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Пбоиаментъ за България:

За година . ; .16 лв.
. 6 м-ца .; J, 8 •.
, 3 м-ца . .;, 5 „

LE PHARE р и COMMERCE.

За странство:

За година , . 30 лв.
, 6 м-ца . . 15 ,
винаги прЪдплата

СУБСИДИРАНЪ

ОТЪВАРНЕНСКАТА,

И БУРГАЗСКАТАТЪРГОВСКИ

Уредникъ- П, ДРАГУЛЕВЪ.

йввнъ ВЙШЪ-ГЙОРОВО,

и се дава подъ наемъ горния й етажъ, находящи се на ул. „Шоп
ска", № 12, гр. Варна. 0^*» Споразумение ул. „Шопена", № 12.

ВАРНА.

Телефонъ № 2 2 3 .

т. n. r.

Продава се кжща

Инжшръ Велчевъ

Характеристичнитъ черти въ разходнитъ бю
джети на съврьменнитБ държави.
ш.

.. Освенъ представителствата на многото други кжщи, има. пред
ставител ството и на прочутата свътовна машинна фабрика Менусь,
акционерно д-во въ Франкфурта н/ Майнъ, която е специална по
фабрикуването обущарски и кожарски машипи. Огъ нея, съ предста
вителството и съдействието на кжщата ни еж. построени въ Габрово
три фабрики 8а обуща: фабрика .Янтра", фабрика „Прогресъ" и
фабрика *Бизонъ", които дадоха отлични резултати.
На интересующигв се сме готови вевкога да изпращаме всякак
ви каталози; проспекти,' обяснения и др., стига да се отнесатъ'
до кантората ни.

ПОЕМА:
ВсЬкакъвъ
видъ
инсталации.

ЖйЛЯТПИШ * а с е с д ° б и е т е с ъ истинско модерни и доходни инстаШОоКШЛЦИ лации — не забравяйте да се отнесете и до насъ,

Културпо-социалнит* разходи.

3 ^

Англо-Българско Анонимно Дрржеетво
„САРКИСЪ КУЮМДЖУЯНЪ"-

И. Н. ЩЕРНЛИБЪ H i e .

Варненски клонъ.
Известява на ^почитаемите си клиенти, че му еж при
стигнали ангилийски

Централа въ София
БУЛЕВАРДЪ ДОНДУКОВЪ № 46 и

-^==Клонъ въ В а р н а = -

за постилане „Линолеумъ", много доброкачество, разни ширини.

УЛИЦА ШУМЕНСКА № i
Доставятъ вевкакъвъ видъ земледелчески и индустриялни машини и технически артикули съ много умерени цени
и леки условия.

ВАЖНО З А ГШТНИЦ1ЧТ-Б
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НОВЪ ХОТЕЛЪ
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Георги Бези, Синъ & С-ие — Бургазъ
АГЕНТЪ НА:

.

„Дейче — Левантъ — Линии"
8 8 8 „Мессажери — Маритимъ" 8 8 8
===,Армеманъ »Адолфъ—Деяпе" ===
:

&

.

София

Кикладики.
6 3

„ГРЙТЦНЕРЪ"
ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ
БЪРЗОХОДЕИЪ

I

Откритъ щтвяи няколко месеца, на жгъла на улица „Трапе- &
зица" и „Лавеле" № 6, до Соф. Пост. Комисия близо до баните. |
Съ парно отопление, електрическо осветление. Мобилировка най-мо- |
дерна, комфортна и хигиенична. Всички стаи покрити съ пиротски |
килими. 11рислуга бърза, акуратна, чистота извънредна.
|
Хотела е строго фамилиаренъ. Ц-Ьнн иай-умЪрени.
!
Телефонъ № 982.
1

.

^

Банка „Добруджа" —Балчикъ Анон. Д-во
Капиталъ, напълно внесенъ лв. златни 1,000,000
Резервенъ капиталъ „
,
200,000
Върши вегьнанви баннврени и търговски операции, •
: : : представителство и номисиона съ : : :

—

Машипепъ отдФлъ въ гр. ВАРНА.
Депозитъ на всЪкакви земледЪлчески и други машини и
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА:
Хармани отъ Американски и Европейски фабрики, мелници оть
най-реномирани Европейски фабрики: торбини, валеови и др., които
доставлява и инсталира.
Доставлява по поржлки и помпи, мпръскачки, инсталации за
парно отопление и др.

я съ
ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА

ВЕЛОСИПЕДЪ,
ТИХА И БЪРЗОШЕВНА,

легнодаитюща се, ЗДРАВА

съ специаленъ апаратъ за бродираме шиюща напрЪдъ и назадъ
гарантирана и луксозна^ машина?
ВЗЕМЕТЕ

СИ,

..Г Р И Т I I Н Е Р Ъ "

КОМАНДИТНО Д-во

-««

За производство на разни ножове, евчива и др.
=
желйзпп издалия.
=

НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЪТЛЕДАТЕ

прочутит* машини и вслосинеди „ГРЙТЦНЕРЪ"
Защото само този не е взелъ оть гвхъ, който не ги е видЪлъ.

Аврамовъ & Ковачевъ.

^ П Р О Д А В А Т Ь СЕ'ВЪ БРОЙ И rift СРОЧНИ И З П Л А Щ А Н И Я ^

С Е Д А Л И Щ Е Габрово, - Ф А Б Р И К А ~ е. Н о в а - М а х л а
Огъ нова година пустна въ действие новата си модерно инста
лирана фабрика и въ продажба нейните произведения, като: ножове
обикновени, ножове за вухня, ножове эа суфра, за хлебъ и пр.;
сатъри (за кълцане месо); джебни ножчета (чикни); бръсначи; ками
и разни видове ножици: обикновени домашни, абаджийски, бербер
ски, за книга, овощарски (градинарски и пр. отъ чиста стомана, на
пълно усъвършенств',ванъ европейски типъ — поникелсни или позла
тена и добре* полирани, конкуриращи вь това отношение на всич
ките отъ този родъ произведения.
ПоржчкигЬ ставать направо до седалищиата кантора на дружестЕОто въ гр. Габрово ИЛИ чрезъ търговските ни пжтници.

ПОПРАВКИ

-VI...
Съобщения, ржкописи и
суми се изпращатъ до
уредника П. Драгулевъ.
Едкнъ брой 10 стот.

Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.
Пощ. кутия Wi 61

ОТ»

КАМАРИ.

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

Единъ брой 10 стот.

ДОСТАВЯ:
ВсЬкакъвъ
видъ машини
и материали.-

СОФИЙСКАТА

стр. i«ftj?0
CTpNj&J"
За nof сче с щ
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БЕЗПЛАТНО.

ГОЛФМЪ ДЕПОЗИТЪ
отъ най-усъвършехетвуванитп, Плетачни Машини

^„МЕТЕОРЪ"^
и

„УНЕВЕРСАЛЪ"
СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ.

.*ши»шжагшт •ш, ж г ш ж у ш . п г т а г

Представители aa България БР. Н. БЪНЛОВИ,*^»*. София, Варна.
о о о о Пр*дставителство въ вевчки градове на Царството о о о о

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

А. Илиевъ' & C-ie
Цеитралъ Варна, клонове: Бургазъ, София,
Русё, Сомовитъ, Лловдивъ иЖумепъ.
Ксшисиона и Експедиция.
Продажба: Г А З Ъ , С О Л Ь , М И Н Е Р А Л Н И , М А С Л А
З А Х А Р Ь и МАРСШГСКИ КЕРЕМИДИ

.Агентура —• Номисиона —

Л

Представителство.

Дава вс-Ькакви св-вдения безъ никакво възнагражде
ние на вевки интересующъ се по всички артикули, които
могатъ да нам'Ьрятъ добъръ пазаръ въ Египетъ.
Представлява и продава брашна на Индустриално
то Дружество „СИЛА" отъ Варна и разни търговски
кжщи на комисионни начала.

Адресъ: М-г El. Mochonoff, Alexandrie (Egypte)
В. Р. № 825.

Agences: Lo Oaire & Port-Salfd.

*

Много често държавнит-в раз ните разходи въ бюджетите на
ходи се разд-влятъ на дв"В едри главнчте европейски държави. Но,
категории: производителни и не за съжаление, отъ такава съблаз
производителни. Това понятие е нителна задача човекъ е застазаимствувано отъ старата поли венъ да се откаже по единъ нзйтическа икомия, която учеше за решителенъ начинъ. Единственпроизводителния и непроизводи ното, което още тъй или иначе
телния трудт, Новата полиги- се подава на статистическото оп
ческа икономия се отказа отъ ределяне, то е наличностьта и
тази класификация. Но защото ръста на социалните разходи.
н-вкои финансова теории еж свър Такива разходи се появиха неот
зани съ теорията на потребле давна и т е по природата си се
нието, то разд-влянето на дър силно разделятъ отъ общата ма
жавните разходи отъ казаните са на другите разходи. Иначе
две категории могатъ да се сре- стои работата съ разходите, ко
щатъ и до сега. Въ последно ито прието е да се наричатъ кул
време се повдига нова класифи турно производителни.
кация на държавните разходи:
Да се вземе за примеръ единъ
.отделя се група разходи кул- разходъ, какъвто е асигнованъ
\турни и социялни. За тия две отъ една дадена държава за на
групи държавни разходи същес родното образование. Може ли да
твува следното основание въ съ се сравняватъ тия разходи въ
държанието на дейностьта на разните страни и отъ това срав
съвременната държава.
нение да се прави заключение от
Наистина, разходите за целите носно участието на общественнопо подържането духовната и ма то стопанство въ подържането
териална култура отдавна еж на духовната култура на наро
станали приежщи на държавните дите? Разбира се, не. Въ всека
бюджети. Държавата, даже въ дадена страна сжществува нейна
епохата, когато господствуваха особна организация на народното
либерално-икономическате възз- образование. Въ една страна глав
рения, никога не еж били чужди ната чзсть на издържките по на
на намесата въ облдетьта на кул- родното образование се понася
турно-социялните отношения. Да отъ държавата, въ друга—кому
же въ Англия държ1вата всеко- налното стопанство. Въ една стра
га е била близка до народното на обществото малко участвува
стопанство и общественаия жя въ поддържането на училищата,
вотъ. Всвко пъкъ намесване на въ друга—повече, напримЬръ, въ
държавата, намесване, опираше Русия женското средно образова
се, както казва Вагяеръ, на пре- ние почти изцвло се on-ipa на
веитивния принципъ, почти все- средствата на самото общество,
кога по необходимость ее съпро обратното е въ България—сред
вожда съ разходването на дър ното образование за всички го
жавните средства и сали. Дей издържа държавата. Вчсигето об
ствително новото, което се появи разование въ Русия и България
въ бюджетитв въ втората поло лежи на плещитв на държавата,
вина на XIX векъ, това е, така въ Америка въ тази область из
наречения, социаленъ разходъ. вънредно широко участвува об
Културните разходи еж нови за ществото. Всичкото това изключ
бюджета, но по факта на своето ва възможностьта на финансово
появяване тамъ, а по това, че те, то сравнение. Другъ моментъ,
както се вечъ бегло забвлеза и изключващъ възможностьта на
по-горе, заеха въ съвременните такова сравнение, може да бжде
бюджети трайни позиции и въ факта, че въ разните страни понастояще време тия разходи и- разенъ начинъ е разграничена
матъ тенденцията къмъ непрекъс компетенцияга и ф и н а н с о в а т а
нато растене. Тукъ е местото да сфера между държавните и кому
се посочи върху бързото Hdpacr- налните стопзнетва. Въ една стра
ване въ разните държави на раз на комуналното стопанство се об
ходите по народното образование. лага върху самостойните финан
А место е и да се сравни пози сова източници, въ друга - то се
цията на културните разходи на ползува отъ държавните датации
нашия бюджетъ въ нашето вре (капитали, доходи). По какавъ
ме въ края на изтеклото столе начинъ могатъ да се определять
и сравнятъ държавните разходи
ти е.
за
нуждите по народната про
Отъ фактите на претрупаность
света
? Това е до висока степень
та на съвременните бюджети съ
мжчно
да се направи. Едничкия
юенни разходи u съ разходи по
системата на държавния кредитъ правиленъ приемъ за финансово
и напрегнатостьта на расгенето сравнение въ тая область би мона тия, именно, разходи може да гълъ да бжде сметането и срав
се направи заключението, че за нението на всичките и вськаквичастьта на културно-социалните т в разходи на дадена държава за
разходи остава даже въ най-бо народното образование. Но така
гатите държави много малко. Ето ва статистика е работа иа бжзащо сега е прието на тия раз дащето.
Може да се вижда, че е походи да се гледа като на опитъ
лесно
да се пресметатъ и срав
(проба), който се туря върху из
делията отъ благородни метали. няватъ разходите на държавите
Всеки знае, че военните и други за издържането материалната кул
задължителни разходи на държа тура, т. е. разходите, напр., за
вата еж работа неизбежна и съ- лесоустроителнитв работи, за под
кратяването на такива неизбеж държането на селското стопан
ни разходи ще бжде загадка безъ ство, търговията, проми шленностьразрешение (проблематично). За та и т. н. и т. н.
Едрите мероприятия насочени
това уголемяването въ бюджети
т е културно социялиите разходи въ интереса на тая или оная отсе, разглежда, като доказъ на по расьль на материалната култура
добрението въ общото положение еж работа на държавата и т в
неизменно отбелезватъ разходи
на държавното стопанство.
Ще е съсемъ интересно да се т е си въ държавните бюджети.
определять размерите на култур Но, помимо едрите мероприятия,
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Ъ & СИНОВЕ

ГАБРОВО.

ааои=
ч^^М^^А^^^^^Фк^^М^^^^^^^^^^.

Щ Акционерна Циментова Фабрика въ Ш
Ц
— ^ Салона при Спалато. ^=—
Ц

Азъ б&хъ 25 години глухъ!
Сега азъ вече чуваипЛ

Азъ самъ изнамерихъ единъ малъкъ апаратъ, който следъ 25
години глухота ми повърна слушането.
Сега азъ посвщавамъ театрите и концертите и слушамъ арти
стите, които по-рано само гледахъ, чувамъ всвкой шепнение и наймалкия шумъ.
Който желае да се избави веднажъ за винаги отъ глухота, тежко
чуване, течение на ушигв и пр. нека се снабди съ апарата

Азъ 6'Ьхъ глухъ!
който е малъкъ, еластиченъ и се носи въ ухото безъ да се вижда.
Апарата „Азъ бехъ глухъ" се препоржчва и като сигурно пред
пазително средство отъ углошаваие на железничари, фабриканти и
и гвхни работници, афтомомилисти, артилеристи,- въобще на хора,
които работятъ при го.тЬмъ шумъ и които еж предрасположена
къмъ глухота.
Съ почитание:

Георгъ Хаммтонъ—Берлинъ.
изобретатель на апарата «Азъ бехъ глухъ*
Комплектниятъ апаратъ въ разкошна кутия, съ наставление на
български за употреблението му струва лева 25. — За въ провинцията
1 лв. по-вече за пощенски разноски. Поржчки се изпълняватъ само
срещу 5 лева предплатени.
Главенъ представитель и депозитьоръ за цела България.

Ат. К. Н1шцовъ—София.
ул. Трапезица № 6.
(до католическата църква).

Телефонъ № 1143

НОВО!

НОВО!

ТЪРГОВСКО-ИНДУ СТРИАЛНА БАНКА
ПЛОВДИВЪ
Основенъ капиталъ 1$000,000 лв. напълно внесенъ
Основана 1895 година

Извършва всЬкакъвъ видъ банкови операции:
сконтира търговски ефекти; прави заеми срещу лични гаранции и съ
залогъ на ценни предмети и стоки:
Открива текущи сметки срещу лична гаранция и ипотека на недви
жими имоти; Купува и продава чекове за въ България и странство,
прави и парични преводи;
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. 5V»% г.лихва.
СРОЧНИ за 1 година и нагоре 6% годишна лихва.
Телеграфически адресъ : „Индустриална Банка".
ТЕЛЕФОНЪ № 17.

Ежедневно автомобилно съобщение

Балчикъ — Варна и обратно.
Пятно разпиОакие

Автомобиль на Д-во

„Довгьрие*

Тръгва отъ Балчикъ всЬки день 10 ч- сутрин.
,
, Варна
,
, 3 , ел. об.
Цгьна на билвтъ за едно пятуоанв 8 лв.
Билети за пжтуване се продаватъ: въ Бал
чикъ въ кантората на Д-во .ДовЪрие,' въ
Варна въ тютюнопродавницата на Захари Димитровъ подъ хотелъ „Пръхлавъ*.

тЬ.ШЖУ*КЯУ£Р8ХЯЗ^^

Хр. Цв^тковъ & Ивановъ|
ВАРНА
Складъ отъ първокачествени
материали за
обущари и сарачи
на едро.
ддазиговш w ды: назад

D. А. ШшИ№
Galata, Omar Abed Han
Constantinople.

Комисионна, представи
телство, информации:

Ив. Мутафовъ.

Статистическа таблица

за
износа на яйца отъ България и
прихода имъ.
Години
1900
1901
1901
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Яйцавъ
кгр.

ПрИХОДЪ
припие

КаоияИ- Вагон.
Даогьпо отъ по

левове
нмбро- по «ас
йки
си
4.560.094 2.443.158 63.336
575
6.961.202 4.388.682 96.683 879
8.929.268 6.592.481 124018 1127
9.046.501 6 422.987 125.646 1142
11.049.215 8.499.667 153.461 1395
10.042.020 9.112.678 139.472 1268
12.069.583 10.655.078 167.632 1524
12.429.424 11.482.490 172.631 1569
8.094.932 7.287.461 112.430 1022
9.021.260 9.211.646 125.295 1139
9.986.597 8 846.028 138.702 1261
14.660.700 13.636.409 203.621 1851

Бждащото на Епшетъ.
Големо иригационно предприятие.
23 априлъ бе великъ, тържественъ
денъ за Египетъ.
Министерски съветъ, следъ удобрението плана за големото иригационно
предприятие и дренажъ и следъ отпущанието на 300,000 л. стер., определилъ е 23 априлъ, день въ който
даде първия ударъ на м о т и к а т а
въ Ебшанъ, провинцията Гарбепъ,
гдето ще се инсталира първата пос
тройка на предприятието.
По тоаъ случай стана г о л е м о
тържество, на което приежтетвуваха
Лордъ Кичеиеръ, Исмайлъ Паша Сирри, мвнистръ на обществените сгради
г. г. Дюпюи, Макдоналдъ, Уйлямъ и
всичките висши чиновници отъ Ми
нистерството на общите сгради и
много провинциални големци.
Египтяните никога не еж очаквали
съ такава радость съ каквато сега по
срещнаха 23 априлъ, която дата отбелезва честитъ денъ въ съвременната
имъ история.
Тозъ първъ ударъ на мотиката,
който заби въ земята на малкото
село въ Гарбие, ще отбележи нача
лото на възражданието наЕгиптското
земледелие.
Огь 1907 год. насамъ земледелието
на Египетъ почна да отпада; памука
намалява по количество и качество.
Съоръженията направени въ делтата,
стойностьта на които възлизатъ на
2.500,000 л. ст, съответствуватъ само
за 470,000 федана въ Гарвие и около
480,000 федана въ провинцията Бе
кара.
Предприетата нова работа по иригацията ще се расиростре и по дру
гите провинции постепенно, докато
обхване целия Египетъ.
Онази часть отъ проекта, която се
отнася до Бекара ще се заеме съ пресушвапието на блатото Марну въ дъ
ното на коего ще се прокара единъ
каналъ за истичаппе на водата съ
единъ резервоаръ. Ще бждатъ поста
вени гигански смукателни помпи близо
до езерото Буролъ за дренирането на
Гарбие.
Работата повече ще състои въ
разишерение на сжществующигв дре
нажни работи, въ откриването на нови
дренажи въ областите, гдето не сжществуватъ такива, и въ поставянето
на елеваторни силни помпи въ устието
на всеки главенъ дренажъ за всека
зона, съ цель да се хвърля дренира
ната вода въ морето, при Бехара и
Горбие.
Работата ще се привърши въ расто яние на 4 години и ще струва
300,00 J лири само за започване. Дре
нираните зеип принадлежать исключително на дч рж-витаКакто се вижда, предприетата ра
бота на Египетското правителство е
грамадна, съ грамадни резултати впос
ледствие. Тази е една нова ера, коя
то се 01 варя за египеското земле
делие, ,чрезъ която ще се подобри
както качеството на памука, а така
сжщо ще се увеличи и количеството
му твърде много.
Огь опитъ е доказано вече че економическото спасение на Египетъ лежи
въ обработванието на памука въ го
леми размери. При това ще се направятъ опити за обработванието и
на зърнени храни, като по този начанъ направятъ Египетъ отново жит
ницата на съседните царства и не
ще бжде далече денътъ когато при
некой неурожай въ България да имаме
щастието да едемъ евтинъ египейски
хлебъ.

Горнята таблица ни представлява
износа на яйца отъ България за презъ
Руската изложба въ българ последните дванайсетъ години.
Въ таблицата е показано износа на
ската столица.
яйца въ килограми и приходите имъ
Освенъ това сметнато е
Нотабилитета въ нашата столица въ левове.
каси и вагони съставляватъ по
пожела да даде г о л е ма т о р  колко
на днешния експортъ за
ж е с т в е н н о с т ь на царското ко системата
за по-голема нагледность.
ронясване, на осветяването на църк странство
Яйцарството и търговията съ него,
вата Св. Александръ Нгьвски и на мина
неколко етапи на по усилено
идвенето на руския царь Николая развитие
у насъ отъ освобождението
(ако благоволи да посети поради тия ни до сега.
тържества българската стодвца). ка
Това се обяснява съ обстоятелство
то ознзменова тия събития.съ една
то,
че постоянното увеличение на ж,руска изложба. Всеки българинъ пос
рещна тая идея съ велелепке и съ пжтнигв ни и др. съобщения въ стра
големо радушие. Нотабилетета отъ ната, засега се всекой пжтъ.и спост< лицата се почувствува подтякнатъ мога за. едно по-усилено 1азвитие. /
Тамъ кждето мине нова линия явявъ това дело отъ самия народъ и съ
големо усърдие се залови да реализи ватъ се търговци купувачи по разни
ра идеята. Той направя своето—избра пунктове, улеснява се превоза, съ
комитетъ, за което ние своевре сравнително ефтенъ превозъ и гаран
менно оповестихме. Столичния българ- ция отъ поквора, намалява печалбите
кки комитетъ направи своевременно на събирачите по селата и повишава
своите постжпки въ Петербургъ — и цената на яйцата, дирането се усил
тамъ се образува комитетъ за сжща ва понеже се явява улеснението, про
та цель. Последния, съ подкрепата на изводителите намиратъ по-добъръ и
руския печатъ разнесе идеята по цела близъкъ пазаръ,за своите произведения,
Русия и организираха се комитети и цената се повишава, производителность
nj други руски градове. Требваше да та сжщо, и дава темпъ на по-усилено
се знае датата, когато ще стане из производство и развитие. Фактъ НРложбата. Двата комитета — българс успоримъ 8а яйчарската ни и птицева
кия отъ София и руския оть Петер търговия у насъ.
бургъ — се установиха върху датата
Железниците ни свързани съ все
за изложбата да е 2-вй августъ т. г. светските пазари, цените на продук
И двата комитета деятелно работятъ тите веднага се приравняватъ съ
изложбата да бжде пълна и импозан всички други - пазари, съ исключение
тна — да се представать руски про на разноските и др. по техъ и всека
изведения отъ цела Русия, да взематъ естественна или искуственна пречка
участие руски купци, фабриканти, за- веднага се забелезва въ тържището. Параходнада строителна индустрия
водчици, кустари и производители отъ
въ света
Ето защо по отношение на яйчар
всички краища на империята — Русия ската ни търговия ние напълно завиLloyds Register щбликува една ин
да се представи въ най-яркия и ин- симъ отъ западните пазари.
Д7стриаленъ видъ. У комитета въ Со
Презъ 1900/1 и 2 година София се, тересна статистика за къмъ 31 мартъ
фия еж постжпили вечъ повече отъ свърза съ всички линии на западъ и 1912 относително параходите, коиго
15 писма на лица и фирми отъ Русия, цъ-лата страна, веднага се забелеза еж поржчани и почнати да се строятъ
желающи да участвуватъ като изло единъ по-усиленъ темпъ на развитие Тази статистика се отнася само за тър
жители. Петербургский комитетъ е по- съ малки исключения, това продължи говски параходи съ тонажъ по-горе
искалъ писменно да му се проводятъ бързо до 1907 год. Къмъ есеньта на тъ- отъ 100 т.;
плановете на гр. София и на манежа зи сжща година сеяви картела отъ тога
— местото, кадето се проектира да вашните търговци яйчари експортери
бжде изложбата. Софийския комитетъ и трая до сжщото време следнята 1908 Велико-Британия
468
1,408,824
е направилъ тава улеснение — прово- , година. Ето резултатите отъ' него:
Гернания
111
346,063
дилъ е исканите планове и същевре 1 Износа презъ 1907 година бе: J 2, Съединен. Щати
80
163,004
менно писменно е направилъ постжп- '429 424 кг. за 11,482,490 лв.; а презъ Франция • ...
23
100,186
ки предъ Царя, да разреши излож • 1908 година бе: 8,094,932 кг. за 7. ^Холандия
53
68,347
бата да се уреди въ царския манежъ 287,461 лв.; Ето една разлика въ по- |Австро-Унгария
12
66.260
и да благоволи той да вземе покро малко съ4,334,492 кг. за 4,165,029 лв. ЯЯаония
26
33,221
вителството на изложбата. Софийска ; имало е и много други пречки на то •Норвегия
47
25,530
та община е разрешила да се тури ва развитие, но тв не еж отъ такова Италия
18
23,320
герба й въ изложбата, иска се при големо значение и не е м е с т о т о
Всичко 838 2,228,847
това царското разрешение да се от имъ тукъ.
Както се вижда, цифрите за Англия
печата царския ликъ въ медалите, ко
Следъ растурвание на общия кар- стоятъ на чело безъ да ги е надмиито ще се раздавать на изложители телъ
въ насъ; ние виждаме едно пос налъ некой, гв надминаватъ съ 312,000
те. Съ една речь всички предварител тепенно
невоувеличение на износа и тона отъ ония добити кънъ 31 мартъ
ни работи еж приготвени, или еж на прихода и
чакъ презъ 1911 год. той 1911 година.
пжть окончателно да бждатъ пригот достигва своето
първо нормално и по
Постройките за военната флота не
вени. Руския посланникъ г-нъ Неклю- степенно развитие.
'
влизатъ
въ гвзи цифри. Въ Англия
довъ виждайки достатностьта на вре
се
строятъ
61 единици съ единъ то
Премахването
на
износното
нито
мето, съ което се разполага за да се
нажъ
отъ
429,440
т. За другите дър
което
бе
1V»
на
%
лева,
сжщо
даде
подготви изложбата и отъ друга стра
жави липсвагь ни сведения. Знае се
на констатирайки горещото съчувс- потикъ на развитие.
Заемането на Источнигв линии въ твърде добре че въ германските и
вие, съ което се посреща въ всички
корабостроилници работятъ
български о б щ е с т в е н и слоеве южна България и приравняването на руските
трескаво.
тарифите
имъ
указа
сжщо
големо
идеята за руска изложба въ цар
ството, т е л е г р а ф и ч е с к и е нас- влияние за това, като се създадоха и
Гръцкия длъгъ.
тоялъ предъ руското правителство и много нови търговци въ тоя кжтъ.
Ето эащо яйчарската търговия у
последното е разрешило да се орга
Както е известно поради финансо
низира руска изложба въ столицата насъ има големо бждаще и е отъ го ви мжчнотии Гърция е подложена на
на България. Всичко това сумирано лемо стопанско и търговско економи- единъ неждународенъ европейски кон
говори, че работата за руската изложба ческо значение за нашата страна, пре троль, който колкото млченъ и да
е отишла много напредъ и, ако по махването на всички ония пречки, кои изглежда за самите гърци, той е найчия и да е вина тя (изложбата) се осу то ги има още твърде много и съзсредство за оправяне на фиети, срама не ще бжде частенъ, а на це давание редъ реформи по него, би го доброто
насиите
на страната. И наверно до
увеличило
съ
два
и
три
пжти
повече
ла България, още повече, че тая из
като
повечето
отъ Балканските дър
отъ
днешното
й
състояние.
ложба се едвнъ видъ наложи оть обжавици
не
бждатъ
подложени на пощественното мнение, за да, се осуети
. София 7 най 1912 г.
добенъ контроль не ще видягь спесJ тени пари въ касите си. Следъ въ-

Външни сведения

вожданието финансовия контроль въ
Гърция, последната почна вместо де
фицити, да има излишъци въ бюджета.
Резултата отъ равносметката даде
на отъ международната финансова комисия въ Атина относително приходи
те предназначени за погашение на
дългътъ съгласно закона ва контро
ла е далъ следующитЬ цифри за пе
риода отъ 1 януарий до 29 февруарий 1912 годшш:
С0
СО
СО"

.S3 и

1.783,333,34
3.845.000

белгийско-немцката изложба, която
още отъ края на изтеклата 1911 год.
бе нарвдила своя администрация и
афишира плановете си въ всички вес
тници тукъ и въ странство. Но пе
чалното, за да не кажемъ срамното,
е чо българското правителство, което
предъ представилата му се депута
ция изказа, въ унисонъ съ обществеииите маси, иай-гореаюто си съчувс
твие на думи, показва се най-малко
разположено да окаже съдействието
си на дело. Касае се въпроса прави
телството да фондира за целитв една що.годе парична сума. Тая сума
е потребна на комитета най-първо да
командирова лица въ Русия, които да
проагитиратъ идеята и което съвмес
тно съ комитетите въ Петербургъ,
Москва, Харковъ, Одеса, Киевъ и пр.
да предрасположить руските купци
и фабриканти къмъ по живо участие.
Българското правителство, нито е от
казало, нито се е съгласило да фон
дира такава сума, но мълчанието му
се тълкува за отказъ. Времето тече и
ще изтече може би само въ преписки
•—въ молби и въ ходатайств», а нвма да се направи нищо и тогава, как
то казахме, срама ще падне на Бъл
гария, защото отъ руска страна е
направено всичко изложбата да със
той и, колкото е възможно, руското
правителство да бжде най добре пред
ставено.
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ИВжНЪ МУТАФОВЪ—

въ сжщата ц/Ьль еж н а с о ч е н и
трайните държавни организации,
които все пакъ предизвикватъ
гол-Ьми и постоянни разходи. Пре
Ул. Ломска, 17.
смятанията за вевки да денъ бюДИРИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
джетъ по тия разходи еж работи
ЗА
много мжчни, защото вевкога ще
Распростроненио, продажба пя ЕДРО н ДРЕВИО. бжде спорно, какви мероприятия
ИБКОЙ артикули, предмети или произведения въ София. и какви учреждение е потребно
да се причислятъ къмъ разреда
П о споразумение и при най износно условия.
на съдействуващите за процъвтяването на материялната култу
ра. Финансовите институти функцйониратъ съ големи или помалки сполуки, вземените' мерки
принасятъ полза и вреда, поста
вените цели се достигать и не
сб достигать. Всичко това коле
ZZZ Търгуватъ съ вълна, козина, разни видове
бае основанието на финансовото
кожи, восъкъ и други. ZZZZZZ
сравнение. А освенъ това: финан
Фабрикуватъ пръжди, аби, шаеци, фланели,
совите институти, цельта на ко
гайтани, пояси и др.
ито е да. съдействуватъ на мате
риалната култура, сё експлоатиратъ по най-разни основания. На
едно место г в се експлоатиратъ
по принципа на чистата издържка, въ друга — на митно основа
ние, а въ трето — по налоговъ
принципъ. Харченето на държа
вата за една и сжщата цель -не
може да бжде въ бюджетно от
g§
Главна Дирекция —ьъ Триестъ.
gg ношение еднакво при принципал-ffij
Цимента на тая фабрика е признать за единъ отъ най-добригЬ Й5 ното различие на основанието за
Ж н е допустнатъ за всвкакви постройки въ Българското царство.
Ж такова харчене. Следователно, и
*Ц
Главенъ представитель за България е г-нъ Александръ Блю- Щ въ дадена область за сравнение
-Ш. менфелдъ въ София.
Ж.
w
Г-нъ Ал. Блюменфелдъ, освенъ това, представлява и фа- w на това, което се прави отъ ед
Щ брики за галванизирани и черни водопроводни тржби и части £$ на или друга държава въ името
Щ отъ тЬхъ.
Ц^ на развиването на материалната
култура, важно е, не колко разходъ става за т*зи цели по бюд
жета, а какво прави, именно, и
какъ постжпва дадена държава.
А при такова слагане на въпро
НОВО!
са бюджетните сравнения отиватъ
на заденъ планъ: т е с т а в а т ъ
малко убецителни аргументи.
(Следва).
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монополите, тютюните, гербовия сборъ
и шмергела въ Наксосъ 49»/6% еж
употребени за увеличение минимални
те рати на лихвата и фондовете за
амортизацията на външния заенъ отъ
1881 до 1893. Поспжалениятавъ злат.
левове отъ шмергеовитв мини въ Нак
сосъ и Пирейскитв митници еж пре
обърнати въ драхми съ най-малъкъ
размененъ курсъ 8а мвееца.

ХРОНИКА
Полагане основния камъкъ за па
метника на Отецъ Паисия.
По случай отпразднувапето стопетдесетъ годишнината на Паисиевата
история, варненското учителско твло
и учащата се младежъ ще положатъ
въ .Алеята на възраждането' въ приморекатъ градина „Санъ-Стефанска
България" основенъ камъкъ за па
метника на Отецъ Паисия.
Като съобщаваме горното, помоле
ни сме отъ страна на Комитета „Бъл
гарско Възраждане'' да поканимъ вси
чки гражданки и граждани да при*
ежтетвуватъ на тоя тържественъ актъ,
който ще се извърши на 12 т. н. 11
часа сутриныа.
Приходите на бюджета.
Излезълъ е баланса за положение
то на държавното съкровища къмъ 1
априлъ. Презъ мартъ еж постжпили
отъ преки данъци 439,036 лв. срещу
461,961 лв. за сжщия месецъ и* г,
отъ косвени данъци 5,814,901 лв. сре
щу 5,i69,504 лв, отъ държавните при
вилегии 772,547 лв. срещу 654,021
лв., отъ берии 1,138,888 лв. срещу
1,026,509 лв., отъ доходи огь съоб
щения 3,0/0,026 срещу 2,529,675;
огь доходи отъ д ъ р ж а в н и т е
имоти и к а п и т а л и 444,827 лв.
срещу 357,015 лева, отъ разни при
ходи 670,334 лв.. срЬщу 585,403 лв,
или всички презъ н. нартъ еж по
стжпили въ приходъ на държавното
съкровище 12,573,204 лв. срещу поеСГАПИЛИ презъ сжщия месецъ м. г.
11,087,410 лв.
3 i периода отъ 1 януари до 31
мартъ еж постжпили въ приходъ на
държавното съкровище 34,868,718 лв.
срещу постжпили презъ сжщия пери*
одъ време минал,- год. 29,094,430 лв.
Българския държавенъ 6 в/о заемъ.
Министерството на финансиигв е
приготвило вече новигв купонни ли
стове за облигациите 6 на сто дър
жавенъ заемъ отъ 1902 г. Понеже отрезванието на купоните ще стане оть
1 юний, то притежателите на облига
ции отъ сжщия заемъ требва да побързатъ съ депозирането имъ въ кло
новете и агентурите на българската
народна банка..
Новите фарове.
Командированъ е началника на вар
ненското пристанище внженеръ Божковъ въ дирекцията на железниците
да прегледа получените оферти за
доставка и направа на новите фарове
за черноморското българско крайбре
жие.
Улеснения за превоза на местната
минерална вода.
Дирекцията на железниците е раз
решила да се не предплащатъ пре
возните такси на нъегната минерална
вода само отъ онези изпращачи, които
й внесътъ чрезъ банково удостовере
ние влогъ 200 лева.
По разширение на бургазското при
станище.
Тия дий драгажнитв плавателни еждове ще ванинатъ отъ Варна за Бургазъ, гдето ще работятъ преаъ целото лето по разширението на пристанищего.
ЗемледЪлчески застраховки.
Застрахователните отделения при
бълг. центр, коопер. банка силно се
развивать. Особенно силно со развива
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отделението за застраховка на землсд-влчески произведения отъ градушка.
Числото на застрахованите лица над
минава 10,00'), а застрахователната
сума достига 14 мил. лева, когато ми
налата година презъ този сезоно б-Ьше само 6 н четвъртъ мил. лева
Съзнаинието за ползата отъ застра
ховката на едрия рогатъ добитъкъ
расте силно въ средата на селското
население и въ много места основаване
то на местни сдружавания за застра
ховка на едъръ- рогатъ добитъкъ е
вече предстояще.
М-ръ Франгя по борущенската линия.
Тпя дви м-ръ Франгя ще замине да
ревизира борущенската линия. Ще
тръгне отъ Царева Ливада, ще обходи
ц/влата линия и ще се завърне презъ
Ст. Загора.

Продава се мелница.
Българската търговска банка въ г.
Русе продава собствената си мелница
находяща се въ землището на с. Данегьоза, Арнаутларска общииа, Вар
ненски окржгъ. Мелницата има три
чифта френски камъне. съ локомобилъ
„Рустонъ Прокторъ" 10 конски сили.
Дчррно место при мелнинати 6 увоата.* Споразумение
при банката въ Ру
се или Варна.Празднитв стифови места,
край кея на пристанището на, които
беха разкопени, се подпълниха и подравниха съ чакълъ, особенно 7 и 8
места, които беха много повредени
заприличаха на добре уредени буле
варди. Това е похвално.

Варненското пристанище
До днесъ никакви параходи не еж
Чековата служба на българската пристигнали отъ Дарданелигв. Види
народна банка
се че ще ще има н вкон други пречки
Огъ 1 май клоновот* на българска и усложнения. Обаче, при нормални
та нар. банка, съгласно решението на обстоятелства, най късно до ежбота
управителния съветъ могатъ да тег- се очаква пристиганнето на нашите
лнтъ чекове срещу Лондонъ и Буку- параходи. Има известие че парахода
рещъ, да купуватъ камбио на вижда „ПЙНИОСЪ" отъ дружеството „Киклане отъ познати темъ търговски и бан дики" тръгва утре отъ Пирея и на
керски фирми, а СД.ЩО и да продаватъ. верно скоро ще бжде тука. Сжщи
известия се получиха и отъ другите
разни агенции въ града ни.
Касиранъ нзборъ.
Русенскиятъ окр. управитель е ьасиралъ, избора за работнически пред
ставитель на трудовия комитетъ, станалъ на 11 мартъ т. г. поради допустнатигЬ нередовиости: шьсното за
почване на гласоподаването, наруша
Ипоетраненъ пр&гледъ
ването тайната на гласоподаването и
аа вьряенн храни
др. Новвятъ изборъ е назначенъ на
Взесветскин житенъ пазаръ е билъ
27 май.
много по-тихъ презъ последните дпи,
поне до това що се отнаси до хра
Проучването на новите линии
ните
на рашоложение или промптъ.
Втората инженерна бригада по про
учването на новите ж. пжтни линии, Обаче, забелезва се една разлика въ
състояща се отъ инспектора инжи- тенденцията дали житото е червенка
неръ Гешевъ, пом. бригадния инжи- или белица, последнята отъ които е
неръ Карафиловъ и оператора Ган- редкостъ и се търси много и проти
чевъ, заминава утре за да проучи ко востои повече срещу падане отколко
ритото на река Кара-Дере по линия то първата. Въ сжщность въ Австра
лия, страна, която доставлява найта Тулово — Казанлъкъ.
много импортни бели жита, товарененетата еж слаби и експортьорите тоКонверсия или новъ държавенъ
варятъ съвевмъ малко, колкото да не
заемъ.
Нема съмненке вече че Българско се каже нищо. Състоянието на рекол
то правителство е решило да напра тата не изглежда да указва голеио
върху тенденцията; а така
ви новъ заемъ отъ 200 милиона лева. влияние
сжщо
и
обнародването
на Вашингтон
Почестите, които се направиха на ския рааортъ упражнява
съвършенно
парижките гости до голема степень малко влияние върху цените, тъй ка
ще съдействуватъ за благополучното то още е невъзможно да се предвида
котирание на заема въ Парижката да ли резултатите отъ реколтата на
борса. Обаче, странното за насъ е, че Съединенитв Щати ще бжде по-слаба
не се менява правителство безъ да не или по-голема отъ колкото миналата
направи нов к заемъ, който винаги ле- година.
га тежко върху плещите на измжчеПоследните цвфри относително ек
ното вече население. Живота е станалъ тежъкъ поради претрупани да спедициите отъ разнчгв страни еж
нъци да се посрещнатъ задължения доста намалени. Цифрите относя ща се
аа минали и блдащи заема, огь които до Русия "и Аржентина, въ сжщность
по голвмата часть се полепягъ по рж.- показватъ едно намаление, почги на
цете на изгладнелите 10 годишни половина въ сравнение съ миналите
опозици нери-партизэни, които стро- 8 дена. Огъ друга страна навигация
ятъ железници за лу<съ за да се во- та на ДарданелитЬ не е още устано
зятъ по техъ хора безъ цървули на вена и не може да се предполага че
ще пристигнатъ цратки отъ Русия и
нозете си. Дано бждемъ измамени въ Дунава
по-рано отъ 6—7 дена.
тия си разслшдения, но без *• да щемъ
Следующата
сравнителна таблица
мрачни мисли и тлга притискатъ
сърдцето ни и мелонхолични перспек показва, въ квинтале, размера на ек
тива се прозиратъ предъ очите на въ спедициите въ Европа, жито и браш
но заедно.
оръжението ни.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Класната лотария.
На 18 того ще се извърши въ са
лона на „Славянската Беседа• тегленвего на V класъ 13 лотария отъ Со
фийската градска класна лотария,га
рантирана отъ царство България.
Теглението, което ще стане подъ
надзора на нотариуса при Софийския
Окр. Слдъ и въ присжтствието на
четирма представители на Софийската
Градска Община и двама представи
тели отъ страна» на главните колекто
ри, е публично и достлшно за всекиго.
Въ това тегление ще се разшрантъ
значителни печалби, най-големата отъ
които, при най-щастливъ случай, въз
лиза на лева златни 1С 0,000.
Фалшиви български еднолевови
монети.
Въ Пловдивъ еж. пуснати въ цир
кулация отъ некоя фалшификаторска
банда фалшиви еднолевови монета
образецъ 1882 год. На бързъ погледъ
монетите изглеждатъ сжщински бъл
гарски левове, но ако човекъ се вгле
да въ техъ хубаво ще забележи, че
цифрата 2 въ датата нее следата и
въобще резките по периферията на
ржбовегб, както и другите резки по
герба и лицевата страна еж. размаза
ни и провлачени. Това за сведение на
читателите ни.

Новата гара и новото кейово здание

.. започнати да се строятъ отъ давна и
преостановеии по неизвестни намъ
причини, преди 2—3 недели беха
почнали накъ да ги градятъ, ала тия
дни, притакова хубаво време работи
те пакъ еж. спрени. Право да си
кажимъ, гнъсъ ни е и срамуваме се да
минаваме край старата ниска дървена
• гара на железницата.. Като кредитите
аа разните постройки еж отпуснати
не бива да се баватъ работите, а часъ
по-скоро да се привършатъ.
РаботигЬ по електрическото осве
тление
на г. Варна вървятъ успешно, под
земните кобели еж отдавна пристиг
нали и диесь самъ г. Василевъ кмета
Т на града ни лично надзираваше некой
; в е щ а . Дано б ж д е м ъ ч е с т и т и
ио-екоро
да се . о т ъ р в е м *
пони огь ф и з и ч е с к а тыщита.

Стр. а
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Англия и
Канада
Ар а Т И Н а
ур "г в а й

Послъдната
Отъ 1-й августь
седмица 1911—1912 1910—1911
694,000 28,828,000 21,399,000
1.358,000 13,237,000
586,00

15,092,000

16 606 000

чТ-море
°
. .
45,928,000
Дунавъ
119,000 17,067,000 21,027,000
Инд. и Персия 111,000 7,823,000
9.201,000
Австралия
152,000 9,928,000 10,579,000
Разни
61,000 2,973,000 2,680,000
Всичко 3,081,000 106,462,000 125,906,000

Що се относи до експедициите въ
неевропейските страни, те еж се възкачили, отъ началото на кампанията,
както следва:
Жито
Брашно
квинтали
ториби
Съединени Щати 3,611,655 4,073,000
Аржентина'
3,042,260
Австралия
2,500,650
Вь Европа състоянието на земледелието презъ тази седмица е било до
ста подобрено, поради падналите
дъждове.
Германия. — Презъ седмицата пад
наха малко дъждове и температурата
е сега по-висока; една по-продължи
телна топлина ще бжде отъ голема
полза за разнигв реколти.
Зимницата изглежда да е пострада
ла най-малко отъ- студътъ отколкото
другите зърнени храни; ржжьта е
претърпела некой повреди, както и
пролетните жита. Сухото време е
благоприятствувало за насаждането на
барабоя; що се относя до ливадите
те били въ много по-лошо състояние
отъ колкото презъ миналата година
8а сжщата епоха.
О т н о с и т е л н о житната търго
вия, търсенето за износъ е било мно
го намалено и часть отъ повишението
на цените се е намалило. Въ Берлинъ
стоновете значително еж се намалили.
Инобилните предлагания на житото
отъ Канада и Аржентина еж до некжде допринесли за отслабване на
цените. Въ Ханбургъ сделките съ
жито не еж били до тамъ оживени;
Манитобскигв значително еж отпад
нали. Котираните цени въ Берлинъ
при свършена иа седмицата показаха
една нередовна тенденция въ сравне
ние съ предидущата седмица, житата
на расположение и идущите се коле
баха, а отдалечените се затвърдиха
поради слуховете аа станалите повреди върху реколтата,
.
•- >

БЮЛ Е Т И Н Ъ

Англия. Падналите дъждове благо- .нвкакъвъ износъ отъ Велико океанс
приятствуваха на растателностьта кая брегъ.
изобщо, ПРИ все че въ нвкои места
Индия. При все че дъждовете въ
дъжховете беха много малко, та не- известни области еж били едно пре
можеха да принесатъ благотворно пятствие зг работата на жетвата, овлиянее. Очакватъ се на много места жиданията за една добра реколта еж
съ нетърпение да паднатъ пролив голвми, както въ количествено, така
ни дъждове, които еж нуждпи и осо и въ качествено, отношение.
бенно за житото и ливадите.
Италия. — Съ исключение из некой
Доставките въ английските тържи МЕСТНОСТИ въ Южна Италия, дъждътъ,
ща беха умерени првзъ миналата сед които е падналъ првзъ седмицата е
мица; изобщо тенденцията е бяла ти принесълъ най,-големото добро на ре
ха и ценитв доста се поколебаха. Па колтата, чиито изгледъ е прекрасенъ.
заря на товарените стоки бе тихъ Съобщавать отъ Неаполъ че перс
презъ повечето време, та презъ по пективите на реколтата еж доста
следните дни се третираха важни благоприятни що се относа до жито
сделки съ бели жита, отчасти за смет то. Въ Сацилия, гдето се опяакватъ отъ
ка на спекулацията.
суша, падааха изобилна дъжяове. ЕАржентина. Маналата седмица изоб чамиците еж повредеаи съ 50% отъ
що е била гореща н дъжделива и до- една средна реколта.
некжае благоприятна аа подготвяне
Ромжния. Общия изгледъ па ре
то на. почвата за идущата житна, ове колтата е задоволителенъ но дъжтыъ
сена и ленена реколти; въ сжщото е много потрЬбенъ въ нЬкои части.
време тя е била упорита за растеие- Температурата е била по-ниска отъ
то. на царевицата, за която сухо вре нормалната прнзъ таза седмица. Сдел
ме ще е необходимо.
ките еж били ограниченилотчасти по
Износа презъ седмицата е бил-ь учв- ради повишените цени и отчаетд по
ренъ и много по-маловажечъ огъ оня ради затварянето на Дарданелите.
на предидущите 8 депа; той възлвзе Пристиганията и з ъ вжтрешностьта
на 719.300 кв. които заедно съ оня продглжаватъ да бждатъ твърде уотъ 1-й януарий за' целия светъ мйрена и износа презъ седмицата е
възлиза на 12 631.5С0 кв. Сто балъ по-маловаженъ. Напълниха се
новете възлизатъ на 1,486,000 кв., само ПБКОЛКО параходи, ебаче очаква
срещу 1,432,000 кв. презъ предиду се по оживна работа наскоро.
щата година и 466,500 поелвдняга го
Русия. Изгледа на реколтата е дос
дина 31 сжщото време.'
та задоволителенъ въ повечето губерТържището се закри тихо съ спа ни. Добри дъждове еж паднали въ
дане въ с р а в н е н и е съ миналата юго-западната часть следъ единъ пе
седмица.
риодъ на сухость.
Австралия. Последните новини твърВь рускитв тьржища търсенето е
дять, че следъ единъ дълъгъ периодъ било много ограничено по причина на
отъ сухота най-после дъждъ е пад- мжчните експедиции и цените малко
нанъ съ благотворно влияние върху поспаднаха. Поради затворянето на
целата растителност Изглежда че Дарданелите параходите неможаха да
що паднатъ още дъждове, но поради присдигнатъ въ експортите портове
по-раншните климатически условия, и въ сжщность" има стока много малко
засетата повърхность тази година е за товараке. Обаче, тези условия ско
значително много по-малка, отколко ро ще се изменять и следъ неколко
то предидущите години.
дена, като се отварятъ ДарданелитЬ,
Износа презъ миналата седмица е иазаритв и експорта ще взематъ
билъ доста в а ж е н ъ и вьзлезе на нормалния си редъ.
521,0 J0 кв., които, заедно съ оня отъ
1 януарий изнесени за целия светъ,
Варненско тържище.
заедно съ б р а ш н о т о възлиза на
9/V 1912 год.
7,324,000 кв. срещу 9,2*3,300 мина
Днесъ имаше на борсата продадени
лата година и 9 021,000 кв. презъ
1910 год. Числото на товарящигв па 5 вагона.
Зимница. — Продадени 5 вагона,
раходи е действително твърде огра
ничено и нито еданъ контрактъ не е по следните цени; 18 90 лв. за 58
билъ сключенъ за нови товареяега либрисъ 15% смесь отъ Ишикларъ, до
Твърде вероятно износите ще бж- 19 50 лв.% за 58% либри съ 6%%
датъ доста ограничени презъ остана смесъ отъ Разградъ.
лата часть на сезона. .
Другигв артикули безъ пристига
Австро Унгария. — Следъ дъждъ и ния.
студъ, времето стана хубаво и топло
и въ сжщото време много благоприят
Чуждестранни борсови
но за реколтата. Споредъ единъ офицяаленъ рапорть, вь некой места ре
съобщения. ,
колтата е пострадала отъ студътъпрезъ
първите три седмици на м. априлъ,
9 май 1912 год.
но настана единъ хубавъ периодъ отъ
горещина презъ м. май, която без- Анверсъ зими. тихо
съмнение ще навакса причинените Браила зимница безъ охота
Лондонъ зимн. „
»
загуби.
„ кукурузъ тихо
Канада. ЗасЬването върви доста Ню-Иоркъ зимн. май 119 безъ изм.
бърже на западъ и се е почти свър
„
„ юлий 113% пов. % с
шило вь некой места. Растенето на
,
кукур. май — безъ здЪ-лки
реколтата е изобщо задоволително.
„ кукур. юлий — • п • »
Пазаря въ Винипегъ се закри твър Б.-Пеща зимн. май 1180 пов. 05 х.
до, съ едно малко повишение за сед
„ кукур.' май 9*15 пов. 02 х.
мицата. Пристиганията въ това место Берлинъ зимн. май 228 % спад. % м.
се възкачиха на 33,200 кв. срещу
,
ржжь май 196% „
1—м.
17,800 кв. презъ последната година.
„
кукур. май —
безъ
сделки
Злбвлезва се едно твърде силно дви Ливерпулъ зим. май 7 , 6 , % безъ изм.
жение на житото по Големото езеро
„ кукур. юлий5"5.% спад. V» п.
поради експорта.
Чикаго зимн. юлий 108% пов. 1% с
„
кукур. юлий 74% пов. 1—с
Съединените Щати. Огъ Цанцинати
съобщавамъ че състоянието на рекол
тата е било благоприятно повлияно
отъ хубавата температура. Обаче, го
леми повреди се забелезватъ въ цен
тралните Щати. Станали еж закъс
нения въ засеването на царевицата,
Българска Народна Банна.
та очевидно е, че по-големо прос
(Варненски клонъ)
транство земя е било засето. Овесите
Варна,
9 май 19-2 год.
еж доста напреднали, както и лива
Камбио
на
виждане (чекове).
дите. Новите жита се преговарятъ
Купува
продава
и инкасира
при благоприятни условия.
Анверсъ
99-45
99'65
Рапорта отъ Вашингтонъ, който
123-25 12355 123-50
отъ некой песемисти се тълкуваше Берлинъ
Ю4-50 104-80 10475
като благоприятенъ, сега се счита ка Виена
25-23 2528 2527
то не задоволителенъ. Опустошеното Лондонъ
100100-25
"пространство отъ студовете презъ зи Нарижъ
С.
Петербурга
26650
26780
ма га е едно отъ най-важните неща
2294 94-23 22й9
зарегиегровано до сега и споредъ из Цариградъ
Налолеонъ у Виена Крони 19-16»
численията направени до сега не бива
Комисиона за преводъ минимумъ на
да се разчита за едно производство
на есенното жито повече отъ 390 ми всички гореозначените държави 1 лв
лиона бушела или 138 милиона хек- Комисиона за преводъ въ вжтреш
толитри, цифра значително по-малка ностьта на Царството е %%« съ ми
отъ онази изчислена преди единъ нимумъ 25 стотинки.
месець.
Българска Търговска Банка
Американските тържища еж били
(Варненски клонъ)
твърда презъ повечето време, повли
Варна,
9 май 1912 год.
явани отъ постоянните неблагоприят
Купува
Продава
ни съобщения върху реколтата и
10J-05
100-24
се закриха съ леко повишение. Съ- Пирижъ
Лондонъ
25-23
25"z9
общаватъ, че пристиганиетата продъл| 22-92
23 02
жаватъ да намаляватъ въ повечето
отъ центровете. Пристиганиетата въ Цариградъ frs
(Ю015
100-60
разните места на Западна Америка се
104 50
104 80
въскачили на 672.70J кв. с р е щ у Виена
100
05
100"
594,600 кв. презъ съответната сед
123 20
123-50
мица отъ последнята година; всичко Берлинъ
Анверсъ
99
55
9980
то количество пристигнало отъ 1 га
лий възлиза на 56,081,500 кв. срещу
55,180,900 кв. презъ последнята кам
пания. Видимите стокове въ Съеди
София, 7 май 1912 година.
нените Щати еж се намалили съ
Дребна продажба аа градска консумация.
3,900,900 кв.; миналата година се кон
Оригинална пръсна 7 бройки за 40 ст. или
статира едно намаление отъ 1,205,900
100 за 5.30.
кв. на сжщата дата.
Износъ аа странство:
ЖитиигЬ експедаци отъ Америкамкитв и Каиадвйските портове презъ
(Отъ товари за 100 бройки въ левове):
1) софийска
стока
4 80
последнята седмица еж били 538,100
провинциална едра
4.80—5-40—5-60
кв. срещу 414,500 предидущата сед На2)едро
за каси отъ 1440 бройки въ левове:
мица 173,600 кв. првзъ съответната
1) софийска лека стока
76—82
седмица миналата година. Не о имало
Щ провйициална
85—89

| КажОио. |

Яйца.

Новини огь пазаря.—Диренето изъ града
слабо. BptMe, добро. Приидването стоки ре
довни, търговцитЪ обработватъ стокигв съ
ламба и талашъ за кюлхаузръ появи се купувачъ на ново лауе самостоятелно; но прие
та оферта отказа вагона.
Виена, 17 май 1912 год. н. ст.
Дребна продажба за градска консумация
Първъ пунктъ
1-а прЬсна стока 30—31 бройки за 2 крони
11 пунктъ за 1 крона.
I-ва унгарска отъ бъчви
17
Н-ра
.
.
„
17
I-ва
„
„ кола съ слама
16'/i
На едро за каса отъ 1440 бр. въ крони:
1) Унгарска
85—86 крона
2) Банатска
84—85 „
3) Други унгарски
83—84 „
4) Словенска
85—86 „
5) Босненска
83—84 „
6) Българска
86—87 „
Новини отъ пазаря.—Приидвання редовно,
връмето отъ вчера дъждовно и студено, по
ради връмето купувачигв бъха охотни за купуванъ стока. Много търговци редовно и
охотно слагать саламура на стоки. ЦъннтЪ
останаха непромт>нени вЪрва се, както по
казва пазаря, че не ще има спадание на utнигв.

Берлинъ, 13 май 1912 г. н. ст.
За каса отъ 1440 бройки франко Берлинъ
германска монета.
1) Пръхна отъ каси
79.—
2) Други по-добри
76.—
3) Екстра едри руски
87.'/»
4) Дребни стоки
72.—
Новини отъ пазаря. — Пазаря тихъ, цънитъ безъ променение.
Буда-Пеща, 13 май 1912 г. н. ст.
За каса отъ 1440 бройки 80—82 крони на
дребно 34—35 бройки за 2 крони.

Лондонъ, 13 май 1912 г. н. с
За каса отъ 1440 бройки франко Лондонъ
въ англ. монети (л. ст.)
1) англиски пръсни
108
2) дански
'
96—105
3) германскя
94—105
4) французки
96—132
5) галицеки
79— 84
6; унгарски
82— 96
7) италиянски
91—111
8) марокски
72
9) ромжнеки
79— 91
10) руски
75— 94
11) щайерски
84— 96
Новина отъ пазаря.— На 11 май 1912 г.
за Лондонъ е експедирано отъ разни мъста.
Русия стоки 26,535 каси яйца, въ сжщия день
въ Рига пръстигнаха 29.100 каси пакъ за екс
педиране за Лондонъ, вр*мето топло.
Парить, 11 май 1912 г. н. ст.
За каси 1440 бройки франко Парижъ въ
франкове.
1) французка екстра
158.—
2)
„
П-а
120.—
3)
„
Ш-а
103.—
4) кални и дребни
86
5) руска 1-ва
•
115.—
6) руска Н-ра
100.—
7) кални и дребни руски
86.—
8) унгарски 1-а
115.—
9)
„
И-а
100 —
10) щаерски 1-а
115.—
11) български 1-а
115.—
12) турски
109.—
Новини отъ пазаря.—- Връмето добро, въ
депозитъ има 6802 каси, тенденция спадание.

Съобщава Ив. Мутафовъ, София,
ул. Ломска 17.

Чуждестраненъ Бюлетинъ.
за разни артикули.
Захарь.
15 май -1912 г.
Парижъ.
Днесъ
Тенденция
слаба
Текущи цени
4637
до 46 50
Идущи
46-85 —
4 Май
Юлий-авгусгь
45-87 — 46
4 Октомврий
36-12
3 Октомврий
36'
Стокъ въ торби
568-968
Двойните премии
4*25
за юлий августъ
за май
3*75
за 4 октомврий
4
Анверсъ
Тенденция
тиха
Май
31-—
3 юний
31.125
юлий, августъ
31 "375
3 последни
26—625
Кристализираните
слаби
Нерасположение
38
, Лондонъ 16 май
Тенденция
слаба
Чуждестр. вид. захар.:
Германска аърнеста безъ здвлки
Глави Лебоди, промптъ 20/6
Пити и кубовеСей промптъ 19/4%
Френска на кристали безъ сферти
Кристализирана руска
15 5
fob. Данцигъ
/ '/«—
Хамбургъ
Размера на премиите
върху захарьта еж
проста: за августь
80 | fg
3 октомврий.
75 „
Двойна
За августъ
160 „
3 октомврий
150 „
Ню-Иоркъ
Тенденция
подърж.
За сто либри 96°
Сентрафугирана
392
392
Рафинирана зърнеста
510
510
„
Московада
3 42 3 42
Захарь
Магдебургъ
Тенденция
поддържана
Текущи
» .
30
Августъ
30 75
3 последни
26 75
3 първи
27
Прага
Тенденция
слаба
Промптъ
3024
Триестъ
Тенденция
слаба
Промптъ
42-63

Алкохолъ
Парижъ
Тенденция
тиха
Текущи цени
64-25
Идущи
65
4 май
64-75
Юлий, авгусгь
654 последни
53-50
Октомврий
52Стокъ въ пппи
12815
официални цени
6475
Хамбургъ
Картофепъ с п и р т ъ
безъ съдътъ за 100°
100-техъ литри
32-75 м.
Май — юний
31-75 м
Кафе.
Хавъръ
Тенденция
подър.
Продадени торби
6.000
Май
83 50
Юавй Юлий
84-81-75
Августь Септемврий
84—84-С0
Октомврвй Нсемврий
84-25 83-57
Декемврпй Януарий
84-84
Февруарий Мартъ
84-—83-50
Анверсъ
Тенденция
подърж.
Сантосъ (base gocd)
Mifl
83 •/,
Юлий Юлий
83»/.-84«Д
Августъ Септемврий
84'Д-85
Октомврий Ноемврьй
85—85
Дексмврнй Януарий
847,-84«/,
Февруарий Мартъ
817,-847*
Зарегистрирани торби
17,000
Оризъ
Лондонъ
Тенденция
твърда
Пристигания отъ Сиамъ тона
25С0
По шилинги
11-3 п.
Ливерпулъ
12 6 п.
Пиперъ
Хавъръ
Тенденция
тиха
Сингапурски май юний 91
Пиперъ
Хавърг
Тенденция
тиха
Продадени торби нищо
Май
90-50
Юний 10 шй
91—91-50
Августъ Септемарий
92—92-50
Октомврий Ноемврий
93—93-50
Декемврий Януари
94—94-Ь0
Февруарий Мартъ
95—95 50
Памукь
Хавъръ
Тенденция
тиха
Продадени бали
25-50
Май
75 62
Юний Юлий
75 50-75-62
Авгвустъ Септемврий
75-62-75-75
Октомврий Ноемврий
76-25-75-75
Декемврий Януарий
7517-75-25
Февруарий Мартъ
75 25—75-37
Априлъ
7537
Ню-Иоркъ
Май
1121
Юлий
1Г26
Авгусгь
11-31
Октомврий
11-37
Декемврий
1146
Вълна
Хавъръ
продадени бали нищо
Тенденция
тиха
тиха
Май
16850
Юний Юлий
169 - 1 7 0
Августъ Септемврий 171—172
Октомврвй Ноемврий 171-50-171-50
Декемврий Януарий
17Г50-171-50
Февруарий Мартъ
172 - 1 7 2
Априлъ
172
Иетролъ
Ню-Иоркъ
Тенденция
тиха
тиха
Рафиниранъ въ касн 10 50
Въ теиекета
5Стандартъ Хуайтъ
8-60
,
Филаделфия
8-60
Навло за Англия
4/6
Другаде
4/9
Метали
Лондонъ
Споредъ сведенията
на г. г. Морриссонь &
Кекевичъ и Cie

медь
Тенденция
твърда
Продадено въ тоново 4500
—
73. 12 ш. 6 п.
По лири стерлинги
73.18.9 п
Медь жплава & Best
Selected
78 10 ш.
Електролитическа
75 10 ш.
На листа дебела
90
Жълта медь
77, п.-7'Anv
Калай
Тенденция
постоянна
Продадоха се тона
600 —
210 Caf.
По лири английски
Лондонъ
Калай Pyrraont
215—216
,
английски
215—216
Олово
16, 15, ш. 5п.—
Английско лири ст.
17,
Чуждестранно 16, 10, Ш.-16, 11,3 п.
Цннкъ
25,10 ш.
ЦЬни по л. ст.
Жнвакъ
ЦЪни по л. ст.
8, 45
Антимонъ
Цени по л. ст.
27-27,10
Чугунъ
Тенденция
слаба
Чугунъ Кливелнндъ по - . ,
„, „/,
54
шилинга
« * П - ~ Б 4 6 Vi

Стк 4

я ТЪРГОВСКИ
МНИ

ОКО

Брой 380

ФАРЪ"

АКЦИОНЕРНО.'ПИВОВАРНО ДРУЖЕСТВО
ВАРНА.

Въ изпълнение решението на общото годишно събрание отъ 19-й февруарий т. година,
утвърдено отъ Варненския Окржженъ Сждъ съ определение № 1088 отъ 29-и февруарий, •

съ което решение капитала на дружеството се увеличава отъ зл. лева 700,000 на

ЗЛ. ЛЕВА 1,000,000
и съгласно протоколното решение № 2 отъ 8 априлъ на управителний съвЪтъ, се открива при управлението на

Дружеството въ фабриката „ГАЛАТА" и Търговското Акционерно Дружество „ЕРМИСЪ" въ Варна

н

за 600 о

ви

акции по 500 »л- лева всЬка една, прйдставляющи 300,000

1) ВсЬки отъ сжществующигЬ сега акционери има право да подпише една носа акция,
ако има дв-в стари, като при подписването представи старит* акции и пр-вдаде неотр-взанигв
купони за 1У03—1911 год. и внесе 2 0 % (по зл. лева 100) отъ стойностьта на всвка под
писана акция.
2) Сжщит-в акционери могатъ да подпишатъ и отд-влно акции, та СУГБДЪ подписката,
ако останатъ акции неподписани отъ правоимеющитй стари акционери, да се репартиратъ.
3) Новигв акции се приравнивать съ старигв; останалото изплащане 80%» ше стане
въ сроковегв, които нЪма да бждатъ по-малко отъ два и съ писмено предизвестие единъ
мъхецъ по-рано.
4) Подписката се открива на 10 май и трае до 20 юний т. г. до 4 часътъ

гр.

поел*

3JL л е в й

'

об-вдъ. Репартиция, ако ще има, ще се свърши на 25 юний, когато ще се съобщи на вс-вки
акционеръ количеството акции, на които ще има право.
5) Ако н-вкой акционеръ не си изплати, или не уреди на ггвкой срокъ вноската си,
той ще се глобява съ 20 лева за вс-вка акция и всвка вноска, които ще требва да изплати
най-късно три месеца слъ\дъ последната вноска заедно съ остатъка, глобите и лихвите 10°/ 0 .
Слътгь тая дата неизплатените акции, се продаватъ въ кантората на д ство „ЕРМИСЪ" въ
Варна и отъ добитата сума, като се удържи дължимата сума, лихвигв, глобите и разноските
по продажбата, остатъка, ако има такъвъ, ще се брои на акционера срещу привр-вмената
разписка.
6) Разноските за акциите и гербовия сборъ еж за сметка на акционерите.

Варна, 5 май 1912 година.
УПРАВИТЕЛНИЙ! СЪВЪТЪ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Председатель: Петко Кирчевъ
ПодпрЪдседатель: Никола Воевъ

Членове:

Досе X. Константиновъ
Г. Серафимовъ
Г. Лазаровъ

• СКЖЗШ1Ж
Ъ пише
Тъй

мога оеАъ да Ви пркормамъ!

ПР очутия

3 германски докторъ КРОМБАХЪ за отомобигатв

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО
ВЪ ГР. СОФИЯ.

Д-СТВО

ТОРПЕДО БРЕНАБОРЪ
ТА НИВА

отъ хиляди висо

дава най-изгодни, ясни и категорични условия при
НАЙЕФТИНИ ПРЕМИИ ЗА

Оеигуряване по животъ
Zl™l?SSw&Tbofit'
Популярни оеигуряваш S ; ЛЪКЛРСК0 ПРЪиГнЛедЕвЖи"
Осигурявания по пожаръ ^ ™ Y ™
-

Ш

ОСИГУРЯВАНЕ ОТЪ ПОВРЪДИ ПРИ ПРЪipancUUpib НАСЯНЕТО по СУША И ПО МОРЕ-,
Pnrfcnm отгппптп71РО последвано при упражнение на ЗАНЯЩвЩ
OdlUllUJljlld ТИЕТО И ПРИ ПЪТУВАНЕ;

БАЛКАНЪ
ОСИГУРЯВА КАПИТАЛИ И ЗЕСТРА ЗА
МАЛОЛЕТНИ;
К A JITCAWTi г а Р а н т и Р а клиентигЬ си съ всичките резерви и
D A o l A x i n D гаранции, въ разм-връ по-вече отъ 20,000,000 лева,
пласирани въ България въ сигурни държавни ценни книжа и пър
ви ипотеки, подъ постоянния контролъ на държавата и акционе
рите — КАКВИТО РЕЗЕРВИ И ГАРАНЦИИ НИКОЕ ДРУЖЕС
ТВО НША ВЪ СТРАНАТА.

Поискайте проспекти и сведения, които се даватъ
веднага даромъ
отъ Главната Дирекция въ София и отъ местните и плтующи
агенти, за да се убедите действително въ преимуществата, които
дава БАЛКАНЪ за осигурените.

е

копоставени нлиенти дършимъ на
расположение-

ЖЕНИЕТО НА ВСБКИ КЛИЕНТЪ.

тпдпоппптп:

отзиви

то Ви.

Проспекти и свЪдЪния изпращаме A i r f i T ,.p« H l n V r ТГ К.ПППП1.
даромъ на сериозни купувачи -ft-JlOliCrtHДРЬ /Д,. Al/lipuiiJj

шш&-югктж.1шшх.

4jSSO"

"ЛШ.

Българско Търговско Акц. Д-во.
Централа — Р У С Е -

съ КЛОНОВЕ: София, Пловдивъ, Варна.

С О Ф И Я . Телефонъ № 435.

РАЗПИСАНИЕ
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ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ИТЙОТОЕЗЙЯИ

ГолЪмъ складъ въ България за: газожени мотори, мелници и пр.
Отъ 1911 г продавамъ вършачки на твлгьзни
рамки и съ съчмени лагери. Пот
ребно е по-мал
ка сила за подкарване, по-мал
ко масло, редко
мазане, по-малко
гориво, по-редко превозване.
Лагершпгъ не изгарять, остыла
не св изкривява.
За оферти отне
сете се до фирмата НИКОЛАИ ФЕХЕРЪ & С-ИЕ
РУСЕ.

ГАРАЖЪ съ ателие за поправка на автомобили на улица „Оборище" № 17.

" " Г ' - " * съ гуми „DUNLOP"
еж най-добритй, елегантни и евтени.

на
=
АВТОМОБИЛА- - К У П Е :
на
Анастасъ П, Каранашввъ—Балчинъ
Тръгва:
Отъ Балчикъ за Варна всЬки день въ 9 ч. сутр.
.
,
. Каварна ,
. , 6 „ сл.об.
„ Варна „ Балчикъ „ „ ,. 3 „ „ „
„ Каварна „ „
„ „ „7 „ „ „
Таксата е:
Балчикъ—Варна 8 лв. на човЪкъ
„ —Каварна 4 „ „ „
Варна—Балчикъ 8 „ . „ „
Каварна—Балчикъ 4 „ „ „
Бплетит* се продаватъ:
ГШВъ Балчикъ отъ Иванъ Денчевъ въ
хотелъ „България". HZZZ
Z^Z Въ Варна Бирария „Малгкъ-прошет"—
Мусаллата cptiuy хотелъ „Пр-Ъславъ". ZZZ
Въ Каварна отъ Лндрика Т. Илиев*—бакалинъ.
Забллпжка: Разписанието за директно пжтуване отъ Варна — Балчикъ — Каварна и
обратно, сега, по независяши причини, за сега
не ще се изпълва редовно, обаче отъ 1 май т. г.
то ще бжде безусловно редовно.

Д. Ладевъ & П. Гажевъ—Гдбпово.
Изработватъ въ най-големо количес!Во, десени и фасони следу
ющите кожени стоки:
Обувки на шевъ: лЬтни и зимни разни чехли и пантофи: дам
ски, мльжки и детски.
Сандали, които СА най-практични за леко ходене презъ лет
ните горещини.
Куфари: кожени и платнени съ калъфи или безъ, по желайие.
Чанти: дамски, мжжки, презрамени, провизионии, банкерски, цолковофедшерски, ловджийски, адвокатски и др.
Разни: портфейли, портмонета, калъфи аа очила, за леволвери и др.
Порлчките се изпълняватъ най-точно и бързо.
Цени и условия най-износни. Продажба на едро и дребно.
„а „ * м о л я в а т ъ с е г- г- клиентите да направить единъ опигь и ще
се уверятъ въ истиностьта.

Д. Ганчевъ & X. Калчевъ
София, Бул. Дондуковъ № 47.
Генерални представители за България на най-гол-вмата и
реномирана въ Европа фабрика за вършачки;

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

Вършачките еж съ й безъ апаратъ за дребна слама аги я Д„« 1к
конски CJJJS най-усъвърщенствуванаи здрав? HZT^ZB
° 5
Превъзходствуватъ разните други системи.
сь поЙГц?ие Д ; а б С о е тиГ" " « « W ^ .

направо д0

« ,

к у р с ъ т Г п ^ т Г е ^ н ^ Г Г и н ^ Г ™ 0 й а С6 С 0 Л З У М « »
Ц%ни и условия даваме само на сериозни купувачи,

1

