Година IV

Врой _377.

Варна, 3 Май 1912 год.
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За обявления:

,

гармонденъ редъна 1-ва

НвдЬля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сжбота

; ::3ш

Варн. Градска Библиотека

' лв-' на ""ра и т
. п о 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки.
За по: ече юбнародвани
се прави особенно спо
разумение.
/
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Пбонаментъ за България:

За година . . 1 6 лв,
. 6 м-ца . . 8 .
. 3 м-ца . . 5 „

СУБСИЛИРАНЪ

За годиня . . 3 0 лв
, 6 м-ца . . 15
.

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА,

СОФИЙСКАТА

И БУРГАЗСКАТА ТЪРГОВСКИ

Оргаиъ на инфор|иация, политическа и стопанска икономия, търговии, земледелие и, индустрия.

Единъ брой 10 стот.

Уредничеството се помЪшава въ собствения домъ на уредника

И Д.

=Привличането но в ш ш
тали и изменението на чл. 11

ГУМИ

и се дава подъ наемъ горния й етажъ, находящи се на ул. „Шоп
ска", № 12, гр. B a p H a . f ' p ^ . Споразумение ул. „Шопска", № 12.

•U

„ГРИТЦНЕРЪ"

за автомобили, велосипеди, файтони и др.
Складъ при генералния представитель:

ИСКАТЕ Л И ДА ИМАТЕ
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ
' ^

БЪРЗОХОДЕНЪ

МАРКО ШЕХТБРЪ

СОФИЯ -

ВАРНА

=

Драгановъ & Златаровъ — Габрово.
Търговия — Aienry pa — Комисиона
= = = Експедиция— Информации =====
Съобщаватъ на интересующите се, че осв'Ьнъ другите
| работи, които иматъ, кзвършватъ транспортъ на вевкакъвъ
видъ стоки по всички направления въ Царството и вънъ
отъ него, съ най вещо прилагане на тарифите.

и съ

ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА
ВЕЛОСИПЕДЪ,

'«ЧЙ»ЙкЯ8ЙЙ^&*

ТИХА И БЪРЗОШЕВНА,

Търси се енергиченъ човЪкъ

легнодвишюща се, ЗДРАВА

съ специаленъ апаратъ за бродираме, шиюща напръдъ и назадъ
гарантирана и луксозна машина?

т-

ВЗЕМЕТЕ си „Г р И Т Ц И Е Р Ъ "

"«

НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЕГЛЕДАТЕ

прочутш* машини и велосипеди „ГРИТЦНЕРЪ"

за осигуровки на Дружеството „ Ф е н и к [ с ъ "
за ЖИВОТЪ и ПОЖАРЪ при
БАНКА „Прогресъ" ВАРНА.

Защото само този не е взелъ отъ ГБХЪ, който не ги е водгвлъ.

—ТИЩВАТЪ с& въ, БРОЙ и ПА СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ;
fu
ПОПРАВКИ БЕЗПЛАТНО.

ТОДФИЪ

дЕаозитъ

отъ най-усъвършвнствуеанитгъ

Ш

.ДНЕВЕРСАЛЪ"
СЪ ЕДИНЪ Й ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ.
Представители за Българин БР. И. БЪНЛОВИ, Ьсь> София, Варна.
о о о о Представителство въ всички градове на Царството о о о о

ж Братя Камазиревн .v."i

Алееандръ Тодоровъ.

Окладъ отъ в&глища въ Вирна.

Англо-Българско Анонимно Дрржество
.САРКИСЪ КУЮМДЖУЯНЪ".
Варненски клонъ
'
Известява на [почитаемите си клиенти, че му сл при
стигнали ангилийски
-•
за постилане „Линолеумъ", много доброкачество, разни ширини.

ГПЛЪВЕНЪ

*
ШРБВЪИЪ.
Пъова по родътъ и по модерната си инсталация въ цълия
- Падканси ПолУОСТрОВЪ 1

„ПОРТЛАНДЪ"
иимеитт марка „ЛЕВЪ" е изв-Ьстенть я констатираиъ като едянъ отъ
циментт» " « р » » ^ ^ ^^ мя й . „пирите. цименти. s = =
'•"'..•'-v-•••-.•'. • МФСТНОПРОИЗВОДСТВО, г

паството-. Удооренъ за държавви посцзойки^тъ
ивотоколъ отъ 1Ь вай lvii година.

< ItMM

^0*вя"
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Ц-ВНИ БЕЗЪ

КОНКУРЕНЦИЯ.

*

ВАЖНО ЗА П/тЯТНИЦИТЪ!

|

НОВЪ ХОТЕЛЪ

1 ДОБУРГЪ"
•§

СОФИЯ.

rb

На жгъла между „Пиротска" и „Ломска,, улици близо до бани-

•$£
^
«kf
J?
%
*£

гв, ср-вщу халитЬ и главната синагога — Лице югоисточно. Парноводно отопление и електрическо осветление. Хотела е мобилиранъ
съ най-модерна конфортна и хигиенична мобилировка. Прислуга бърза и акуратна, извънредна чистота и честность. Хотела е строго
фамилиареиъ.
•.
Ц*ни достжпни за вс*ки. — Телефонъ № 723.

ФАБРИКА

п ^ и ^ п и л т и у в а всички цименти, които се внасятъ въ

О

въ

щ I-ва Българ. Парна Сапунена Фабрика
I
• =
„РАЗЛОГЪ,,
=
щ на Братя Каназиреви & С ie, Бургазъ.

I-во качествепъ аптрацитъ за газожени мотори ще
намерите при

<

Ш

щ
Пустна въ редовна продажба произвежданите въ нея най-доброщ качествения марсилски, турски и др. сапуни.
|||
КлиентигЬ й ще нам-Ьрятъ винаги най-изгоднит* условия и аку^ ратно изпълнение на поржлкигв си.

Мелничари!

Т

„СОЛУНЪ"

|Щ
Произвежда чистъ марсилски сапунъ 72% който не отстлшва по
Щ нищо на истинския марсилски такъвъ подъ запазена марка „Бориславъ".
^
Единствени преивюдители на прочутия с а п у н ъ за пране
щ „Прогресъ" ,Солунъ" и «Екстра.*
||»
Порл1чки на едро исаълнява най-акуратно.

„МЕТЕОРЪ"!

; ••

Сапунена фабрика

Ш '•

Плетачни Машини

ЦИМЕНТОВА

Братия Трояно
ВАРНА.
ПАРАХОДНИ агенти, посредници, стивадори и пр-вдприе-.
мачи за вевкакви видове работа въсвързка съ параходствата
ПРИ Ц Ф Н И УМФРЕНИ.
АГЕНТИ на много Б р и т а н с к и и други пароходни '
дружества тука, а сжщо въ Бургазъ, Кюстендже,
Сулина, Галацъ и Браила.
'7:
Телеграфически адресъ: „ Т Р О Я Н О " .

^••••'-•'
„ nr,ri«v^H июоФесоръ D-r Wilhelm Michaelis,
й. в д *«лота on. прочутия з щ ф & Р ^
^ ^ ^

Вурмовъ & Станчевъ —Габрово
-••:......•,., Телеграф, адресъ'••* 9 0 J , ™°-.
,. .-.'•;..' • .' , „ ь ; Телефонъ М 116. ^

^
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- Представитель за Вариа В. В- Пошшъ.
iBa.uiti_4J.i~ п. -1 • 1 "!

-Ч '• ' """_.

МАРКА

_

п
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"

—

„Я E_BJb,_r

Съобщения, ржкопии1>|И|
суми се изпращатъ до^Д
уредника П. Драгулевъ. 1 ^ ,.. .ffl
Единъ брой 10 стот.

Телефонъ № 223.

Уредникъ- П ДРАГУЛЕВЪ.

Продава се кжща

I.

КАМАРИ.

винаги пр-Ьдплата

Пощ. кутия № 61

ч

ш

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство:

Комисиона, експедиция и пр-вдетавителства, купу
ва и продава разни стоки за своя и чужда см*Ьтка.
Пр-Ьдставителства; Варна, Русе, Свищовъ, Ссфия и
Цариградъ.

Привилегията, която се дава на
чуждит-в ипотекарни банки съ
проектираното изменение на чъ
272, би могло да се защити, ако
чр-взъ нея действително се отва
ря ПАТЬ нд чуждигв капитали за
у насъ, ако тя наистина би улес
нила гЬхното идване. Ако б-вше
сигурно, че ипотекарнигв банки
ще вмъкнатъ много повече вън
шни капитали като имъ се даде
право да издаватъ заложни обли
гации, отколкото безъ това пра
во, тогава спорътъ цгвше да при
добие малко подругъ видъ и за
щитницигв на изм-внението игвха
да бждатъ на твърд* сериозяа
позиция. Знае се, че само чр-взъ
производствения прогресъ една
страна може да се развие до степенъ на самостойна политическа
сила. А капиталит-в СА едно неотемлимо условие за производ
ствения прогресъ, Безъ ТБХЪ е
невъзможна икономическа култу
ра, невъзможна е и политическа
та сила. Ето защо за една стра
на като България, която ако и
да може да посочи на значителенъ. стопанственъ прогресъ, а за
едно съ това и на едно доста
стабилно положение като държа
ва. наредъ съ другите държави,
привличането на външните капи
тали може да бжде много ценно.
Ние указахме по-рано, макаръ и
мимоходомъ, условията, при кои
то най целесъобразно могатъ и
требва да се използуватъ готови
те да дойдатъ у насъ чуждч ка
питали, и върху тона е из шшно
да се повръщаме. Искаме само да
подчертаемъ въ какъвъ видъ би
се поставилъ въпросътъ за измене
нието на чл. 272, ако беше не
съмнено, че то ще улесни при
иждането на външни капитали у
насъ.
Но тъкмо тая безсъмненость
липсва въ нашия случай. Ще блде съвършенно празенъ споръ
да се доказва, че непременно об
лигациите на банките ще се пласиратъ преимуществено въ стран
ство. Подобно твърдение нвма да
почива на несъмнени данни. Още
не можемъ да сметаме за сигур
но допущането на тия ценни
книги за котиране въ чуждите
борси. А следъ това остава въ
просътъ за приема, кой го чужде
странната борсова публика ще
имъ укаже. Условията на фондо
вата борса се намиратъ подъ
твърде разнообразни влияния, за
да ни накаратъ да бждемъ резер
вирани върху подигнатиявъпросъ.
Но, ако съ положателность не мо
жемъ да говоримъ за пласиране
то на въпросните ценни книжа въ
странство, у насъ напротивъ не
съмнено е, че те ще иамвратъ
широка клиентела. Предвидено е
даже да фигурира върху техъ и
подписа на държавенъ делегатъ,
който ще играе ролята на рек
лама за стабилностьта на тия
книжа. Ето това е сигурно, и то
обезсилва защитниците на изме
нението. Ще се получать въ ре^зудтатъ облаги само за банките
облаги извлечени отъ нашето сто
панство и чрезъ наши средства.
Всеки ще дойде естествено до
заключението, че една такава при
вилегия не бива да се дава сре
щу съмнителни некакви облаги за
.икономическото ни развитие. Ко
гато държавата върши стопанска
политика чрезъ уреждането на
: кредитните институти,'' тя требва
да бдде повече положителна. Ней

ните отговорности засегатъ бждащето, и за това тя требва да
избира такива средства, които
наистина ще доведатъ желаните
резултати.
Противъ изменението на чл,
21А има що да се възрази и то
гава, когато привличането на чуж
дите капитали би било сигурно
улеснено. Остава огкритъ въпро
сътъ да ли е този най-изгодииятъ
за страната начинъ на разреша
ване въпроса за привличането на
чуждите капитали. Ако изхожда
ме отъ необходимостьта ипотекарниятъ кредитъ да бжде преди
всичко въ разпоредителството на
националните кредитни институ
ти, ако • искаме последните да
бждатъ регуляторитв на целия
кредитъ и да създадатъ отъ него
едно мощно орждие за стопанския
прогресъ на страната, требва да
се съгласимъ че изменението на
чл. 272 не е желателно. Много
по-изгодно ще бжде за страната
нашите банки да сключатъ заеми
въ странство и така да набавятъ
липсващите капитали. Така те
ще иматъ възможность да реализиратъ едно спадане на лихвения
процентъ, водими отъ интересите
на самото стопанство. Това част
ните банки не могатъ да сторятЪ)
освенъ при едно огромно нараствание на свободните капитали.
Безъ да влизаме въ разглеждане
HI въпроса зх най изгодния на
чинъ за привличане външните
капитали, трвбва да подчертаемъ,
че не еж частните банки, които
го разрешаватъ най добре.
Има единъ аргументъ въ пол
за на частните банки, който занекой е отъ първостепенна важ
ность. Това е аргумента на част
ната инициатива. 3 i двигатель
на развитието мнозина считать
личната инициатива. Тя държи
буденъ ума, изостря неговата проницателность, развива творчески
те му сили. Има въ икономичес
ката наука една школа, която се
бори най-енергично противъ всич
ки стопански домогвания на об
ществената власть (държава или
община). Всички области на про
изводството и размвяата, требва
споредъ тая школа, да бждатъ
резервирани за личното културно
състезание. Държавата требва
само да гарантира най-до5ри
условия за проявяване на част
ната инициатива. Вмешателство
то на държавата, завземането отъ
нея, които и да било стопански
области (железници, мини, кре
дитни институти), се строго оежжда отъ теоретиците на свободна
та частна инациативд. 1Ьй страш
но знамение на днешното време
те виждатъ въ непрекъснатото
засилване на оная законодателна
дейность на държавите, която
все повече обхваща области, *до
тогава намиращи се въ ржцете
на частни лица или дружества.
Не можемъ да се впущаме въ
разглеждане на споровете върху
границите на частната инициати
ва въ стопанството и възможностьта на обществените форми на
стопанисване. Щ^ се.ограничямъ
само да отбележимъ, че постоян
но растящите стопански пред
приятия, които достигать разме
рите на колосални икономически
единици се изплъзватъ все повече
отъ регулиращия погледъ на част
ната инициатива и обществения
интересъ се издига постепенно на
пръвъ плыть. Като импулсиэенъ

Стр. 2

Инженеръ Велчевъ
ВАРНА.

ПОЕМА:
ВсЬкакъвъ
видъ
инсталации.

д а со с д о б и е т е с ъ
истинско модерни и доходни инста
ШиаШШЩи лации — не забравяйте да се отнесете и до насъ.

ЖРПЯТПШИ

ГОЛЪМЪ СКЛАДЪ
на Циментъ и Хидравл. Варь — Варна.
Цимента първокачественъ „Портландъ", марка „Вик
тория". Удобренъ отъ Министерството на Общественнйт* сгради съ протоколъ отъ 30 Декемврйй 1911 год.
Хидравлическата варь отъ най-реномираната и прочута' фа
брика „Лафаржъ".
"
Продажба на едро и на дребно.
'
На купувачи въ голямо количество франко борЬъ — Варна,
продавамъ на много по-износни условия.
.

Телеграфически адресъ: Василъ Кошухаровъ — Варна.
ТЕЛЕФОНЪ № 226.

ЗЬа

®ЕЗа
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Нова франдузка ржчна мелница
и
«

НЕПТУНЪ
ПАТЕНТОВАНА.

Абсолютна солидность. — Проста —
перфектна работа. Има пъленъ усггвхъ на
О»»
веЬкжде, клд-вто еi показвана. -'Единствена, която много л е г к о се вър
ти съ ржка отъ е д н о лице.
Съ манежъ или моторъ тя е идеалътъ.
Разваляне невъзможно.
Млинове стоманени и сменяеми.
Работи безъ никакъвъ шумъ.
Съ специаленъ винтъ се нагласява за п о - с и т н о и пое д р о мливо.
„НЕПТУНЪ" № 1 , на часъ 40 литри брашно или 80
литри ярма, както и съответно количество други зърнени
произведения.
„НЕПТУНЪ" № 2 , на часъ 60 литри брашно или 140
литри ярма, както и съотвътно количество Други зърнени
произведения.
ЗА МЕЛЕНЕ КАФЕ СЖ. НЕЗАМЕНИМИ.
Ц-Ьни неимоверно ефтини.
Търсете само марка я НЕПТУНЪ."
Проспекти се изпращатъ франко при поискване.

Ив, Г. Неврокопски.
София ул. „Пиротска," №15.

Телефонъ №814.
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Хотелъ Сплендидъ
| на ИВАНЪ КЕНДА-София.
НОВООТВОРЕНЪ *<ОТЕЛЪ СПЛЕНДИДЪ £

Въ центрътъ на града сръщу градскигЬ J
минерални бани, кжща отъ I рангъ. Асенсьоръ, парно отопление, електрическо ос-1
въ-гление, прислуга. Виенско кафене
три билиарди. ОтдЬлна стая за игра.
И. Кенда съдържатель. fe
-—-—|
Sofia

i

lieu erroffnet hotel spleudid

Im Zentrum der Stadt vis-avis der Stadtischen Mineralbadern Haus I Rang. Kift, p
Zentralcheitzung, Elektrische Beleuchtung.
Deutsche Bediennung, Wiener-K&ffehaus mit
drei Billarden. Spielzimmer separat.
' ) . Kenda Hotelier.
, •
Sophia t
Fonde reccmment hotel splcndide £

i

упууигиаг

Au centre de la ville vis-a-vis au bain s
mineral, maison de premier rang. Ascenseur, Y'
chauifage- central, eclairage electrique, service fran^ais cafe viennoise avec trols billards. Chambres particulieres a" jouer.
r
J. Kenda Hotelier \
^a-«n,'>^'i»^f^^^srrsm^
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Грандъ хотелъ „БРИСТОЛЬ
^

w

ГАБРОВО
Намира се въ центра на града, има локалъ, който се посещава
отъ фабрикантите и търговците и, въобще, отъ най-отбраната га
бровска публика, на отделно, при локала и хотела има и ресто
ранта съ отлична кухня. Въ хотела, локала и ресторанта се пази В
идеална чистота, има редъ и бърза прислуга. За иностранните, осо
бенно има преимуществата, че ставатъ обяснения на всеки европей Q
ски езикъ, а най-много, че въ него ще иматъ комфорта на истински
европейски
хотелъ, осветляваш. съ електричество и изящна мебель.
v
Отъ съдържателя

}

Външни свФдешш
Подобрение иа рускит* търговски
пристанища.
Министерството на промишленостьта и търговията въ Русия е предста
вило на Думата една програма ва по- т
добрението и развитието па търговс
ките пристанища, споредъ която са.-.
мо фонда за подобренията се възкачва на сума 101,613,342 рубли. Дела
та тая сума се разпределя така: Пе
тербурга 13,067,500 руб., Мариуполь
12,032,000 p., Одеса 9,661,000 p., Волга 8,000,000 р., Рига 5.189,000 р., Николаевъ 5,095.000 р., Либава 4,580.000
р., Ревель 1,18),000 р., Владикавказъ
590,000 руб. и пр. Всичките работи
требва да бждатъ свършени до петь
години.
Продължение иа турско германската
търговска конвенция.
Търговската конвенция между Т,рция я Герамния изтичаща на 12 мартъ
1912 г. Единъ германски законопро
екта, обаче, я продължава до 25
юний 1914 г. Вь изложението на мо
тивите на тая законопроекта се по
сочва, че отъ 1890 год. до 1910 год.
вноса на Германия отъ Турция се е
покачилъ отъ 9,600,000 на 67,400,039
марки, а износа на Германия въ Тур
ция—отъ 34,100,000 на 109,900,00а
марки. Въ мотивите е казано още' и
следното: «Предложихме отдавно на
турското правителство продължение на
конвенцията, обаче Васоктта Порта се
показа малко наклонна къмъ това, тъй
като тя предъ видъ сключването на
новите търговски конвенции искаше
да запази по възможность по-голема
свобода на действие. Огъ друга стра
на требваше да се държи см втка отъ
страна на Турция, че съ изтичането
на търговската конвенция отъ 1890
г. ще излезе отъ сила и допълнител
ното съглашение отъ 25 априлъ. 1907
г., което е съставна часть отъ конвен
цията. Тоя факта ще има за следст
вие, щото Турция заради Германия
да изгуби следъ 12 мартъ 1912 год.
правото, атстжпено й отъ великите
сили съ международния протоколъ
отъ 25 априлъ 19 7 г., следъ 7 го«
дини, знача до 1914 г., да повиши сЪ
3% митата. Високата Порта реши найпосле по тоя мотивъ да продължи
задържането въ сила на сегашната
търговска и морска конвенция отъ
26 авгус. 1890 г.—-заедно съ допъл
нителното съглашение отъ 25 априлъ
1907 г. — до изтичането срока, даденъ отъ силите съ международния
очъ 25 априлъ 1907 г., значи до 25
юний 1914 г."
','Р..1.,а.
Гърцки финансии.

»

ч

Равносметка за операцишть на
финансовата контролна комисия
прпзъ t$o6—ign години.
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Кибригь
Карта заи
Цвгар. кв
Тютюнъ

ДОСТАВЯ:
ВсЬкакъвъ
видъ машини
Jjjj и материали.

принципъ на икономическата дой 3857 лица, отъ които 414 еж се от ни за дадени местни ^ловия. ТЬзи
ность частната инициатива сръчна казали впоследствие по разни причи агрономи ще образуватъ сжщеврементака че редовно застраховани ос но подвижна земледелска катедра при
непреодолими прегради въ огром ни,
таватъ 3443 души, които еж сключи дружеството, която ще урежда сказ
ните, размери на предприятията, ли 3450 застраховки на обща сума ки, курсове, опитни и демонстративни
ниви съ добри сортове и по изкус
й нам-Ьсата на държавата, като 6,120,490 лв.
Огъ падналите градушкаеж постра твеното торене и ще издава популяр
регулаторна на живота въ полза
на обществените интереси се явя дали имотите на 517 застраховани ли ни брошури по належащи въпроси
ца, на които е изплатено 126,974*10 ияъ земледелската техника и иконо
ва наложителна. За различните лв.
обезщетение, или средно 245*60 лв. мика.
стопански области времето за тая на лице. Най-големото обезщетение
3. Предъ видъ навременостьта на
намеса настжпва различно.
възлиза на 4,122 40 лв., а най-малко сериозни опити зд разрешение нд въп
Частно за кредита, който ни то на 1*50 лв. Изплатените загуби се роса при какви условия биха се рен
интересува тука ние мислимъ, че покриватъ напълно отъ събраните тирали у И1Л изкуствените торове,
премии и остава единъ излишъкъ отъ некой отъ които въ бжааще ще пред
то е отдавна настлшило. На всв- 7,89080 лв. Държавната субсидия поч ставлява гь важенъ вносенъ артикулъ,
кжд-в стремлението е да бжде той ти целата остава за въ полза на ре дружеството да в гезе въ споразуме
ние съ нвкой по-важни фирми и уревъ ржцегв на държавата, ,-поне зервния фондъ.
Управителния съвета заявява въ ду системни опити на разни места въ
за да може тя да го направлява.
страната, а управителниятъ съвЪтъ
Тамъ пъкъ, гдето държавата съ отчета, че всички предвидени и неп да
проучи въпроса не би ли било въз
редвидени спънки и неблагоприятна
вр-вме се е явила носителка на обстоятелства еж преодолени и че можно въ едно близко бжцаще да се
кредитната организация ще бжде банката е вече напълно сформирано и организира кооперативна фабрика за
гол-вма грешка да се остави кре консолдирано кредитно учреждение, произвеждане на първо време костенъ,
дита въ частни ржц-в, сл^дъ ка поставено въ благоприятни условия а по-сетне и минераленъ суперфос
фата.
то еж се направили толкова уси за правилното му развитие.
4. Управителниятъ съвета да про
Следъ станалите разисквания и
лия за стабилизирането му. Бъл обясненията дадени отъ председателя учи въпроса за уредбата на инстала
гария споредъ насъ е именно на у правит, съвета г.. Чакаловъ и уп ция за пречистване на по-важните
ьъ такова положение. Би било равителя на банката г. Каблешковъ, семена и кои отъ техъ на първо вре-:
ме ще могатъ да се произвеждатъ въ
крачка назадъ, ако се дадатъ конгреса одобри отчета.
страната въ стопанствата на по-интеПо
въпроса
за
прехвърляне
на
за
такива привилегии на частните..
легентни земледелии, подъ ржководдълженията,
прие
се
мнението
стари
банки, които ще угол^мятъ т-вх-~ те задължения на кооперациите къмъ ството на дружество, което да ги пре
ната сила спрямо държавните Землед. Банка да се ликвпдиратъ отъ чиства и пласира.
кредитни институти. Това е тол Кооперат. Банка за сметка на първа •-• 5 За да се разширятъ доставките
кова по-важно, когато тия част та, като се съблюдава договора за 20 и да се сдобие дружеството съ» необходимте за това капитали, да се взени банки еж въ сжщото време и годишно прехвърляне.
матъ следните мерки:
На
спънките
правени
отъ
страна
чужди.
а). Да се пояснатъ на българския
на Земл. Банка, прие се да се иска
ше пожелание, 'щото последната за земледЪлецъ на популяренъ езикъ въ
въ бждаща да поправи поведението си особенна брошурка цвлите на друже
ството и огромното значение на зад
спремо Кооперат. Банка.
Международна конферен
Приеха следъ туй и следните ре ружните доставки за усъвершенствуция върху м/Ьнителничзолюции: да се отмени незаконно ване ма земледелвего и подобрението
ното право.
събираната такса отъ кооперациите на благосъстоянието му. Тая брошу
при вносянето на записи въ Землед. ра да се отпечати въ достатъчно ко
Бждащага международна конферен Банка; капиталите на черковните на личество екземпляри и разпръсне без
ция върху м-внителничното право ще стоятелства, читалищата и благотво платно навредъ..въ страната чрезъ
заиочне работата си съгласно покана рителните дружества да могатъ да се агрономите и земладелските коопера
та на холандското правителство на 15 внасятъ въ кооперативните дружества. ции, та да се привлекать нови члено
Избраха се за членове на върхов ве и повече доставки.
юний т, г. въ Хага. Определения отъ
б). Да се приготви подробенъ ценоначалото срокъ за септемврий 1911 ния съвеиъ на банката: отъ селски
г. не можа да бжде спазенъ, понеже те кооперации Т. Г. Влайковъ и Ал. разиисъ на всички, по-главни материа
повечето държави'не 6txa предста Стамболийски, а отъ градските Хр. ли, които доставя дружеството, съ найвили гледищата си върху проектите. Хинковъ, за членове на контролния подробно указание на качествата имъ
Въ последнята конференция се изра съвета се избраха: отъ селските ко и упжтвания за най-рационалното имъ
боти единъ проектъ на законъ върху операции Г.: Димовъ, а отъ градски приложение въ производств >то, като
международното менителнично право те Фетваджиевъ. Следъ избора преде. се направятъ значително по-износни
и другъ такъвъ за обединение пред^ Хр. Чакаловъ закри конгреса съ крат условия на кооперациите групиращи
по-големи доставки, отъ-колкото за
писанията на сжщото право. И двата ка речь.
частни лица. На тоя ценоразписъ да
проекта съдържатъ постановления, ко
се даде възможното най-щироко раз
ито определять, до кжде законода
пространение средъ земледелското на
телството на разните държави може
да се отклони отъ предписанията; Четенъ рефератъ отъ Д р ь селение.
установени въ закона за менителни
С Доспъ-вски на тема:
в). Да се иска отъ общото събра
цата.
'
ние на членовете изменение на чл. 19^
Както вървята работите до сега, "Задружният земледгълчески достав отъ устава на дружеството, въ смиможе да се надеваме, че по-основни*
ки въ странство и у насъ въ свръз- съль да се предвиди законенъ диви
те въпроси на тая трудна материя щ§ ;;' ка съ дгьйностъта на Българ- ... дента . на делрвете, а,до тогава. да се
се дойде до едно разбиране orb-inpaf' ;; ; . • ското Зщледгълско Друг'
" поведе жива пропаганда чрезъ дру
жествения органъ за пласиране на но
вителствата Британското правителство .,
жество въ София.
и това на Съединените Щати взеха
Преди всичко референтътъ ра?вя ви делове.
едни резервирано становище, мотиви големото значение на задружнитв зем
г). Управителниятъ съвета да при
райки го съ невъзможностьта да вле^ леделии доставки въ следните точки: готви обстойно изложение за целите
затъ при сключването на една такава
1) Доста'вятъ се на земледелците и досегашната дейность на дружест
конвенция, поради съображения отъ доброкачествени машини и орждия, вото, което да изпрати до Народното
публичното право. Двете държави еж семена, лози, добитъкъ и торове ка- събрание и респективното министерство
декларирали обаче, че те ще се сгре- "то се обръща внимание на локалните съ молба да се намалятъ до минимумъ
мятъ, щото техното вжтрешно зако условия, техническите изисквания и формалностите при сключване на за
нодателство да се съобразява колкото качеството на материала.
еми при Българската. Землед. банка,
се може повече съ решенията на меж
2) Чрезъ доставките Дружеството гарантирани съ земледелски машини
дународната конференция върху, ме не гони реализиране на печалби, а гле и др. материали — предмета на за
нителницата. Между • въпросите, съ да преди всичко да избави населението дружни доставки.
които ще се занимае тази конферен отъ експлоатацията на малко скрупу- . д). На дружествените членове —
ция стои и тоя за създаването и обе льозаите търговци
лични и колективни да се възвръща
диняване международните законопо
известенъ процента отъ чиста пе
3)
Добре
организираните
задружни
ложения върху чека за държавите,
чалба, съразмерно съ стойностьта на
които биха се, съгласили.. По тоя въ- доставки еж уравновёситель на целия извършените отъ гЪхъ доставки презъ
пазарь,
понеже
предизвикватъ
усиле
просъ холандското правителство е из-'
течение на годината. „ ,
пратило предварително на другите на конкуренция отъ страна на .част
ните
доставчици.
правителства известни питания. При
4) Доставките най-добре допълнятъ
сегашното положение на работите лес
Разграничаването на ме
но за разбиране е, че международно научно-просветната дейность на Дру
жеството.
Въ
основата
си
гв
еж
ло
рит*.
то регулиране на чека може да стане
само следъ като законоположенията гично следствие на тая дейность, а
върху менителницата достигната . до 'често пжти я и предизвикватъ.
Споредъ чл. 10 отъ приотите въ
5) Високото морално влияние на
едно задоволително съгласие между
тазгодишната сесия ва народното съ
^задружните
доставки
се
състой
въ
то
държавите.
ва, че чрезъ гвхъ се насажда духъ брание изменения и допълнения на
' •. JF. I. С
на коонератизмъ и самопомощь срёдъ закона за запазване, измерване и из
народа. Следъ като направи прегледъ ползуване на селските и градските
на кооперативните земледелски дос мери, поставянето на временните и
тавки въ 19 повече или по малко на трайните знаци при разграничаването
Конгреса на Българската
преднали държави, за да потвърди' на мерите се извършва било въ на
Централна Кооператив
съ факти изказаните по-горе еж жде- тура отъ жителите на общината, било
ния
въ полза на задружните земле за сметка на предвижданите за тази
на Банка.
делски доставки, разгледа дейностьта цель суми въ бюджета на сжщата,
на Българското Земледелско Друже или отъ прихода, полученъ за даде
28/IV 1912 г. 3 часа следъ обедъ.
ство въ тая область отъ 4 години на- ната цель, по разрешение на общин
ския съвета, удобрено отъ министра
Прочете се отчета на банката за самъ и съ цифрови данни изтъкна го на земледелието, подъ дългосроченъ
1911 год. Споредъ него положението лемите ползи, които е то принесло на наемъ часть отъ мерата преди раз
на банката презъ истеклата година е българското земледелие. Затова дру- граничаването и, специално за тази
било следното: положението на капи- жеството напълно заслужава доверие- цель. Понеже трайните знаци, които
талътъ на основателните членове (Б, ти и подкрепата на всички земледелски ще се състоятъ отъ изкопани съ опре
Н. и Б. 3. Банки) въ края на отчет кооперации въ страната, както и на делени размери ровове, ще струватъ
ната година е било:
отделните земледелии.
на общините доста скжпо и много
Оставени на текуща безлихвена
Кооперативните доставки за да по отъ последните нема да иматъ нуждсметка
5,000,000-— лв. стигната цельта си требва да се сгру- ните средства, ако на време не изпиратъ разумно, а не да се пръската пълнятъ предписанията на спомена
Изтеглени презъ го
както сега, отъ което еднакво сгра тия чл. 10, Министерството на земле
дината
; 1.755,769-68 .
дата интересите и на частните сто делието е предписало на земледелОставатъ 3,244,23068 „
и на кооперациите. Държавата ческите администратори да заставятъ
Въ облагациония фондъ еж били пани
е длъжна да подкрепи кооперативни въ най-скоро време тези общински
предвидени дапостжпятъ 1,000,000, те земледелски доставки, като има
но постъпили само отъ Бъл. Народ прЪдъ видъ големите имъ заслуги за съвети въ поверените имъ, райони,
на Банка 500,000 лв., а другите 500,000 страната. На края референтътъ пред- които не постановятъ турянето на
лв. оставатъ за внасяне отъ Българ - ложи резолюция, която се прие по временните я трайните внаца да се
извършва въ натура отъ жителите на
ската Земледелческа Банка. Има за принципъ съ акламации.
общината или ако не предвидятъ въ об
писани за числящите се къмъ банка
Резолюция.
щинския бюджета нуждната за тази
та сдружавания 886 делове за 88,600
цель сума, да определять часть отъ
1.
Да
се
разшири
и
систематизира
лв., а внесени срещу ааписаните де
отъ доходите на която, по
лове само .26,256*90 лв. или оставатъ ! работата по доставките, чрезъ откри мерата,
лучени
отъ
даването й подъ дълго
ване на складове въ по-важните зем сроченъ наемъ,
за събиране още 62,343*40 лв.
ще се посрещдтъ нуж
До завършване на. отчетната годи леделски центрове, които съ течение дите по поставянето знаците при раз
на банката е приела и записала въ на времето да се поверятъ на район граничаването на мерите. Големината
книгите си 458 сдружавания, а имен ни вемледелски съюзни-централизира- на тези части отъ мерите да бжде
но: 17 популярни банки, 12 произво щи доставките на отделните коопе съразмерна съ нуждите на последни
'
дителни, 2 потребителни, 80 землед. рации.
те отъ разграничаването имъ съ
2. Да се назначатъ добре подгот знаци.
спестовно заемни, 239 числящи се къмъ
.; .
централния съюзъ, 102 главния съ- вени агрономи, които да ревизиратъ
юзъ и 6 Карловски околийски съюзъ. складовете и уреждатъ демонстрации
Освенъ това, да употребить всич
Въ застрахователния отделъ на бан съ усъвершенствани орждия и маши кото си старание за по-скорошното
ката презъ отчетния периодъ еж по- ни и сравнителни изпитвания, за да разграничаване на мерите въ повв|сшпилн заявления sa застраховка отъ се види кои отъ гвхъ еж най-пригод ренигв имъ райони.
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ХРОНИКА
Около новото разписание.
Резервната бригада въ Шевенъ,
оставена като такава отъ влакъ 505
ще ослужва влаковете Пордвмъ—Шевенъ-Ч.-Брегъ-Плевенъ а резерв
ната машина въ Русе, когато нема
товаръ въ Русе за къмъ Варна, отива
изолирана до Червена-вода за да по
мага въ двойна тяга на влака 67 до
Русе, когато този последниятъ Ина
големъ товаръ; кдаато пъкъ въ Русе
има товаръ - сжщата съ резервната
бригада откарва товара до Червенавода и се връща пакъ двойна тяга
въ Русе съ влакъ 67.

?л°ениГаТЪ

се

тарифнит* постано-

и ? п ° а ЛТ К И жвл * знг '-плтни станции
и влагалища иа стоките, участвуващи
въ прекото сточно е ъ о б в д и в - u S S
се съобщава, че на. стр. 6 отъ т а м !
фата, часть 1, В ъ сила отъ 1 януарий
190Ь год., подъ отделъ А Ш, точка 8
четвъртия редъ,
следъ думата > - '
! Й ? ? СеВПИСВа! » bezi "hungswl e e
Нотариални пълномощия за
ипотечни заеми.
с к а Ц т а Тaп ЗaHKa
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че до ИТ J?
« п а т и л о ве
че до клоновете
в ъ, Вараа си въ София, Pvce.
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иовигв нотариални пълномощия, обр.
№863, съ които ще си служатъ при
сключване на ииотечна заеми, вместо
ония обр. № 544.
Обезщетението на България отъ
затварянето на ДарданелнгЬ.
Нашето правителство, както се и
очакваше, е вече вржчило на Порта
та чр*зъ пълномощния си минястръ
въ Цариградъ, г-нъ Сарафовъ нота,
съ която му заявява, че ще иска обез
щетение за вредите и загубит* на
несени на българската търговяя вслед
ствие затварянето на Дарданелигв.
Англо-Българското Анон. Д во „Саркизъ Куюмджиянъ,"
съ кр-впостенъ актъ извършенъ
пр'Ьдъ софийското нотарство на 25
априлъ т. г. е купило за 125 хиляди :
лева местото, принадлежаще на запасния генералъ г. Рачо Петровъ въ
София н а х о д я щ е се на реда на хотелъ „ Континента ль" и стояще ср-Ьщу хотелъ „Роялъ.* Казаното д-во
възнам-врва да издигне на това место
една монументална сграда за помеще
ние на софийския си магазинъ, планътъ на която ще блвде изработенъ
въ Парижъ по подобие ня „Прентаиъ",
„Лувръ" и др. Акта се извърши отъ
г. Д-ръ А. Ходнсовъ, въ качеството му
генераленъ пълномощнякъ на Д-во
„Саркисъ Куюмджиянъ".

си служагь при преподаванията, за
по-нагледно, съ повече пособия, а въ
практическит в занятия да се приложи
всичко онова, което се преподава на
теория.
Подготовката въ земледелческитЬ
училища.
Министерството на земледелието из
исква отъ директорите на земледелческитЬ училища и институти, да се
дава по-солидна теоретическа подго
товка на учащите се и практиката да
нагаждатъ за обленения и допълне
ние на теоричта. То забранява на училищните власти да продължаватъ
практиката целъ день, за да не убиятъ
съ това всека обичъ къмъ работа въ
учениците поради уморяване.

По прилагането на новата митнишка
тарифа.
Финансовото м-во обръща внима
нието на митниците върху приложе
нието на 293 а,б отъ митаишката та
рифа, споредъ последното изменение
закона за приложението на митнишката тарифа. Закона отъ 6/IIM911 г.
за изменение и допълнение на закона
за приложение общата митнишка та
рифа отъ 17/ХП 1904 г. освободи отъ
мито суровите кожи по ст. 293 букви
„а" и ,6" на тарифата и съгласно
чл. 28 отъ сжщая законъ, се отме
ниха всички законоположения и на
редби, които му противоречаха. Този
законъ отмени следователно, закона
За варненската канализация.
Преписката, съвместно съ тържни- за митото на суровите кожи отъ
тв книжа по каначизацията на гр. едъръ рогатъ добитъкъ отъ 27/ХН
Варна, е възвърната напоследъкъ отъ 1883 г. измененъ съ законъ отъ II/III
министерството на общината за да се 1903 г., както и окржжного на от
произнесе по пр'вдявенигв искания делението за косвените "данъци подъ
отъ предчрвемача/ кантора „Дело", |№ 4678 отъ-28/11 1906 г. Закона за
респективно г. запасния генералъ Ва- новото изменение на закона за при
аовъ. До колкото можахме да узна- ложение общата митнишка тарифа, като
емъ, обаче, г. кмета преди да внесе определя да се облагать съ мито су
въ съвета за разглеждане и разисква ровите кожи отъ едъръ добитъкъ
не новите искания на предприятието, 'безразлично, тия последните ще се
ще иде въ София за съвещаване съ облагать съ мито въ размерите, пред
надлежните министри и сл-вдъ това видени въ този законъ, понеже всички
ще да се яви пр'Ьдъ съвета съ под- други по.-раншни законоположения еж
готвенъ и проученъ планъ за блида- отменени съгласно чл. 3 отъ закона
щя двйствля. За всеки случай, г. отъ 6/Ш 1911 г. Следователно закона
кмета не е чуздъ на намерението да отъ 27/ХП 1883 г., изменението му
настои, пръ-дъ когото требва, да се отъ 11/II 1903 г. и окржжното пред
тури р-вшителенъ край на безкрайно писание на митниците подъ № 4678
то тормозене на това отъ първа не отъ 28/11 1906 г., като отменени, нема
обходимость за здравословностьта на да се прилагать.
града дело. Всвко тормозене, вг-вко
Сжщо така се обръща внимание
губене Време е губане здравие въ гра- върху забележката къмъ ст. 167, спо
. да, е осложнение на работать-, коего редъ която вноса на розового масло,
^.въ'
DO-КЪСНО време ще костува пари смесено съ каквито и да било етерни
г
на гражданите. Водопроводи и елек масла или други примеси се забранява.
тричество има, канализацията още се Анализътъ за тази целъ ще става
бави. Това значи да се залавятъ ра само въ химическата лаборатория при
ботать отъ опашката.
министерството на. финансите.
Панаира при Ески Джумая
Начиная отъ 24 Априлъ е отворенъ
нанаиръ за продажба на воЬкакъвъ до
битъкъ. Официялно-—за продажба на
всЬкакви стоки—той се отвори вчера на
1 май. Ако времето благоприятствува
той обещава даОжце извънредно добъръ: ТърговцатЬ се надевать да
направятъ добри продажби, които зависятъ най-много отъ броя на про
дажбите на добитъка, а такива мисли
се да станатъ, понеже на панаира се
яви воена комисия, която има да купи
гол-Ьмъ брой коне за сметка на военото министерство, които коне ще бждать распределена по воените конни
депа, артилерията, кавалерията и пр.
Единъ малъкъ страхъ владее, че ще
се направч ограничение на приижда
нето на добитъкъ понеже юго-источната часть отъ селата, припадащи въ
района на Е. Джумайския панаиръ е
обявена за спизотична и въпреки на
правените телеграфически постжпки
да се допусне добитъка отъ тая часть
на района за продажба въ панаира
" министерството на земледелието до
вчера 30/IV не б-Ь разрешило да се
допустне тоя добитъкъ въ панаира.
Индустриалния Съветъ.
На 30 м. м. априлъ Индустриалния
съвегь при Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда има
заседание, въ което разгледалъ всич
ки поступили заявления за даване
облаги на разни предприятия, между
които и спепилни облаги на неколко
ново-проектирани предприятия. Въ
идущия брой на вестника си ще дадемъ подробно решенията на съвета.
Изложба на народни шевици. * ;
По случай тържествата на 2 ав
густъ т. г. г-жа Ел. Ушева е взела
инициативата за устройване въ София
една изложба на народни шевици, въ
която да се види рлшоделното изку
ство на българката въ всичките- ста
дии на неговото развитие. >
За тази цель, отъ 1 май е откритъ
въ София тримесеченъ курсъ, за под
готовка на работнички Но шевното из
куство, работите на които ще бждатъ
изложени.
i

Проверка на заваренит-Ь бутилки.

Съгласно едно окржжно на Мини
стерството на търговията, промишле
ностьта и труда всички заварени би
рени, конячени, ликьорени, ракиени,
пивоквасни и алушиеви бутилки, ко
ито до сега' ие еж проверени и мар
кирани, ее освобождаватъ отъ про
верка за въ бждаще, както това е на
редено за содолимонаденитЬ бутилки.
Практиката въ землед-Ьлческигв училища.
.'-.'.'
Министерството на земледелието е
препоручало на учителския персоналъ
при землвделческит* ня училища да

Стопанисването на разсадниците
Министерството на земледелието е
вменило въ обязаность на управители
те на държавните лозова и овощни
расадници, последните да се експлоатиратъ въ бжцаще по начинъ, щото
те да давать възможния най-голёмъ
доходъ, т. е. да се нареждатъ така
щото, следъ като прихода покрие
направения разходъ презъ годината,
да остане известна сума чиега печалба.
За тази цель, всеки управитель
на разсадникъ ще съставя нужния
организационенъ п л а н ъ на разса
дника, като изхвърли или намали ония
отдели и култури, които еж маловаж
ни и не се търсятъ, като увеличи или
въведе нова такива, що се най-много
търсятъ, добре плащатъ и за успеш
ното варение на които има най-под
ходящи условия въ разсадника.
Реформиране на агрономския ин
ститут*.
Огъ нова година въ область та на зем
леделието се въведе една нова служ
ба на, така наречените, земледелчески
администратори. Сжществената дълж
ность на землед. администратори се
състои въ непосредственото следене
прилагането на всички закони, пра
вилници и наредба, които иматъ за цель
да закриятъ и поощряватъ земледвлческото производство. ТЬмъ се въз
лага изпълнението въ бждаще на ония длъжности, които законите вме.няватъ въ обязаность на агронома.
Съ това министерството отделя ад
министративната работа отъ културнопросветителиата дейность на агронома,
налагано одавна, не само отъ необходимостьта да се специализира въоб
ще службата на последните, но н отъ
земледелческитЬ нужди на страната,
които напоследъкъ чакаха много явно
да бждатъ на време и основно удов
летворени. ЗемледелческитЬ админис
тратори требва да еж съ средно земледелческо образование, цензъ достатъченъ, за да не бждатъ съвсемъ
чужди на земледелческото дело.
Първо българско информационно и
инкасовабюро „Атлась,*
за което евоевремено съобщихме въ
нашия вестникъ, има между другите
си отдели и такъвъ за вписване на
търговски и индустриални марки. Впис
ването се извършва най-грижливо при
спазване всичките изисквания на спе
циалния законъ отъ члена на фирма
та д-ръ М. Пундевъ, адвокатъ въ Со
фия, и интересите на собствениците
на маркитЬ еж винаги отлично гаран
тирани.
Напоследъкъ, съ вписване на тър
говски и индустриални марки еж за*
почнали да се аанимаватъ и хора, ко
ито безъ да познавать материята и
безъ огледъ къмъ интересите на соб
ствениците, създаватъ отъ тал тол
кова важна материя, само единъ

ресурсъ за доходи, а за технитЬ кли
енти само източници за пост зяни рас
при еждебни и извънъ еждебни.
Ние съветваме българските тър
говци и индустриалци да внимаватъ
цри избора на техните довереници за
подобни вписвания и смеемъ да имъ
прмюрячаме службата на бюрото
Атласъ, което има всичката възможностъ да слпди въ цгъла Бъл
гария за интареситгъ на собстве-.
ницитгъ на вписанитп пргъзъ горе
казаното бюро марки.
Износъ презъ Козлецката митница.
Презъ миналата седмица отъ Коз
лецката митница е било изнесено за
Турция 43427 кгр. царевица, съ па
зарна цена 12 лв. 100-твхъ килогр.
Продадено предприятие.
Фабриката на командитното д-во
ЯА. Василевъ за циментови изделия
въ гр. Варна е продадена на Софий
ската фабрика за бетонна изделия
«Гранитоидъ*. Продадената фабрика е
вечъ минала въ владението на „Гранитоидъ" и е преобърната въ клонъ
на тая последната. Г-нъ А Василевъ,
който сега е кметъ на гр. Варна, стои
начело на общинските работи, е напълн) дегажиранъ отъ бившата си
фабрика, съ която разполага сега из
ключително „Гранитоидъ".
Отпущане помощи и инвалидни пен
сии на държавни работници.
Комисията по определяние инва
лидни пенсии и помощи на държав
ните работници при Министерството
на търговията, промишленостьта и
труда, въ завчерашното си заседание
е отпуснала помощи въ разни размери
на 27 работника отъ държавната мина
.Перникъ*. .
Вь сжщото заседание комисията е
отпуснала на наследниците на покой
ная работникъ при мината «Перникъ",
Любенъ Гяговъ, инвалидна пенсия въ
размЬръ на 705.35 "лева годишно.
Софийската лотария.
Съобщаваме за сведение на игра
чите на софийската градска класна
лотария, гарантирана отъ Царство
Ъългария, че тЬ требва да подновятъ
лозовегЬ си за 5-и класъ на текущата
13 лотария най-късно до 10 май т. г.,
като се отнесатъ за тая цель къмъ
колектора или подколектора, който
имъ ги е доставалъ за предшеству
ващите класи.
Това е съгласно § 5 отъ плана на
софийската градска класна лотария.

80 85 76 63 84 84 82
Канзасъ
52 71 90 82 77 91 74
Индиана
85 93 88 67 83 87 91
Небраска
52 61 86 8) 78 8i 88
Илиноа
71 76 92 73 80 92 84
Мисури
Охпо
63 73 88 86 70 91 77
87 82 67 87 71 92 72
Оклохама
Пенсилвания 89 95 —
95 96
Вашингтонъ
64 £0 91 84 82 90 75
Машиган
93 88 83 91 60 88 43
Текзасъ
Що се относи до размера на зася
тата повърхность, то той съставлява
единъ отъ най-интересните фактори,
защото се споменаватъ големите за
губи отъ лошото презимуване на хра
ните. ЦафригЬ, които имаме предъ
очите си ни учятъ, че засетата повърх
ность съ зимница, следъ като се извадятъ повредените пространства отъ
зимата, къмъ 1 май остава 10,416,100
нектара, срещу миналата година, за
сжшия' пеоиодъ 12,691,000 хектара и
въ 1910. 10,550,000 хектара.
•- Его и данните за последователни
те 8 години:
,t, Години,
Хектара
1912 1 май
10,416,000
1911 .
12,691,000
1910 ,
11,906,164
1909 ,
11,050,435
-,- 1908 ,
12,144,519
1907 ,
11,492,663
,' 1906 „
12,118.121
1905 ,
12,130,929
Ако се спремъ върху пролетното
жито посетата повръхность къмъ 1-й
май е била, въ сравнение съ целата
засета повърхность 48,9%- Презъ
1911 г. 1 май тя е бала 60% т- е.
съ 12 % повече.
Що се относи до производството на
житото не ни се даватъ никакви дан
ни въ рапорта, но, напротивъ, за ржжьта цифрата 32,543,000 бушела се
предвижда или п р и б л и з и т е л н о
11,520,000 хектолигрэ, а пъкъ за ми
налата година се п р е д в и ж д а х а
12,819,500 хектолитри.

Варненско тържище.

2/V 1912 год.
Днесь имаше на борсата продадени
21 вагона.
Зимница. — Спадане 30/35 ст. %•
Продадени 16 вагона, >по следните
цени: 1910 лв. за 55% либри, съ
15% % смесь отъ Ишикларъ. до
20.0 3 лв. % за 58 либри съ 3'/» %
смесь отъ Стражица.
КукуРузъ — Спадане 20/30 ст. %.
Продадени 5 вагона, по 13.30 лв. оть
П р е с л а в ъ , до 13.70 лв. % отъ
Каспичань.
Износъ на храни презъ Бургазъ. , ]',['' Другите артикули безъ пристигания.
Презъ миналата седмица презъ бур;
газката митница еж минали за износъ
следните количеста храни: •
За Гърция: 1 593,825 кгр. зимаица
и 402,684 кораво жито; за Италия:
871,650 кгр. зимница и 449,673 кгр.
, 2 май 1912 год.
ржжь; за Франция: 811,200 кгр. Анверсъ зимн. тихо
зимница, и за Белгия: 3,924,755 кгр. Враила зимница слабо
зимница, 357,060 фий, 155,871 кгр. Лондонъ зимн. безъ охота
ржжь, 49860 кгр. ечмикъ и 55936 кгр.
„ кукурузъ „
къклица.
Ню-Иоркъ злмн. май 122 безъ изм.
Горните стоки, обаче, всички нато
•'•„
,. юлий 1 1 7 % пов. % п.
варени, вследствие затварянето на
,
кукур. май — безъ зделки
ДарданелигЬ, още не еж заминали за
„
кукур. юлий — ,
,,
местоназначението си.
Б.-Пеща зимн май П 80 повиш. 8 х
„ кукур. май 9"27 пов. 4 х.
Цените на месото въ Цариградъ.
Берлинъ зимн. май 232 повиш. 1,% м.
Цените на месото въ Цариградъ
,
ржжь май 201V* спад. % м.
нааоследъкъ еж биле следните:
„
кукур. май — безъ сделки
Ливерпуль зим. май 7-7.% спад. % п.
Ср-Ьдан ц-Ьна
пр*зъ посл*д- днешна цЪна
„ кукур. юлий 5'7.% пов. %п.
ната седиица.
Чикаго
зимн. юлий 112% , '/е с
1 кач. 11 кач. I кач. 11 кач.
. „
кукур. юлий 77% спад. V» с

Чуждестранни борсови
съобщения.

говеждо
9
8
9
8
овнешко
13.75 12.50 13.75 12.50
овчо
11.75 — 11.75 - —
агнешко
9.50 8'5С 10
8
телешко
86
8
6
ярешко липсва, свинско не се консу
мира сега въ Цариградъ.
ГорнигЬ цени еж на едро и се раз
бирать франко при скотобойната или
магазина на купувача.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Вашингтонски рапортъ за.
житото и р&жьта къмъ
1 й май.
Земледелското бюро в ъ Вашингтонъ
е обнародвало извадки о т ъ рапорта
си з а състояние го на житото и р ж ж ь та къмъ 1-й май.
П р е д и всичко тука даваме коефиц е н т и г Ь ч р е з ъ които е изразено средно
то състояние на т и я два вида храни,
въ сравнение с ъ п р е д и д у щ и т е изчис
ления з а м. априлъ и декемврий.
Ето даннитЬ з а м. май о т ъ преди
д у щ и т е години:
; Зимница.
Ржжь.
1 май 1912
79.7
87.5
1 априлъ »
80.6
87.9
1 декемв. 1911
86.6
83.3
1 май 1911
81,1
90.0
1910
82.1
90.13
1909
83.50
88.1
:
,
1908
89.
90.3
1907
82.9
88.
1906 '
9J.
93.
,
,1905
92.5
93.5
Констатираното отпадане на цени
те преди единъ м-цъ се усили впос
ледствие, ако и да въ по-малъкъ раз
мерь, щото некой песимисти не верваха гЬзи слухове.
Следую щата таблич пи дава ежиштЬ изчиглания по отделно за по-глав*
. нигв Щати;

| Камбио |
Българска Народна
Банна.
(Варненски клонъ)
Варна, 2 май 19! 2 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и инкасира
Анверсъ
99-45 99'65
Берлинъ
123-25 123'55 123-50
Виена
Ю4-50 104-75 104-70
Лондонъ
25-23 25'28 25-27
Парижъ
100100-25
С. Петербурга 266*20
267 50
Цариградъ
22*93 2299 22*98
Наполеонъ у Виена Крони 19-16*
Комисиона за преводъ минимумъ на
всички гореозначените държави 1 лв
Комисиона за преводъ въ вжтрешН)стьта на Царството е %%о съ мин -иумъ 25 стотинки.
Българска Търговска Банка
(Варненски клонъ)

Варна, 2 май 1912 год.
Парижъ
Лондонъ
Цариградъ frs
Виена
Берлинъ
Анверсъ

Купува
100 05
25-23
22 92
10015
10450
10005
123-20
99 55

Продава
100-25
2529
2302
10060
104-80
100-S0
123 50
99 80

4 Май
48*75
Юлий-августь
48-87 — 49.
4 Октомврий
36.75 —
3 Октомврий
3675
Сгокъ въ торби
568968
Двойните премии
4"25
за юлий августъ
за май
3*75
за 4 октомврий
4
Анверсъ
Тенденция
тиха
Май
33*75
3 юний
33.875
юлий, августъ
34-25
3 последни
27—28
Кристализираните
тихи
Нарасположение
41625
Лондонъ
Тенденция
слаба
Чуждестр. вид. захар.:
Германска зърнеста 1 6 / 7 %
Глави Лебоди, промптъ20/С>
Пити и кубове Сей проиптъ 1 9 / 4 %
Френска на кристали безъ оферти
Кристализирана руска
fob. Данцигъ
Хамбургъ
Размера на премиите
върху захарьта еж
проста: за августъ
80 р%.
3 октомврий.
75 „
Двойна
За августъ
160 „
3 октомврий
150 „
Ню-Иоркъ
Тенденция
подърж.
За сто либри 96°
Сентрафугирана
405
405
Рафинирана зърнеста
5 20
5'20
„
Московада
3*55
3 55
Захарь
Магдебург*
Тенденция
тиха
Текущи
3568
Августъ
34 68
3 последни
28 68
3 първи
28-62
Прага
Тенденция
тиха
Промптъ
33 39
Триестъ
Тенденция
тиха
Промптъ
45-36
Алкохолъ
Парижъ
Тенденция
твъода
Текущи цени
65*50
Идущи
65
4 май
64-75
Юлий, августъ
65'
4 последни
5450
Октомврий
52'—
Стокъ въ пипи
.12 8(5
официални цени
6575
Хамбургъ
Картофенъ с п и р т ъ
безъ съдътъ за 100°
ЮО-твхъ литри
3275 м.
Май — юний
31'75 м.
Кафе.
Хавъръ . . .
Тенденция
подър.
Продадени торби
10.400
Май
82 50
Юний Юлий
84
Августь Септемврий
84—84.2">
Октомврий Ноемврий
84—83*50
Декемврий Януарий
83 75—83 50
Февруарий Мартъ
8350—83-75
Ню-Иоркъ
Тенденция
слаба
На расположение
1450
Май
Рио№7 13-80
Юний Юлий
„
13 60—1385
Августь Септем. ,
14*75—13 65
Октомврий Ноемв.»
1335—13-35
Декемвр. Януарий»
1335—14 80
Февруарий Мартъ,
1379—13 32
= Анверсъ
Тенденция
подърж.
Сантосъ (base good)
Мэй
•' 83 V,
Юний Юлий
831/.—84%
Августъ СептемврЕЙ
84%—85
Октомврий Ноемврий
85—85
Декемврий Януарий
84%—841/,
Февруарий Мартъ
84%— 84%
Зарегистрирани торби
17,000
Оризъ
Лондонъ
Тенденция
твърда
Пристигания отъ Сиамъ тона
По шилинги
11-4% п.
Лчверпулъ
11 ш. 10% п.
Пиперъ
Лондонъ
Тенденция
твърда
Сингапурски май-юний 5% пени
Продавачи
5'8/ie пени
Памукт.
Хавъръ
Тенденция
тиха
Продадени бали
3100
Май
76-20
Юний Юлий
76 37-76*25
Авгвустъ Септемврий
76*25-7625
Октомврий Ноемврий
76-25-76-52
Декемврий Януарий
7б-85-^75-75
Февруарий Мартъ
77 75—76
Аирилъ
7557
Ню-Иоркъ
Май
11*29
Юлий
11*90
Августъ
11*42
Октомврий
11-54
Декемврий
11-65
...
Вълна ' ' •
. Хавьръ
продадена бали йищо
' Тенденция >*
тиха
тиха
•

Чуждестрапенъ Бюдетинъ.
за разни артикули.
Захарь.
8 май 1912 г.
Парижъ,
Днесъ
Тенденция
слаба
'
Т е к у щ и цЬни
4 8 87 до 4 9
Идущи
48:87 — 4 9

•<

-

'

Май
167
Юний Юлий
168 —169-50
Августъ Септемврий 17050—171*50
Октомврий Ноемврий 170-50—170.50
Декемврий Януарий
170-50—171
Фгвруарий Мартъ
171 —171
Априлъ
171
Пиперъ
Тенденция
тиха
Продадени торби 100
Май
89 50
Юний Юшй
90—9050
Августъ Септемарий
91—91*50
Октомврий Ноемврий
92—9250
Декемврий Януари
93—93-10
Февруарий Мартъ
94—9450
Петролъ
Ню-Иоркъ
Тенденция
тиха
тиха
Рафиниранъ въ каси 10-50
Въ тенекета
5'
Стандарта Хуайтъ
860
,
филаделфия
8 60
Навло за Англия
4/6
Другаде
4/9
Метали
Лондонъ
Споредъ сведенията
на г. г. Морриссонь &
Кекевичъ п Cie

медь
Тенденция
слаба
слаба
Продадено въ топово
1700
—
„
69, 1 ш. 3 п.
По лири стерлинги
70 17 6
Мвдь жилава & Best
_.
.„
75 10 м
Selected
~
*
Електролитическа
73—15
На листа дебели
86
Жълта медь
16—15/16 п.
Калай
Тенденция
твърда
Продадоха се тона
250 —
„
205,10ш. Caf.
пл
По лири английски
Лопдонъ
Калай Pyimont
211—212
,
английски
211—212
Олово
_
16,16, ш. 5п. —
4
Английско лири ст.
17 1 3
Чуждостранпо 16,11, ш.Зп.—16, 12,6
Цинкъ
Цени по л. ст.
25,10 ш.
Жнвакъ
ЦЬни по л. ст.
8, 15
Антнмонъ
Цени по л. ст.
27—27,10
Чугунъ
Тенденция
слаба
Чугунъ Кливеляндъ по .
гот/
аб гп
шилинга
* "~"" а '»
ПослЪдень курсъ на Металите
Медь Стаидардъ
70
Медь, три месеца
70%о
Калай
203
Калай, три мвсеца
199%
Олово
16»%,
Цанкъ
25'/*
Антимонъ
27
Сребро иа пръгв
27'/и
Сребро, два мвсеца
27%
Чугунъ Кливлппдъ
53/7%
Чугунъ, три месеца
54/5
Марсилия, 8 май 1912 год.
Сурови н обработени кожи.
Африкански обработени кожи.
Марокански сухи сол. 3—7 к. F.95—100
8—12 80— 85
Алжирски
.
3— 5 115—120
8—10 95—100
„
„суров.!— 3 145—155
Солена зелени
9—10 75—115
14-18 50— 60
Абесински сухи сурови 3— б 105—110
7— 9 70—100
Бенадиръ ,
3— 5 95—105
7— 9 85— 95
Момбаса
,
1—2-750 140—145
3— 5 125—130
6— 9 95—105
9-14
8 5 - 90
Мадагаскаръ сол. сухи 8—12 70—75
Овчи кожи
= о о о о о о о с о
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Агнешки кожи Сконто 3%
Алжерски
26-/28
Орански
24-/26
Константииски
20—/22
Тунизки
18—/20
Триполитански
17—/18.

Брой 377
ТЪРГОВСКИ ФАРЪ"

МАШИНЕНЪ

АНГЛО АМЕРИКАНС1Ш
ТЪРГОВСКИ МУЗЕЙ-СОФИИ

СКЛАДЪ

Генерални прндставителствл па английски и
американски фабрики з а :

ДОВЪ & МИНАСЯНЪ
пловдивъ.

Има представителства, н а : 1-о Най-прочутигв брани (грабли —
ттрмъци) отъ фабриката Gross & С-о специална за тия орлдия,
които сл\ удобрени и препоръчани отъ всичкитъ- западни агроном.
академии, грамаденъ изноеъ за Русия и други страни, дори зл Аме
рика. 2-о. Патентовани пръскачки за лозя и овощни дървета „Aufo
max". 3-о Контролни каси „Exact" посл-вдно изобретение, много еф
тини, достъпни и на най-дребнигв дюкянджии. 4-о. Минерални и
химически масла за индустриалци и землед-влци. 5-о. Вършачки съ
най-солидна конструкция. 0-о Инсталации на модерни мелници и
всвкакви индустриялни заведения отъ „Е. Мюлхауптъ & С-ие". въ
Русе. 7-о Всвкакъвъ видъ землед-влски и индустриялни машини отъ
НЕЙ реномирани германски, английский американски фабрики. 8-о.
Кошничерски изд-влия (приематъ се поржчки). 9-о. Дараци и тепа
вици. 1 0 о . Мелничарски потреби (каиши, балати, сита, чукове и
пр., 11-о Ярмомелки и др.
•

Вършачки (харманки),4— Бензинови, — Газожешш, — Нафтови и „Дизелъ"-Мотори,
Локомобили, — Автомобили, — Дъраци
и други индустриални и землед-влчески машини и орждия

Агенция на Кооперативното Английско Осигурително Д-ство.

-S3-

„НОРВИЧЪ ЮНИОНЪ"

ТГГСТПУШТТ»' Апглиски пишущи м а ш и н и „ИМ
Д 1 Ш и < Ш 1 х > . n E P i f Ajirr« велосипеди „Вовсхелъ 1

Поискайте оферти, ц-Ьни умерени и акуратно испълнение.

дд^вдми

тжжт®
БЪЛГАРСКА КРЕДИТНА БАНКА „ГИРДАПЪ"

ЖАШИНИ ЗА МАНДРИ1

Banque Bulgare de Cr'edit „GHIRDAP".
ОСНОВАНА 1882 ГОД.

Каииталъ, напълно внесенъ лева зл. 2,000,000.
• Запасенъ фондъ и резерви „ „ 600,000.
Централно сЬдалище въ РУСЕ.
Клонове: София, Варна, Д о б р и ч ъ , Силистра, Ямболъ.
Извършва всички банкови операции.
Приема влогове съ срокъ и безъ срокъ ср^щу спестовни книжки
срочни свидетелства и въ текущи сметки и плаща:
5% год. лихва за безсрочни влогово.
за влогово съ сронъ една година и понвчв.
в% год.
Спестовните книжки се даватъ безплатно и вноскит* както и из
теглянето на сумитъ- става безъ никакви формалности и безъ
— никакви разноски.
Сконтира п о л и ц и , отпуща заеми и открива текущи смътки
ср'Вщу гаранция на ггвнни книжа, стоки и лични поръчителства.
Събира полици за чужда см*тка.
Издава ч е к о в е и .прави приводи за по-гол-вмитв градове въ
•
България и странство.
Купува и продава за чужда см-Ьтка всички видове Ц'внни книжа.
—===== УСЛОВИК ИАЙ-ЛИБЕРАЛИИ.
Телеграфически адресъ: .ГИРДАПЪ

^S

Англо-Българско Анонимно Дружество

• Господа производители на кашкавалъ, сирене и масла! • • .
Не изпущайте случая да снабдитв
мандрите си съ нашата машина спе
циално за мандри.
И
»
Произвежда чисто И финно
масло.
ПгИЬпоржчапа е отъ
а
Държ. Земл. Училище съ свидътелство
03
№473
_____
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ПР-БДЛАГА
Минерални машинни масла: „Шибаевъ". „Б. ЦЫянцъ",
„Бакуинъ" и др.
Катрани растителни за хамути: деготь (гудронъ) брезовъ, тронь
чамовъ и др.
1
Рибена масъ за мазане кожи.
Терпентинъ (нефтъ) растителепъ чамовъ.
Кислота: еврнг 66°, за содолимонадови фабрики, солна и азотна
въ дамаджани.
Ободи, главини, спици и др. дървени материали на приготовление
каруци, файтони и др.
Дървета (клещи) за конски хамути, б-вли, боядисани и оковани съ
жел-вза.
Дървета джги (джгообразни) за едноконна каруца.
Чугунени издЪлия—черни и емалирани: казани, тенджери, тави,
тигани и др.
Седалища (дъски) за столове, матови съ дупки и фигури.
Туткалъ столарски I качество.
Безиръ: Левенъ и конопенъ.
Спиртъ руски чистъ.
Захарь ствсокъ и р-Ьзана.
Чай отъ всички руски фабрики.
Водка — П. А. Смирнова.
. <
Хайвери: черенъ, кетовъ червенъ, тарама (пробойна) и греческа.
Риби: сельодки, керченски, астрахански, петербургски хо
ландски и др. семга, лососина; капчонка моруна и др.
Слънчогледово масло за ядене.
Самовара: жълти и никелирована.
Църковни принадлежности: икони, кандила, лолюлеи, хоруг
ви, книги, камбани, свещенически дрехи и др.
Книги, ноти, журнали, географически карти и др.
Офицерски принадлежности. '•'•••
и всички Русски стоки.
v'
IZZZZ Ц-вни и условия най-износни. ZZTZZ
ДОСТАВКА Б Ъ Р З А И АКУРАТНА. ; ; , r r
Управитель: ХР. М. ЦАНЕВЪ.

Вършачкит* еж. съ и безъ чпаратъ за дребна слама отъ 3 до 16
конски сиди, най-усъвършенствувана и здрава конструкция.
ПрЪвъзходствуватъ размит* други системи
Купувачат* да се отнасятъ эа споразумение направо до насъ,
съ поср-вдницине работимъ.
Всвки нашъ купувачъ има право бешлатно да се ползува отъ
курсътъ ни за подготвяне опитни машинисти.
Цъни и условия даваме само на сериозни купувачи.

Ш^ШШЕ^ЗШННЙ

Бр. Кремокови & Куродъ-Бургозъ.
МАРИНЪ НЕДФЛЧВВЪ — СОФИЯ
—===== улица ВФСЛЕЦЪ № 8

:

Бюро за доставка на модерни о р ж д и я и машини, ефтини и
практични за нашита средни, и дребни землед-влски стопанства.
Модерни валсови мелници, за мелене на небетчийско брашно, т. е.
брашно заедно съ трицигв и на чисто, пресято отъ трицигв брашно.
француски варшачки, модели 1912 година,
Съ най-послйднигв усъвършенствувания.
Всички лагери съ съчми и мазането имъ става еднажъ на 3 мЪсеци.
Сравнително мною леки и ефтини.
Движатъ се съ бензиновъ моторъ и съ паренъ локомобилъ.

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Капиталъ 1,000,000 лева.
Централно седалище СОФИЯ.
Съ клонове и агентури въ всички градове на царството.
Газъ въ каси и варели, Бензинъ за осветление, за мотори,
автомобили и индустриялни ц-вли, Минерални и Цилиндрови
масла, Газойлъ и Дизелойлъ за Дизелмотори, Пжкура за отоп
ление на парни котли. Катранъ, Парафинъ съ НАЙ-ИЗНОСНИ
Н/ВНИ и УСЛОВИЯ.

НУНДЕВЪ,

ВЕЛКОВЪ &, С ИЕ

Търговска и частна ипформация Собствени корес
понденти въ всички градове въ България и голЪмигв тър
говски центрове на Европа.
Инкасова служба.
Регистриране индустриалпи марки.
Намираме добри представители эа :европеЙски и, на^
ши кжщи,
',
Даваме сведения въ търгове и общ. предприятия.
Индустриални концесии и снециалпи облаги.
Финансиране на индустриални пр-вдприятия.
(Чр-взъ първокласни европейски кжщи).
Х у д о ж е с т в е н и реклами, плакати, репродук
ции и пр.
, Отлични референции.

Пристигва отъ Цариградъ направо всвка сжбота сутринь и за
минава вечерьта едната еедмица за Кюнстендже, Сулина и: Галацъ,
а другата седмица направо 8а Сулина, Галацъ, Враила.
Пристигва всвка втора сръ-да отъ Одеса — Кюетендже и зами
нава сжщий день въ 4 ч. пое. пл. направо за Цариградъ.
Въ Цариградъ парахода има съобщение съ всичкигв други линии.
Печатница „ЗОРА" на Д. Костакевъ--Варна

I

Телеграфенъ адресъ „АТЛАСЪ"—София.
Собственъ телефопенъ ключъ.
Кореспонденция на: английски, френски, н-вмекн, ун
гарски и руски,
л:
Банкови смЪтки съ
Б. И. В. и В. Лиячевъ & Синове.

тшш

Дружество Братя Нобелъ.
Руски батумски газъ отъ собствепнит* имъ
= = = = = ИЗЗОрИ ВЪ Каку.
Г а з ъ въ санджци и бъчви.
Централа въ София.

Търси се шобилирана
стая цри руско или немско семейство по възможность съ панейонъ.
Справка въ Редакцията. i

- o u J f K S ; T c ^ : H a f l ' r 0 J l i 3 M 0 "^—.во,.десени и фасони сл^ду.

АВСТРИЙСКИ ЛЛОЙДЪ.

I

„АТЛАСЪ"

Парни локомобили, мрделъ 1912 год., твърд* легки за превозване.
Бензинови мотори, американски типъ, модели 1912 год.
Съвършено опростени и икономични. Харчатъ 280 грама бензинъ
на часъ и на конска сила.
.
~ Практични и безопасни апарати за изкарване на вода' и др. ~
На свещеници, учители, кооператори изпраща, при поискване
каталога си (брошура).
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Първо българско търговско
информационно и инкасово бюро.

ДРЪ
Генерални представители за Балканския Полуостровъ:

rrzzz: Француски мото-вършачки —_~_

с с ii I и Бнзиръ-Вщш.

Хайнрахъ Ланцъ, Манхаимъ
- ^ (Германия) ^ = -

• • Искайте паншя • •
СПЕЦИАЛЕНЪ К А Т А Л О Г Ъ

Варненски клонъ.

Известява иа почитаеяит* си клиенти, че пристиг
наха вече шевнит* му машини „БОГИНЯ", движими
съ ржка и крака,
които пр-ввъзходствуватъ надъ всички други системи по своята здра
ва и усъвършенствувана конструкция.
Не купувайте шевни машини, докато не видите и се убедите въ ГОЛЕ
МИТЕ пр-Ьимущества на машината „БОГИНЯ".
ЦЪнигЬ на „Богиня* конкуриратъ ц-ЬнигЬ на всички системи отъ
този родъ машини.
Складове при клоноветЬ на фирмата въ Русе, Пловдивъ,
— София и Варна. —

София, Бул. Дбндуковъ № 47.
Генерални пр-вдетавители эа България на най голямата и
реномирана въ Европа фабрика за вършачки:

МАШИНАТА
„ПУМПЪ СЕПАРАТОРЪ"
спестява: казани, дърва, прислуга,
връ-ме и трудъ
Даваме десетгодишна писмена
— ~ ГАРАНЦИЯ за РАБОТАТА.

САРКИСЪ НУЮМДЖИЯНЪ .
—

Д. ГОНШЪ & X. К У Ч Ш

ски, ^ Й Г и ' X : S :
нигЬ СгаоХиниКОИТ°
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