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Органъ на Културно-Просв^тното Икономическо Дружество „Варненски Коренякъ"
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Год. абонаментъ 20 лв.
Излиза ежемесечно.

Освещавание знамето
на Културно-ПросвЪтното Икономическо
Дружество „Варненски Коренякъ"
е едно велико, историческо събитие, което ще се запише съ
златни букви въ скрижалитЯ
на историята на Д-вото ни. Съ
освещаванието знамето се поставя по-здрава основа на д вото
ни, което безшумно, системно,
тактично работи за постигание
своя идеалъ. посоченъ въ устава му. Знамето, което е свещенно за всЯки корененъ житель, трЯбва да обединява, да
сплотява всички съзнателни коренни жители, безъ огледъ на
политическа
принадлежность,
безъ памятувание партиитЯ, въ
името на благородната задача,
която е възложена на д-вото
да изпълни. Движението, поде
то отъ благородно, родолюбиво
подбуждение за обединявание,
сшютявзниг на кореннкт%- жи
тели въ едно мощно тЯло, не
е плодъ на частни амбиции на
инициаторите му, които заслужватъ всЯка похвала, а е съз
нание к ъ м ъ култура, просвЯта,
помагание на бЯднитЯ коренни
жители, светло съзнание къмъ
отстранение разни маларични
анофелеси и гвхнитЯ ларви,
които еж впили въ организма на
стопанската ни община, чрезъ
рационално лекувание, което
може да се даде само отъ ржцетЯ на кореннитЯ жители, питаюши любовь к ъ м ъ родината,
милЯюши за своя роденъ традъ,
проникнати отъ чиста и благоропна мисъль: благосъстоянието на гражданството.
Освешавание знамето означава
възраждание, означава изгрЯвъ

на зора, пилЯюща мрачната гьма, която тежеше почти половинъ вЯкъ върху съзнанието
на коренния житель. Тъмата
отлетЯ! Зарята блЯсна! Предъ
насъ се стила друмъ, по който
трЯбва да вървимъ смЯло, съ
издигнато знаме, подъ пьнкитЯ
на което, сплотени, да можемъ
да превъзмогнемъ всички средостения, които бЯсното партизанство би издигнало и би затруднило нашия тържественъ
ходъ. Проникнати отъ съзнанието, че изпълняваме единъ
свешенъ д ъ л г ь к ъ м ъ своя роденъ градъ, нека всички коренни жители се притекатъ подъ
това знаме и дадатъ клетва, че
ше служатъ безкористно, чест
но, искренно и добросъвестно
за достижение идеала си. Тре
бва, следователно, трезвость I
ТрЯбва самоувЯреность! ТрЯбва
дейность! ТрЯбва трудъ! ТрЯбва пълно кръщение въ мисъльта на коренния житель!
Тр ъбва смЯлъ духъ! ТрЯбва постоянство, единодушие 1 Днесъ,
даже онпзи, които мислЯха, че
основаванйето на Д ството е
една фантазия на инициаторитЯ му, идватъ да признаятъ,
че Д ството ни е единъ мощенъ факторъ въ разпростра
нение на култура, просвЯта
между
варненскитЯ
коренни
жители и въ управлението столанската ни община.
Нека всички съзнаемъ, че
ние сме въ правъ пжть и имаме една елдба, единъ животъ,
единъ идеалъ!

Жеко Ив. Жековъ.

ОДЕССУСЪ
(Стара Варна)
Исторически данни.
(Продължение отъ брой 4)..

Готите продължавали да нахлуятъ
въ Мизия и въ 249 - 250 г. виждаме
какъ ТБ еж разрушили, по всека
вероятность, Одесусъ и останалите
колонии. Съвършенното опустошение на Мизия и Тракия е почнало
спедъ великия императоръ Константинъ, който е употребилъ всички
свои усилия за издигането на своята
империя и колониите. Всичките му
опити да спре нападанията на империята и. колониите, излезли безуспешни. Отъ втората половина на
IV векъ, силниятъ тласъкъ на готит е и хунитв е разложилъ вжтрешното положение на империята, Хуните; обитатели до китайската граница, еж раздвижили и край Волга,

Уранъ, и срещнали източните готи,
които били образували въ южноруските степи край Понта обширна
държава. Съединени така тв тръгнали и подложили на големо опустошение всичките колонии, като
еж ги разграбвали. Императоръ Теодосий II, следъ големи откупи и
подаръци е сполучилъ да сключи
миренъ договоръ съ водителя на хуните Атила въ 442 г., който (договоръ) е билъ подписанъ въ самата
Одесса — Варна, и който се е отеглилъ нагоре. Следъ това грозно
нападение, нищета и разрушение се
е възцарило въ това очарователно
и богато крайбрежие, както и въ
останалата часть на Мизия. Кжде е

Редакция и администрация въ клуба Обявления се приематъ
— Варна, ул. „6 Септемврий" № 33.
по споразумение.

било местото, гдето е билъ подпи
санъ тоя миренъ договоръ между
Атила и императора? — Близо до
Ш-рквата „Св. Георги". I уч., ул.
Парушева, се издига една старовременска кула, наречена Римска. До
тази кула се е простиралъ древнята
Одессусъ. Единственното доказател
ство е тази кула за величието на
древната византийска архитектура.
Тя е построена съ редове тухли и
кам ши. Тя е била древния акрополъ.
Върху основите на тоя елински акрополъ — защото милетигв еж за
щитили града си съ укрепление отъ
нападенията на варварите — визан
тийския императоръ Юстиниянч. въздигналъ тоя акрополъ и много дру
ги крепости за защита на империята
отъ нападенията на славяните, или
възобновилъ стари укрепления. На
северната страна се вижда заднята
стена на една голема зала съ оста
тъци отъ свода състоящъ отъ чет
въртити блокове. Въ кулата има
дупка, като кладенецъ: презъ нея
се влиза въ подземие. Много под
земия има въ града. Едни отъ тия
подземия служили за канали на рим
ски водопроводи, други за скрива
лища или за военни цели, споредъ
т1-хното местонахождение. Тая кула
сл намира на най-високата часть на
града въ тоя участъкъ (около 20 м.
надъ морското равнище). Подземие
то излиза на морския брегъ. Има и
други подземия подъ кулата. Разказватъ, че нъкои отъ тия подземия
еж били постлани съ разноцветни
плочки. Кулата е била часть отъ
крепостьта, която имала седемъ ку
ли. Въ найторнята й часть има гомеми двлани камани. На върха пре
ди повече отъ 70 год. имало съгра
дена стаичка. На растояние около
15 м. на югь отъ кулата има старъ
зидъ. На северъ отъ кулата около
20 м. другъ старъ зидъ и до него
подземие. На североизтокъ отъ ку
лата, на 28 м. другъ старъ зидъ се
намира съ сводъ. Тая кула, представляюща акропола на Одессусъ,
съ всички свои кулк е била, пред
полага се, дворците на акропола и
гдето Ятила е подписалъ мирния
договоръ. Никжде изъ града, гдето
и да еж станали до сега разкопки,
не еж намерени подобни сгради.
Ние споменахме, че Аспарухъ е
превзелъ Одессусъ. Историците пишатъ, че Аспарухъ се е установилъ въ
дворците на акрополъ, за който го
ворихме по-горе. Тукъ е билъ под
писанъ отъ посланниците на визан
тийски императоръ Константинъ Погонатъ и между Аспаруха (679 г.)
акта, съ който е било провъзгласено
основаванйето на българската дър
жава на балканския полуостровъ.
Верва се, че въ сжщата зала е била
подписана конвенция между Аспаруха и славянските племена, живущи
между Дунава и Балкана за защита
отъ външни нападения. Отъ тоя акрополъ тоя великъ полководецъ е
давалъ своите заповеди да се въздигнатъ, крайбрежни насипи противъ десантите на византийците откъмъ морето, отъ които насипи единъ още виждаме да почва отъ
фабрика „Орелъ" до полите на възвишеностьта на града къмъ електри
ческата централа. Запазена е оная
часть отъ насипа, която се намира
между Бургаското шосе и фабри
ката „Орелъ". Северната часть е
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унищожена отъ преливите на езе
рото. Тоя воененъ насипъ на Аспаруха се простира напречно върху
преградата по самия морски брегъ,
а сега отдалеченъ около 600 метра.
Значи въ продължение на 1240 г.,
отъ както е дошълъ Аспарухъ, се
е образувалъ наносъ около 600 ме
тра, т. е. половинъ метръ годишно.
Преградата между морето и езерото
се е образувала въ продължение на
три хиляди години.
Нашествието на чужденците съ
будило съзнанието г.в тракийските
племена, които се сплотили и дали
възможность на одризигв, заемащи
пространството и най-изгодно место
по течението на р. Марица, да основатъ държава. Първиятъ известенъ
„василевсъ" на тая държава билъ
Тересъ (450 година пр. Хр.). Макевиализмътъ не е липсвалъ у
старите „василевси" — царе. Филипъ II, царь Македонски, сполучилъ
да всее вражда между разни лица
отъ царстиующгто поколение съ
големи подкупи и възползуванъ
отъ това превзелъ Одринската дър
жава, и основалъ въ нея нвколко
колонии, между които и Филипополи,
нареченъ „понирополи" или „порнополи", т. е. града на злодейци, и
лр., а я щ в т о -*йх, н е г о С п / ш и с с с л с п н

жители отъ Македония, оеждени за
злодеяния, престжпления и др., как
то Томи б е за римляните. Царството
на Филипъ II се е простирала до
Истросъ (Дунавъ). При нашествието
си къмъ Истросъ, единствената съ
протива е срещналъ той само въ
гр. Одессусъ. Градътъ билъ обежденъ и водили се бойеве. Гражда
ните на гр. Одесусъ, като се убе
дили, че не ще могатъ да отблъснатъ врага, решили да пуснатъ
Филипъ II въ града „за да напълни
съ злато праздната си кесия". За
тая цель пратили парламентьори
да преговарятъ. Гетски жреци, обле
чени въ бели одежди и съ гитари
въ^ ржце, посрещнали Филипа II,
който, следъ като си напълнилъ пра
здната си кесия съ злато, потеглилъ
съ войската си къмъ Северъ. Въ
времето на римския владетель Маркъ
Лукулусъ, Одессусъ е падналъ въ
ржцете на римляните, както и всич
ки други гръцки колонии. Преди
Римското владичество къмъ визан
тийското. историята не говори нищо
за Одессусъ. Пъленъ мракъ покрива
го и едвамъ къмъ 514 г. се споме
нува Одесусъ отъ византийските историци.
Първия походъ на българите къмъ
Византия се споменува, и то за пър
ви пжть, отъ писателя Иоанъ Антиохийски въ 482 год. Зенонъ, визан
тийски императоръ, за да се избави
отъ нападенията на варварите, Остготите, повикалъ на помощь бъл
гарите къмъ 485 г. Когато Анастасий станалъ императоръ (491—518),
българите зачестили своите напа
дения съ славяните. Въ 499 г. т е
стигнали въ Тракия и разбили 15000
армия на императора Анастасий,
който билъ принуденъ отпосле да
издигне една дълга стена за запазвание столицата си — Цариградъ —
отъ нападите на "варварите"—бъл
гари и скити — славяни. Тази стена
до сега още съществува. Те навли
зали въ беззащитна Византия и да
вали своята подкрепа на честолю
биви полководци. Бележита е под-

Стр. 2.

.

крепата, която те дали на Виталиана, командантъ на византийските
войски пъ Смития. Тоя поководвцъ
замечталъ да стане византийски императоръ, възползуванъ отъ анар
хията въ империята. За тая цель
той се обърналъ за помощь къмъ
българите, които охотно се отзо
вали. Това било къмъ 514 година.
Ето какво хроникиратъ Кедринъ
(Н1з1опа) и Теофанисъ (спготсоп\
Последния казва (томъ I, стр. 247);
презъ тая година Виталианъ, пре
вземайки ц%ла Тракия, Скития, Ми
зия, съ войската си, състояща се и
огъ хуни и българи, завладе Анхиело и Одиссополись (Одессусъ), за
роби Кирила, военсначалникъ на
Тракия и приближи се къмъ Ви
зантия. Йсторикътъ И. Малала (кн.
V), говорейки за отношенията между
Виталиана и императора Анастасия
за престола и за изгонените право
славни епископи, казва: „Виталианъ,
съ помощьта на хуни и българи,
завладе Скития и Мизия и часть отъ
Тракия. Военоначалникътъ на Тра
кия Кирилъ, илириецътъ, съ войската
. си тръгна противъ Виталиана, ко
гото, следъ ожесточенъ бой, победи
и вместо да се възползува отъ по
бедата си да разпръсне войската му,
влезе тържествено въ гр. Одессусъ.
Но будния Виталианъ, отдръпвайки
се своевременно къмъ пътищата на
Балкана, споразумява се тайно съ
военоначалника на Одессусъ, като
го подкупва съ пари, влезе нощно
време въ града и хвана Кирила, легналъ между две продажни жени и
го убива. Гарнизона се предаде на
Виталиана, който стана господарь
на Одессусъ и пр,".
(следва)

Нрхим. Иннокентий.

Нописвпне историята на
гр. Варна.
По примера на некои наши про
винциални градове (Сливенъ, Ко
привщица и др.), Варненското Кул
турно - благотворително Дружество
въ София, въ заседанието си на 17
пиуярий
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„Варненски Коренякъ"
две книги за Черноморската область
отъ К. Шкорпилъ, нзвестенъ у насъ
археологь, подъ заглавие: „Мегалитни паметници и могилища" и
„Тракийски светилища и паметници
съ изображение на конници", изда
дени отъ Народния Музей въ София,
въ които книги има доста богатъ
материалъ и за гр. Варна.
Суровъ и несистематнзиранъ ма
териалъ се намира и въ издадените
до сега „Известия на Варненското
Археологическо Дружество" отъ ра
зни автори и въ Сборника на На
родното Пресвещение кн. VII и VIII
подъ заглавие; „Североизточна Бъл
гария въ географическо и археоло
гическо отношение" отъ X. и К.
Шкорпилъ. Такъвъ постепенно се
изнася и въ колоните на в. „Варнен
ски Коренякъ". Въ случая ще отбележимъ статията: „История на гр.
Варна", която пише многоуважаемиятъ нашъ съгражданинъ Ж. Ив.
Женовъ и се печати въ сжщия вестникъ.
Суровъ, необработенъ материалъ
въ видъ на ржкописни бележки и
документи се съхранява въ библио
теката на Музея, който постепенно
ще бжде изнисанъ въ печата. Оба
че, всичко това, за написването историята на гр. Варна, е далечъ не
достатъчно. Изискватъ се големи
грижи и старания, както отъ страна
на Археологическото Дружество, тъй
и отъ - съчувствениците на делото,
да положатъ трудъ за събиране на
колкото се може повече материалъ.
Археологическото Д-во горещо апелира къмъ всички съчувственици
на подетата идея за написването историята на гр. Варна, а най-вече
къмъ кореняците варненци. безъ
разлика на върв и народность, да
се притекатъ на помощь на Друже
ството, съ всички ония материали
писменни и вещественни, които могатъ да послужатъ за осъществя
ването на идеята. Идеята е високо
благородна и заслужава подкрепа.
Дружеството не се съмнява въ
добрите чувства и моралната под
крепа, която ще му се даде отъ съ
чувствениците на идеята, обаче, за
цельта ще тръбватъ и материални
средства. Основаниятъ фондъ ще
требва да нараства. За тая цель еж
нужни източници. Варненското Кул
турно благотворително Д во въ Со
фия, въ горепоменатото си писмо,
като съзнава тая въпиюща нужда
отъ материална подкрепа, пише:
„Учредяването на фондъ при Дру
жеството Ви, ако не съществува та
къвъ, ще бжде много целесъобразно
Отъ своя страна ние ще Ви съдей
ствуваме и отъ ежегодните си при
ходи ще отделяме една часть за
фонда, нещо, което се надеваме,
че ще правять и другитгь културни
организации въ Варна (к. н.). Така
съ общи усилия ще се приближава
ме до реализирането на подета ини
циатива".
Въпросътъ за нарастването на
фонда е сериозенъ и ще требва
върху него да се пообмисли. Архео
логическото Д-ство дълбоко въраа,
че културните дружества въ града
ни ще окажатъ своето съдействие
за нарастването на фонда. Незави
симо отъ това, намъ ни се струва,
че Варненската Окр. Пост. Комисия
и Градско Общинското Управление
ще требва да предвиждатъ въ сво
ите бюджети, макаръ и малки суми,
за основания фондъ, защото Музеятъ. тоя културенъ институтъ, не е
частенъ, а общественъ. Той прина
длежи на Варна и окръга му. Осланенъ само на частната инициатива
той слабо може да прояви своите
културни задачи.

ствува на ВСБКО начинание целяще
написването едно капитално съчине
ние за историята на гр. Варна, отъ
основаването й до най-ново време.
Това свое решение, заслужаваще голема похвала на съгражданите ни,
които живеятъ въ столицата, е съ
общено отъ Дружеството имъ съ
писмо Ме 46 отъ 25 февруарсй т. г.
на Варненското Археологическо Дру
жество, което да се занимае съ по
вдигнатия въпросъ. И действително,
последното въ заседанието си отъ
21 мартъ взема решение да свика
едно ново заседание, въ което да
се поканятъ сдружението .Варнен
ски Коренякъ" и представители на
Софийското Културно благотвори
телно Дружество за обсжждане въ
проса относително написването исто
рията на гр. Варна. Сжщиятъ въ
просъ ще бжде внесенъ и въ об
щото годишно събрание на Архео
логическото Дружество презъ теку
щата година.
Въпросътъ, който се повдига, не
е новъ. Той е подетъ отъ Археологическото Дружество преди години.
За цельта е основанъ и фондъ, на
чалото на който е турнатъ отъ по
койната Царица Елеонора, която е
подарила 200 лв.
Да се напише историята на гр.
Варна, не е лесна работа. Варна,
стара гръцка колония и въ римско
време, която брои едно сжществование отъ 2500 години, съ едно
землище, което се простирало на
северъ до Ватова, на западъ до с.
Девня и на югъ до устието на р.
Камчия, е единствениятъ градъ въ Взрналиевъ.
България, който съ своята древна
култура заема първо место между
другите ни градове. За да се напи
ше нейната история, преди всичко,
Пестеливостьта е добродетель, и
е нужно да се събере необходимия затова учреди се праздникъ на спематериалъ, който въ сурова форма стовность. Прахостничеството е пода бжде изнесенъ въ печата, тъй рокъ. Както частното лице, тъй и
както се постжпва сега съ написва общината требва да прави економии
нето историята на ст. София. Въ
това именно направление и Археоло разумни за да може да уравновеси
гическото Дружество работи. Като бюджета си. Древния философъ Аритакъвъ материалъ еж вече написани стотель е казалъ, че жената въ едно
семейство е длъжна разумно да упо
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требява приходите, а ние продължа ложениятъ отъ г. Кмета бюджеть е
ваме тая мисъль и казваме, че управ въ разрезъ съ платформата, която
ниците на една община еж длъжни се оповести на гражданството. Общ.
разумно да употребяватъ приходите съветници еж длъжни да окастрятъ
й. Налага се, следователно, за ста- тоя бюджетъ и да дадатъ на граж
билизирание финансовото положение данството единъ реаленъ. Не губимъ
на общината, за изважданието й отъ надежда 1
това плачевно положение, да се правятъ економии. Ние сме противъ пре
калени економии, но дигаме глас*
за разумна спестовность, която не
може да създава обществено роптаЗнаменита е тая дата — „Св. Панние и възмущение. Предъ нась лежи телеймонъ" — за варненци и осо
общинския бюджетъ за 1927—1928 бено за коренните жители. За вар
год„ който е приетъ по принципъ ненци — че празднува освобожде
отъ общ. съветъ, и споразумението нието на града отъ турско иго и блемежду коалиралите се партии за у- съкътъ на политическата свобода;
правлението на общината.
за коренните жители, че празднува
Бюджетътъ на една община е из- едновременно и праздника на Култур
разъ на благосъстоянието й. Огъ но Просветното Йкономичиско Д-во
бюджета ще се разбира, ще се ежди „Варненски Коренякъ". На тая дата
за стопанската и финансова полити стана освещаванието знамето на
ка на общината. Първото перо, което Д-вото въ старата църква „Св. Архрапира, въ тоя бюджеть е увеличе хангелъ Михаилъ" въ приежтетвието
нието на надничарското възнаграж на внушително число членове на
дение отъ 400,000 лв. на 1,000,000 лв. Д-вото и съмишленици. Извърши се
Е, добре, по-силно доказателство за най-напредъ панихида за починалите
прахосничество може ли да има? коренни жители—членове на Д-вото.
Какво означава това увеличение? Следъ това молебенъ, като се освети
Не требва да се допустне, щото об и знамето. Архимандритъ Инокенти
щината да се обърне на една пар държа една подходяща речь и Прот.
тизанска мушия за охранвание на Димитръ Андреевъ каза нвколко ху
разни партизани, „свои хора", „но бави и насърдчителни думи, като
вопокръстени партизани*. Нима съ призова благословениението на Бога
гласно „споразумението", тъй да го върху успеха на Д-вото, и апелира
наречемъ „партизански пактъ", не за дисциплина, задушевность — не
требва да стане «строго ограниче обходими елементи за напредъка на
ние надничарските длъжности, ос- всека организация. Знамето се пре
венъ за необходими общински нужди даде на г. Стойновъ, подпредсед. на
и следователно, намаление на сума Д-вото, който отъ своя страна бла
та 400,000 ла., а не увеличение на годари на Прот. Димитръ за ласка
1,000,000 лв.?.. . Да, партизанството вите думи, изказани по случая и пое
не признава економии, колкото и да знамето, което предаде на знамено
еж разумни, щомъ го засягатъ. Подъ сеца, стариятъ коренякъ г. Михаилъ
гнета на партизанството, бюджета Коларовъ, който го целуна и прие.
престава да има образъ на бюджетъ. Следъ тая църковна тържественость,
Ето защо ние дигаме гласъ противъ всички приежтетвующи вкупомъ, съ
това увеличение на перото, и молимъ развятото знаме, се опжтиха къмъ
нашита съветници да се опълчатъ една среща въ заведението на по
смело противъ него, и да искатъ койния Никола Боевъ, гдето се сло
изпълнението на „споразумението". жи една скромна закуска.
Нема да говоримъ за „бледото",
Пръвъ взе думата г. Стойновъ,
„сухото" изложение на г. Кмета, и подпред., който поздрави приежтда дадемъ нашата оценка да не би ствующите, между които имаше и
да каже пакъ, че го обиждаме, тоя, гости, съ праздника на Д-вото, покойто седи на кметския столъ е из- желайди сплотеность, задушевность
ложенъ на критики, — критики на между членовете на Д-вото за до
неговите дела, критики на бюджета, стижение идеала, на който Д-вото
който се внася и пр. Защо перото се е посветило. Следъ това, г. Хр.
за бедничгп, отъ 200,000 лв. се нама Мирски като гостъ, поиска думата и
лява на 20,000 лв? Защо на ислям каза нвколко думи, съ които изтък
ското учил. настоятелство се дава на историческата връзка, която съ
помощь 15.000 лв., а на другите ществува между днешния моментъ,
малцинства по 5,000 лв.? Защо не се преживяванъ отъ всички коренни
предвижда една сума за фонда „Ис жители и онова време, когато рус
торията на гр. Варна", който е об- ките войски, тукъ предъ Ибрямаразуванъ въ местното Археол. Д-во? Капусу, еж влезли въ града. Изрази
Защо не е предвидена сума за па- своето възхищение отъ напредъка
мятника „Царь Борисъ Михаилъ"?— на Д вото „Варненски Коренякъ" и
Има много надути пера, и това сь пожела, щото то да напредне за да
цель да се покаже приходътъ го- може да изпълни високите си зада
лемъ. и съ това да се посрещнагъ чи. Следъ него се даде думата на г.
разходите.
Дим. Янакиевъ, който съ свойстве
Кжде остана платформата на „коа- ната си плавна речь, овлада слуша
лираните* партии: „консолдирание телите, като каза: „Драги кореняци.
общин. финансии чрезъ економии"; днесъ се освети знамето, важно съ
„съкращение на чиновническия пер- битие, съ което се туря началото на
соналъ"; „създавание реаленъ бюд обединението, съзнанието на Варнен
жетъ" и пр. Предложениятъ отъ г. ските кореняци. Недавна, когато до
Кмета бюджетъ не е реаленъ бюджетъ, бри наши съграждани се събраха
не се правятъ никакви економии, и въ едно събрание въ заведението
никакво съкращение на чиновниче на Манолъ Джаневъ за обмисляние
ския персоналъ не се прави. Нема да въпроса за съставяние на Културносе спустнемъ да говоримъ по отдел Просветно Икономическо Д-во, явиха
ните пера, защото колоните на ве се лица, които се противопоставяха
стника не ни позволяватъ. Требва на това, казвайки, че при съществу
лозунгътъ на сериозенъ общ. съветъ ванието на толкова политически и
да бжде: економии, економии, еконо културни д-ва, нема смисълъ да се
мии I Ето три слова, които ще могатъ създаде такава организация. Днесъ,
да изведатъ общината ни отъ това обаче, туряйки основния камъкъ на
плачевно положение. Намалете раз- организацията, убеждаваме се, че
ходитгь, увеличете приходитгь — ето животътъ е най-силния факторъ,
единъ бюджетъ, на който всеки гра- който винаги е въ услуга на необжданинъ ще ржкошгЬщи и на който ходимостьта. Знамето има значение.
капиталътъ ще се усмихне. Дайте ако му вложимъ съдържание, да го
реаленъ бюджетъ, а не съ дефицити. одухотворимъ, нареждайки се подъ
Дайте бюджетъ, който да бжде огле неговите гънки, сплотени въ една
дало на финансовото положение на организация, пропита съ съзнание
общината. Тогава само ще можемъ за преуспяванието въ стопанско, кул
ние да имаме предложители на заеми. турно отношения, Въ такъвъ случай
Забатачена община не може да пра ще имаме смелость да кажемъ на
ви заеми. Ние требва да назовемъ всички, че коренните жители еж до
нещата съ собствените имъ имена. статъчно издигнати културно, за да
Изисква се проучвание цифрите на взематъ съдбините на родния си
миналите бюджети, основателно ре градъ въ собствените си ржце. Тоя
шение за сегашните неотлагаеми, единственъ идеалъ, който ние требва
неизбежни нужди, мероприятия, изи да преследваме и следъ като го реа
сква се трудъ, вещина за съставяние лизираме, ние ще можемъ да кажемъ,
на единъ реаленъ бюджетъ, и пред че сме създали най-необходимото
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условие за изгражданието благосъ
стоянието на г р . Варна. Нека живее
.Варненски Коренякъ"! Нека живее
България съ и чрезъ Варна!".
Всичките речи на г. г. ораторите
се изпращаха съ бурни ржкоплескания.
Вземаха думата г. г. Б. Данаиловъ,
Ат. Мановъ, които благодариха на
гостите и на ораторите за техните
речи. Подчерта г. Мановъ, между
другото, че това, което беше бленъ,
сега се осъществи и пожела, щото
всички съ усърдие да работятъ за
напредъка на Д-вото.
Следъ тия речи, къмъ 12 ч. тър
жеството се закри.
Вечерьта имаше семейна среща въ
. Ш о к а р а " . гдето присжтстауваха около двеста души семейно и весе
лието продължи до късно.
Така скромно, безшумно се отпразднува за първъ пжть патронния
праздннкъ па Д-вото ни, надевайки
се, че догодина, при големо стече
ние на членовете, ще можемъ да
дадемъ на тържеството по-големъ
блесъкъ.
Присжтствующъ.

.Варненски Коренякъ'

длежно внимателно. Още по-малко
внимание се обръща за избите и пр.
Следствие на горните и др. некои
причини виното, нито свой определенъ типъ има, нещо което толкова
е важно за експортьора, нито каче
ството става така, щото да повдига
цената на виното. И така виното
стои въ избите, разеаля с?, или се
преварява на спиртъ или става оцетъ. А местната консомация е три
пжти по-малка отъ цълото произ
водство на страната.
Споредъ статистическите сведении
въ България годишно се произвеждатъ 200 мил. литри вино, а консу
мацията се движи между 70 - 8 0 мил.
литри вино годишно. Значи, за раз
ликата отъ 1 2 0 - 1 3 0 мил. литри ви
но тръбва да се намери пазаръ.
Споредъ сведенията, страни, които
най-много се интересуватъ отъ бъл
гарски вина е ж : Германия, Австрия,
Унгария, Чехославия и Швейцария.
Германия консумира годишно около
500 мил. литри. Тя се снабдява съ
вино най-много отъ Гърция и Испа
ния. Въ Чехославия има недостигъ
на вино за 1925 год. 605,000 литри,
те сега се консумирвтъ отъ резер
вите. Следствие на Майските студо
А И. Мановъ.
ве производството въ гореказаните
страни е компрометирано. Съ предвещающа добра реколта е само Бъл
Благодарение на годната почва за гария и отъ части Гърция. За това
лозарството и благоприятните за още отъ мин. год, еж наети отъ
фирми
по-добригв
него климатически условия, лозар чуждестранни
ството още отъ много стари години депозити въ България, както напр.
е било едно-отъ първите занятия въ депозитите на бирените фабрики
България. Не на праздно Крумъ въ Русе. Горня Оряховица, кждето
страшний е заповъдалъ изкореня подъ ржководството на изпратените
ване на лозята, за да принуди пода-, отъ тамъ специалисти ще се при
готви виното за експортъ. За ценНИЦИГБ си да намерят ъ и други
средства за поминъкъ. Той съ единъ трализнрание работата по винар
замгхъ достигналъ онова,
което ството почнаха вече да се съставятъ
днесъ света не може да достигне, кооперации, дружества и др., които
въпреки многото агитации и здру- подъ ржководствоти на вещи лица
ще централизиратъ гроздето отъ
жавание противъ алкохола.
България, като земледелска стра малките производители и ще прина, дълго време пазеше патриарха- готвятъ типови вина за експортъ.
Съ тжга на сърдце сме принудени
ленъ характеръ на лозарския култъ,
като до днесъ още тя продължава да признаемъ, че ние варненцигБ.
да употребява палеативни средства които имахме най-добре развито ло
за култивирание на лозето. Виното зарство и че ние, виното на които
до сега не беше обектъ на печалба, беше прочуто и разпространено вь
То се произвеждаше за местни ну цела България, днесъ сме останали
жди и най-много. се изнасяше до най-назадъ въ туй отношение. Ние
съ скърбь виждаме да се влачатъ
близките градове.
Напоследъкъ, обаче, лозовата кул отъ други градове бомбите съ вино
тура толкова се засили въ Бълга тукъ, отъ гдето требваше да се изрия и винопроизводството толкова насятъ. И когато всеки Варненецъ
се увеличи, щото почна да има из- имаше лозето си, отъ което доби
лишъкъ отъ виното, следствие на ваше средство да прехрани семей
което настжпи криза, която застра ството си, то, той днесъ е принушава да убие интереса на винопро- денъ да купува прескжпо чуждо ви
но за свое употребление.
изводителя къмъ лозарството.
Природата е надарила нашия градъ
Въ помощь на настъпилата криза
се притекоха търговските камари, съ обширни годни за винопроизвод
особено Софийската, която успе да ството пространства. Нема обаче
влезе въ връзка съ износителите на ржководители, които да подематъ
виното и гроздето въ странство. Ка изгубеното богатство отъ ржцете
марите успеха до тамъ да заинтере- ни. Може смело да се каже, че
суватъ иностранните фирми, щото днесъ ние немаме лозя, или ако им. г. Хамбургската търговска камара, маме, немаме средствата да ги обра
презъ месецъМай, изпрати въ Бъл ботваме споредъ изисканието на агария свои експортьори по вино, грономията. Ние всичко вършимъ
които, следъ като посетиха най-важ повърхностно и прибързано, понеже,
ните винарски центрове: като Пле- ако чакаме до пълното озряване на
венъ, Сухиндолъ, Горня-Ореховица гроздето, рискуваме да не оберемъ
и др. констатираха доброкачествен- нищо, тъй като не сме господари
ностьта на нашите вина и възмож- на стоката си. Тя е въ произволъ
ностьта на една интензивна работа. на всекиго. Нема кой да я пази.!'
Г-нъ Купеновъ, началникъ на бю
Варненци кореняци! Втреснете се
рото при Софийската търговска ка и обработвайте лозята си. Неочакмара въ реферата си, четенъ презъ вайте всичю отъ държавата. Ча
Русенския лозарски съборъ, между стната инициатива се възнаграждава
другото спомена и мнението на Гер винаги по-добре, .Съединението пра
манския експертъ така:
ви силата", и вие за да можете да
„Грехота е, че въ Германия до произведете вино за експортъ, не
сега не знаеха, какво прекрасно ви обходимо е да се съедините, да съ
нарство и какви хубави вина имало ставите кооперации, дружества и
въ България. Българските вина, про така, подъ вещото ржководство на
дължава той, еж подходящи на вку специалисти работете по модерния
са на Германския консоматоръ; ГБХЪ
начинъ лозята си. За тая цель нека
ние ще можемъ да използуваме по- , и общината малко повече се погри
добре отъ гръцките и некои видове жи за развитието на тоя отраслъ,
француски*.
кждето се крие едно големо есте
Требва обаче съ прискърбие да ствено богатство на града ни, нещо
се признае, че българските вина въ което ще подействува за благоден
по-големата си часть не еж такива, ствието на гражданите, ВсБКЖде изъ
каквито се изискватъ отъ чужде
България еж съставени вече подо
страните фирми, понеже т е се при- бни кооперации. Само ние още про
готовляватъ
по най примитивенъ дължаваме да спимъ летаргически
способъ, съ оскждни средства и за ежнь и да чакаме да ни падне отъ
това експортьора не може да задо небето манна.
воли изисканията на чуждите купу
Една отъ целите на дружеството
вачи. Преди всичко беритбата на гро ни е откривание разсадници и ло
здето не става въ време на пълното зарски училища. Подкрепете друже
му узр1»ване, нито се сортира то на ството, за да достигне тая цель.

Лозарството.

Д. Г. Дджемап»"

Крпятъ на единъ даровитъ
пнеатель у нпсъ.
Въ литературата се очертаватъ
три категории писатели: едните иматъ
желание да се създаде литература,
нежели дълбоко художествено от
кровение, сливане съ народната ду
ша. Среди техъ се срещатъ и тия
писатели, които се нуждаятъ отъ до
пълнение. преработване системати
зиране на техните литературни твор
би. Тукъ спадать младите неофор
мени таланти, на които липсва ху
дожествено откровение, идеи, стилъ,
форма и дълбока анализа. Втората
категория писатели еж тия, които
творятъ, използвайки своите лични
приживявания само, като мотиви за
творчество, безъ да бждатъ въ постояненъ контактъ съ расовите и
психологически особености на своя
народъ. Най-после идатъ една трета
категория писатели, които еж нада
рени съ проницателна мисъль, силна
воля и ярка обективность въ своето
творчество. ТехнитЬ произведения
еж откъснати зрънца отъ народните
въжделения, вопли и въ техъ живее
мощния повикъ на миросъвършенството. Къмъ тази трета категория
писа,ели спадаше и покойния дъдо
Михаиловски. Секашь още виждамъ
неговия милъ старчески образъ, препълненъ съ енергия и животъ, надвесенъ въ своята малка стаичка надъ
писалищна маса да работи за нрав
ствените, етични проблеми и за осъвършенствуване на човешкия духъ,
като жрецъ заклеймителъ среди на
шата духовна безпътица.
Стоянъ Михаиловски е роденъ въ
Елена презъ 1866 година синъ на
еснафско семейство, той добилъ пър
воначалното си образование въ Тър
новското училище, после въ Цари
градския лицей и най-после юриди
ческо образование въ Франция (1897
год.). Преминалъ почти целата си
младость извънъ своето отечество,
но запазилъ всички расови черти на
буенъ и борчески темпераментъ на
Българския народъ, отъ който про
изхожда. Стоянъ Михаиловски е посветилъ творчеството си въ бичуване
на човешките низости и въ анализирване проявите на комплецираното българско съзнание. Вещината,
съ която Ст Михаиловски рисува
гнилостите на съвременото обще
ство
съ толкова
силни,
че
струва се на читателя, че той е владетслъ на стихийни сили, които разрушаватъ гнилите усои на съвре
менното общество и сковаватъ въ
ужасъ нейните крепители. Истината,
доброто, хуманитарното, възвише
ното се преплитатъ въ творчеството
на големия поетъ и правятъ въ
родната ' душа да се разлива любовь и ентусиазъмъ къмъ виси
ните на чов-кшкия духъ. Поетъ по
стилъ, артистъ великъ по дарба въ
неговото творчество ярко блести неговиятъ релефенъ индувалитетъ и
непоколебима воля къмъ бичуване чо
вешките пороци. Между многоброй
ните произведения, които ни оставя
той е ж : .Философски и сатирически
сонети", .Страница изъ дневника на
Мирза Абасъ" сатира на нашите по
литически и социални нрави: .Желе
зни струни", .Поема на отчаянието"
Днесъ чукъ -•- утре наковалня .Из
точни легенди" »По прекия друмъ"
.Поеми на злато" и пр. Освенъ то
ва Михаиловски е писалъ . в ъ Денница" мисъль периодическо списа
ние" «Българска сбирка" .Духовна
пробуда" и пр. Въ всичките тия езикътъ е лекъ и изященъ той пленя ва
душата и я тласка като светкавична
бързина къмъ лазурните висини на
своя индивидуалитетъ. Въ заключе
ние ще кажемъ, съ смъртьта на Ми
хаиловски българския народъ губи
единъ добъръ ратникъ въ полето
на нашата духовна мисъль и единъ
големъ врагъ на човешките пороци и изтъркано партизанство.

ГПиптницп иХрои0лгааФия1
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I „Просвещение"

на П. Зенгмновъ — Варна.
Поржчка >4 536.

А:

Стр. 3.

Жроникз
Новиятъ ни клубъ има вси
чки удобства и се помещава, как
то се оповестява, въ зданието на
г. Д. Мановъ, ул. „6 Септемврий"
№ 33. Умоляватъ се г. г. члено
вете да посетятъ клуба. Неиздъл жилите се членове да внесатъ вноските си на г. дежурния
членъ.
НаСТОЯТвЛСТВОТО на Д- ството
изказва своята благодарность на г.
Пандели Зенгиновъ, членъ на Д-вото,
за подарените по случай имения си
день 1900 лв. за направата на зна
мето и нуждите на Д-вото.
П о м и н а Св на 21. VIII. синътъ на
г. Панайотъ Зенгиновъ, комуто изказ
ваме нашите съболезнования.
О б р ъ щ а м е вниманието на г.
началника на т. п. станция за обстоя
телството. че абонатите на вестника
ни се оплакватъ за нередовното му
получавание. Верваме, че г. начал
никътъ ще направи потребното по
случая.
З а с л у ж в а похвала да се отправи
къмъ г. Стефанъ Капитановъ, нашъ
дружественъ членъ и членъ отъ ко
мисията по определяние цената на
хлеба, за дето енергично се е зостжпилъ за намаление цената на типо
вия хлебъ на 7 лв.
У м о л я в а т ъ Св г. г. членовете
на Д-вото да внесатъ въ посмъртна
та каса по ла. 10 за допълнение вно
ските по случай смъртьта на Георги
Заимовъ, дружественъ членъ, на 23
августъ т. г.
Изказваме нашите съболезнования
на опечаленото семейство.
П р е с в д а т е л ь т ъ на Д-вото ни г.
Ал. Димитровъ, по здравословни при
чини и по съветите на лекарите за
пълна почивка, си подаде оставката
и се замества отъ подпредседателя
г. Ив. Стойновъ. Настоятелството,
приценявайки големите му заслуги,
изказва му своите чувствителни бла
годарности.
П и с а л и с м е неколко пжти за
просията, но нищо не е направено
отъ надлежното место. Пакъ циган
ки, оръфани, почти голи, еж нахлу
ли въ града ни на просия. Молимъ
надлежното место да тури край на
тая омръзнала просия.
Б Ю Д Ж О Т Ъ Т Ъ на общината за
927/928 г. се разглежда отъ общин
ския съветъ. който требва да обър
не внимание повече на хигиената на
града, т. е. да отпустне достатъчни
кредити на чистотата на града, за
благоустройството на крайните квар
тали и пр. отколкото на лукса, за
купувание хамути, файтони и т. п.
О б р ъ щ а м е вниманието на са
нитарните власти да надзърнатъ въ
двора на Девическата Гимназия, откъмъ свверо-западната страна за да
почувствуватъ нетърпимия смрадъ,
който се образува отъ разните не
чистотии около чешмата и другаде.
Да се има предъ видъ, че децата
летовници прекарватъ доста отъ вре
мето си аъ двора и пиятъ вода отъ
чешмата.
Г р И Ж И Т Ь на правителството за
настаняване бежанците еж преголеми. Старае се то да удовлетвори на
същните имъ нужди за да могатъ
да работятъ и да се првпитаватъ.
На едни купува земледелски маши
ни, на други уреди за риболовство.
Настанени еж край черноморското
ни крайбрежие много бежанци, кои
то за своя поминъкъ еж отдали на
риболовство. Правителството е наре
дило, чрезъ дирекцията за настаня
ване на бежанците, да ги снабди съ
риболовни уреди.
Похвална и бащинска грижа.
Д О К Ъ ВЪ В а р н а . Известно е,
че се образува корабостроително
д-во,
въ което влиза и нашето па
раходно дружество. Строи се и на
привършване е големото здание,
което ще служи за рвмонтъ на па
раходи и което се строи отъ архитектъ гуСтефанъ В. Поповъ Неда-

Стр.

вна пристигна специалния докъ отъ
Килъ, който ще може да изкарва
отъ морето на ремонтъ параходи
до 6000 р. тона. Много варненци
ще намерятъ работа въ дока.
ТЪРГОВСКИТЪ сношения между
България и Гърция се засилватъ.
Изнасятъ се: дърва за горение, въ
глища, шито, сирене, кашкавалъ и
др. Това е отрадно явление, което
требва да зарадва варненските тър
говци, Единъ отъ най-добрите ни
пазари е Гърция и ние требва да
съумеемъ да го запазимъ. Скоро
ще се сключва търговския договоръ
между двете страни, който ще по
стави търговските ни отношения на
по-здрави основи,

Нещастна жерства. На 25-й
Лвгустъ къмъ 11 ч и 45 м. въ при
станището, синътъ на г. Ж. Дурони
— Гастонъ, 20 год., стана нещастна
жертва на едно маневриране на ма
шина — 1031. Откачени били 8 ва
гона, които требвало да бждатъ ла
шнати за да минагь въ друга линия.
Открило се едно малко отверствие
между вагоните и машината съ дру
ги вагони и въ това време Гастонъ
е поискалъ да премине на другата
страна. За нещастие машината дава
„лашка", т. е. отблъснала вагоните,
и двата буфери притиснали жертва
та, която следъ малко е починала.
Въ цветуща възрасть тоя младежь
съ благъ харвктеръ, обичанъ отъ
всички, напусна ненавременно тоя
светъ, като остава родителите си,
сестри, братя, роднини, въ неуте
шима печаль.
Опелото му се извърши на 26 Двгустъ при стечение на много народъ
въ католическата църква и отъ тукъ
въ католическите гробища.
Изказваме нашите дълбоки събо
лезнования къмъ семейството Ж.
Дурони за тежката загуба, която
претърпява въ лицето на скъпото
имъ чадо Гастонъ.
Миръ на праха му1

Черковно - хорово пЪние.
На 24 авг. 4 ч. сл. пл. въ Юнашкия
салонъ се извърши едно скромно
тържество, което ще остане памятно.
Закриха се курсовете по черковно
пение и главатарство на гимнасти
чески чети. които бъха устроени отъ
деятелния и енергичния окр. учил.
инспекторъ г. Чакъровъ. Тия два
курса иматъ ПЖБМО значение, за
щото черковното хорово пение, кое

до Морската градина

ПЪРВШЛАСЕНЪ РЕСТОРАНТЪ
ВсЪки день грандиозна програма отъ
първостепенни европейски артисти.
Отъ днесъ нови артисти
Д А Н С И Н Г Ъ специално за публиката.
Подъ акомпа на оркестръ. Дириг.: Ат. СОТИРОВЪ.

Режисьоръ-. С. Бартениевъ.

Въ специални салони се рвзиграватъ игритЪ отъ 5 часа вечерьта

Шмендеферъ

Входъ свободенъ.

1Ж

додошн

жн

КУРОРТНИЯ РЕСТОРАНТЪ
»»

ЗЛАТ

ОТВА"

разположенъ въ най-хубавото мЯсто при входа
на морската градина

шг е вече откритъ ~ад

съ съвсеиъ нова и модерна обстановка
Отлично уредена кухня подъ вЯщото управление на
първостепенния и познатъ на всички

ш е ф ъ - готвачъ ГурКО
който е въ положение да удовлетвори и най-нстънчення виусъ.
Чиистота примерна, прислуга бърза и вЪжлива.

Отъ Дирекцията.
1СЖГСТГЖ

ЗА ВАРНЕНЦИ
КУРОРТИСТИ
Прочетете и запомнете добре, кжде ще идете да си прекарате свободното време.
На 2-я (втория) километъръ по шосето за
Евксиноградъ, до самия мостъ се откри

ул. „Царь Симеонъ" № 72 — София,

прочутото съ своитВ голЪмн СБНКИ и студена тепаща вода
която се обзавежда отъ младия и енергиченъ, познатъ на всички Варненци А л е к о
който точи прочутото бело вино на Шо*
к а р а отъ собствени лозя, сжщо и всички
закуски на скара на най-умерени цени.

Български Фирми, занимаващи се съ нзносъ на грозде и овощия:
Никола ДимитрОВЪ — Русе, износъ на грозде.
Пенко Ив. БОЯДЖИбВЪ — Плевенъ, изн. на суш. сливи, орехи и пр.
Бр* АНТОНОВИ — Плевенъ, износъ на грозде, суш. сливи, орех-1 и пр.
Кооперация „Гжмза" — Сухиндолъ, изнася грозде.

Чуждестранни Фирми, интересуващи се отъ български грозда и овощия:

Впрочомъ всички но Шокира при ДлекоПаша

Австрийски:

5.
6.
7.
8.
9.

Дирекцията

жхкшзжшшшюшг,

Фирматз 11. Бврлиновъ

иска да влезе въ връзки съ местни фирми, занимаващи се съ търго
вия на всички видове овощия и специално орехи.
Сава СТОЯНОВЪ & Синъ — ТЪРНОВО, представитель на известни
чуждестранни винарски кжщи, които изнесоха миналата година отъ
България 500,000 литри вино — търси да влезе въ връзки съ наши
кооперации, производители и фирми, за закупуване на грозде, ово
щия, орехи и вина.

.Низ Ме1п1 — Меп — Каг1пегз1г. 57. (овоция и орехи).
Пгта 1„Р1_Ат"А" Я О. Меп I. ВаЬепЬегдез1г - 5 (овощия и орехи).
Ккпага Н1г5сЬ — \У.еп I. Ьезз.пддаззе 27. (овощия и орехи).
С.го55еткаитзде5е15СпаГ.. шг Копзиптуегеюе О. М. Р. Н. \У.еп II. Рга1егз1газзе — (овощия и ор-Ьхи).
Рпесй.сп Заттегтапп — \Меп IV. г1азсптагк1 - (грозде).
Ес1иагс1 КегзспЬаиег
\У1еп IV. — Мазсптагк.: (грозде).
Счзе1а Вгапзсп — \У1еп IV. — ИазсНтагк!: —- (гоозде).
Маг!е РопЬаиег — \лЛеп IV. — Гтазсптагк.: — (грозде).
Ргапг С1Ь1 — Меп XIV. Кис1о1ГзЬе1тег-Магк1 — (грозде).

т<ггспггжтан1^и^^

ВАЖНО за КУРОРТИСТИ и ВАРНЕНЦИ

РЕСТОРАНТЪ - БИРАРИЯ

Чехски:
Ре{г-Оюурек — тей.споуа 25 — Ргапа И. (комисионеръ на грозде и вино)

Швейцарски:
1.
2.
3.
4.

Вшппег & Возег — Зспаггпаизеп (овощия)
Пгта »5рас1а" 5. Я. Вегп. ЕШпдегзн-аззе 10 (овощия и орехи)
Уегоп &. Со Когзеп/епГаЬик — Вегп. Ьаирепздаззе 3 (овощия)
КопзегуепГаЬНк „ь-епгЬигд"— 1_еп2Ьигд Кагйоп Агдеи (ов. и мармаладъ)

За подробни свевения интересующитЪ да се етнесатъ
до централното лозарско-винарско-овощарско инфор
мационно бюро при Софийската Търг.-Индустр. Канара.

5.

шзжжпжазооЕИшаж

то е развито въ градовете, требва
да се разшири и въ селата, гдето
музикалната култура требва да се
прояви. Тамъ въ селото тая култура
е неизбежна, защото до сега музи
калното изкуство не бе се проявило,
което ще има да играе гсжБма роля
въ възпитателно отношение и въ
облагородявание на селската душа.
Присжтствуваха г. г. Министра на
просветата Найденовъ, който изказа
похвала на тая благородна инициа
тива и задозолството си отъ успеш
ния вързежъ на курсовете; генералъ
Лазаровъ, който отдаде нужната по
хвала на отличната инициатива и
дълбоко верва, че ако се върви по
тоя пжть ние ще дочакаме златния
векъ презъ царуванието на Царь
Симеона.
Ние отъ своя страна изказваме на
шата радость, че училищния инспек
торъ г. Чакъровъ, ичвестенъ пецагогикъ и неуморимия музикаленъ
деятель г. Кръстевъ съ имали по
хвалната идея да помислятъ и за се
лото, като сьздаватъ тия курсове,
които, можемъ да кажемъ, еж един
ствени въ страната ни.
Конгресътъ на Съюза на жур
налистите въ България се събра въ
гр. Варна на 27 августъ и се про
дължи до 29 с. м. За председатель
на конгреса бе избранъ г. Жеко Ив.
Жековъ, Стария комитетъ даде отчетъ за своята дейность. който се
удобри и се избра ново настоятел
ство съ седалище Пловдивъ. Прие
се уставъ за посмъртната каса. Прие
се бюджета за 1927 год. възлизащъ
на 250000 лв. Прочете се единъ хубавъ рефератъ на тема „Печатъ и
Култура" отъ г. Говедаровъ. Приеха
се разни резолюции. Следъ закри
ването на конгреса, Д-вото на жур
налистите въ гр. Варна, даде единъ
обедъ въ „Св. Константинъ" на кон
гресите.
КОНГрвСЪТЪ на сдруженото зап.
подофицерство се откри на 28 Ав
густъ. Делегати отъ целото царство,
повече отъ 2000 души. Председадатель на конгреса бе г. Върбановъ
отъ Плевенъ. Величествена гледка
представляваше тоя конгресъ: всич
ки делегати носеха на гърдите си
ордени за храбрость, проявена на
бойни полета. Зап. подофицерство
предетавлява една мощна сила, ко
ято се противопоставя на силата на
рушението. Взеха се съответни ре
золюции.

(Р

1.
2.
3.
4.

Бр.

.Варненски Коренякъ"

4.

ОТЛИЧНО УРЕДЕНА КУХНЯ И ФИННИ НАПИТКИ
ЗАДОВОЛЯВА И НАЙ-ИЗТЪНЧЕНИЯ ВКУСЪ

Щ

Чистота пошйряа. - Прислуга бърза. - Цени общодветжпни.
ЕЖЕДНЕВНО СВИРИ СТРУНЕНЪ ОРКЕСТЪРЪ.
ВСЪКА ВЕЧЕРЬ БЕЗПЛАТНО КИНО
, ПОСЕТЕТЕ ЗА УВЪРЕНИЕ.
СЪДЪРЖАТЕЛЯ

