Лон нятъ на всекжде въ европейските и
донския договоръ; ежедневно вижда американски центрове па коприпопроме и изпитваме горчевиппте отъ тех- изводетвото, найскжпо ги цЬнятъ оба
ното изпълнение и на Цариградския че въ Франция и въ Италия. Въ софпротоколъ, съ който е освЬтеио пра лийеките пашкули и французите, и
вото и свободата ни на безпрепят- италиянцитЬ трошатъ, при нормални
ственъ пжть за пжтницитв пи и за времена, много пари. Ео тази година и
превозване на стокитЬ ии. 'ТурцитЬ французите и италиянцитЬ с& въ
както иахално потлшкаха Лондонския война. Францувски и италиянски тър
договоръ, така по угодата си суспеп- говци па пашкули невероятно е да
• диратъ в Цариградския протоколъ и се явятъ на оофлийското пашкулио

ч

УСЛОВИЯ НА-ИЗПЛАЩАНЕ НЙ-ЛИБЕРАЛНИ.

Андрей Момеринъ
ФНБРИКП
за кожи и кожени издвпия

Специалитетъ ;
ДАМСКИ ЧАНТИ.
Габрово.
ЭЕ

ЭЕ

ЭЕ

J

ЭЕ

тържище да купуватъ съ поть и кръвь
накараната тази година стока, l ^ p жището наближава да се открие къмъ
половината на идущия юни мЬсецъ.
Ог§ здравословното състояние иа бубитв и отъ методичното имъ хранене
и отгледване, зависимо и отъ пълната
пригодность на времето въ перио- ,
дигЬ на спането имъ, пашкулите обЬщаватъ да бждатъ и въ големо изо
билие, и extra по качество. Това еж
подушили разни спекуланти, които
като силуети се явяватъ въ Софлу
да вдъхватъ безнадежность на произ
водителите, относително продаването
имъ и прдготвятъ почва да ги купятъ тЬ на мъртви цЬни, а олЬдъ това
да ги изнесатъ въ европейските^ тър
жища, те да ивпечелятъ двойно и
тройно, а производителите да не ивползуватъ нито труда си. Т е добре
внаятъ, че при големата пашкулна
неурожайность въ Ечропа, най-много
въ Франция и Италия, суфулайскиге
пашкули ще ое продадатъ тамъ ще
ги по^латятъ — ще струватъ, бас
нословни цени и подмамватъ недо
бросъвестно производителите, които
при липса на организираность въ тър
жището, не могатъ да се сдобиятъ
съ информации, относително цЬните
въ Европа.
Като имаме предвидъ новото не
организирано положение на суфулийското пашкулно тържище и заблудата,
въ която се поставятъ производите
лите на пашкули отъ недобросъвестни
спекуланти, ние правимъ най горещъ
позивъ къмъ добрите и честните пашкулотърговци въ царството да се отвоватъ на тържището; т е ще спасятъ трудолюбивите пашкулопроизводители отъ обира, който имъ се
тъкми отъ злонамЬрени спекуланти и
ще запазятъ реномето и стабилитета
на тържището. Направеното отъ доб
рите български търговци ще бжде
актъ на високъ патриотизмъ; това
ще бжде големо насърдчение на про
изводителите н сжщевременпо нео
ценима полза 8а цЬлата страна.
Ние призоваваме отъ д&ното на ду
шата си истинските български капиталисти-търговци заслужено да уползотворятъ капиталите си, но и още
по-заслужено да дадатъ своето ценно
насърдчение на едно скжпо отече
ственно производство, което лоши или
пришолци, за нищо немилеящи, тър
говци съ единъ замахъ целятъ да
разрушать.

НПЕЛЪ

къмъ търговци* .на пашкули.

Състоянието ни погёвитЪ.
(Сведопия до Варненската житпа бор.
са отъ кореспондентите въ житарския й райопъ).
i
(Продължение отъ брой 633). ;
Тара Вьлчи-Долъ. Изобщо зимните
и летните посЬви сега отиватъ мно
го добрв. Но падналите напослЬдъкъ
дъждове, които продължиха отъ 10
до 14-й т. м., донесоха твърде голЬма полза, както па зимнитв сжщо
и на лвтнитЬ посеви.
Забелеэа со напослЬдъкъ много
малко мана върху зимните посЬви,
но не е врЬдпа, понеже е съ малъкъ
размЬръ.
Гара Лесичери. Въ раойна на га
рата ни 31* отъ нивитЪ еж добре, а
Ч* иматъ ржжда и еж съмнителни, че
не ще могатъ направи зърно. Ече
мика ще даде добра реколта. ПролЬтните посЬви еж добри.
Дъждовете, които паднаха напослЬ
дъкъ повлияха много добре, както
на зимните, сжщо и па пролЬтпитв
посЬви и се има надежда да се подобрятъ раждивите жита.
••. ; .
Гара Капепец*. ЗимпитЬ посЬвп
за сега отиватъ м н о г о д о б р е
съ малко изключение на житото. Пад
налите дъждове па 14 того, може би
и него ще подобрятъ, вабЬлЬжително
е, че миналата годишна ржжда, коя
то бе по житата до сега липсва.
Пролетните посЬви до сега, освЬнъ
овеоъ и фий нищо друго не о по
никнало, макаръ и сЬяно, а повечето
отъ кукуруза не е гасЬтъ. Сега олЬдъ
падналиятъ дъждъ, вероятно е да се
засее повече, макаръ и късно —. на
деждата не.е загубена.
Въобще падналиятъ дъждъ, щ 0 бжде
блабоприятеиъ за пролЬтната, даже и
за зимната раколта.
»•
Шумен*. Състоянието и развитието
на всичките зимни и пролетни йооЬви
въ района ни е добро. ПрЬзъ мина
лата седмица паднаха доста дъждове,
които ще отразятъ много благопри
ятни за всичките посеви, Въ.нЬкои
села се забЬдЬзва житната ржжда,
обаче въ много слабъ равмЬръ и коя-"
то, ако не ее увЬличи, нема да укажд<
никакво влияние па върното.
J?
Прислав». Състояпието на trocf| s
вите въ района пи е добро. Особено
ечемика, овеса, ржжьта, бобовете,
кукуруза, за сега ож отлични, фий
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ср-Ьдно, относително житата на м-Ьста работа, всЬкп ще се съглаои, е пе- и пеуборимо ддатъ да цотвърдятъ, че
Министерството на въвшнитзЬ ра
отлично, на м-Ьста ср-Ьдно и оъ см-Ьсъ понооима ва търговията; това е рав черния турокн кабинетъ тарашува въ
боти
и ивпов-Ьдаппята, като нр-Ьдава
отъ фий, по отъ падналит-Ь папосл-Ь- носилно съ оисизъ на правото на но пощочскитЬ паши сумки. Много отъ
дъкъ дъждопе, в-Ьрва се, че ще се вобългарските л-ърговци да търгуватъ, търговцит-Ь въ Варна, получили писма горното, моли Главната Дирекция иа
подобрятъ. Но появяването на ръж Другъ фактъ: по' закона за акцааа. отъ странство, отъ държава, съ които ПощатЬ, Толеграфит-Ь и ТолефонитЬ
дата
ва н-Ькои м-Ьста на района ви ивпратоната отъ одно м-Ьсто въ друго Турция не е въ. приятелски отноше да нареди потр-Ьбиото да no t'o до
РПННСТПРНО ЙПбПИКО ВЪ ц а Р с т в о България, въ която
има се страхъ да пе остапе зърното спиртна или друга напитка, тр-Ьбва ния, хвърлятъ ощо по-гол-Ьма ов-Ьт- иущатъ въ страната колети отъ ТуркДПИъшьии ipuufiiuu c o изработпатъ изключително
слабо; ако не се побърка, ще има да иде и се пр-Ьдаде на м-Ьотоназна- дана за дЬйствоята на тоя черенъ ция съдържащи : вълна, кожи и др.
| животински произведения поиридруфинни деликатесни сладкарсни артикули и консерви; бонбони
добра реколта.
чението ой на адресанта до 5 дни, кабиненъ. Бевъ да има причини и жени съ надлежно визирани отъ пагаоколадии,
ф р а н ц у з с к и дражета, английски кекъ, бисквити
Гара Докулиница. Зимняцата за въ противенъ случай отправителя под нужда, тия търговоки пиома, на пъть шит-Ь консулски власти санитарии
сега е ср-Ьдна и почти навр-Ьдъ се лежи на глоба. Жвд-Ьзнопътната ли огъ Деде-Агачъ за Варна, съ измък свид-Ьтелства.
(фурсецъ), фруктови сиропи, сладка, мармалади, локуми и
яви „Черненка", ечемицитЬ' добри, ния Джонксионъ, по която се изпра- нати и занесена въ Цчриградъ (ца
консерви о т ъ всички видове зеленчуциГлавната Дидокция на пощат-h и
овеса също, кукурузит-Ь на 7s °Ще щатъ напитки отъ Гюмюрджина за риградския пощеноки щемнедъ, олопе съ засЬяпн по причина ва н-Ьмане Ксанти или други стапции, има свои женъ върху т-Ьхъ свид-Ьтелствува това), up. е вече равиоредила потр-Ьбното до
особени правила, по които до 8 дпп Сд-Ьдъ като съ отваряни и прочитани овоит* органи.
дъждове.
Дъждове паднаха много слабо въ тя е свободна да пе пр-Ьнесо дадени тамъ (външното състояние па писмата
Vs о т ъ района ни по останалата часть пратки. Именно, че Джонксионъ на потвърдава това), бавени съ около по Аномалия въ разпоредбата.
Месарит-Ь въ Ксанти продавать ме
н-вма.
вр-Ьме не е пр-Ьносалъ изв-Ьсгпи пи 20 дни и така съ пратени по м-Ьото
Гара Невша. Реколтата ва настоя тейни пратки вт Ксанти и други м-Ь назначението си. Ако това не о така, сото .1^0 лв. кгр. Противно на това,
щата година изглежда да бъде добра. ста, съставени съ актово отъ акциз- необяснимо е : защо софийскит-Ь вЬ- кмотствотб, подъ отрахг па наказа- г
Зимнит-Ь пос-Ьви за сега съ задово нит-Ь власти на отправителит-Ь и съ стници пристигать в ъ ' Деде-Агачъ ние, занов-Ьдадо на месаритЬ да про-'
лителни, но напосл-Ьдъкъ на много глобепи. Пита се нима ли да се па- само ва единъ день —'въ същия день давать месото 140 лв. кгр. Нови*веми,
ЗА
м-Ьста падна мана и за папр-Ьдъ мо м-Ьри н-Ькоя леспина да се съобра- на изпращането имъ отъ София, а нови служебни нрава. Но при тая
же би да бъде много опасна. Про- вятъ ' законите . и наредбитЬ съ по писмата едва пристигать въ- същия борба оъ скъаотията на живота чолЬтнот-Ь пос-Ьви бЪха застрашени отъ ложението на тоя клегь къть, на градъ за б дни ? Но со ли пр-Ьнасятъ в-Ькь се поставя подъ впечатлението
'да не поникнатъ отъ сушата, но пад който всичкоwсо е. нахвърляло като.па въ единъ и същи тронь и въ еданъ на загадачпостьта: защо кметството
'^
налит-Ь папосл-Ьдъкъ дъждовет-Ь имъ стръв-ь,
и същи човалъ? Пай-сетн-Ь,; защо: >.пъ Ксанти заиовЪдва да со продава
повлияха много добр-Ь.
писма непорочни, пратени оть Цч |месото но скъпо отъ ц-Ьнит-Ь, по които
риградъ, достигать въ Варна на вто го продавать самит-Ь мосари ?,.,
Представители и кореспонденти въ всички по-главни
Дъждовет-Ь изобщо съ навр-Ьмо и
рия
день, а тая писма да се банять
градове въ странство.
съ припеели полза, почти па всички
ц-Ьли 20 дни между Деде-Агачъ, Ца- Доставката на соль.
посЬви.
риградъ, Одринъ и Варна? Необ
Главенъ акционеръ: Българска Кредитна Банка
Погнатата първостепена и солидна
Гор. Орпховица. Огъ начело зимяснимо, наистина, ако турцитй р-Ь- търговска къща К. Берлиновъ & С-ие
нитЬ пос-Ьви първЪха много добр-Ь,
„ГИРДАПЪ''.
^
а
Констатирано в, че писма и п-Ьст- катъ: „иевинни сме , тупа. б-Ьда е.
въ Бургавъ, чр-Ьвъ нашия портъ въ
обаче въ житата се появи ржждк,
Телеграфенъ адресъ: ТРАНСБАЛКАНИЯ.
Деде Агачъ, съ гимията „Св. Георгии",
която при скласяването пе дава във- пици, изпращани.отъ провинцията на
можпость па класа да расте. Ечеми стара България, напрнм-Ьръ, отъ Русе, По държавните доставки.
тия дни достави и разтовари 110 ва
Вр. Телефонъ 1178.
цитЬ съ дшого добри. ПосЬтвя ьуку- Варна, Бургасъ, а въ п-Ькои случаи,
Министерството на финапсигЬ е гона морска- Нортоайтска соль. Сольта
Международни транспорти по Специална служба за трансруп. е изнЕКналх, а който пе бЬше даже и отъ столицата, се получаватъ изпратило до счетоводствата при диви- о б-Ьла, суха и чиста. Веднага сл-Ьдъ
зас-Ьтъ досога по прнчива, че влага въ Деде-Агачъ на петия депь отъ от зиит-Ь и счетоводствата и дирекциит-Ь извършването на митническитЬ и дру
сухо и вода.
портъ съ мобилни кола.
п-Ьмаше, но отъ два дни имаме дтждъ правката, имъ. Н&опаки, констатирано ва задние окръжно, съ което со да ги формалности, съ която работа; бЬ
и ще даде възможпостьза sac-Ьваното е, че писма, пратени отъ Деде-Агачъ вать нареждания за ограждане инто- натоварена комисионо-експодиторска, Вжтр-вшни транспорти.
Складирвание стоки.
му и този дъждъ поизми болестьта за провиициалнитЬ градове въ стара росит-Ь на съкровището при произ та къща на г. П. С. ПОППОВЪ въ Де
България, се получаватъ па третия веждането на„търговет-Ь и сключване де-Агачъ, сольта се пусна въ про
отъ житата.
Специална групажна служба
Рекламации на надвзети
Гара Телигиъ Е-еппгЬ посЬпи как день въ местоназначението си. Пи договорите ва. разнит-Ь доставки а дажба. МъчнотиигЬ и-рисковет-Ь, при
Виена-София, Варна-София,
то
житото, ечемика и ръжг.та съ въ тахме, ннй-ианр-Ьдъ, защо е тая бпв- постройки, както ц, up a извършването които е станала.тая доставка съ не
превозни такси и мита.
въобразими; но къщата К. Берлидобро състояние, така, че споредъ съ- пость, когато се знае, че въ нормални и приемането на същит-Ь.
Бургасъ—София. •
повъ & С ие не е жалила и по жали
бранит-Ь св-Ьдевия етъ голата па рай врЬмена отъ' Борлинъ се получаватъ
Аванси срЪщу стоки (вараннито трудъ, нито грижи,, ниго ср Ьдона ни, ако п-Ьма нЬкоя стихия, ще кореспонденциит-Ь за два, а най много За чуждестранни сребърни
Обезмитявания:
тенъ кредитъ).
ства, Koi ато става нужда да- достави
даде доходъ до 60—70%. това пама- три дпи, че и отъ Потроградъ до монети.
и задоволи клиентелата си съ стока
лепие па процепта е причината, че ри кореспонденцията се раздава у
Съ окръжна телеграма до митпи- и имено съ стока добра, чиста и Запрол-Ьдьта се указа сушава пр-Ьзх насъ иа четвъртия, а най мяого на
Камионажъ.
' Продажба пжтни билети.
цат-Ь, М ството на финансит-Ь разпо служваща реномото на пьрвостепената
м цит-Ь мартъ и априлъ, 'тъкмо ко петия день; а зпае се и сега, въ не
режда за напрЪдъ вадържанит-Ь отъ къща, която Я"доставдява.
гато да се василятъ иосЬвит-Ь и да нормалното вр-Ьме, коото пр-Ьжив-Ьватъ
пътницигЬ чуждестрани сребърни лю
държавит-Ь,
пр-Ьзъ
които
минава
швей
дадатъ добъръ доходъ то пЬма дъждъ,
и пр. и пр.
нета да не ги обм-Ьнятъ, а да ги
царската
поща
(Ачстрия,
Ромъния
и
Сега отъ 7 того вачочпа да вали
приематъ деповитъ, когато лицето, Сламата за шапки.
дъждъ почти пс-Ьки деаь и до дпесъ др.) пакъ кореспонденциит-Ь отъ ШвейСъобщено е на митницитБ ва'све
ц фия и други държави се получаватъ което ги. носи св себе си не желае
и надеждата да се получи горния про
дение,
че нлеткит-Ь отъ слама и па
на шестой, а най-миого иа седмия деиь; да ги пр-Ьдаде на н-вкое частно лице,
ценгъ е отъ него. Ако но 6tnie пад
мучния конци: за правене шапки, за
което остава въ; страната.
питахме
отъ
що
произхожда
и
ано
палъ послЬдпия, рекоиата щ/Ьше да
които е дума въ авбучния показатель
малията, че отъ стара България ко
е по-слаба.
на.стр;
493.редъ 22, ще со разбира,
Нонвенцията
за
спалнитЪ
вагони.!
респонденцията отива въ повитЬ земи
Прол-Ьтнат-Ь пос-Ьви: овеса за сега
Нубликуванъ е вече царския Указъ, че съ само шити съ памучни конци,
ва
5
дни,
а^
отъ
посл-ЬдиитЬ
иде
за
3
Banque Bulgare de C o m m e r c e
|f=j] изглежда да бъде добъръ резултатъ, дни. Никой пс можа да ни днде от- съ който се утвърждава р-Ьшението а не и ивплетени съ такива-.
а за кукуруза не може да се дадатъ
Сламенит-Ь плетки, у които като
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Ц положителни св-Ьдения, зищото скоро говоръ защо ts това така, И пие ос за удобр-Ьние сключенит-Ь конвенции
и контрактъ съ международната. ко .пдетивень материалъ влиза освЬнъ
таваме
подъ
впечатлението,
че
пощенКапиталь напълно. вносенъ ЛВ. ЗЛ. 7,500,000
[jjj] съ зас-Ьти, н-Ькои отъ селата скоро
скит-Ь работи за и отъ новит-Ь земи мисия на спаднит-Ь вагони и гол-Ьми 'слама, но и памучпи конци, що се
Резерви образувана
„ „ 1,725,000
Щ ще започнатъ копаньта, а по'~н-Ькои ще сл-Ьдватг по общая законъ па не европейски експреси ва.откриване а> считатъ 8а памучни паомантерийви
сега нпкиатъ и споредъ падналит-Ь
Централа п СОФИЯ, Клонове: РУСЕ, ВАРНА, Б У Р Г А С Ъ , ПЛОВДИВЪ, Г А Б Р О В О П=т1
генция въ София Съгласно чл. 12 на шд-Ьлия и облагать като такива по
СИЛИСТРА и ЛОМЪ. •
II II
напосл-Ьдъкъ дъждове, изглежда да уредицата на телеграфат-Ь, пощатЬ и Конвенцията и чл. 27 на- контракта,
ст. 375;
Кореспонденти l i t всичките градове въ България и страиетно
телефонит-Ь,
които
тукъ
съ
пародия
отъ
даде добра, реколта.
правата. ii задълженията, неброени
телеграфа,
пощили
телефони.
Отличния
— Извършва всички банкови операции. —
Гара Разграбь. Зъмннцн: по при нашь приятель г. Стояновичъ, на ко въ т-Ьхъ влизатъ въ сила отъ Л^ 14 Захарьта и ориза вь Ксанти.
Приема суми безъ срокъ въ текуща см-Ьтка съ 5<у0 год. лихва
чина па- падналия напосл-Ьдъкъ дъждъ, гото лошат-Ь хора пр-Ьписватъ тая априлъ 1914 г. и ще траятъ въ про»
Ксантийскит-Ь- търговци;- ва- сега
Суми съ срокъ се приематъ по споразумение
състоянието на тоя артикулъ е отлич
дължение на 30 години, а съгласно поне, доставятъ всичкат-Ь си стоки
в-Ьчна
неуредица,
остаря
вече
да
мисли
Куцува. и продава ц-Ьнпи книжа и чеково.
но, съ изключение на м-Ьстато, които :
чл. 24 на контракта, пр-Ьвь;, всичкото
лани съ били зас-Ьяпи съ кукурузъ съ й да влага трудъ и енергия въ таявр-Ьме на службата но българската oibt стара България -^- съ коне иди
Издава акредитивни писма за странство и пр.
работа,
която
на
всЬкъцЬ
съ
тече
по линиит-Ь С. О. и „Джонксионъ" —
no-слаби, Зимницата почти е на изклаБанката прави улеснения по операциит-Ь ех ц-Ьнпи книжа,
нието^ па вр-Ьмето се модернизира и жел-Ьзнонътна мр-Ьжа, на; спалнит-Ь, ^цринеимов-Ьрая.мъки, понеже едната
сявапе
и
по
причина
на
хладното
вр-Ьприема м-Ьсечни изплащапия на купопи отъ нея книжа, дава без
силоннитв и рестораитнит-Ь вагони на
ме, въ настояще продължава да се подобрява, а-у насъ обратното; вло компанията на спаднит-Ь ваго'ни,-кои- и другата жел-Ьзници оъ царство въ
платни сведения по разнит-Ь книжа, прави аванси ср-Ьщу ц-Ьнии
шава се и се довежда до положението
царство и, осв-Ьнъ ажиото, скубятъ развива нормално и при добри, благо
каиша и пр.
на турскит-Ь телеграфи и пощи; гд-Ьто то извършвай. службитЬ, нр-Ьдвидени. ва рефакции, ва. навла,. ва, шомажъ
приятни условия.
Банката се ванимава съ покупка и продажба на ьърнени
въ чл. Й, се освобождаватъ отъ всич^ (денгуба; и пр. Зависимо отъ всичза всичко казватъ: гелиши гюзелъ.
храни, вагонджилъкъ.,
Ржжь. Въ настояще състоянието
ки митнишки права. Съгддсно пис КИ1-Ь тия несгоди и нр-Ьиятотвия, плюоъ
на този артикулъ е отлично и отдчвна
мото № 41587 отъ 9 май т год. на гол-Ьмата липса отъ захарь и оризъ,
• Телегр. адресъ: „Търгбанкъ"—Bulcombank'.
искласи, прЬцъвтя и прпдължааа да
Главната. Дирекция; >на жел-Ьвницит-Ь цЬнит-Ь. на-тия, два-артикула- съ досе развива норм?лгю'ири благоприят
и пристанищата, цитирания, чд. М4 се. стигнали до 2 дева оката.
ни условия.
отнася до освобождаването на сдалЕчемикъ. Също-както ръжьта. Със
нат-Ь, садоннихЬ и ресторантнит-Ь ва
тоянието на този артикулъ е отлично
гони сам.) отъ мито), но не иотьдру- РЬшенията на индустриа!. съвЬтъ.
и отдавна искласи, пр-Ьцъптя и слЬдъ
• Индустриалниять съв-Ьть при- Мигит-в налози, берии, такси и пр.
15—20 дни смевъ очакване за жетва. По занупването на хранлтЪ.
нистерегвото на търговаята, промиш
Прол-Ьтнит-Ь артикули : бобъ, куку
леността и труда е равгледаль всиаии
Хранит-Ь, които м-ЬсшигЬ комитети Около тютневета реколта.
рузъ, фий, бостани и др. отдавна съ
Но липса на достатъчно кън^дъ и постъпили въ м-ството заявления-! ва
Banque Bulgare do Credit „GHIRDAF",
зас-Ьти и съ поникнали редовно вслЬд- купуватъ, но нареждане на централ юга, Манистерствою на. фанансит-Ь индустриални облаги, както и раэр-ЬОСНОВАНА 1882 ГОД.
ствие падналия напосл-Ьдъкъ изоби- ния комитетъ за общ пр-Ьдвидливость нроучва въпреса дали ще могатъ тю
шилъ н-Ькоа въпроот отъ добъръ халепъ дъждъ, продължаватъ да се раз- или на неговит-Ь делегати, ще се из- тюлопроизводителят-Ь да си послужатъ ;рактеръ. Въ^ сдЬдующая си.Сройищо '
КАПИТАЛЪ, напълно внесепъ лева зл, 4 000 000
плащатъ отъ бапката' по нареждане
виватъ нормално.
ЗАПАСЕПЪ ФОНДЪ и резерви „ „ 1,450,000
3 1 тазгодишната тютюнева реколта дадемь подробнор-Ьшениятаиасъв-Ьта.
на.самит-Ь комитета, които съ ги ку
Рапира. Тази година тукъ въ рай
Централно с-Ьдалище вь РУСЕ
пили и ще со считатъ такива купени съ върви-за ни8ане на тюпоня при
она ни липсва, по причина на неза- за нуждит-Ь на самая комитетъ (мЬ- готвени отъ памукь, вм-Ьато о т ъ к а - Нови таляни въ Бургас ь.
Клонове: Варна, Добричъ, Силистра.
с-Ьване.
Министерството на. вомлед-Ьдието! и
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
стния). ТЬзи храни, по нареждане на напъ и ют^,
Цвлкло.
По
причина
на
пизкит-Ь
държавнит-Ь
имоти е построило оъ
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ оъ срокъ и безъ срокъ ср-Ьщу спестовни книжки
централния комитетъ, ще се. изпралани ц-Ьни, проивводителитЬ отчаяни, щатъ тамъ, където се укаже нужда. Комисионно-е «спедиторска фирма
бургаския валивъ нови 12 таляни.ва
срочни свид-Ьтелотва и въ текущи см-Ьтки и плаща:
'
тази година почти никакви простран
ло.)еае на рлба,. които : що оо? отда»
5% ted. лихва ва безсрочни влогове
J-L ства съ цв-Ькло не зас-Ьха.
въ България.,
-г •датъ
подъ наемь иа- чаогни, ир-идпл
67о гсд. лихеа за влогове съ срокъ една година и повече
гал
Количеството на хранить въ стра
Познатата бургаска комисионно- нриемачи.
Вр-Ьмето
тукъ
ва
сега
продължава
4
ната.
експедиторска фирма.В., &. А. Сара».
^ СНЕОТОВНИТ'В КНИЖКИ СЕ ДАВАТЪ БЕЗПЛАТНО и впоскит-Ь ~
да е хладно.
както и изтеглянето ни оумит-Ь става безъ никакви формалности и
Цр-Ьдписапо е повторно па мЬстпит-Ь чевъ е отворила клонь и в ъ , Д е д е - Износъть на евчива.
Гара Павликени. ЗимнитЬ и прооезъ никакви разноски.
*
Съобщено е на митнициЬ ва св!й
л-Ьтнит-Ь пос-Ьви съ добри съ изклю комитети по пр-Ьдвидливостьта дн уно- Агачъ, къд-Ьто отъ началото на на
чение за раницата, която пе стана по тр-Ьбятъ грижи и се добератъ до св-Ь стоящата година.функционира и окаяна! дЬпиеуяе въ брой 101 отъ-8 май т.>г.
СКОНТИРА ПОЛИЦИ, ОТПУЩА ЗАЕМИ и ОТКРИВА ТЕКУЩИ
причина на уничтожаванието й отъ дения за наличность™ на хранить въ най добри услуги на многобройната е обпародванъ цчрекия Указъ № 30
СМ'БГКИ ср-Ьщу гаранция ня ц-Ьнни книжа, стоки и лични
районит-Ь имъ. Т-Ьзи свЬдення, може си клиентела отъ стара и нова Бъл оть 2.V. т. г., съ който се вабраняв»
наг/Ькоми,
поръчителства.
гария, като ^особено ц-Ьнно уояужва новоизноса отъ пр-Ьд-Ьлит-в на Цлр»
би, н-Ьма да^бъдатъ съво-Ьмь точни
Тия
дни
паднаха,
добри
дъждове,
СЪБИРА ПОЛИЦИ за чужда см-Ьтка.
на района отъ централата ол, пр*д- ртвотопа жодЬзпигЬ лопати^ брадви;
обаче,
каквито,
и
да
съ,
т-Ь
все
щё
които принесоха гол-Ьма полза на зим,1
ИЗДАВА ЧЕКОВЕ И ПРАВИ ПР'ЬВОДИ за по-гол-Ьмит-Ь градове
нит-Ь пос-Ьви, също и на пролЬтнатЬ*. могатъ да послужат на.. м-Ьсиит-Ь видъ,че бургаския порть е въ аълно кирко-мотики, кирки, чукове желЬваи,
въ България и странство.
комитети за ориентиране относително безд-Ьйствие. Позната ни е опитность- домове, тесли и други, подобии ж<з>
Купува и продава ва чужда с/а всички видове ц-Ьнпи книжа
нуждит-Ь на населението въ нов-Ьре- та> сръчностьта и честностьта въ не д-Ьзпи изд-Ьдия.
Условия най-либерални.
нит-Ь имъ райони отъ брашно и други изпълнението на комисионно експеда*
храни. По тоя начин ь по-лесно би се торената ддъжность на г.г. Сирачеви,
Телеграфически адресъ: „ГИРДАПЪ"
изб-Ьгнала възможностьта ' извЬстни които отъ дългогодишно работене съ Изобилие на чирози.
Сноредь свЪденияга на риболов
пунктове да естапатъ съ недостатъч спечелили доброто си търговско /име
ното
отд-Ьление при м отвото на вемно
количество
отъ
храни
и
населе
Фабриканта на спиртна напитки и
и ва това см-Ьсмъ да пр-Ьпоръчамо
копякъ въ Гюмюрджина, г-пъ Н. Ив- нието дч гладува, каквито случаи има па вниманието, на търговци отъ всич лед-Ьлието и държавнит-Ь имоти изо
-вк
as. найотовъ, ни абясни слЬднит-Ь факти, ме пече на н-Ьколко м-Ьста.
ки краища на България повия имъ билието иа чирозит-lr въ бургаокия
които характеризиратъ положението
клонъ, ръководенъ лично отъ г. В. валивъ е небивало до сега. При все
на търговията въ новите земи и спънСарачева. Той е подготвенъ да имъ това, обаче, цЬната ,имъ ва сега е
кит-Ь на която тя се иатъква.\ пр-Ь- Продажните цЬни иа храната.
услужи съ най-гол-Ьмо усърдие и съ 80 лева за хилядата, благодароние
Съгласно нареждането на централ- отлично познаване на работата си въ обстоятелството, че много се ивнаоятъ
София, ум. „Александръ I,' № 6. Телефонъ № 694.
вова
на
спиртъ,
въ
цинкови
съдове
е
гейва Ромъния.
свързапъ, между другото, и.съ мъч пия комитетъ ва обществената пр-Ьд- всЬко отношение.
Капиталъ 10 000,000 златни лева.
нотията' че при пр-Ьминаването на видливооть, опр-Ьд-Ьлянето на продажОткрита станция.
съдоветЬ отъ Харманлий за Деде- нитй ц-Ьни на брашната и другигЬ КолетитЬ отъ Турция.
•Ал
ДРУЖЕСТВЕННО СЕДАЛИЩЕ ВЪ СОФИЯ
Агачъ—Гюмюрджина търговеца е храпи, които се намиратъ въ скла*
Отъ 6 юни н. сг. т. г. жет-взно.
По ветеринарни съображения Ми н&тната станция Филипово (плов
ддъжепъ да оставя въ митницата нари- доветЬ на комитете, ще става отъ
мЬстнит-Ь
комитети
възъ
основа
на
нистерството
на
въпшнитЬ
работи
б
Ь
•
=
АДМИНИСТРАТИВНО СЪДАЛИЩЕ П П А Р И Ж Ъ. = = =
ченъ деноэитъ наравиа съ стойпость на
дивско» се открива за прЬвовъ- на
*
съдовет-Ь да не би т-Ь да се внесатъ въ покупната имъ ц-Ьна плго-зъ разнос- дало запов-Ьдь до Цлрското Консул пътници, багажи, малки колета и ку
J
кат-Ь
по
пр-Ьвоза,
за
млевото,
наемъ
ство въ Цчриграцъ да не визира са чета.
Търговската и Иаотскарна Банка на ВалканигЬ
Турция и да пе се изнесагъ ьъ Гюмюр
за
склада
и
др.
и
съгласно
рЬшегшнта
нитарни
свид-втелста
аа
вносъ
на
вълна
и з в ъ р ш в а сл'ЬднитЬ о п е р а ц и и :
джина. Същит-Ь съдове, когато се но вьпроса на центр, комитетъ. •
кожи и други животински произведе
връщатъ
обратно въ стара България
Скоптира чисто търговски полици, отваря текущи см-Ьтки на
ния отъ 1урция ва въ България. Сно- Книжнина.
въ фабриката, отъ гд-Ьто с ъ взети,
Шд-взо отъ печатъ № 34 отъ сед.
търговци съ поръчители. срЬщу залогъ па търговски полиции
редъ св-Ьд-Ьнията на Колсулотвото, оподлежатъ на същата формалность въ Турцитъ- зноупотрЪбяватъ съ
мичното приложении на „Сьвр-Ьмена
стоки, купува и продава камбио ва странство, събира полици,
баче,
напосл-Ьдъкъ
ваинтересованит-Ь
Софлу, къдЬто се оставя въ митницата пощата ни.
експортьори на тия артикули, по шасъль оъсл-Ьдното съдържание: 1.
приема срочни и безсрочни влогове и т. п.
вторъ равенъ на стойностьта на съдо
Не е само факта, че писмата отъ ради поскъпването и бавиостьта на i-рагично положение,, Гр. Ч^шмедветЬ. допозитъ. Така, че, ако една по стара ва нова България и обратно се
За влогове плаща сл-ЬдпигЬ лихви:
ВЪ
П
8ИВЪ к г м ь б ъ л г
- лЬкари,
добна съдина струва 1.0 лева, търго получаватъ на б ия и б ия день отъ транспорта по жел-Ьзницит-Ь и поради л? т] '£ г°г
ефтинит-Ь
такси
на
колети
до
40
кгр
а) на поискване
^VsV
А ръ В. Ив. Ненов ь; 3. Лроолавъ В-Ь«
веца е длъженъ да внесе 8а нея дза пъ ивпращчнето имъ, което възбужда съб) съ срокъ С м-Ьсеца
5— °/,
ти по 100 лова депозитг; ако спирта мн-внис, че турцит-Ь влоупотр-Ьбяватъ съгласно новата толеграфо-цощенска шинъ, Аа. Протичъ; 4. Печалбат»
S
конвенция съ Турция, били почнали отъ капитала, Ал. Ц Ц-шковъ; 5,
в) съ срокъ 1 година . . . . . .
S'/JVO
е въ н-Ьколко десятки съцове, търго
съ пощата ни, а и копстатиранитЬ да ианасятъ гол-Ьми количества на Ливандръ, равкавь; 6. Отворено нисмовеца тр-Ьбва да депозира двойно по
факти, че писмата се носятъ и пр-Ь- кожи, вълна и ир. съ пощенски ко ДО нрофосоръ В Златарски отъ ПЫ
н;Ьколко десятки стотици дева, Тая
глеждитъ въ Цчриградъ неуоиоримо лети.
Площаковъ; 7. Язъ чуждия печать и пр.
г и ^аитегоотъвЬстнакоирод«вцитв,

Фабриката: ИВ. МАРИНОВъ & С-ие—Варна.
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Първо Българско Анон. Дружество

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТИ
Цщвио ttaiHiiji София, cptuur Пароли щ .

-, Пощата за новите земи.,
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БЪЛГАРСКА КРЕДИТНА БАНКА .ХИРДДПЪ"

S

Други пр-Ьчки за търговията съ
новите земи.
'

I

i

ТЪРГОВСКА И ИШШАРНА БАНКА НА Б А Л К А Н И
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