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Сладкарница „МАРИНОВ"!
по случай' праздниците готви нов сюрприз.за Барненци!

-Редакция .Земледелец*
> 1 улг Миладиновска, 4.

УРЕЖДА КДШЮИН'ШЕТ-

ЛБОНЯМЕНТ: за.ддна годкна^.бСЬяева;
аа,лолусрдив!40 лева. .
,

С п р а в к и Печатница
;ПрОСаещение*.

ОБЯВЛЕНИЯ: Официални по 2 лв. кв.*см.
^Приставаш по 1 лев^на^дума. \

v (благодарение на|Майстора-сладкар, бивш сто
панин на-луксозна сладкарница в Одеса).
.ШИКОЗНИ, ПРОИЗВОДИ, захарни, шоколадени,
млечни ,и „пр.,»Винаги; пресни бомбони, шоколади,
[^фондани,,.кексове, пасти, торти, най-фини питиета,
които .задоволяват и най-истжнчения вкус.
..Единствено приятна конфортна обстановка при
отличен салонен оркестр, под диригенството на кон
церт -„майстер Ллеко Константинов.
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НОВО ГОДИНА.
Ето пак дойде
Новата година,
Всичко що беше
То се премина.
Некому слшзи,
Некому радост,
Дано да минем
Новата с драгост.
Дано да бжде

Нова година,
Не като тази
Гдето замина.
Дано да бжде
По родовита,
Весела, блага,
А не сжрдита.
Ржж и пшеница
Много да има.
Пипер и зеле
За тежка зима.
Репа, картофи, .
Лук, потлиджани,
Моркови, дини
Желти червени.
От вейте рода
Вкусни бобове,
От пржчка лозна
Кошник гроздове.
Вишни, череши,
Всекакви сливи,
Ябжлки, круши,. ;
Питомни диви. ,;
С радост да срещнат
Млади овчари
С агжнца дребни
Пжлни кошарн.
Навред да бродят
Стройни волове,
Спретнати крави, ;
Отбор коннове.
Рупести овци,
Свини прасенца,
Вимести кози,
, Пжстри теленца.
Пуеци горди.
Пуйки отбрани,
Патенца, пилци
Пжлни поляни.
Кошери пжлни
С пчели, с медовина,
Пжлни кжщи
Сжс светла коприна. JJ
На земледелци
Честни орачи
Имот им бжрже
Напред да крачи.
А тем самите
Дай Боже Прави :
Радост в сжрдцата, '
Мишци корави.
Всички младежи, <
Да се изучат,
Каквото искат
Туй да сполучат.
Да станат умни,
Работни хора,
Че те са наща
Млада подпора.
На тях очаква
Родина мила.
Що днес тжгува
Тамо зад Рила!
На тях се нада
Сжюзно дело,
.•
Борба да водят
' Вещо умело.
Свобода, единство,
Сжзнание кжм мир,
Вековно блаженство,
Стремление без спир
Вжв труд упорен,
Труд денонощен,
Нек всеки гради
Сжюза мощен!
Делото свето ,
На вси орачи,
Сжс смели крачки
Напред да крачи]

Нек "то вирее, ,
Нек се развива,
При всяка стреха,
При всяка нива1
Един за всички,
Всички за един,
Всекой за всички
Под такт до един!
Призета наши,
На вси народи,
На всяка вяра,
«Сговор без мяра!"
' Защото вси сме,
Потомци на двама
Сродство радокржвно
На Ева и Адама!
Сурва, честита,
Нова година,
Дай Боже здраве
Чак до амина.
Видин, 1922 год.
Ив. К. Ковачева.

Фянансовото вхзобновяванс
на Европа.
Един от представителите на
я International News Service" e
имал в Берлин разговор с про
чутият американски финансист
Франк Вандерлип.
В разговора Вандерлип е от
крил на кореспондента е д и н
свой план за финансовото вжзстановяване на Европа. Проек
та на именития финансист се
ежетоял в следното: Да се осно
ве едно тжй наречено „Свжрхсдружение" по образеца на цен
тралната банка на Сжединените
Щати, която ржководи от мно
го години насам целата финан
сова система на Америка (С. Щ)
и е под контрола на правител
ството. Вандерлип предлагал
този институт да се наричал
„Златорезервна банка на Сжеди
нените средно-европейски джржави" и разполага с един ка
питал, напжлно внесен, от един
милярд американски златни до
лара. Капитала трябвало да се
даде от европейските банки,
като по-голямата част се по
крие от Америка. Вандерлип е
заявил, че американският фи
нансов свет не е ангажиран или
по-скоро заинтерисован с про
екта му, когото той нарича ме
дицина. за болната Европа, а
себе си доктора, крито пред
писва това лечение. Като не
обходимо условие за оежществяването на тоя проект Вандер
лип предлагал инициативата да
излезе от европейските банки,
след което Америка щела да
се притече на помощ. Амери
канският капитал сам не мо
жел да оежществи това пред
приятие, той обаче щял да под
крепи всички джржавй, които
желаят да го оежществят спо
ред проекта на Вандерлип.
За тази цел, както ежобщава
в-ка, Вандерлип се е срещнал
с ржководителите германски фи
нансисти и икономисти а освен
това и с м-р Ратенау.

(от 1.ХИ 1920 — 1- iX 1921 г.)~
е отредена за образуване фонд:
„Насжрдчение кооперативната
житна тжрговия и кооператив
на земледелска индустрия". Тая
сума се разделя, както следва:
Бжлгарска Землед. Банка —
1,327,764-33 лв.. Бжл. Народна
Банка — 1,327,764*33 лв., Земл.
Коопер. Банка — 1,327,764-33
лв., (Синдикал. централа) Бжлг.
Централ. Кооператив. Банка —
618,763-84 лв., Общия Сжюз на
Земледелските Кооперации —
618,763-84 лв.
Тия суми са неприкосновенни фондове и следователно, не
могат да минават кжм сметка
„печалби и загуби" на горните
банки.
Миналата година на трите
джржавни банки (Б. 3. Б, Б. Н.
Б. и Б. Ц. К. Б.) се дадоха
15,316,565-64 лв. — равно на
10% от чистите печалби. По
ради непжлнотата на тогаваш
ния закон, Управителните сжвети на тия банки минават тия
суми кжм с-ка «печалби и за
губи" и ги разпределят за тантиеми и пр. Това даде повод
да се измени закона за Кон
сорциума в смиежл, печалбите
на|участвующите в тоя консорци
ум банки и земледел. коопера
тивни централи да получат 5%
за определен фонд.
Фонда „Насжрчение коопера
тивната житна тжрговия и.ко
оперативната земледелска ин
дустрия" ще се засили с нови
те 5% печалби от продадени
те около 1,500 вагона зжрнени
храни след 1 септември — тре
тата годишнина на Консорциу
ма. Последните печалби ще се
разпределят само н а Б . З . Б . ,
Б. Н. Б. и Б. 3. К. Б.'— Синди
кална Централа — тия, които
по закона, участвуват в Консор
циума.
Бихме желали, с закон да се
отнемат ^фондовете от Б1 Н. Б.
и Б. Ц. К. Б. и да се центра
лизират при Б. 3. Банка, пред
назначението на която еда ор
ганизира и наежрдчава коопе
ративната житна тжрговия, как
то това вжрши днес с новия
Кооперативен Консорциум на
землееелските синдикати. _•
Д-рИл. Караджов-

ДЩНЙ.
Редакцията на вест
ника честити Новата
1922 година на всички
свои читатели.
За осветлението. Научаваме
сё, че от днес ще бжде пуснато
осветлението в тжрговския квар
тал и гарата.
Германски стоки. Сжобщават
от София, че'напреледжк са
наводнили много германски агенти, които еж предлагали
всички видове стоки на износни
цени, поради курса на марката.

Учреден фонд „насхрчение
кооперативната житна тжрго
Командирован. Общ. ежвет
вия и кооперативната земле
е решил да командирова чо
делска индустрия".
По сипата на закона за Кон
сорциума, сумата 5,220,820-69
лв. — равна на 5% от чистите
печалби за втората годишнина

век в Виена, за набавяне елек
трически материали. — Мандат
да посочи лице за командиров
ка е даден на'г. кмета. — Ние
верваме обаче,, че ще бжде

командирован н-ка на елеатрйческото отделение.
Народното ежбрание ежобщават от София, че законо
проекта за увеличение чинов
ническите заплати, както и тоя
за даване право на Бжлгар.
Народа и Бжлгар. Земледелска
банки да образуват интерна
ционална банка, щели да бжджт окончателно приети от
Народното ежбрание до Нова
Година.
Полицейски. М-вото на вжтрешните работи вжзнамерява
веднага след праздниците да
се занимае сериозно с вжпросжт
за реорганизирането на поли
цията. Щели да бждат открити
две полицейско-административни у-ща, кеито ще подготвят
кадри за новата полиция.
За общ. чиновници. Науча
ваме се, че в общ. ежвет щело
да бжде внесено предложение
за даване помощ на общ. чи
новници, както това е напра
вено вече от много .общини.
Наистина, че тази помощ ще
дойде малко кжено, но по-добре кжено от колкото никога.

Администрацията на ве
стника ежобщава че на
стоящия брой (I от III го
дишнина) изпраща както
на своите стари абонати,
така и на много нови с
молба, които нема и не
>келаят да получават в-ка

да го повжрнат ведн
в друг администращ
ще ги смета за редс
абонати.
__.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 3612
В допжлнение на обяален
ми от 13 Октомври 1921
под № 2747 прбликуван (
№ 208 от 14 Декемврий 19;
на Джржавен вестник овя|
на интересующите се, че,
дажбата на 2/is части OTS
кжща в гр. Варна, II уч
„Княжеска" № 982/16., t
тажна, в двора отделна щ
едноетажна с няколко ста
общо застроено място 350
м. и незастроено 650 щ,
при ежееди: Хюсеин Taxilj
Янко Славчев. Еврейското
лище, Георги Пасарев и у*
«Княжеска", е почната на
Декемврий 1921 г. и ще ,
джлжи до 14 Януарий 192
5 чоса след обяе с правщ
даване 5°/0 в 24 часа.
Горния имот е собстве
на Янул Авлавиди от гр, В
продава се за джлгжт му.
Д-р А. Ив. Ксантов и др,
гр. Варна.
Пжрвоначална оценка щ
Желающите да купят име
могат да преглеждат кни*
по продажбата и да навд
всеки приежтетвен ден и
в канцеларията ми.
гр. Варна 23/ХН 1921 г.
I Сжд. Пр-в: Н. Д. Погоя
1-1
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На тази дата тгу ока; в продажба нова
специална партида цигари, изработени
от прочутите тракийски тютюни, изве
стната реномирана фабрика

•на

М. К. ДВГЕРННИДИ

ВДРНЙ

Сг&щата за- праздниците ще пусне в
продажба специална партида „ЕКСТРА"
сжс златни краища, които ще надминат
всички сжществующи до сега такива.
.- . ,';: ; Опитайте.
i—2-е

Кооперации и Синдикати!

Преди да си доставите от долните артикули, отнесете й
за оферти на новопристигналите ни стоки:
ЧЕМБЕРЛИК — всички размери.
ЛАМАРИНА ЧЕРНА — № 2, 3, 4. 12 и 14.
САЧОВЕ (ВРЖШНИЦИ) всякакви размери.
ЛОПАТИ — отлична стока.
\, ЛАМАРИНА ГАЛВАНИЗИРАНА — № 12 и 14 и
всякаква . дребна ЖЕЛЕЗАРИЯ i панти, брави и др
на износни цени.

А д р е с а х Иванов & Синове—
Телеграфен адрес: Иванов.

и—i_i

Телефон № 115

СУХННДОЛСКА ЛОЗАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ Г Ж З А " - М 0 Н ВАРНА'
п

на ул. Бенковска № 19 в зданието на Стойчо Муховскй.

*
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Продава чисти натурални вина и гроздови ракии на едро и дребно,
КПППРШШИЯ
ГЖМЧД" _ т о в а с ж 3 0 0 п о з г Р и - п Р о и з в °Д и т е " и . в обща модерна изба основана Inpea 1909 г. по типа на най-модерната
ИииПКуиЦПП „ l i l V l U H производителна винарска кооперация в Франция, под • ръководството на специалист - винар и к о т и л а на
джржавата, годишно производство над 1,000,000, литри вино. Любители на чистото и природното, кооперации и кооператори които сте се нагжрбили с високо благородните и хуманни цели на кооператизма и всички Вие, които си цените здравето, купувайте и пийте виното на пп,™Р
•"'• •••
«ката Кооперация „Гжмза" пжрва и единствена по рода си в Бжлгария.
*

