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Варна —Б^фгасъ,,.1. Юни, 1914 год.

Брой 663.

Б У Р ГА С КО И 3 Д А НИ Е

ИЗЛИЗА:.
въ Варна

За обявления:
гармонденъ редъ на Ьва
стр. 1 лв. на П-pa и III
стр. по 70 ст., на lV-та
стр. 20 стотинки.
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За?година .. . 30 лв.
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.Винаги предплатени.

Органъ за информация, политическа а стопанска икономия,, търговия, земледелие и индустрия.
Уредник:ъ: П. ДРАГУЛЕВЪ.

иродваобенно
споразумение.

П. ДРАГУЛЕВЪ.

Единъ брой 10 ст.
Телефонъ въ Варна № 223.
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Съобщения, рдкописи и
суми се изправдатъ до
,
уредника:
.

СУВСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА и, БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.
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Телефонъ въ Бургасъ № 135.

Единъ брой 10 ст. -^
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Регистровкй на Търговски и Ин
дустриални Марка извършва
м на .твърде износни условия

9
Д drcsso telcgrnphiquE: „SOHOHV

CENTROLE BOURGSS

Telephon № 1S7.

Централи Бургасъ

М. Хаимовъ

И София, Царь Самуилъ 60.
1
Телефонъ 1442.

Стендертъ Ойлъ Компшш въ Ню-Иоркъ
Тешифень пдресъ: „СОШИ"

.'• Прокуристъ при Бур
гаския клонъ на Търг,
Инд. Банка.
-

^И

ВъвЪдение.

ИМЯИНН1_имаме около 80,000

JQ ПрОДипЬкгр. фасулъ (бобъ)

Телефонъ № ДО-

ПРОДВШБЯ Нй ЕДРО: пвтролъ [гозь) ш р н к ш н въ каса, марка
„Peerless American," йвнзннъ, МАШИННО масло, пвчни за
отъ гозь н
латбк амврннансни отъ ectaea величина.
I »ДЦЯ1^«ШШУ1Ч.^.Ш1«|М«та«зи1этия»та^

бъЛЪ, хубавъ, чиетъ балкански, кой
то само въ една вода врива и е
много вкусенъ. Продаваме го изця
ло или по 1000 кгр., въ чували или
безъ,чували. На желающиИ да купятъ съ готовность изпращаме мос
тра н оферта'.

йор- й- Бопджиевъ&г. Димншвъ
:

1в1 и|

,гр. Фординандъ.

^ »я"№аияи»мд^

>0

Вуршсь—Слнвенъ.
§ ; ГолЪмъ складъ = Износни цЪни
Телефони № 72 т - 6 1 .

В

• "Щв9'-

комнсионеръ — еесспедиторъ

Телегр адресъ: Хаджи Иваговъ

4

|

. ... Желъза всички видове; чемберлици, ламарини, калай, бело | |
тенеке, цинкъ и олово. \
•
'
Ц]

ул•:• . ЖелЪзни тр-Ьди (путрели), портландь циментъ, телени гвоздеи, I I
Ц безиръ, холандски-бои, подковни гвоздеи, петлли, тръСн железни Щ
gyg и каучукови,: лопати, кофи и всички сортове дребна железария. Щ
Щ и ;•• Разполагайки ,съ ангажименти за големи партиди правимъ
щ поръчки направо съ конкурентни цени. -

Я

• Б У Р Г А С Ъ.
За телеграми : Д. ЖЕЧКОВЪ,

Българско й it ц и ой е J н о Дружество

5КНвОТВЯИаИИГП|ВЭйй!ГйЯ?ЧЯВВ!1
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Telephon № 109

ФАБРИЧНА.МАРКА.

САМО ПРИ НАСЪ ще намерите най износни цени и условия,
.• •.,•;'••
..'. пъленъ чёшитъ отъ разни

IS
Bi

• Капиталъ 1,000,000 лева.

; ;' Гоернлъ Пенввъ = Бургасъ.

S3 I-•••'•Телефон-к № 109 , .:• : — — ^ - ^ L ^ ^ . . .

колониални, желльзарски и бояджийски стоки

ДОСТАВЯМЕ ОТЪ ФАБР, и МИНИТЪ цели вагони; сурови же-'
лъза. Чемберлици, Шведски железа, Мзхлъци, Черна ламарина, Галванизирэна.ламарина. Телени гвоздеи, Цинкъ, Безирови масла,Кинн
Крокодилъ, Импёриялъ, Джамове, белгийски циментъ хедроликъ,
жел%зни гръди (путрт>ли), каменни въглища, кардифъ,- коксъ, антрацитъ и килимли, Марсилски керемид!', торби калкутски, 2Va либри
и солени, 2V4 либри земни бои, стипца, зачка, сода бикарбонатъ,
захарь, кафета, калай, бакъръ, олово, чугунъ, синъ камакъ, мине
рални, слънчогледови, фъстъчни, памучни, и дървени масла и черъ
пиперъ Сингапуръ. При спецификация.
Винаги, преди да си набавите стокигЪ, искайте нашите цени. Сжщеврвменно държимъ и въ депозитъ сурови железни шини, жел-Ьзни греди (путрЬли), Цинкъ, Ламарина, Гвоздеи, Калай, бело тенеке,
Синъ камакъ, Циментъ, Марсилски керемиди, Камънни въглища.
. ....
Безирови масла — бои бодливъ тель.

=
Телефонъ № 127.

Постояненъ депозиттз отъ турски каменни въглища отъ
„Козлу" и „Килимли".
'
;.•••:
Продажба на едро — франко вагонъ Бургасъ. Поржчкит-Ь се
испълватъ веднага.
• ' • - •• '
:••:•••

КВВШЮШВМВШ1

|,

=

ОТЪ

най-добро качество
/ ' ИЯВЯ '

Употребявайте
само тазимарка.

Централа иъ София.
Клонове зъ.всички градове на Царството.
Постоянни складове въ всички кло
нове отъ г а з ъ въ каси и варели, б е нз и н ъ за осветление, автомобили, мотори,
индустриялни и технохимически цъли, м ин е р а л н и и ц и л и н д р о в и масла, газ о й л ъ (нафгъ) за Дпзелмотори, пжкур а за. гориво въ парни котли, к а т р а н ъ
п а р а фин ъ, а с ф а л т ъ и всички други
нефтени продукти. ' ' • . "

ЦЪнн и условия кай-шенн.

Каменни вмглищп, НОРДИФЪ, ПНТЩИТЪ И КОКСЪ
: МаСла: дървени,; памучни сусамови, фъстъчни слънчогледови
••.'••
••• маслини и др.
Винаги пр-Ьди да си набавите стоките искайте нашите цени.

шшшшшшш
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OiYi 11АЫ-ДОВРИ

.^ БУРГАСЪ- ВАРНА
.;.

-

Телефони: БУРГАСЪ-101. ВАРНА—280.

{Тродава винаги на сравнително износни цЪни на едро и дребно.
Първокачествени английски каменни въглища: КАРДИФЪ,
.. АНТРАЦИТЪ, КОКСЪ, ЧУГУНЪ и ОГНЕОПОРНИ ТУХЛИ.
ТУРСКИ ВЪГЛИЩА, МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ и др.
ПоржлкигЬ изпълнява добросъвестно, оферти и мостри из
праща при първо поискване.

по рано преди войната да пази та
ка нареченото статукво (положение)
на Балканския п-овъ. Войната бъ"
за нея едно Rcdselhafte Erxhehuiug,
тя се много страхуваше да не би
да се наруши това статукво, но по
неже бе дълбоко обедена въ това
обстоятелство, че Турция ще побе
. КОМИСИОНА ПРЪДСТАВИТЕЛСТВО - БУРГАСЪ
ди и по такъвь начинъ ще блъсне
назадь културата на другите бал
Постояненъ складъ отъ камени въглища за парни -машини
кански страни, а на Турция ще й
:
• •—
—
-,.- и тухларници.
—
кажеме да си заеме старите грани
Продавать съ най-износки ц-Ьни първокачественъ Белгийски
ци и по тоя начинъ нЬмаше да има.
„PORTLAND" циментъ, удобреиъ отъ министерството
никаква опастность за балканското
за дърн<авни постройки.
статукво тъй желаемо отъ евро
пейската дипломация. Но обаче Ев
ропа се излъга въ тия събития,
бе пагубна за Турция, тя
т * ^ Щ Щ CTJS ЯЭ525Х353233-ЗВЙ2 3S3SS3S3S«3SS8a5S войната
изгуби своите територии, които
неколко стотинъ голини бе
' Вълвено-Тексталво Анонимно Акц. * Д-в'о.
щ преди
заграбила отъ балканските държа
ви и ако балканския бундъ задър
жаше онова, което съ кръвь придо-.
би, то статуквото на балканския
^ " П р о и з в е ж д а доброкачествени чисто вълнени камгарни и Ц п-овъ за Европа бе изгубено и по
щрайгарни ПЛАТОВЕ, а така слщо и вс-вкакъвъ ВИДЪ
такъвь начинъ това бе рнскувано
за нейнийе интереси. Но Лондон
П Р Ъ Ж Д И за тъкане, фланели и гайтани.
Тй ската конференция, която бе опре
Щ н и и условия износни.
делена отъ европейските сили да
разреши балк. споръ между Тур

Гугучковъ 5 Антонели

т
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най икономичния, и най-сигурния двигатель на XX въкъ отъ
-2000 конски сили.

Фабрикация LitikeHotfrhanne—Werke въ Braslti (Герм.)
Оферти при поискванис, ЦЬни ефтини и изплащане на срокове.
Пр-Бдставитель за България:

МАРКО ШЕХТЕРЪ — СОФИЯ.

1) Балканския въпросъ пръди
войната.
1
2) Отношението между ориента
и европейските страни.
i
• 3) Дарданелския проходъ и об- j
щото светско съобщение и
|
4) Разногласието на европейскиrb държави по тоя въпросъ (uneinigcheitsfrage.)
Единъ отъ най-спорнитъ, най- |
сложнитЬ и заплетени дипломати- !!
чески въпроси, между европейскитъ
държави е не[це съмнъние, балкан
ския въпросъ. Никой въпросъ не
вълнувалъ, не е създавалъ и не е
произвеждалъ толкова много грижи
и трудъ за Европа и сензации за
цълия свЬтъ, отъ колкото балкан
ския въпросъ. Той е обръщалъ вни
манието на: Русия, Англия, Австрия,
Франция па и^на Германия по-къс
но още пръ\ци стотинъ години. Въ
външната си политика на тия дър
жави, въобще отъ тяхната дипло
матическа история, неможе нищо
друго да се разбере по-ясно откол
кото тоя въпросъ. Макаръ да еж
употребявали усилие и трудъ, ма
каръ и да еж пръскали парични
ср-Ъдства безъ меръ и безъ четъ;
то все пакъ си остава споренъ и
неразр-Ьшенъ и за дълго врЪме той
ще бжде още кардиналния и сътр-Ьсяющия' въпрр_съ_ въ областьта на
европейската дипломация; та какво
то и да правятъ балканскит-b дър
жавици, дали rb воюватъ помежду
си или мирно жив-вятъ, По тия
прости_причини само разрешението
на тоя въпросъ не зависи отъ гвхъ,
а отъ самата Европа, защото тука
именно се пр-Ьплитатъ интересите
на всичките държави въ Европа,
особено въ областьта на техната
завоевателна политика. Пжтьтъ кой
то води къмъ Азия или който свър
зва нея съ другите части на света
е неще съмнение дарданелския про
ходъ. Който притежава Константи
нополь, градътъ, който лежи на
тоя важенъ за светското съобще
ние и особенъ по своето естество,
проходъ, то той ще владЬе цЬлия
светъ, казва дипломатическата пос
ловица. И затова именно, интереси
те не само на европейските страни
но почти на целия свЬтъ се стремятъ да заематъ т. е. завладеятъ
тоя важенъ търговски пунктъ и'
всичко, каквото имъ пречи и съ
противлява или би имъ пре
чело, то те се стремятъ да го премахнатъ и уничтожать. И тъкмо
тука именно испъкватъ противоре
чията, где ярко, где прикрито, отъ
една страна между Европа, отъ дру
га— балканските страни. Европа упо
требява всичкото си усилие да па
зи едно равновесие между балкан
ските страни, било то по единъ
или другь начинъ, така щото да не
може да се образува една силна и
годема държава, една балканска |
конфедерация или федерация, която
държавна система да й бжде едно
съпротивление на нейните ориен
талски и азиатски стремления. По
тия съображения тя се стремеше

1 „Фабрика „Плексадръ" — Габрово 1
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ция и балк. бундъ, можа следъ една
дълга и тежка работа, която й костува голЬма енергия и трудъ пакъ
спаси старото статукво, като про
кламира Албания за независима и
самостоятелна страна, като остави
островския въпросъ неразрешенъ и
още за дълго висящъ, като пре
дизвика втората война между сами
те балкански страни, така щото
„големата" нова българска терито
рия да не остане само на Бълга
рия, защото така би било възмож
но България да стане. една ужь
доминирующа страна на балк. п-овъ,
а това би било по всекакъвъ на
чинъ опасность за Европа. Тъй че
както ще видимъ по-нататъкъ глав
ната цель на всички три конферен
ции: Лондонската, Букурешката и
Цариградската, които се неразличаватъ по своя характеръ и стремле
ние, защото беха пропити отъ об
щия духъ на европейските интере
си, се стремяха и имаха за цель
да се запази старото статукво" на
Балк. п-овъ. Ако европейските си
ли беха еднодушни по балканския
въпросъ, то той би билъ отдавна
разрешенъ, но понеже сжществува
едно големо разногласие, което
особено се изразява напоследъкь
отъ тройния съюзъ и тройното съ
глашение.
.
Лондонската конференция, между
народното право и интереситгь н*
балканскитгь страни.
И тъй избухването на балканска
та война бе предварително извест
на на Европа или може да се каже,
тя беше подготвена отъ европей
ската дипломация, която съвсемъ
другъ резултатъ очакваше отънея,
именно тъкмо обратното отъ това
що се случи, който резултатъ на
руши старото статукво на балкан
ския полуостровъ. •
Лондонската конференция, която
подписа мира, между Турция отъ
една страна и балканските държа
ви отъ друга на 20 май (н. стиль)
гласи: 1) Die Grenze des Osmanischen Reiches in Europa wird von
Enos ausgehen, dein Laufe der Mariza, sodann dem des Ergeneflusses
folgen und in Media enden.
Samtliche weltich dieser Linie gelegenen Gebite werden von der Fiirkei
den Verbi'mdeten staaten abgetrcten
werden, mit Qusnahme Albaniens,
dessen staatsrechtliches Verhaltnis
und dessen Algrcnzung von den Machten geregelt werden.
2) Die Frage der Agaischen lnscln
wird von deu Machten geregelt.
3) Die Furkei wird sich des Anspruchs anf Kreta vollstandig bcgeben.
4) Die Machte kOnnen sich dem .
Verlangen nach einer Kricgsentochadigung nicht gi'mstig zcigeu werden
aber deu Verbiindeteu gestatten, an
den Verhardlungen des iiiteriiazionalen Ausschusses in Paris teilznnehmeu zur billigen Festsetzung des
Anteils an der fin Osmanischen Staatsxliuldeti und an den anziallen Lasten der Gedite, die ihncn zugesprochen
werdeu. Die Fiijkei wird eingeladeii
werdeu, an deu Arbeiten des Auss
chusses teilzunehmen u. s. w.
РЬшенията на Лондонската кон
ференция по своето естество имаха
за цЬль да приближать новото по
ложение на полуострова съ онова
на старото. Точка първа, която опредЬля границата Мидия—Еносъ
не съответствува на „уместното"
международно право и на интере
сите на България, по тая проста
причина, че тя (конференцията) не
даде на България, т. е. на балкан
ския бундъ. онова, което именно при
доби и което именно балканския
бундъ искаше: Родосто—Мидия. Не
съгласието из европейските сили
въ лицето на Лодонската .конфе
ренция съ това справедливо искане,
не може да се обясни нито отъ
гледището на международното пра
во, нито отъ принципите на само
то м. право, ако се помжчи да ди
ри и исторически доказателства за
въ полза на своите начала. Пре
тенциите на балканския бундъ, а
особенно на България се обоснова
ваха исторически и етнографически,
.които не подлежать на никакво
съмнение. Обявяването на Албания

Стр. 2.

Бр. вез:

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

вае

ш 7 • ; Дрресво БраяЕобелъ
Руски Ватумски газъ отъ coOcTiwmiiii имъ
•-.; извори въ Баку.
= Г А З Ъ въ сандъци и бъчви, —

БЕНЗЦНЪ

за автомобили, осветление и всички
технически цели.
Централа въ СОФИЯ,

Депозити: София, Варна, Бургасъ, Пловдивъ,•• Свищовъ и Русе.
шщ аю&и щ ffffSff В|ЦЩ| ЯЕНВ1НУТИ ДРШ1 ШИШИ fWHW fffflWI Й ^ ^

Б А Н К Е Р С К А, К Ж Щ А

Петръ Лркнвъ & п. Пвишъ
||

въ видинъ.

Щ
Извършва всички видове банкови операции: шконтира заеми—
Ш инкасира, купува и предава ценни книжа, прави вжтртзшни и вънЩ кашни преводи и пр., дава референци.
щ
Занимава се и съ покупка а продажба на разни зърнени хр. ни

•Ш
'$£

и пр

*

'
1
Тел^графенъ адресъ: Лукановъ, Пантовъ. Ц

£. Кордоа $ Геронъ
гр. Бургасъ.

йгентурп и комисиона съ СУШИ

КОЖИ И чаръкчийство

Кантора: ул. „Фердинандова".

вяз
КЗ

Щ

«

Хр Ив. Раэсукановъ
Въ гр. Русе

Освобождава стоки отъ митницата и ги изпраща на всЬкждъ^ - изъ България и чужбина.
"~
Продажба на храни въ вагони срещу комисиона.
Пишущи машини и материали за ТБХЪ. Износно особено за
селските общини.
ГЕРМАНСКИ пияна.
Екстрати (тр±ви) за вино, Еермутъ и пелинъ

кутия 8 лева.

ijas*

Търговскко-Индустриално Банка
-лч!
WHSSM

П Л О В Д И В Ъ , клонъ БУРГАСЪ.
Основенъ капиталъ 1,000,000 лв. напълно внесенъ.
Основана 1895 годи»а.

Извършва всътаъвъ видъ банкови операции:
Сконтира търговски ефекти; прави заеми срещу лични гаранции
и съ залогъ на ценни пръдмети и стоки.
Открива текущи сметки срещу лична гаранция и ипотека на не
движими имоти; Купува и продава чекоче за въ България и
странство; прави и парични преводи;
mtss Купува и продава разни ценни книги и стоки за чужда сметка;
РАЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.
Приема влогове:
БЕЗСРОЧНИ съ 5'[,-годишна лихва. СРОЧНИ за до 1 г. 5'|Д
лихва. СРОЧНИ за 1 година и нагоре 6"|0 годишна лихва.
Телеграфически адресъ: „Индустриална Банка".
Телефонъ № 10.
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за самостоятелна държава е по
вече отъ хуманно, но ако за ' въ
бждаще тая страна не стане орж^
дие на австрийската политика по
отношение нз балканския въпросъ,
ами я оставятъ свободно да се раз
вива и безъ да й се пр-Ъчи сво. на .-нейните стремления.
Една келика несправедливость из
върши Лондонската конференция по
отношение Албания, тамъ именно,
че тя при определението на гра
ниците й много албански части, ко
ито еж населени съ албанци ги остави вьнъ отъ граници^ на техното бждаще отечество под ь чужд) господство, подъ нова тирания,
именно подъ Гърция и 'Сърбия, ко
ето албанско население никога нЬ^
ма да бжце благодарно, па и сама
та Албанил ще се стреми за "осво
бождението на своите братя и за
тия области, които- се припаднаха
на Сърбия и Гърция, а това ще се
изосгрува въ веченъ конфликтъ,
което имено Европа искаше. ,
Точка 2 отъ Лондонската кон
ференция, която говори за Егейскитв острови е единъ въпросъ,
който е ТБСНО .свър!анъ съ старото
и новото статукво, затова именно,
тая конференция ' rov остави така
щото
да ч а к а
е д и н ъ . по
благопррятенъ
моментъ
когато
ще може да го разреши за въ пол
за на своите интереси. Тя по от
ношение на тоя вьпросъ се показа
безсилна и неспо:обна или по-скоро може човекъ да верва, че тукъ
тя бе много съобразителна и можа
да се опази да ни се издаде свои
те задкулисни намерения по ,ртношение на балканския полуосгровъ.
Точка 3). Какви интереси дик
туваха на Лондон, конференция що
то съ единъ замахъ да аде съгла
сието си на Гърция за да присвои
Критъ, а ,да каже на Турция да не
претендира за тоя о-въ? Може лес
но да се обясни по тия прости при
чини за да може за въ бждаще да
сочи на Гърция Критъ, а да й отне
ме егейскитв острови. Така щото
не може Гърция да стане, голема
страна, макаръ и да придобие
Критъ, като се откаже отъ други
те острови, та по такъвъ начинъ
да може да се запази равновесието
на Балканския п-овъ.

ч-; Турция, чрезъ тап война не из
чезна 8а винаги отъ лицето на зе-'
мята, ами остана да сжществува и
по-нататъкь, като самостоятелна
държава, която ще може да си от
стоява на .• дълговете
предишни Н;
се-'ашни.
' ; -'-u. '"'"";'! ' ' ; •-'
Но тукъ имаха за це.ть" евро
пейските сили следъ като прибли
жать новото положение съ старо
то да могатъ и финанциално да за
грабя гъ балкан, дърновици. Посла
ниците на балкан, държави въ Лон
донската конференция се съгласиха
съ това предложение на европей
ските сили само по тая проста при
чина и надежда, че въ Парижката.
интернационална конференция може
би ще се освободятъ отъ тия за
дължения; но по-последните съби
тия на балкана измениха обстоя
телствата.
'•
"• Лондонската конференция съ
своето решение бе една неудовлет-.
воритёлнз, ясна и некатегорична по
своя характеръ и естество, но още
по-смешенъ и фатален*ь бе нейния
край. Нейните творители уничтожиха собствените си дела.
Втората балканска война, буку
рещката конференция, международ
ното право и банкрутството на
ргыиенията на лондонската кон
ференция.

двори редъ и тишина на Балкана. шение доказателство даде" Лондон
Не ще съмнение, както казахме, ската конференция, c i обявяването
тукъ требваше да се запази равно Албания за самостоятелна и неза
весието на балканите, а не спра- висима страна. Тя направи това не
ведливостьта. 3) Другъ едицъ теро отъ некой .челов-Ьколюбиви съоб
ризмъ, които букур. коиф. упражни ражения, както на видъ изглеждаше,
върху България е тоя, че тя треб-. а по тая проста причина да разпо
ва да се: откаже отъ вевкакви пре кжса балканския полуостровъ и да
тенции върху островите, а особено може Сърбия да я ожесточи про
тивъ България и да подготш усло
отъ Критъ (крета).
>. Въобще, така да се каже, всич вията за една втора война между
ките решения на букур. конф. не съюзническа, която да има за цель
от ь гледището нанацион. български равновесие на балканския полу
интереси а чисто и просто отъ островъ, което равновесие отговаря
г-.едището. на гмеждун,-право бе на старото статукво. И наистина
ха ' * едни • несправедливи, даже равновесието се уформи съ реше :
терористични. решения. И така \ иията на Букурещката конференция.
главната х а р а к т е р и с т и к а на TUBJ именно нвщо се още по-ярко
букур. конф. се състои въ това, че забелезва въ територията и броя.
тя, съ своите решения _ постигна на населението на балканските стра
равно..
онова желание, което си именно ни, което е приблизително
;
постави, или което имено и го дик ; Великата грешка на държавните
туваха (европ. сили) да запази рав мжже на балканските страни се
новесието.,на балканите. Тя го ре състоя въ това, че..тЬ, се сметаха
ши, безъ да- спазва некакви прин за самостоятелни въ .своите дей
ципи на межд. народното право или ствия, обаче бждащето ;ще- прпрзки
други некакви си .хумани човЬшки .^МНОГО. ТрешКИ.^ '. : ^ v--./.^ .':.*<'.• ;:.';. ".,[
начала.
Лондонската,. Букурещката и.
Цариградската конференции, Тгьхната свръзка и характеръ.
Хладнокръвието и равнодушието
на Европа, подъ чийто ржкоюдетво
и диктовка се разиграваха кървави
те събития на балканите, къмъ М.
Съобщено е на клоновете и агенПраво по отношение фаталната ежд турите на Б. Н. Банка за сведение
ба на България и незачитаннето и изпълнение, че споредъ съглаше
принципите иа това право отъ са нието между централното упрлвлемата нея, даде право и поводь на ние на Б. Н. Банка и централното
Турция, безъ да му мисли много да седалище на Кредитната Банка, пос
захвърли въ сме^ьта "протоколите ледната се задължава да възложи
на лондонската конференция и да на народната Банка инкасото на
првекачи границите на Еносъ ~ портфейла си, платимъ вънъ отъ
Мндня.Рече и свьрши! И тая безиа централата и клоно
примерна сензация въ свЬтътъ и седалището
вете
й,
приследнитв
условия:
човешката- история не изненада ни
1.
Кредитната
банка
въ
София, Бур
най-малко европейската дипломация
нито пъкъ произведе некакво осо гас^ Варна, и Русе ще предава съ
бено впечатление въ средата на едно бордеро полиците за инкасо
Лонд. конференция, която още за на местния клонъ на Б. Н. Банка
седаваше, по тая проста, причина, който ще ги препраща своевремен
че именно всичко това се бв под но, споредъ местоизплащането имъ,
готвило предварително отъ самите на съответните клонове и агентури.
ТБХЪ. Съ нарушението на Лонд. кон- — Последните, следъ като събефер. или друго-яче съ нарушението рата изпратените имъ полици, ще
на нейните решенията пада и требва одобрятъ равноценното на ^сжщите.
да се счита като истрита изъ об на клона препращачъ, който отъ
ластьта на конференционата исто своя страна ще доконтира чисто
рия, като единъ конференционенъ то имъ произведение на Кредитната
актъ! И тукъ М. Право, требва да банка презъ заверение текущата а
•се смета безсилно и даже смешно'. сметка при известие.
Всички права и комисионни, изЗащото то не беше въ състояние
да запази собственнитБ си принци ключая протестните разноски, ще
пи или ако беще защо го не на се одържатъ отъ и за сметка на
прави? Затова, защото равновесие клона, койго е получилъ непосред
то на балканите немаше да се пази ствено полиците.
а това беше противъ. интереса на
Кредитната банка, обаче, си "за
известни европейски сили.
пазва правото да изпраща полици
съ много близки падежи направо
Тая постжпка на Турция преди на клона или агентурата въ града,
звика Цариградската конференция гдето те еж платими. Въ такъвъ
между България отъ една страна и случай правата и комисионите ще
-Турция отъ друга. Тая конференция се събератъ отъ и за сметка на
която свърши съ подписванието на клона или агентурата, който или
Цариград, миръ който стана На 29 която
е събрала полицата.
септември (по католишки) тая кон
2.
Получените
за събиране отъ Кре
ференция се отличава по своя ха
рактеръ, че тя подчерта съ своите дитната 0анка: полици, издадени въ
решения банкрутството на Лонд. странни монети, ще се инкасиратъ
конференция, като я изключи по по дневния курсъ на Б. Н. Банка,
такъвъ начинъ изъ областьта на публикуванъ въ „Държавенъ Венейното й значение, като конферен стникъ,, като се спазватъ предпи-.
ция по тоя въпросъ. Освенъ това санията на окржжното на Б. Н. Бан
• Тя уреди и разреши редъ други ма ка № 4729|88 отъ 29 марть 1910 г.
каръ и малко, но важни въпроси и то, само досежно събирането но
огъ икономически, политически, ре- не и по деконтирането имъ.
3. Комисионите и правата, кои
лигиозенъ и търговски характеръ.
Като напримеръ:.!) Турските по то ще плаща Кредитната банка, еж:
а) зд всека събрана полица—
даници, въ областите които се при
падать на България си запазватъ 7*°|оо комисиона съ минимумъ 050
правото да упражняватъ свободно лв.;
б) за всека несъбрана полица,
своиге .мохамедански религиозни
обичаи и нрави 2) Всичките турци предадена франко или повърната
мохамедани требйг да иштъ еднак непротестирана, както и протестиви и равни граждански и полити рана, по 50 cm.
чески права, както самите българи.
в) за всека отсрочена чрезъ
Освенъ това некой отношения по реакцентъ полица по 50 cm.
„Orientalischen Eisenbahnen" и др.
г) за всека получена ва. съби
такива. Едно отъ най-главното не ране, полица, безразличо да-ли е
що въ тая конференция е това събрана, предадено франко, повър
именно, че тия дзе страни, споредъ ната или непротестирана по 15 cm.
откритията на руската преса, напо- за порто.
следъкъ еж изработили . и некой
Когато по липса на време цен
тайни клаузи въ договора отъ по тралното седалище или клоновете
литически и военелъ характеръ, ко на Кредитната банка наредятъ да се
ето ако това е верно,"то тия, две реакцентиратъ, првдадатъ франко,
Сфани ще бждятъ въобще реша- ирвърнатъ безъ протестъ и- пр. не
ющия факторъ на Бал. П-овъ.
кои
полици, одделнитЬ
кло
нове и агентури на Б. Н. Банка
Тая тайна часть отъ договора требва да изпълняватъ нареждани
гласяла така; Турция отстжпа вре ята на Кредитната банка, която се
менно на България известна тери задължава да съобщава винаги на
тория отъ Тракия при това условие клона, гдето полиците еж били пре
България да подържа Турция въ дадени, какви нареждания е дала
спора за островите срещу Гърция, направо на изввстенъ клонъ или
въобще и двете заедно да се стре- агентура на, Б. Н. Банка, относител
мятъ да изгонять Гърция отъ Солунъ но известни полици, платими тамъ.
и ла направятъ Македония независи Разбира се, че и клонътъ или аген
ма подъ суверинитетана Султана. За тура, на Б. Н. Банка, при реакцентова нещо щели да се трудятъ по тиране, предаване франко, нспротесвьзможность да спечелятъ и Сър тиране и повръщане иекоя полица
бия на своя страна противъ Гър- ще съобщава на своя седантъ —
А Ромжния ако се противи про клонъ на Н. Банка, по чие нареж
тивъ това нещо, то и на нея ще дане извършва операцията.
отворять война.

Втората балканска война, която
избухна на 17 Юни (старъ стилъ)
между съюзници т. е. отъ една стра
на България, отъ друга Гърция,
Сърбия, Черна Гора, Ромжния и
Турция бе единъ бламажъ за меж
дународното право -1 и Хагските
стремления. Тука европейските си
ли посрещнаха това съ едно хлад
нокръвие и голема радость. Лон
донската конференция, пред/ь очите
на самите нейни творители, когато
още мастилото на техните подпи
си, бе още мокро претърпя своето
банкрутство и всичкия трудъ,
енер
гия и усилия за неколко : дена се
помети и изчезна, като едно сапу
нено мехурче изъ въздуха. Стре
мейки се за да запази и приближи
старото статукво съ новото на
Балкан, п-овъ приготовляваше ус
ловията за втората война съ цель
да разпокжса старата и новата
България така щото да не бжде по
голема нито отъ Сърбия по число
Една, отъ най-несправедливите и територия, нито пъкъ отъ Гърция.
точки отъ Лондонската конференция Новия стремежъ на европейските
е неще съмнение точка 4, която сили въ лицето на лондонската кон
гласи, че относително контрибуция ференция бе равновгьсието на бал
та, европейските сили немогатъ, канския п-овъ, което равновесие
нищо да направятъ и предоставятъ сходствува съ старото положение на
тоя важенъ за балкан, държави въ-. нещата.
просъ на интернационалната па
рижка конференция, тя да разреши
И наистина войната избухна
тоя въпросъ, но така щото балкан. между тия две неравни страни и
държави ще требва да се ' задъл- естествено следваше, че България
жатъ да приематъ известни дълго ще бжде победена, защото числото
ве срещу европейските държави, надви храбростьта и ожидаемото
които Турция има да длъжи. Тукъ отъ европейските сили се збъдна.
именно може да се види "твърде България бе победена и чрезъ бу
'ясно, неблагодарната работа и ре- курещката конференция я принуди
шението на конференцията за балкан ха да подпише разкъсаното си сър
ските държави и тукъ именно мо це. Дали междун. право признава
же да се види какво нещо е меж подобни случай за справедливъ, ка
дународно право, т. е. то е онова къвто бе съ постжпката на ромжправо, което се явява въ полза са ните спремо България? И какво
мо на силния и въ ущърбъ на направи Европа въ името на меж
слабия. Защото тукъ именно нема- дународното право, противъ Турция,
ше никакво право и задължение да когато Лондонската конференция
се натоварватъ страни съ дългове наруши това право? Нищо. Тогава
те на Турция. Първо затова, че но какво значение..'има междун. право
вите области, които ги придоби; въ подобни случаи? Никакво. И
Гърция, България и Сърбия беха тъй тази втора война предизвика
техни преди неколко стотинъ го букурещката конференция която се
дини. И те по такъвъ начинъ не свърши съ подписванието_ на по
придобиха нещо ново; а си отннха зорния букур. миръ на 10 Августъ
стилъ) между Гърция, Ромж
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ЛдошитЪ привилегии
ВЪ HOBHTt ЗВИ1И.
Известно е, че едновремено съ
завземането отъ нашит* войски
новоосвободените земи, фискалните
власти се настаняваха въ по-голЬмитъ- центрове и почваха своите
функции. Първата работа, която се
възложи на тия власти бе да опишатъ, събератъ и впоследствие по
нареждане на финансовото минис
терство,
да откупятъ всички щЛдI
; с'ьставляющи държавни при
вилегии, а имено: кибритъ, цигаосни книжки, гилзи за папиросТи

Бр. 563.
карти за игра, -като ги зам-Ьиятъ съ
наши, а подлежащите на акцизъ и
•общинска налогъ првдмети да об
ложат?, по нашите закони,- защото
само чрЬзъ това описване, събира
не и облагане можеше д а т е пос
тигне отъ една страна, по-бързото
: И лесно въвеждане въ новоосвобо
дените; земи употреблението на
предметите; съставляющи. държав
ни привилегии и отъ друга, еднаквость вь облагането съ акцизъ и
-• общински налогъ вносимите въ но
вите земи предмети съ, ония, вносими въ царството и следователно,
отстраняването контрабандата - на
.^нелоялната конкуренция, които не
минуемо би се явили при сжщест; вуването на каквато и. да било раз
лика въ облагането. И тъкмо кога
то описванието е било на привърш-.
: ване, неприятелскит-b войски нахлу•; ха въ новитЬ земи, нашите фискал
ни власти напустнаха местата си и
работата;по описването остана не
довършена.
:
Следъ реокупацията на новите
земи, обаче, финансовото министер• ство на ново нареди подлежащите
на акцизъ и общински налогъ сто1,Щгл(акто и съсгавляющите дър
жавни привилегии, да се опишатъ.
Този пжть работата на фискалните
власти е била привършена успеш
но;, всички предмети, подлежащи на
акцизъ и общински налогъ еж об
ложени вече съ такъвъ, а състав
ляващите държа н i привисегии —
събрани и е наредено да се откупятъ, а-I вместо техъ пуснатъ въ
продажба такива отъ българските
държавни привилегии.
държавни привилегии.
\ •] гЦ понеже тая наредба е осно
вана само на едно постановление на
министерския съветъ отъ 10 юни
1913 год., а не на сжществующите
закони за акциза и общинския на
логъ, което може би да даде поводъ на некой заинтересувани ли
ца да рекламиратъ за повръщане
платените суми, министерството на
финансите е внесло въ народното
събрание за вотиране на това p t . шение на4 министерския съветъ.

„ТЪРГОВСКИ ФАРЬ"

Т Ъ Р г о в е ки в ю л Е Т И Н Ъ
За търговците житари.
Множество Унгарски търговски
кжщи еж се отнесли съ молба къмъ
Софийската Търговска Камара да
имъ даде адресите на по видните
търговци — житари въ България.
Камарата е побързала да удовле
твори молбата имъ.

Имиграционния кредитъ на Б. Земл.
Банка,

Както се знае, Българската Земледелческа Банка определи 5,000,000
лева имиграционенъ кредитъ за
изпъдените отъ Мала-Азия, Маке
дония и Турска Тракия и засёлявани въ новите земи българи. Тоя
кредитъ се много правилно раздава
подъ гаранцията на държавата съ
6% лихва на всеко земледелческо,
скотовъдство и въобще боравяще
съ селско стопанство семейство за
купуване добитъкъ, земледелчески
орждия, семена и пр. Главниятъ
разпоредитель на засёляването, нашиятъ енергиченъ колега, г. М. Розентачъ, е станалъ незаменимъ факторъ въ целесъобразното разпре
деляне на заселенците по техното
трудово умеене и способность и
по раздаването съобразно това
имъ умение и способности места
за заселяване, а и съобразно съ
обработката, каквато ще предприематъ заселенците, раздаватъ се и
кредитите. Предъ видъ, обаче, че имиграцията не може да се предви
ди до каде ще порасте, ние се съм
няваме, че 5—милионния кредитъ
ще достигне за да задоволи всички
които ще прибегнатъ до него. Бан
ката ще требва да има предъ видъ
това и съ време да определи нови
кредити.

Дирекция на митницит!

Съобщението на некой столични
ежедневници, че споредъ новия бюджетопроектъ отделението за мит
ниците при министерството на фи
нансите се превръщало въ дирек
ция на митниците не е верно. Тая
реформа предвижда разширение на
службите въ отделението, което за
сега министерството не би могло да
направи. Вьобще, тоя въпросъ не
Захарната индустрия въ Ромжния, билъ на дневенъ редъ при съставя
.'-:•' Индустрията на захарьта въ Ро нето на бюджетопроекта зе_ мит
мжния е въ ржцете на три частни ниците.
дружеетва: 1) Генерално д-во,'съ
капиталъ 2 милиона лева; 2) За Народната банка въ новите земи.
Администратора на Българската
харно д-во MarSsheshti, съ капи
талъ 5,600,000"лева и 3) такова на Народна Банка, г. Чолаковъ, приChitila — Bucarest, съ капиталъ дружаванъ отъ висшия чиновникъ
,5,200,000. лева. Чистите печалби на. при централното управление на сжтия три дружества респективно, за щата банка, г. Бошкова, направи
' 1912/913 г.- еж: 4,537,926 лв; 877019 обиколка въ новите земи — Софлу, Деде-Агачъ, Гюмюрджина и др.
;И 1,038,233 лева.
; Консумацията на захарьта въ като се завърна презъ Кърджали,
Ромжния постоянно расте. Отъ съ цель да се запознае съ нуж
'8,354,643 кгр.;за 1899/900 г. консу дите на търговците отъ банковъ
мацията сее увеличила на 33241206 кредитъ и, именно, кой видъ отъ
кредитите ще може най-лесно да
..кгр. за 1911|912 год.
се въведе веднага. На 27 май г.
Производството на тютюня въ но- Чолаковъ свика въ клона на бан
ката видните търговци въ гр. Дедевитгъ сръбски земи.
Агачъ
и размени мисли съ ТБХЪПО
Тютюноироизводството въ нови
тая
тема.
Търговците едногласно
тЬ сръбски земи не обещава за тая
заявиха,
че
кредити съ поржчителгодина сжщите резултати, каквито
ства не имъ е било въ обичая да
сж
били
презъ
предишните
години
;
(подъ турски режимъ). Оценява се откриватъ, нито могатъ за нанредъ
всичко на 950,000 либри срещу да се ангажиратъ съ техъ. Въз
иначе, средна годишна реколта отъ прие се и отъ събранието мисъль14 до 16 милиона либри. Най-доб та Народната Банка да отпуща по
рия тютюнъ въ нова Сърбия расте вече средства за кредитите само сре
въ Кумановско. Сръбската админи щу залогъ отъ стоки и срещу шконстрация на тютюните е решила тиранъ портфейлъ. Всички търгов
иикакъ да не изнася ТЮТЮНЪ тая ци тукъ изтъкнаха, че другите бан
ки имъ правятъ кредитъ срещу
година.
единъ подписъ (лично) и настояха
> Споредъ „Politisclie Korrespon- за такъвь кредитъ, обаче, отговори
denz" въ новите сръбски земи има имъ се, че кредитъ само съ единъ
ло засето съ тютюнъ тая година подписъ, по закона за Народната
10,000 хектара земя. а цЬната му Банка,не се позволява. И тоя кре
щела да се движи между 4 и 4-40 дитъ остава те да. го използуватъ,
динаря на килограмъ.
разумева се, срещу по-скжпи лих
ви отъ частните банки.

Външна евшденая

'^РОРЮ^СЗ'

Стр. 3.

Противъ законопроекта за
тютюните.

Тютюнофабрикантите въ стра
ната, невлизащи въ сжществующи
те два тютюнофабрични картели,
еж отправили една обстойна пети
ция до народното събрание про
Заема сключенъ.
тивъ
законопроекта за изменението
Правителството е получило заеи
допълнението
на закона за тю
чера отъ Еерлинъ телеграфически
тюните,
който
е
вече внесенъ въ
известие, че м-ръ Тончевъ еуговорилъ
народното
събрание.
заемъ ad referendum при елгьднитгъ
Петицията завършва съ молба:
условия: цесия 84 лихва 5% полу
1)
да не се допуснатъ задължител
чавани на опции — сега 100 мили
она на 1 Януари )50 мил. и остана- ните проценти 20°!с, които иска да
узакони чл. 26 ал. 2 отъ новия
литп, 250 мил. до /9/7 година.
законопроектъ.
Обръщаме вниманието
2) да не се допустне чрезмерно
на чшпателитгъ си върху помпете- то увеличение на тютюня II каче
•: ния въ настоящия брой рефератъ ство, щото пакета отъ 30 ст. да
отъ г-нъ Ив. Ил. Калевъ, четенъ въ стане 50 ст. Нека бжде 40 ст., за
Кьолнското Висше тър. училище при да не се намали Консумацията му.
стечение на голгьмо число слушате
3) да не се допустнатъ малките
ли, за който рефератъ автора му пакети съ 8 гр., които поради скжг-нъ Калевъ, билъ освободена отъ из- пата имъ изготовка просто ще припить по международното право отъ нудятъ фабрикантите да затворятъ
Професоръ — Жефекснъ. Реферата фабриките си. Нека остане старата
е четенъ елгьдъ войната, въ момента форма 20 гр., като цената се у' когато Българитгь на всп>к,кдп> бп>величи отъ 20 ст. на 25;
ха представени отъ нашитгь съюз
4) да не се приема забележка
ници като най-звтреки народъ и кле II къмъ чл. 26 за новитЬ типове
ветени за разни пргъстжпленйя. Съ папироси и пр.
'този рефератъ г-но Калевъ, е доказаль юридически и фактичееки пр/ъдъ Австрийската поща въ новитЪ земи.
цгълото събрание, че всички евтрОсвобождението на новите земи,
ства които се пргьдписватъ на Бъл освенъ другото, наследи и така
гария, см клеветя и лжжи отъ стра наречените
чуждестранни пощи,
на на нашитгь съюзници и убпдилъ които еж били повече сигурни за
всичкото, събрание въ истиностьта християнското население и имаха
на неговото твърдение и съ тоава привилегията да работятъ съ по
е принесьлъ гомъма полза на бъл щенски марки на държавата, на ко
гарската кауза.
ято еж принадлежали, като ексте-

риториялни учреждения.' До неколко;
дни бе останала да функционира
само австро-унгарската поща, на
която писалищата се поместваха
въ агенцията на „Австрийския
Ллойдъ", обаче отъ 1 юни новъ1
стилъ т. ,г. тия писалища се* за-;,
криха и съ техъ вечъ функциони
рането на чуждестранни .пощи ; въ
новите български земи се прекрати'
окончателно.
••.-.. ,

пограничното население се позво
лява да внася и изнася безъ мито
платове за боядисване и тепане (ва
ляне), вълна за влачене-и храни за
мелене, по особенъ редъ, който ще
бжде устаиовенъ отъ министерство
то на финансите,-.съобразно съ
, местните условия.
/;.: За.да имагеднообразие въ всич'ките митници, при прилагането .на
• това законоположение, финансовото
Министерство е изработило и е ве
че изпратило.на митниците проход, ни билети за временно вносни сто
йки и проходни билети за временно
йзноснни стоки, съ които ще си
служатъ при прилагането на цити
раното законоположение.
Съ тези проходни билети и внос, нйте препроводителни билети ще
се извършватъ всичките формал
ности при вноса и износа на въпросунит-Ь стоки, както и на превозител(Ните имъ средства.;. .
,, ;
ч
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,
.: ' 1-70
17-—
у * сусамено I
1.35
За форсъ можора по предприятията.
10-—
i; . сусамово II...
.
133 Трици едри °о
Министерството на финансите е
10-50
. я фасгьчно. I .
1'35 Марди
нередило до счетоводителите, щото
, .' слънчегледово
1'20
въ случаите, когато се породять
,
памучно американско
Г80 . Мелница Синове Ив. х. Петрови.
спорове за глоби поради допуснато
Масло ;|,Прованско" I
2'45
закъснение въизвесно предприятие,
Маслини Speciality
POO—0*04
да се задържа
само спорната, сума
•
Superieur
095
г
безъ да се отлага изплащането на,
•
Exstra-Exstra
0-85
Бургасъ, 27 май 1914 г.
безспорните вземания. Сжщото ми
V
" Extra
075
нистерство »• съ специялно .окржж•
'
Prima
.
0-78
Англ. кам. въгл. „НюкасТелъ" '
:
но дава разяснение какви правила
.
Гръц. „Volos"
Pза фабрики
46 л.
требва,да се. спазватъ при констаСардели „Sultanines"
57'— АнтрацитъРуски безъ торби тона 65л.
тирването на непреодолимата сила.
,
Floreal см.
56-— Английски кам. вжглиНе е достатъчно да се констатира За търговците на растения и храсти.
52ща „Кардифъ" наредъ тона 60 л.
само фактическиятъ* съставъна из •-"• До митниците и за сведение на
» Норвежки „Succe" V» 76'— Сжщите безъ прахъ буци „ 66 л.
вънредното събитие, „което е причи-, търговско-индустриалните камари
. "• \ ,
„Mira" "|MM 3 8 ' - Антрацитъ англ. въ торби „ * 74 л.
нило закъснението, но е нуждно да М-вото на финансите е изпратило
„
«VMIM 4 5 - - Коксъ англ. метелор.
. 70 л.
це проследи, разучи, провери и ос следното окржжно:
„ •• , .•
„Vedding" Vs 78 —
.'•. , , з а отопление
. 62 л.
танови, при всеки случай отделно; У... Съгласно чл. 3 отъ международ Сардели „Херинги Филети" кутии 9 50 Турски вжглища
. 40 л,
и съ огледъ къмъ общите и специ-• ната антифилоксерна конвенция въ сардели съ томати „Susannc" 45"— Чугунъ английски
• 130 л.
ални условия по предприятието, ка^ Бернъ отъ 3-11-1881 г., всички рас
. , „Ламоть"
— • . Марсилски керемиди хилядата 160 л.
кво влияние е оказало извънредно-. тения и храсти,;съ исключение на
Сардели Португалски: "'•
Италиански керемиди
„
140 л.
то събитие, къкъвъ неминуемъ ба-, лозата, се пущатъ въ международ Seres 40 м./м.
5950
важъ е- наложило, какво продълже ната търговия и се внасятъ въ из
„ 30 м.|м.
49 —
ние на срока следва, поради това;. вестна страна само презъ.опреде Неиа 30 м|м.
4950
да се признае за ненаказуемо, отъ лените затая цель митници.
Риба торици чифта
5'—
кога почва да тече новиятъ, нака- ,-: Предъ видъ на това, италянско- Солена риба Царигр. сардели 1 20
зуемъ вече: бавежъ, ако евентуално то правителство съобщава, че мит
Бургасъ, 31 май 1914 г.
„ лакерда к-о
1 50
такъвъ би се явилъи.т. н. Съ една ницата, презъ която ще се пропу
„ хамсия европейска
Г40
речь препоржчва се на специялни- ща въ кралството „Lemar d'olives Сапунъ „печенъ" „Tiebauchou" 1'15 Железо шина, обло, четвър. кгр. 0*21
„
разно фасонир.
„ 0'28
тЬ комисии да'изоставятъ досегаш- pour I'extracfci de l'uile (пращани
„ •
„
М-15
я Свещъ"
„
шведско на връски „ 0'34
ниятъ шаблоненъ редъ при констат- оотъ маслини, за- екстахирване на Сапунъ Холандски „Deker'
„
наллъкъ, махлъкъ вр. 7"—
ирването на force majeure'а и за на-. .маслото) е „Виареджио". ' /
каси 144 таблети по 200 гр. 36'—
•
••„••
чемберликъ
„ 6'—
предъ "да бждатъ по-внимателни.
„144
„
„ 250 „ 4 3 - кгр. 0'22
Отнето право на митническо посред
„144
„
„ 285 „ 4 8 ' - Греди железни : • •
065
Силистренската девическа гимназия ничество.
^
„ 144
„
„ 300 „ 5 0 ' - Стомана англ. на пръти „
„
въ
каси
„котва
„
27"—
въ Русе.
Възъ "основа/ мнението на Оризъ Ризонъ 1 тъорба
57'—
7'20
Нашия редакторъ по време на специално назначената комисия, ми„
Жено в. I к-о
51'— Гвоздеи телени база торба
„
железни
каса
9"—
мобилизацията,' още преди да бжде нистърътъ на финансите е ; запоФиуме бесъ едръ топч'44"—
кгр. 520
започната първата Балканска вой ведалъ да се отнематъ на В. Сара„
„ желтъ
к-о 43'44 Калай английски
Олово
на
пръчки
„
072
на въ в. „Новини" написаедна ста чевъ отъ Бургасъ правата на мит
„Триестъ .№ 602 к-о 484—
„
0'88
тия и пророчески предвиден пред ническо посредничество предъ мит
„ англ. Rangoun тор. № 3 39'—^: Цинкъ разни нумера
23 —
сказа това, което рюмжните, най- ниците въ Царството ,за една годи
„ Пловдивси I к.
—'— , Тенеке бело 56 листа каса
Тель
бодливъ
връска
9'—
наподире, направиха. Тая статия на, за гдето съ вносна декларация Шоколадъ „СаШег" К-о
6'—
• .-.; кгр. 0 55
даде поводъ на големия по бой и. ;подъ Н-ръ 1399 отъ 13|VM. г. на
„ Beuzborp кутия
6.60 Връшници
« 0'80
мустаки, но малъкъ и ограниченъ Бр. Маринчооглу отъ Пловдивъ е
„ Martram К-о
6.— .Порни за коля
„ ,
№ 10 И 13 14
по умъ полковникъ Енчевъ да пре вмъкналъ' неверни обстоятелства,
„ Kohler K.
5.80
лв. 11. 12 ,14 15
следва и малтретира не автора на' съ което е направилъ неверенъ до- Шбколадъ „Нестле" 4 гр. кгр. 6'20 Кофи дузина
кгр. 0'55
статията, а сина му, " който беше кументъ и самата декларация по
„
„ 5 грама
. 630 Лопати разни
№ 8
10
12 14
невинен!, тъй както бвха невинни отношение правата на обявителите.
„
„ 10 грама „ 650 Ламарина черна ^пПгоТг-дсГ^аПз
и 'прави пр>дг;.чжданията на сгатия- Неверните обстоятелства се състо№ 8
10
12
14
„ 2 0 грама ' „ 650
T:i. Полкоенпкь Енче'въ скжпо це- йтъ въ това, че е запазено право
галв.
„
„ 40 грама „ 5-80
ЛВ. 2 1 2150 22 23
нель съсед л в Ti нись „културна" .за безмитенъ вносъ на декларира
„
50 грама „ 550
и
и .хуманна" Рсмкиия и съ безза ната съ- горната декларация стока Млеко „Нестле"
каса
51'5о
кония и насгл. я J6B се постаралъ но силата на индустриялно свиде Фаринъ Лакте „Нестле" каса 83'—
да ги защити. Отъ това невежест телства № 182[912 г., което е ус- Бонбони разни килограма
Г35
во и грубо отнасяне на полковника пелъ, когато обявителите не еж ни Лимони турски
-КАМБИО.-.
каса
13 50
беха възхитени и мнозина отъ тия то индустриалци въ смисълъ на за Портокали Тарабулунъ
14 50
Българска нашна Банка.
които проливатъ сълзи за изгубена кона за насърдчение местната ин
„Яфа"
14.50
Добруджа. Но Добруджа не е само дустрия, нито еж притежавали ин Лимони Италиянски 300 бр.
(Пургазски клонъ).
17'—
изгубена. Тя е и: тежко измжчена дустриялно свидетелство.
'
Бисквтти Cosle 'j 8 пакетъ К-о 2.55
Бургасъ, 31 май 1914 гол.
отъ тая „културна" и „хуманна"
Свидетелството, № 282|912 г. е
„ „ насипвани въкутии 2.40
Ромжния, която простия по умъ било на другъ индустриалецъ. При Флорети „Car С-о"
'
2'85
Камбио на виждане (чекове).
полковникъ, съ камшикъ, плесници това Министерството предупрежда Бананети
„
2'85
Продава
и з-дтворъ на единъ невиненъ мла- ва сжщия комисионеръ, че при пов Банани кутия 250 броя
Купува
6'90
107-40
дежь, защити. Картина отъ сурово торно константирване на подобни Спиртъ руски улидовка литра 255 Анверсъ
10695
13270
то управление на ромжните човекъ или други простжпки ще бжде.за Бахаръ
132 30
1'40 Берлинъ
10820
може да види и въ гр. Русе, гдето винаги лишенъ отъ правото на Анасонъ новъ I стока акъзка
Виена
10780
0 80
2720
е пренесена Силистренската деви мйтнишко посредничество въ Цар Пиперъ червенъ I Солунски
2712
1.30 Лондонъ
108 —
ческа гимназия съ ученичките и ството.
Парижъ
107.70
»' . .
II Унгарски
1'20
285 —
учителите си въ пъленъ съставъ.
С.Петербургь 283-50
Пиперъ
черъ
РЗО
2485
Тия невинни деца, мислейки много
Цариградъ
2465
Кимьонъ I новъ
1'
пс-добре отъ мустакатия полков
Италия
Леблебии Елеме I
0'60
никъ за езоя българизмъ, откжена10990
Швейцария 107-55
,
сжра
—55
ти отъ огнищата си, отъ родител
Лимонъ тозу кристалъ
4.25
t
\
ските си грижи н отъ спокойствие
»
,
обикнрвенъ
3.90
то си, дошли еж въ скута на сво
ГОЛЪМЪ.
ИЗБОРЪ
ОТЪ
Свещи Qouda 4 к. VI каса
6'20
Бургосио тържище.
бодна майка България да довър,
10
кгр.
•
1690;
шатъ образованието си и да оста31 Май 1914 година.
Нишадъръ буци
1'40
натъ българи по кръвь и по душа.
за кладенци, градини и винарски
Днешното положение на тържи Нишадъръ калъпи Salamac к-о 130
Жалъ и тжга притиска като ги гле
Сода
бикарб.
ekstra
к-о
46
в.
1150
щето
сравнително
вчера
зимниците
да че векъ. Само > „културните" и
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
„хуманни" ромжни не се покърт- съ 20—25 ст. спадане, другите ар Сода за пране 100 кгр. вар. 15*—
МАШИННИЯ СКЛАДЪ
Синъ камъкъ к-о
0'70
ватъ. Е, г-не полковниче, това еж тикули бёзъ изменение.
092
Зимница продадени 14 вагони по Рафия I (лика) к-о
В У Л К А НЪ
те ромжните, за които ти башибоко
1.83
зушки "малтретира нашия синь. Но 19 лв. за 55'|j либри отъ гара Лю- Рафия II ,
4,5 обикновени 1*05
пщайнъ-Русе.
ние ще ти платимъ не за плесни бимецъ 1930 лв. за 58 либри отъ Локумъ
гара Стралджа, 1955 лв. за 58'|2 ли
ците . . . . .
.
%
.
004
бри отъ гара Ц. Аспарухъ, 19 70 лв.
Илюстровани каталози при
%
.
100
за 59 либри отъ гара Н. Загора, до
поискване даромъ.
Жалейка
20'10 лв. за 61 либри отъ гара Стра
\%
.
POO
•
На 27 V, 4 ч. следъ обедъ въ лджа.
,
челикъ к. 5 об. •—
София почина нашия съгражданинъ
Мито продадени 7 вагони и 16
Стоянъ Петровъ отъ гр. Бургасъ. торби по 19/20 лв. за 59'|, либри Мандарини връзката
Покойния още отъ млади години отъ гара Гжлъбово, 1980 лв. за 60'|.2 Тамянъ I exstra
I! ред. к-о 50 к-о
бе предаденъ на освободителното либри отъ гара Керменли, до 2010 ' • .
дело, за която цель бе заловенъ и лв. за 61 Ча либри отъ гара Чирпанъ. Циментъ Беочинъ к-о 150 кгр.
затворенъ неколко години въ тур
Ржжь продадени 2 вагони по Бълг. циментъ „Левъ", 100 чр. л
Газъ батумски каса
1
ските затвори, което нещо му пов 15'40 лева.
Газъ въ каси д-во Нафта
лия на здравето и той още младъ, на !
Ечемикъ продадени 4 вагони по Газъ американски
40 години, представляваше старецъ I 14 85 лв. отъ гара Н. Загора, до 15
„ ромжнеки
съ бели косми. ''
\ лв. отъ гара Раковски
Соль Тунизка
сто кгр.
Изказваме нашите съболезнова I
Царевица продадени 5 вагони по '. »
Анхиалска
ния къмъ опечаленото семейство. !j 12-85 лева.
»
Атанаскьойска
,
Ситна (бита)
Винарска изложба въ Будапеща >
Зачка гол. варели
.
ко
(Унгария)
I
,
мал.
„
»
Отъ 6 юни до 23сжщий месецъ |
Стипца големи варели
»
т. г. се открива въ Будапеща из- j
Стипца ситна
»
ложение за винарската индустрия
Смокини торби Смирна
въ Унгария.
'.
Бургасъ, 31 май 1914 год. Смокини каси на върви I
Желателно би било нашите виГрозде черно сухо
к-о
нопроизводители — лозари да поБургаска дневна пияцаГрозде бело сухо 1„
к-о
сетятъ това изложение и почерпатъ поука за напредъка, който
Цени въ брой Грозде черно къбръзъ въ каси кУнгария е направила въ , винопро-: Захарь касижбО к. др. б.
45-80 Рошкови критеки
I к-о
изводителната
индустрия,
която ' „
» ж25 к. — б.
22-90 Таханъ
Халва
местна
,
индустрия до скоро беше пе тол
.
кел ле '
0"89
„
кова добре застжпена, каквато е
»
ситно брашно
— Кесии книжни
сжщата сега въ България. Посети
„
ПБСОКЪ руски
088 Хартия амбалажна „Иатентъ"
„Шренцъ"
телите — българи да се отнесатъ л • •„
„ софийски
—
„
жълта сламена
за упжтвания до консулството ни Кафе Рйо1
'
312
въ сжщия градъ.
; „
. и
"
з — Макарони Италиянски на
'; „
. ш
2-90 пакетъ Ч* V» %
11
.
Лаве
1
2-95 Макарони насипани каси 10 к
Безмитенъ вносъ и износъ на погра
j Кафе Лаве .полу роле"
2.85 Фидета софийски разни кгр.
ничното население,
Съгласно забележката къмъ чл. |i. .
. 1
280 Восъкъ чистъ пчеленъ к.
210 отъ закона за митниците, на !
.. И
265 Пирафинъ
Метли кжщни (сто)
д.-:'w

Коиени въглища.

Метали.

ЗЪРНЕНИ

храни.

=ПОМПИ=

Колониални стоки.

II

.• BAN?UE DE KREDIT.
'.'

'•• VI ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ: ,<• • ••.....•
. . Приема суми съ срокъ и безъ срокъ срЪщу срочни свидетел
ства, спестовни книжки и въ текущи сметки и плаща: — ;
; ' '"••На безсрочните влогЬве
;.» .
: 5е
: 6'
"'•" «На срочнитЬ влогове съ срокъ до 1" година *
" "*'
ч»
>
•'•"
6V,J
•

V

' •

!

'

•

•

'

•

•

*

>

ПРИЕМА ЛИХВЕНИ ЕДОГОВЕ

г:,!;:.;;);;: ;

. - Безсрочни.' . . . . . .
. . . съ'4% годишна лихва ,• ••••••'
Суми, по големи отъ 10,000 лв. по споразумение
-.-„•'•съ определени срокове - : ti»!; ,.:}» -и> '..{:-"г;-:,£- '>;№& «
Открива текущи сметки. Сконтира търговски портфеЙлъ и отпуща
суми срещу депозиране на такъвъ.
. , '
\
Инкасира местни и-чуждестранни полици*
,:;!
г
Издава и купува чекове за странство и България. '•
* '
Купува и продава ценни книжа, изпълнява поръчки на чуждестран-,
•; ни борси. Приема ценни книжа за пазене. , ..г. .•/..'|,.;'<.<
Авансира суми срешу ценни книжа, стоки и«цесии,на земания отъ;
държавни.уиреждения;
\ гг; . Дава гаранции за търгове. Издава акредитиви и кредитни писма'за
всички по-важи градове въ света: '

т

'

:

'.. • -1-;:-;;

i?

>

;; - :

' , А К Ц И О Н Е Р Н О ' ДРУЖЕСТВО^.':
' ,д ^
Напълно внесенъ основенъ капиталъ 3,000,000 лева. ! !
Централа София, Клонове въ.Русе и Варна. ,
Кореспонденти въ всички по-зажни градозе въ България и странство.

л~о м ъ

•

Пръс^ачкм .истински

ТНЙ БЙ1

БАНКЕРСКА КЖЩД
Компндитно Дружество Георги ЦЪнковъ Ш е

"

Бр. 563.

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪи

Стр. 4.

- 'За по-гол-Бми суми и срокове по споразумение.
ВНОСКИТ-В и ТЕГЛЕНИЯТА ставать безъ никакви ФОРМАЛНОСТИ
Сконтирва търговски и нетърговски полици, отпуща заеми и
открива специални текущи сметки, срещу гаранция цени книжа,
стоки и лични поръчителства.
•.;•'•
,
Извършва всички видове комисиони операции и събира полиЦи, ббвезателства" и пр. за чужда сметка.
Цупува и продава за нужда и своя смшпка
всички
видове цгьнни книжа, акции, облигации и пр., кикто и
инкасирва купоиипиъ гшъ.

'== Условия най-либерални

санъ: кщшъ

английска

;

ПРАХЪ "ПРОТИВЪ ПЕРНреПОРДТА; ; :
.^^.^^^..лсе.дщмиратъ ;:за;;::11родангь^;;;:;;":п;Т.|;

Българско Лозарско Дружество
(Акционерно /Дрво;капитУъ 500^000
Ш}%;;

'ИСКАЙТЕ.;ЬФЙРФЙ.:'

•>.::'..\

5 »! '-JU

Адресъ за телеграми: „КРДИТБАНКЪ".
_ цгяшвсзм
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. БЪЛГАРСКО АКЦ. ИНДУСТР. КЕРАМИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

„И 3 И Д Г
м
София, ул .Площадъ Бански" № 5.
ч •!':1брикигБ на дружеството
(при гара Новоселци, софийско и въ
г: „•.-••' .',-.'"• градъ Пловдивъ)
произвеждатъ:
•
Н
Тухли обикновени, дупчени за балкони, клинкери, огнеупорни
н от к всЬкакъвъ
видъ и форма, за всъкаква цЬль: за сгради, сводове,
< : капали, кумини, кладенци и пр.
отъ два най употр-Ьбляеми вида за между железните
i i грелиХурди
вместо сводове. Керамиди марсилски.

ш

ИСТИНОКЙ КАУЧУКОВИ ТОКОВЕ

О

Търби каменинови (съ солна глазура отъ вънъ и вжтре) за
к излизания и..водопроводи, издържающи водно налътаие отъ 7—14
а; мосфери споредъ диаметра на трлбитё. Глинени тръби за дренажъ.
Плочи эа третоари, кухни, бани и коридори.
Блогчета камени за постиляне дворове, конюшни, улици и пр.
Ст:1кети за бодюри: на градини.
Фиянсови печки обикновени, платирани и майоликови — поднижии и неподвижни, щеминета и машини за кухни.
. Разни фиянсови грънчарски изделия като: вази, гърнета, вани,"
<г
саксии, чаши за млеко, кафе, и разни видове плювалници (за учили
ща и болници), пепелници, клозети обикновени и английски и пр.
S
Гранитни паважи (гол-Ьмъ или малъкъ) за постилане на улици,
колони, цокли, стъпала, бордюри, плочи и чакълъ. Дребенъ и едъръ.
Ценоразписа на фабриката отъ 1911 г. се изпраща безплатно
при първо поискване.—Всички приготвени отъ фабриката ни произ
ведения съ отъ първокачество и съ изложени въ помещението на
дружественна та канцелария въ София, пл. Бански № 5.
Техническото бюро на дружеството* е на разположение на об
щините, които не разполагатъ съ техническия персоналъ, за даване
технически съвети; то се наема да приготовлява проекти за канали
зация и водопроводи, ръководи изпълнението имъ.

L J

-Нашратъ'п"и процанъ Л Л - Обръщайте внимание на марката-

• " !

Главно представителство за България:.,

В

i ил ьмъ складъ въ България за: газожени мотори ^м-Ьлници и пр
Отъ 1911 г. V-Jдавамъ вършачки
на желЪзни рамки
и съ съчмени лаге
ри. Потребно е помалка сила за подкарване, по-малко
масло, редко ма
зане, помалко го
риво, п о - p i д к о
превозване. Лаге
рите не итгарятъ,
oin>ia re се из
кривява. За офер
ти отнесете се до
фирмата ;

НЕНЧО ТОМЕВЪ
СЕВЛИЕВО — ПЛЪВЕНЪ.
Постоянни и безплатни курсове. — Севлиево въ плетачната ми фаб
рика, Илевенъ въ магазина ми подъ хотель „Царь Освободитель"
— на всички видове плетки въ различни десени:
ФЛАНЕЛИ, ЧОРАПИ,' ФИГАРА, БУЛЕРА, ЖАКЕТИ,
РЖКАВИЦИ ипр.
' . . . . . _
Bcbkora големъ депозитъ отъ разни № плетачни машини, прежди,
плетени артикули, разни № игли(куки), сбирки, пързалки,
•парафини и пр.
' Продажба на едро и дребно въ брой и почекъ.
Плетачните машини .ПЧЕЛА" по цена, солидна конструкция
и качество конкуриратъ всички други.
ДОМАКИНИ, ИЗПОЛЗУВАЙТЕ Р М К И Я СЛУЧАЙ. '
. Отъ 3 до 10 лева дневно може да спечели единъ работннкъ..
. ||J Дирятъ се подпрЪдставители.
>•'
Съ почитание:
^ 1 Подробности лично или писменно. -."'
НЕНЧО ТОМЕВЪ, Севлиево Пл-Ьвенъ.

Хотелъ ире|?линъ"
ч» ]<*> Б^РГАСЪ. '<* ^
Откритъ на 1 октомври т. г. Стаи съ по едно или две легла
богато наредени. Чистота примерна.
Намира се. на главната улица, въ центра на града.
Съдържатали: Ст. Петровъ

& Ст. М: Андрноъ.

Bangue d'Escompte de Roustchouk.

И. М. Щ Е Р Н Л И Б Ъ & С - и е — В А Р Н А .

' Представители за Варненски окръгъ:

, ПРИЕМА ЛИХВЕНИ ВЛОГОВЕ
при най износни условия по споразумение и суми по текущи сметки.
Открива текущи сметки. Сконтира търговски портфейлъ и отпуща
суми срещу депозиране на такъвъ.
. -,
Инкасира местни и чуждестранни полици.
Издава и купува чекове за странство и България.
Купува и продава ценни книжа, изпълнява поръчки на чуждестран
ни борси. Приема ценни книжа за пазене.',
."
Авансира суми срещу ценни книжа и стоки. ••;
.
Издава акредитиви и кредитни писма за всички по-важни
градове въ света. . :
Ааресъ за телеграми: „СКОНТБАНКЪ",

•' с = э '
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На срочни изплащания, съ гаранции и намалени ц&ш<
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СЕ ПРОДАВАТЬ ПГИ

ФЕХЕРЪ & C-ie — СОФИЯ.
Представители за Варненски окржгъ:
И. М. Шёрнлибъ и С-ие — Варна.

на най-новите и усъвършенствувани
плетачни машини съ едно и две легла „ПЧЕЛА"

Русенска Сконтова Банка, Русе

: НИКОЛАЙ ФЕХЕРЪ & С-ие — СОФИЯ. и ,,

ДЛБКСПНДРЪ КРОУСЪ & С-И
ул. М и т а р н а № 10.

Г

VCG
. ., . •

най-усъвършенствуваните нови шевни машини »SUberberfc> които по здра
вина и практичность надминаватъ всички други досегашни систем..-.
Тия машини шиятъ напредъ и назадъ и съ .снабдени съ апаратъ за
бродиране.
Големъ асортиментъ отъ всекакви видове и системи игли и части на
шевни машини. Механици на разположение — Поправки безплатно.
Писющи машини американски „МОНАРХЪ" и „ЕНДЕРВУДЪ" дЪйстватъ легко и безшумно най усъвършенствувани.
Най-легки, солидни и елегантни велосипеди
»C6ricke«
- Грамофони отъ прочутата фабрика „Lindstrum"
Английски и Руски първркачествеци непромокаеми
мушами и пелерини, твърде еАтини.
Галоши шведски и американски - •

БАЛКАНСКА

БАНКА

(Безименно Дружество.)
Капиталъ напълно внесенъ 6,000,000 — лева златни.
Централа въ София, клонове въ: Балчикъ, Бургасъ, Пловднвъ,
Плевенъ, Русе, Варна и Видинъ.
Кореспонденти въ всички по-важни центрове въ България и Странство,

ПрЬпоржчва услугитЪ си за всЪканвн банкови операции:
шконтъ и залогъ на търговски полици, аванси срещу ценни книжа.
стоки, цесии и пр.
Покупка и продажба на ценни книжа, девизи и пр.
"
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
.,
На безсроченъ влогъ по 4 Vs % годишно. • .,- •
На срочъ 6 мЬсеци по 5 % годишно.
За влогове съ по дълъгъ срокъ по особенни споразумения.

ПрЪпоржчва особенно своя отдЪлъ за купувание
продаване зърнени храни по комисиона.
Техното приемане и,манипулиране се извършва съ най-големо внимание. За предадените й храни съ консигнация. Банката да
ва авансъ при най-благоприятни условия. '"
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ГЛАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ

. —

КАПИТАЛЪ 1,000,000 ЛЕВА,
Седалище въ Русе.
Кореспонденти въ всички по-важни градове въ България и странство.

в

ПЛЕТАЧНА ФАБРИКА

'-

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.
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Единствениите автомобили, които издържаха рекорда на
здравината въ продължение на трите войни. Те съ именно найпригодните за нашите пътища. Никогажъ пътннкъгь не'ще рис
кува да остане на пътя или да изкачва ггвшъ и потикване авто
мобила по нашите страшни.пжтиша.>
; „OPEL" е победительтъ на всички други автомобили въ раз
ните международни надбягвания и конкурси по иэдържаливость
и солидность.
.
Главенъ депозитъ у представителите: Л Шпешсръ & М. Лъсковь
бул. „Дондуковъ" Wo 51, София.

Печ. Ст. Д.. Боевъ-г Бургазъ, телефонъ№ 135

