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въ ц»нтъра на града, до Француския пансионъ, съ добре мобидирани стаи, парно отопление,
чистъ, строго фамилиаренъ.
Тукъ; ще получите! вчнагииайдобри с>едения и упътвания за
града, учреждения, декари, йдвокати, борсата и цени-fe на асички
земпсдепски произведения
Граждани и'Сглйни~- посетители
на С<?фия, тсзч е единствения най
уяс;бенъ хогелъ за квартируа»не
и информация
'.-., Рекламирайте въ в. Черномор- .•
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цигЬ на това м^сто имаше предварително
— Получаватъ свърхъ заплати и до
точно опредЬлвна дата, до която ще стобавъчни заплати за насърдчение на , ять
на позициитй си, безъ да имаше нЪ*
службата,
когато
единъ
офицерски
Неотдавна съобщи единъ Софий село презргь и днесъ то жиетье съ
\ как-ьвъ натиенъ отъ страна на против :
сиракъ отъ войната получава 170 ника!" •
'-у г •:•••-• - Х - .
'"-.''
ски ежедневнит, че по инициати .спомена отъ. едно фатално и по
левв месечна пенсия!
—
Наистина,"
гениално
твгрдвние,
ва на група младежи отъ двата зорно минсфо, което 'изкова вериги
Дхъ, тези наши нрави 1 . . . ••:'
отъ което ще требва да си вземе
университета се е състояло събра за българския народъ и го постави
бележка и военно историческата
ние, на което ся били поставени да живгье 'въ непоносима мизерия.
К О М И С И Я . ..''.,. ,
-•.••,•••.-';.:
Статията „Добро Поле",' поместе
основитгь н а една организация,
Отъ тази интелигенция нашето
— И какъ да не знае той, когато
на въ бр. 27 на вестника ни, не се като бригаденъ авютантъ, макаръ
която ще ратува за стопанското село повече не се нуждае. Друга
понравила на единъ случаенъ нашъ , на сто километра двлечъ отъ Добро
и културно повдигане на .селото. интелигенция е нуждна на селото читатель, който вероятно се е по
Поле, е разполагалъ съ телефони,
Егькои вестници побързаха да
— подобно на онази, която-: не е
чувствувилъ звсегнатъ, като; единъ ординарци, разузнавачи. . . . . при
поздравятъ тази инициатива. Ле престанала да го просвгьиЩа ад отъ косвенннте виновници за ката сравнително спокойна ^обстановка.
закъснп, въ това отношение и го- работи за кооперативното ' дгъло. строфата и съ официялна сгужебно
Въздържахме се да напечатала
лгьмия греформаторъ* Димо Каза- ^Нашето село се нуждае именно писмо, съ изходящъ. №, ни изказва
възмущението си, за гдето сме твър цепото писмо, защото тачимъ скж«
совъ, който, като одобри отъ ко- отъ онпзи интелигенция,'която се
дп>ли, че на Добро Поле шьмало препото за насъ добро име на армията,
. чийто героични подвизи и достойно
лонитп ма в, „Зора" образуване вдъхновява отъ миролюбиви и твор дателство!
; ••;,.'
държание не отричатъ и нашите
то на тази организация, вгзпол* чески udtu. Нашето село се нуж
— И пояснява синко1Иця:
^•регове,
а се намиратъ ошв недо•
Къмъ
тия,
които
твърдятъ,
че
на
До
зува се едновременно отъ случая дае отъ онази интелигенция, коя
СТЙЙНИ синове, които я клейматъ •.
бро
Поге
е
имало
предателство,
се
при-'?
да прояви и своята партизанщина, то съ своя умъ, познания,и моралъ съединявамъ и.азъ, защото отъ защитни
Яхъ, тези български нрави! . . .
обезценявайки чшвъртвтювчиять може да го напжтствува ц,ъмъ до
акттъ на голгъма часть отъ на брото, възвишеното и красивото
Днесъ когато г. Бунарджиевъ безшумно првзчнува • своята двадес«ть
родната интелигенция, която съ въ живота Нашето село се, нуж
годишна писателска дейность, нека
своята прос тътна и кооператив
дае.отъ онази 'йюпелигентя, коя
го поздрввимь по тоя случай и ка
на дейностъ е допринесла полза
;-} то младъ писатель му пожелвемъ
то м« само отъ прафесорската ка
на нашето село, но не и „ргфор
успехъ въ бжцаще.
тедра и въ напчрфюмириничгь са
д.
маторското" дн,л на Дим • Казч,
i
1
лочи учи ниродч. чо — отива и всредъ
говъ, отъ което се отврътиха дру- '•{'
Загорецт.
свлянипт, за да им/, бм'!е полезени
•юритп му и бпха принудени ,f)a.\
.•'.«» ,.r.f(iunm.ryn<ii/4HMпознопня и идеи.
скгсотъ съ него
Vi
•W/V)
Нашето село се нужОив отъ онази
1 i
Иодобю ни mihxs се отвръти въ
(ЙОЗЕ-ЗШРШВ)
ичтелнмниия, конто служейки на
миналото и българското с?л'\ onw i
изкуството
въ
всичкитп
му
от
Разорени.'.отъ войни, спекуланти
инази ингшли\енция, която алчна
и;л>хз8ри и въ желанието'.си- яа
расти,
се
стреми
да
култивира
\\,
'т богатства и сервилни до пре :
нйправятъ подобрения ьъ стопанстжпностъ, си тематически шир \ естетическото чу* тво на rt-лянистаатиата си, : 174 -.просветени и
лит-тствуваше изнудваше, изпил \ на u му даде наслада. Нашето
сьзнателни жители на с. Долно,Наничерево>:\ (Ново Загорско), , обра
звагие нашия доброСушинъ, и do село се нуждае най сетне <ппъ
•
онази
UHimAUitHimn
—
учители,.
зуваха Земледгълска производителна
верчавъ селянинъ Съ тгьзи си от
кооперация «Тунджа*. , Благодарение
,
aipouoMU,
инженери,
лгьК1ри
и
об-.-,.
«рапштелни похвати, присящи "а
&tfatf&IvJ^&&,K
>
трудолюбието и предприемчивостьсзуититгь въ српднитп» вгъкове,' 'щьственици, които съвестно и рев
та на /нейните ' членове, въ едно
Ero
единъ
нашь
млацъ
писатель,
тази интелигенция се вдъхновява- >постно изпълняватъ своя дългъ. Само който винаги е манифестиралъ тру късо време кооперацията увели^
тази интелигенция, работейки въ долюбие, скномность и стремежъ чи своя деловъ капиталъ и . пред
ше отъ разрушителният идеи на
крупна инициатива
войната, последствие отъ която полза на селото, може да го из кгмъ доброто, красивото и възви прие една
—
построи
четириетажна мел
шеното
въ
живота.!
дигне въ стопанско и културно
е настоящето тежко положение
ница.
Осаенъ
това, кооперацията
j
Роденъ
въ
гр.
Сл^вчнъ
на
1
сепотношение и ю изтръгне : отъ ду
на народа и държавата
притежава 3,000 декара гора, 30 де
темврий
1890
год.,
Иианъ
Бунар|
Тази интелигенция бглшрското ховната и материална нищета. джиевъ е заьършилъ с юетр срЬдио кара .градини и 4 километра река
— едио имотно състояние, което и
образование въ родния си градь,
Б. Доброполски
позволява да предприеми за въ бжследъ
което
се
е*
преселилъ
въ
Соненада тамъ виждаме името въ подаще и други инициативи, които
ф*я','гдето сега е студенть въ Ду
реденъ
№
48
на
чоа-ккъ,
който
не
НАШИ НРАВИще спокогнатъ за стопанското и
ховната
академия.
'
:
•
'
е никакъвъ бежанець, а радомъ оть,
Органътъ на Подсф^це| с<ия Съ
културно повдигане на селото.Въ непрекъсната борба съ ми
с Д Сахзане, Каза«лжшка околия, и
юзъ в. „Подофицерска Защита", който цели 27 години се гои на пищ
ВиждвЙки голе^ата полза, 'която
зерията. мпадия писатель е намерилъ
въ брой 463 т. г печата статия псдъ н-ла държавна трапеза до день вь с*ба си дчет. тъчно сили ла пое
допринася кооперация , „Тунджа"
наслооъ „Властници, турнете край!*, днешенъ На само това, но този
одигЬз ес^чки трудности въ живо за с. Долно Паничереяо и качъ
въ която се изчасятъ грабмтелските свзего рода „бежанець оть Доб
та и се изамгне на завидна висота, бавно но сигурно подобрява мате
инстинкти на държавни чиновници
за ксето спечелва симпатията на на риалното положение на кооперато
рич ь" 31ема днесъ д т ж ю с т ь на
отъ разнит-fc министерства, които чалникъ на в::енна болниц», съ доста
рите си, нека и останалите жите
рода и ненависта на долни и зави
отъ н-Ькакъвъ „фондъ за наорд - внушитеша заплар", и го виждаме сливи люде.
ли на това село, които еж вънь
.
чение на службата" за сметка на
Рь течение на дчадеизть годишна- ! отъ кооперацията, да побързатъ и
държавния бюджетъ сл под-Ьпятъ да се разхожда съ Червени лампази. т« сч писателска дейност ь (1907 г.—
станатъ нейни членове. Така i t
Когато армията ни .беше въ апо
тлъста плячка отъ s-аскдната пара.
1927 год)' е написалъ доста повести, ще увеличатъ дъловия капиталъ на
гея
на
саоето
разштие,
тя
нямаше
Изнасягъ се потресяюши факти и
между които по-известните еж: „Въ кооперацията и ще й, двдатъ възцифри отъ десятки хчляди левове, лекари съ червени лампази, а днесъ, царството на младостьта", „Въ цар
можность Да направи всичко необ
когато
враговет-fe
на
Отечеството
я
които си под-вляли свърхь заплаходимо за създаване на по човеш
ството
на
страданието",
„Трагедията
наматх« до неузнаваемосгь, имаме
тит-fc висши чиновници отъ разни
въПанчерево", „Балите карамфили", ки условия не животъ за долно пвнитакъвъ.
И
само
това
ли
е?
министерства,
„Д%до Герчевата внучк! и младото черци, каквито отдавна вече има
Сжщиягъ този началникъ на во ддекалче", „Вь висинигЬ на живота", въ всички напреднали въ коопера
Непоносима стопанска криза души
народе; страната изнемогва, а само енна болница получава „извънредно
тивно отношение страни — Дания,
„Щастливото момиче" и до
възнаграждение" за пзлзу«ие дру
забравили се държавни служители
Холандия, Ьелгия и др., които дъя
До
тукъ
изброените
повести
еж
не искатъ да зиаятъ, че репарации га часть въ гарнизона, което е за
жатъ своя стопански и културенъ
претърпели
по
няколко
издания
и
конно; сжщиятъ, ако и пребогато еж разпространени въ 200,000 ек
плащаме. . . .
нвпредъкъ най вече на кооператив
ната инициатива.
Грабителските инстинкти,като че платенъ държаванъ служитель, се земпляра! ,
ли взематъ върх»! Като че ли всич е настанилъ за л^карь на памучеко си е поставило за задача да граби ната фабрика, отъ кждето получава
трета заплата! Като така, време е
, Д fi У Ч У % V':'-.•• JCAWI0 фабрика С Т О ^ Ъ
каквото може.
г-нъ военния м^пистръ да освободи
ж
Г
у
ж
езВСЕС Т О К О В е /
индустриален* кварталъ № 4
* *
този „бежанецъ" да "си гледа бал
Спучайно попада въ ржцегв ни
ните въ фабриката. . ,.
нянадиииати по здравина и д-»бро •
^
«Дъожаяенъ Вестникь", брой 62 рть
качество
Единственъ,
представитель
Ж
изработва
иима
винаги
на
пскладъ
— Гоятъ се синковцлт-в, когато
21 Ю т 0 т. г., въ който има помеза Бьлгирии:
V богатъ изборъ отъ СТОЛОВЕ отъ
днесь
дгржааатд
изнемогая
и
не
стечъ списъкь № 15 на добруджан
Менахемт, Б Алкалай
\
ВИТО ДЪРВО.
ски бежанци, на които е признато може да^изллати на време Пенсиите
ул.
Екз,
Иосифъ
№
15
София.
I
ЦЕНИ
НАИ ИЗНОСНИ.
на
изнемогващи
вдовици
и
сираци!
правото за оземляване. За наша из

Отъ каква п т ш т ш u ирдае бшаршо cejso?
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Стр.

„Черноморска Ками

2
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iUL&MdaAiJ^^^
~' МЯНОЛЪ ИЛИЕВЪ!
'„ бившъ началникъ на
държавната ортопедическа работилница

ПЕТРЪ ИЛИЕВЪ
' бившъ главенъмайсторъ
на държав. ортопедическа работилница

Фиг. 1 до 8 представляватъ изкуствени крака разни сисп
За удобностьта на ортопедически-rt. иядЪлия сме награ
дени съ първа награда, златснь медалъ, отъ Горно-Оръ
ховския мостренъ панрирь и отъ Лондонъ 1907 год.

фиг. 32 -

44 корсети за изправяне гърбици; положението на поставени бандажи; апарати за изправяне крака, парализирани крака и

Др.

Op. 3

Фойове 28 и 29

И. ИЛИЕВИ

ортопедисти, ссециаливирали се въ Виена и Верливт, съ дългогодишна практика,
бофкя, ул. „Ренеяинъ" № 12-14, близо до.воолохичесгата г| адипа? трамвайна спирка

.. „Игрището".;Основана въ I90S г.

*v,

.i*4.tiLirs;;«g»4-i

Фиг. 9 до 17 изкустеени ржце. (механическа ржка съ подвижни пргсти, прибпижвва се д\> нормална
ржка носи куфаръ ; лице сь *з«усгаена механичесча ржка, съ която си служи съ телефона; поста
вяне и снимане на изкуствена механическа ржка; положението на постявенатз изкуствена механическа

затлъстяване, коремни операцчи и др.

фиг. 47 апаратъ за изправяне криви ржце.

ФИГ. 52 и, 53 презрамки за изправяне
грждния кошъ ('предпазители отъ прежде
временно прегърбяване).

ф^г 55

платфили|за»дюстабанлии.

Количка даижуша се съ ржце за парализирани и инвалиди.

»"

фиг. .50 и 51 операционни маси

фиг. 49 стойка за лекарски
•'
кабинети

Прочети и предай

Oil.

е tt*_

Стр. 4

Брой 28 й 20

.Черноморска Камбана"

Морска трибуна

j , 0 "t*W«5»f. •"

дава достатъчно разбирания, макаръ
и на кратко за засилване и закреп
ване на съюзътъ, като професионал
на организация, отъ ксето всЪки
единъ здравомислящъ и искренно
любящъ го неговъ членъ, тр-вбва
да се проникне и да се придържа
въ създаденото начало за постига
не на общата съюзна ц^ль. .
Въ първата си половина тази ста
тия заслужава похаала, а колкото
се отнасе до втората — относно
какви трЪ5ва да бждатъ чпеноветъна с*.юзътъ, ние не сподЬляме въз
гледите на г. Куповъ, ззщото ь%
роятно той сжди само по членовете
на софийския клонъ, въ който не
че н4ма нито единъ морякъ, но
пакъ можемъ да кажемъ, че пове
чето еж бивши моряци, ако не и
s\
изключително
такива. Въ останалитъ1 клоновз не е таке; повечето отъ
членовет-в еж действителни моряци,
н At. s,
/!<
!li
съ малки изключения еж бивши мо
ряци, къкъвто съмъ и езъ, п<лшущия тия редове. Да се лиши орга
низацията отъ членове бивши мо
ряци,'които гдето и да еж все милеятъ за морячеството, е неоснова
телно. ТЬхното участие въ съюзътъ
е ^е само желателно, но даже и
наложително, защото те съ своята
опитностьотъ пряка заинтересова
ност отъ моряшки животъ и по
добрението му еж крайно необходи
ми. 'азбира се, чеговоримъзабившъ страсти и само на страсти. Удачна
морякъ, който влиза въ организация
е и отлична въ конструкция.
та отъ идейность, а не за н-вкакви
Играта е спомучлчва. Образа съдруги изгоди. Ето ЗЕЩО, ние не сме зцаденъ отъ А. Темелковъ (мгйсторъ
съгласни съ r-нъ Купова, че членъ
Найденъ) е грижливъ и отм-военъ
тр%бва и може да бжде само тоя, Той оставя незаменими впечатле
който въ двденъ моментъ е евгрния. По-малко реалиаъмъ отколкото
занъ въ своята работа съ морето трЪбва влагатъ и другите пвама гла
и Дунава, като професионалисть, вни интерпретатори Г. Георгиевъ
безъ огледъ на неговото минало и (майсторъ Живко) и А. Я-<ева (неаевъзможно бждаще.
сга Милкьна).
Българското Корабоплавателно Коо
По сжщите съображения не сме ' Драмата има голЪмъ успЪхъ и се
перативно Дво „България" печели
ежедневно все повече привьрже- съгласни съ мнението на г нъ Ку играе вече 20 пжть;Ми(1йле Ефаось* отъ Я Гордичъ
н- ци въ страната. — Въ неделя пова, че безогледното приемане на
(полски
епреинъ) е втората пре ие
чпенове по единственното имъ ка
на 7 Ноемврий т. г. ще има извън
редно общо събрание, въ Ю ч. пр. чество на бивши моряци, шило да ра на театра. Тя е изъ еврейския
доведе работите на стюза до аб- животъ и не бе*ъ дрсматич*с«и цен
пл., въ заседателната зала на Вар
ненската Търговска Индустриал. сурдъ Н''е твърдимъ обратното, ности. Но въ нея личи повече бита
че има такива настоящи моряци, имащъ значение зя известна часть
Камара.
които не сано странятъ отъ. сгю- отъ варненската публика. Като пол
зътъ и му вредягь. но и се стара- ска пиеса изнасянето й е vcntiuHO.
f И- Ангеловъ.
Третата ппемиера е .,Ш зкопагиятъ съ единъ замахъ да го унишокапитанъ 1 рангъ о з.
жатъ. Дя, за голямо съжаление ерката', комедия отъ Полъ Taso,
тава е фактъ и г нъ Куповъ може франиузинъ. Театъра объщаеа да
да се ув-Ъри въ това, ако проникне заеме важно м^сто въ духовния жи
вотъ на града ни.
Статията подъ заглавие «Съюзъ по дълбоко въ краткия жквотъ на
на Българските моряци" отъ г-нъ организацията, разбира се, ако лич
Добрьиъ Василезъ.
но обходи н%кои отъ клоновет-fe му.
Г. Куповъ, пом-БСтена въ в. „Чер
; Прочее този, който е отстоявалъ
номорска Камбана", брой 27 отъ т.
Да Г«сп:)Д".чь Директора на ПОЩИГБ,
г., ни,направи отрадно впечатление, на трудния морски животъ, не трЪб
тъй като за пръвъ пжть се яаяватъ ва да се спира предъ временни птгащчуЬ и тедвфо^т*. — Оофся.
отзиви за съюза въ другъ вестникъ. спънки.
Г нъ Диречторе,гр. Русе, 29 септемврий 1927 г
освенъ в. „Морски Ратникъ". Тя
Напоследъкъ мнозина наши або
нати се оплакватъ, че получаватъ
14 години. Съ „Майстори", обаче, да
вестника ни следъ 5—б дни отъ
дена вече и въ Соф. Нар. Театъръ. експедирането му отъ Варненската
Тази година Варнгнскиягъ общин той се затвгрдява като драматичепещенска станция. Намъ се види
ски театъръ, прибрвлъ добри тру ски писателъ.
тоза странно, като знаемъ, че фран
женици на сцената, започнали сво
цуските вестници идватъ въ Бълга
Използвай «и непримиримата вра
ето поприще въ Варна подъ добра жда на двамата мвйстори — резбари
рия за 3 - 4 дни, а вестника ни, екта организаторска ржка на Иванъ за една жена и-зп майсторство, вър спедиранъ на време отъ тукъ, да
Яиевъ, откри сезона на 1 октомври
ху фона на единъ битъ, драмата се*получааа отъ нашитЬ абонати
т. г. съ 4 актната драма на Рачо разкрива еанд минало, една епоха
толкова късно! Това ненааремнно
Стояновъ: «Майстори". Автора, следъ изъ история .а ни, която ,изпъкза съ получаване на вестника отъ тЪхь, а
като издаде презъ 1911 г. една сбир
всичката си достовЪрность и краски. неиоя дори, до колкото ни се прока разкази „Легенда за човека" не Зз това „Майстори" е национална
стиратъ сведенията, и не го по
намери нийде нито похвала, нито у драма безъ излишнитъ- труфила. на лучаватъ, ни излага предъ нашипрекъ за своето дело и мълча цели
националното. Тя е сжщо и драма на ••те абонати и много често е съпрово
дено съ материали и щети Л може
те да> си представите, какво значи
днесъ да пострада материално единъ
бьлгарски вестникъ, когато въ стра
ната ни бушува непоносима криза
и ний, журналистите, сме зястйванц
да работимъ при съвсем ь несносни >словля. Това положение е тгй
тежко за насъ, че бззъ преувели
чение мож«мъ да кажемъ - - да рати
единъ журналистъ при тЪзи неЕЛИНСТВЕННО ЕФИКАСНО СРЕД
СТВО ПРОТИВЪ Mft3HRTft ГПЛВсносни услоаияя, то зчичи да бжце
НЯ (ЧЕРНИЛКЯТА) И ПРУГИ БО
подлзжанъ на сжщит-Ь страдания,
ЛЕСТИ
каквито еж изпитвали грешницт-Ъ
Препоръчано отъ Мини
въ деветия кржпь отъ ада иа Дан^е.
стерството на Земледъ,ч .^_^
Имайки въ пред?.идъ нашето тежхо
лието съ № 11,090 отъ \Г*.'^3*~ЧЙ
положение, както и отговорнретьта
Г» VIII 1Q77
гппиил
•? 'Щ) \ /'1
23.VIII
1927 година.
ни предъ обществото, на което слу
ПРОДЯВД СЕ ВЪ ВСИЧКИ АГРОНОМ- е,.
жимъ, уаереии сме, че ще благозоНИ БЮРАИДР.
Л%Ь^
лите да направите потребното, за
Землсд^лци! Не употр%бявайте синия ка- ШАЩ^Уя^
да може вестника ни за въ бждаще
мькъ:1 ой убива кълняемостьта на семето. 5; " ''""'
да се получава на време и отъ всич
ки наши абонати.
Представитель-за Варненски Окрхгь
Съ отлично къмъ васъ почитание,

! Иванъ Ангеловъ.
Въ гр. Русе, на 10 Октомврий т.
г. скоропостижно се помина Иванъ
Ангеловъ, капитонъ 1 рангъ о. з.,
сътрудникъ на вестника ни. Покойниятъ обладаваше качества на от
личен* морякъ и високопроНветенъ
умъ. Съ своя благъ харвктеръ,
трезвенъ умъ и благородство, той
пленяеаше всички, които попадаха
въ съприкосновение съ него.' Съ
с м ъ р т ь т а на Иванъ Ангеловъ
Сткнана Българскигв Моряци губи
своя възторженъ идеалогъ и достоеиъ почетенъ членъ; клона отъ сжщия съюзъ въ гр. Русе загуби своя
незаменимъ и неуморимъ председатель; Спортното Плавателно Д во
«Дунавци" в ъ , Русе загуби своя
преданъ ржководитель; „Черномор
ска Камбана" загуби своя цененъ
сътрудникъ; Отечеството—своя преданнъ и искренно лю5ящъ го синъ.
Иванъ Ангеловъ завеща благо
родни пориви на българското морячество и негова земенъ животъ
требва да служи за чназидателенъ
примеръ. Миръ на преха му и веч
на му памятъ!
По долу публикуваме последнята
му статия, която получихме отъ него.
Новото настоятелство на Варнен
ския клонъ отъ Съюза на Българ
ските Моряци се конституира: председателъ Александръ Тарговъ, секретарь Георги Гавазовъ и касиеръ
Матей Матеевъ. Клона проявява по
интензивенъ животъ — на 31 Ок
томврий е ималъ събрание, на кое
то А. Тарговъ е челъ рефератъ
за чуждитъ- моряшки организации,
като се е спр-впъ по обстойно на
руския съюзъ на моряците.

:k^p (<

Съюза на ШгарсшЪ марш

Вариш обвдеш театъръ.

Земледдлци/штж
си
богата жетва чрезъ напрашване
" семето за посЪзъ съ

III

8емлвд*локо :вюг>о „ошяяж^чь"

на Б . Н. А Н Т О Н О В Ъ Варна, ул. .Владиславъ* № 20 (Ташъ-иолу).

ТОНГЕЛЪ
Техническо бюро — машиненъ скледъ

ьщп №уп..Бдт'
ул.Марня Луиза NslOi
Телефонъ № 2795
складъ на съединените
германски машЬнни фа
брики за разни земледЪлчески и индустриални
машини, мотори—всички
зидове и големини! мел
ници, динамомашини,
стругове, помпи, рубрини
— разработва проекти—
извършва ремонти.
Проекти и упжтвания
безплатно.
На разположение опитни
инженери и монтьори
Цени фабрични.
Изплащания
най-изгодни.

ДНЕВНИ
Съобщаваме за знание на вс-нки
нашч абонати и читатели, че редак
цията ни се споразумя съ редак
цията на Софийското списание „Бъл
гарска Илюстрация', оедакторъ-издателъ HS което е 8 Димовъ, — да
печати на най-износна цена обяв
ленията на жел^ющитя да ги публикуватъ едновременно тукъ и вь
Ссфия. По този начинъ се дава
възможность на всички дя могогь
да рекламиратъ по добре своите
артикули и фирми.
Нг 30 м м. въ Варна се венча
дьщеряга на Из. Табакоаъ—Софка
съ г. Ял. Димовъ, отъ гр Р«1зградъ.
По този 'случай семейство Димир е в и имъ честити и пожелава
щастлиаъ жчвотъ. ,,,
Адвонать С оянъ Д. Лаз ;въ въ
Бургась се установи вдаокатъ вь
Соф <я, у"п Парижъ № 4.
Солвдвнъ търговецъ търси съдружникъ за експзртъ на, цигари,
като вне е минимумъ 100 000 лв. и
вземе актмвно участие въ работа.
Подробности Хр. Василевъ, .Бре
галница" № 77 — София.
Ако искате да бжде задовоаенъ
естетическия ви вкусъ и се стрижете и бръсните при образцова чи
стота, посетете бръснарница „Микало", находяще се на ул. „Екзархъ
Иосифъ" № 37 — Ссфия, срещу
Малката баня.

Книжнина.
Получиха се въ редвкцият* "'ни
отъ нашия софийски кореспондентъ
гнъ Ияанъ А Бунврджиевъ след
ните негови книги:' 1) „Трагедията
въ Панчерево" 5 лв. 2) „Въ церството на младостьта" 5 лв. 3)
„Изменица" 5 лв. 4) Щастливото
момиче" 10 ла. 5) „Скжпи спомени"
5 лв. и б) Вь висините на живота"
5 лв.
Все<и може да ги набави отъ
автора имъ направо, ул „Арсенал
ска" № 51 — София.
Получи се въ редакцията кшга
1 отъ първо година —- 1927—1928
г. — на месечното художественно
списание „Младъ Художникъ", редак
тирано отъ в щнмя нашь художникъ
Ат. Миховъ По своите изящни илю
страции отъ картините на из iecr
ни наши и инострани художници, И
по своя текстъ списанието заслужа
ва да бжде прочетено и получава
но отъ всеки любитель не изкуство
то и литературата.
Абонаментъ: за година 100 лв..
платени наяеднъжъ; за учащ* се е
60 леча, платени на.дан пжти: 50
лв. при записването и 30 лв. следъ
получаването на четвърта книга.
Пдресъ: Администрации* „Младъ
Художникъ" • - Соф«, пощенска
кутия 333.

