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Миналото и промените въ
управлението
Народа помни добре епохата на
бившия вашъ царъ Фердипандъ,
който нревъ всичкото време на
царуването ей се ржководътпе отъ
следното.: да вакрепи личния реяшмъ. въ страната, и. бжде винаги
въ услуга на' централните сили,
тогава Германия и Австрс-Унгария.
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I Taem противонародна и' сервилна политика на времето задоволя
ваше неговите орждия и обнадеждваше вдъхновителите му — Германофилитъч Но като воЬка поли
тика, която гради на нЬсъкъ, по
следствията отъ нея не можеха да
бждатъ други, освенъ царь Фердинандъ да абдекира и наиуетне Бъл
гария, а ний, Българите, да понесемъ. последиците отъ неговата
политик , '
За тези политика народа не же
лае повече• да си саомва; нито
пъкъ миели, че. има условия за
единъ повратъ къмъ личния, ре
нсимъ. Колко ю и това да но е
възможно, все още се ; намиратъ
въ страната ни консервативни еле
менти, които еж* тъй наивна да
миолятъ, че са въ състояние да
върнатъ това мацало. Все още се
намиратъ политици у наоъ, които
въ този моментъ, когато хългария
е поставена зле въ вжтрошно и
външно отношение, могатъ да ми
олятъ, че не е нуждно да стане
никаква иромйна въ управлението
или*, пъкъ1, ако се наложи такава,
лицата да изхождатъ отъ тяхната
среда, безъ да държатъ сметка,
дали тези хора ед» годни да уаправдяватъ и народа дали ги же
лае. Да се мисли така не е нито
умно, нито пъкъ може да одобри
това българския вародъ. Този на
родъ, въ своето болшинство селски
е проникнатъ отъ идеите на уме
рената демокрация, която е реши
телно прогивъ личния режимъ и
за запазване конституционно пар
ламентарното управление въ стра
ната.
На тази база, проникнатъ отъ
това сь>нание, днесъ, когато оо
ваговорва въ парламента и печата
за една промтша въ упривлението,
народа е на мнение тя да отано
въвъ основа това» което повелява
конституцията; да се прецени до
бре в&трешноото и външно по
ложение на страната '.ц се прив
лекатъ въ управлението волчки
.•демократични организации —- най
вечеесишигЬ като факоръ въ
стопанския и економичюки животъ, и безъ сътрудничеството на
които е невъзможно да се из1тръгне България отъ лошото ват-,
решно и външно положение.

:

СжОйшта отъ миналиа

МРСВЦЪ.

! ЖелЪзопятната линия Левски.'— Ловочъ биде открита пржестренно отъ
Негово Величество Царя. Тая линия
свързва хубавите села отъ долината
на р. Осъмъ.въ казания участъкъ,
съ централната ж. п." артерия. Тя
иде да потвърди, че българския духъ
на творчество и трудъ еж по силни
отъ всички материални и духовни
несгоди въ живота на страната.
Арестуваните български студенти
въ Скопие продължа ватъ да стоятъ
въ затвора и чакатъ ежда на сръб
ската нвтрапническа власть въ Ма
кедония. Страдатъ и гинатъ младите
македонски интелигентни сили, евмо
защото не се отказватъ отъ рода
сл и езика си.
и>нцарсиггЬ издевателства на бъл
гарей *то насеченив въ Добруднп, толерирани отъ ромжнеката власть, се
пренесоха отъ селата и вь гр Добричъ Освенъ заграбването по най
вандалски начинъ имота на българ
ските селяни вь Добружа,- цинцар*
ска тълпа е разбила и разграбила
печатницата на бъпгарския в. „Куриеръ" въ Добричъ
Вь Солунъ еж оелдени на смърть
отъ гръцкия еждъ двама македон
ски българи заподозрени въ готве
ни атентати. Това еж ощз две скжпи жертви на многострадална Маке
дония ,
!•••..'•
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Въ Роиания искать приицъ Кяролъ
да заеме престола. Селската партия
и армията искагъ това, но днешно
то реакционно- ромжнечо правител
ство иска да управлява страната съ
регентския съветь
Министъръ председателя М Братияно се помина неочаквано. См4та
се, че съ неговата смърть се раз
чиства пжтя з* скорошно завръща
не на приицъ Карлгь на престола.
Двата конгреса — тоя на българ
ски Народенъ Земпеделчески Съюзъ
вь Пловдивъ -и на радикалодемо
кратическата партия вь София об
надеждиха общественните среди за
скорошна пром-вна въ управление
то на страната. Кон рзсътъ на земледЪлци беше масево посетенъ. Въ
преки разгорещените страсти на некои по буйни елементи, благораз
умието на положителните хора отъ
съюза наделя и въ висшия управителенъ ежветъ бидоха избрани сери
озни и честни хора.
Конгресътъ на радикали беше по
малочисленъ и завърши съ изглаж
дане на недоразуменията, проявили
се до степень на разцепление по
време на последните законодателни
избори.
СЪЮЗНИЙТЪ договоръ мвжду" Фоан
ция и Югославия даде като логическа
последица новъ такъвъ между Игалив и Албания.
Тоя новъ догоаоръ не възбужда
очудване още по-вече у несъ, кои
то познаваме балканскага дейегвителность — съревнование межцу ве
ликите сили за. надмощие на балка
ните

to ще дадш помощь за ш щ а
в'laiuKiiit щ 5 ш ?
Дз колкото ни се простиратъ све
денията, до сега, за фонда за из
граждане градскля театъръ еж съб
рани близо единъ милионъ лева.
' ' За да кажемь истината, требва
да признаемъ, че тази сума е съб«
рана главно отъ чиновници, еснафи,
работници, войници и др. — дреб-

отъ: зарзали, праскови, вишни, череши, сливи и др. плодове.
Тази година консервите еж много: сполучливо приготвени и
на най низки цени, vV^v--."
Дирете консервитв о т ъ фабриката „Ч Е Р Н О
М О Р Е " въ всички бакали и деликатесни магазини, а най
голЬмия депозить е ВЪ ЗЕЛЕНЧУКОВИЯ МАГАЗИЕЪ на
ГЕНО ПЕЕВЪ улица 6 Септемврвй;J6 28.

Варненската Популярна Банка
РАЗДАВА НА: ЧЛЕНОВЕТЕ СИ

ПЕРНИШКИ ДОБРОКАЧЕСТ. КАМЕННИ: ВЪГЛИЩА
на конкурентни цени.
ни сжществуввния, отъ които нвй
вече се поевшаватъ кин»мотографите и театрите. Т*зи дребни сжще
ствуввния. лишени много често отъ
възможност ь да задоволятъ нужди
те си отъ първа необходимость,
жертвуватъ ежедневно и последния
си левъ за по скорошното изгрвждане на градскья теитъръ. Ние ги
похваляввме за техното великоду
шие,.проявено въ случая, съ което
те еж дали и продължаввтъ да даватъ доказателства, че еж добри
българи, които милеятъ за poflHOto
изкуство, и еж готови всичко да
жертватъ за културно повдигане на
града ни.
Но ако бедните варненски граждаои еж могли до сега да дадвтъ
близо единъ милионъ лева за из
граждане на Градския театъръ, кол
ко грЪбааше да дадатъ нотабилите
на тозитрадъ?
Колко требзаше да дадатъ тър
говци, индустриалци, банкери и лих
вари, които еж притежатели на or ,
ромни богатства и кепитали?
Кога най сетне ще се решатъ да
дадатъ своята помошь въ полза на
театъра, за-да ускорятъ неговото
изграждане? :
Изв%стниять български гражда
нинъ Кудооглу е жертвувалъ въ
Пловдивъ милиони за благотвори
телни цели. а богаташи въ нашия
градь, които мзже би го преоъз'
ходствуаатъ по състояние, не с* по
следвали и до днесъ негова при: 1*ер>. 1

Ще бждв за насъ тържественъ
день, ежбитие, ако видимъ и наши
те състоятелни граждани да прояаятъ своето великодушие — да запишатъ по големи суми въ полза
на ф.1нда за изграждане Градския
.•театъръ..
', .: ,- ..

се за уязвенъ докторъ не ни е
интересувала. Изглежда, че и ав
тора на „Наши Нрави", гнъ. Б.
Доброполски не се занимава > съ
личности, в принципно t обективно
изнася отрицателни прояви въ об
ществения ни животъ, съ цЪпъ да
л-Бкуваме злото, което подронва
основите на държавата. Доказател
ство, на това е обстоятелството, че
никвде не се споменуивше името
на доктора вь статията.
По случая проверихме дали,ав
тора на .Наши Нрави" не е; въведенъ въ заблуждение. Проверих
ме цитата отъ Държввенъ Вестникъ брой 62 отъ 21 Юний т. г.
списъкъ № 1 5 , кадето въ пореденъ
Na 43 е посочено името Д ръ Бо
рисъ Неновъ, отъ лр. Добричъ.
Справихме се съ списъка на офи ;
церит-в, официално издание на щаба
на армията отъ.1918 г. кадета на
стр. 590, пореденъ № 3, Д ръ
Борисъ Неновъ, е посочанъ отъ с.
Д.УСахраие. Шазънлгшко, роденъ на
12. IV, 1872 г.» започналъ службата
си 18. V 1900 година — значи има;
точно 27 години служба.
Проверихме въ счетоводството и
установихме, че освенъ бюджетната
заплата, Д ра получава и добавъч
на такгва
«за. ползувана друга
часть0.^..,
.
•• „ .у-,
Вземехме телефона и запитахме
управлението на памучената фа
брика имагъ ли лЪкарь, кой е той
и каква заплата му . се плаща? —
Отговориха ни, че платенъ лекарь
на фабриката е Д ръ Борисъ, Не•Н О В Ъ .
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Следъ. всичко гореизложено ясно
е, че въ статията „Наши Нрави"
н-вма никаква обида, нито клевета,
по отношение не Д ръ Б. Неновъ.
Черноморска Камбана.
Б. Доброполски.

По поводъ статията „Наши Нра
ви", поместена въ бр. 28 и 29 на
вестника г-нъ Д ръ Борисъ Неновъ,
началникъ на Военната Първосте
пенна Болница въ Варна, ни отпра
ви служебно писмо № 1076, съ кое
то иска да му съобщнмъ името
на автора, за до го даделъ , подъ
j еждъ за обида и клеветв! \
I • Съ повторно спужебно писмо №
1137. сжщ*ятъ е въ ултимативна
форма, иска да строимъ това до
j 5 т м., защото вг. противеиъ слуI чгй — редакцията .подъ сждЧГ
'. Нигде не е прието редакциите
да изнвеятъ имената на авторите
j по тоя начинъ, квкто иска поч[ тения докторъ.
[
Той вместо дв губи време да
i дири автора, по добре би сгорипъ
да излезе и спровергае писаното,
за да се очисти препъ обществото
и началството и чакъ. тогава да
подири удовлетворение.
•
По този поводъ има да добввимъ,
че личностьта на почувствувалия

Наши Нрави.
Проявата но грабителски инстинк
ти средъ некои вишн чиновнициширящата се'корупция въ страна
та еж предизвикали рвздвижение
средъ запесното офицерство. Вар
ненското дво въ две последова*
телни събрания е дало вгзможность
на своите членове да изкажатъ
болките и разбиранията си по всич>
ки отъ общеполезенъ интересъ въ
проси. Мнозина доблестни членове
еж се изказали противъ царящата
корупция, неправди и др.. вредни
прояви, като еж поискали изкоре
няването на тези недъзи първомъ
средъ дружествените членове.
Хаала на бившите водачи на
въоржжения- народъ. -.-;Д
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Корупцията и гр*бителските инстиктн не цврятъ само соедъ' чи:
новниците. Техната проява се чуя
ствува и средъ хора на евзб^дните
префасии.
' •."'•'••• ••'••.i"••••..ь
v ; — ••>•'"••••;
Този пжщ думата е аа некои

Брой аО
,Черноморска Камбана"

Отр. 2
л-вкари, които еж се изложили
предъ обществото съ своята алчность.- И това се върши отъ ин
телигентни люде! Ние не бихме повЪрвали, ако не бъхме узнали за
следните случаи:
За тежко боленъ повикватъ презъ
нощьта лъкгрь, който вм-Ьсто не
забавно да отиде да даде първа
помощь на болния, упреква, за где
то не му е взетъ новъ файтонг;
следъ като му е билъ доставенъ
такъвъ, той се е съгла:илъ да оти
де при болния.
Другъ единъ лъкарь, когото по
викватъ за да преглежда болно дете,
иска хонораръ 300 лев*.!
Трети некраелвъ случай. Бедна
госпожа, която отъ интензивенъ
трудъ презъ войната заболява, оти
ва при лъкарь да се преглежда, и
за този прегледъ, който е траелъ
само петъ минути, той й е поискалъ
200 лева!
А какво да кажемъ за търговия
та, която се върши съ най ценно
то за човЪка — здравето въ Ht
кои честни болници? Тамъ, до кол
ко ни осведоми единъ л-Ьчарь бол
ни еж плащали за операции, безъ
да бждатъ оперирани. •
Всички тЪзи случаи възмущаватъ
и ние намираме, че е вече време
санитарните власти навсъкжде въ
страната да упражняватъ по-ефикасенъ контролъ надъ тези частни
лекари и болници.
Не е зле едновременно да си
вземе бележка отъ всичко това и
редактора на в. .Здравна Просве
та", който би требвало да бичува
съ сжщия куражъ и гвзи СВОИ са
мозабравили се колеги, съ какъвто
често бичуаа упражняющигв на
родната медицина баби.
Дано почувствувателитъ с е за
уязвени отъ „наши нрави" грешници
не почнатъ дадирятьи те „автора",
за да го дадатъ подъ еждъ „за обида и клевета*. . .
Иначе ще свършимъ живота си
въ затвора . . .
Български нрави . . .

днескашниятъ войникъ да бжде утрешенъ доблестенъ гражданинъ.
Като основа на всичко, той пос
тавя морала, култивиранъ отъ църк
вата. Той призоеава религията на
помощь безъ която чуетвува своя
та слабост ь, Автора като улавя ржка за ржка църквата и казармата,
подканва ги за егдружна работа съ
силната увтзренос ь, че семо това е
единственото сресегно по пжтя къмъ
разрешение толкова трудната му за
дача.
Горещо препоржчвамз тоя цененъ
приносъ и ние се лксккемъ отъ на
деждата, 42 увзжагмия r нъ полков
никъ ще дада вьаможность на все
ки гражданинъ дл я има въ своята
библиотека, като тжй ценна книга,
която трЪбва да проникне и въ
най бедната българска кжща.

ЩорсЦа ш р б у н а
Б. Станчевъ.

Първмятъ Българска Риболовенъ

ш$т „миг,

Едно събитие отъ крупна величи
на е пристиганието на първия бъл
гарски риболовенъ корабъ въ гр.
Варна.
Слава Богу! ще кажемъ ние, че
българина едва следъ 50 години
свободенъ животъ, почна да резбира, .че морето е неизчертиемъ източникъ на богатства и че морския
риболовъ може ра бжде единъ до
ходенъ отрасъяъ на народното с г опанство.
Морскиятъ ни риболовъ до не
давнашио минало се намираше из
ключително въ ржцете на чужди
елементи. Всевъзможни гърци и
гагаузи и днесъ още Се ширятъ
по родния брътъ и «'бг ратъ бо
гатствата на българското море Макаръ и съ първобитни средства за
риболовъ, всевъзможни типове съ
тъмно минало, които безъ да наквасятъ краката си въ морето, натру
паха отъ риболовство огромни богат
Богданъ Ивановъ.
ства, построиха грамадни кжщи.
Запасенъ Подполковникъ
Днесъ родното рибарско учили
ще въ гр. Верна се здоби съ мощ
но помагало за правилното обуче
ние на ученицитЬ и въ риболовъ
Напоследъкъ нашата литература
на открито мере,
се обогати съ една ценна въ всеко отношение кни!а „Войникъ и
Първиятъ ни риболовенъ когвбъ
гражданинъ*, отъ Началника на пър „Перунъ" е законтрактуванъ на
вокласния Варненски гарнизонъ, отъ
21 февруарий 1925 година при Ко
генералния щабъ, г-нъ полковникъ
рабостроителницата Wiener Werft въ
Соларовъ.
Виена — Явстрия за 5.449,912 ле
ва, съ задължение да*бжде предаСамото заглавие най-красноречи
денъ въ Варненското пристенище
во говори за интимната мисълъ,
която е импулсирала автора . при на 1 Окгомврий 1925 год., обаче
той пристигна тукъ едва на 30 носъставянето на тая единствена по
емврий т. г., т. е. съ закъснение
рода си книга. Като добъръ граж
повече отъ 2 години.
данинъ и българинъ въ чветность,
той не може да остане престжпно
Българска работв! ще квже чи
индеферентенъ, на оная реалность,
тателя; по добре късно, отколкото
отъ резултатите на която много
никога — ще добавимъ ние.
основателно се страхува.
Корабътъ е, двумачтовъ мотоСхващайки, че голяма часть отъ
ренъ вътроходъ, въоржженъ с ъ
нашата младежь е дерайлирала отъ
смесено рейково и гафелно въоржпжтя, завещанъ отъ титаните на
жение. Гой е снабденъ съ всички
нашето освоб сжреиье, автора се
модерни уреди за риболовъ въ от
стреми да спре едно главоломно
крито море и представлява педвиж
падение. Но какъ ще стане това?
на школа за обучението на учениЕто задачата, която той си е поцитъ рибари, които ще мегатъ спо
ставилъ и тъй блъскаво разртзшилъ.
койно да естввчтъ продължително
врема
зъ морето.
*
Насъ ни тръбватъ добри граж
Ксрабътъ „Перунь" има удобни
дани, се провиква автора. Насъ ни
поме иения за ученицигв и комакд.
тръбватъ хора съ високи граждан
пересналь; хамбари за уловената
ски добродетели! Но кжде да се
риба. за риболовния и^вентарь, за
култивиратъ тия добродетели? Ето
замразяване на рибата съ ледъ;
капиталния въпросъ; върху който
кухни, ертелгШ, щерна за сладка
той се е дълбоко замислилъ, за да
вода и пр. приспособления.
дойде до най-правилното разре
Ние искренно поздравяваме вс«ч
шение, че казармата требаа да бжки инициатори и участници въ до
де и въ бждаще оная свещенна ог
ставеното на пъриятъ рибарски ко
рада, подъ покрива на която ще
рабъ и дано Богъ помогне «Пе
се култивиратъ вс-.чки добродетели
рунь" да поаужи за мощень кгдръ
които ще бждатъ единъ сигуренъ
на бждащия оща по мошенъ бълпараванъ на младежьта, когато по
арски рибарски флотъ и съ това да
следнята се плъзне по бурното
докажемъ че сме достойни за море
море на живота.
то. съ което щдегливо провидение
Чрезъ войника автора иска да
то ни е дврило.
създаде честния, доблестенъ, и
* **
творчески гражданинъ. Той задава
Българското Коз*бопп8ват«лно Коопе
на казармата една много по об
ратиено Дво .Българин" въ гр. Вар
ширна задача, като излиза изъ тес
на ежедневно печели' свои привърните рамки на специфичното, за
жанициередъ обществото Хората на
да даде криле на армията до стеновоизбранигЬ управителни тела
пенъ, че последнята да изиграй
внушаватъ пълно довврие за ско
ролята на фокусъ, гдето днесъ ще
рошното реализиране целит-fc и за
се сьбира всичко, за да се пръсне
дачите на дружесгвото. Управителутре съ най голЪма сила и светли
ниятъ С1зетъ се е конституиралъ *на
на. Съ една дума, авторътъ иска

€9на цша (яка.

21 Ноеморий т г. таке: председатель Илия Петрг/шевъ — държавенъ
вдвокатъ, подпредседьтель Кръстю
Петковъ—търговецъ, секретарь Инженеръ Велико Маджаровъ — началникъ реботилницит* въ Варненско
то пристанище и членове: Андрей
Шотовъ — техникъ-индустриалецъ
Кщтлъ Тснчовъ — търговецъ Иванъ
Крсмъковъ — морски експортьоръ И
Филипъ Рафашовъ — банкеръ.
Въ преверителния сьветъ влизатъ:
Аврамь Тодоровъ — окржженъ двнъченъ началникъ, Жеко Желябовъ —
сбществанникъ — адвекатъ и Леонъ
Майеръ — счетоводитель
Постоянниятъ упразителенъ комитетъ на дружеството се състои
отъ 3 членове: Илия Петрушевъ.
Кргстю Петковъ и Инженеръ В.
Мзд-каровъ.
***
Патронния празднинъ на иоряцнть
„Св. Николай" ще бжде отпразчу
ванъ тържественю на 19 Декемврий. Стюза на б1Л"арскитв моря
ци въ Вагна устройва по случая, ьъ
ежбота на 18 Декомврий, въ юнаш
кия салонъ, моряшка вечеринка съ
много интересна програма. Ще има
томбола — алегри сь много хубави
предмети.

ХРОНИКА
f Никола Кр. Мирснм, 43 годишенъ,
запасенъ капитанг,адвокатъ, бившъ
окржженъ управитель, воененъ прокуроръ, председатеть на училищно
то настоятелство и общински съветникъ въ Варна, скоропостижно по
чина на 4 т. м въ 9 часа вечерьта,
оплакванъ отъ всички. Съ своя
благъ характеръ, безукоризненна

„естность и гражданска доблесть,
той остави незаличими спемени на
примеренъ общественикъ и гражданинъму бидоха
й
смърТьта
издадени пп вече отъ 20 некролози
отъ разни учреждения и организа»
ЦИ

Тържествеиното му погребение се
извърши на б декемврий въ 2 ча
са сл. пладне.
Покойнятъ, като строеви ефлиеоъ въ балканската вайна, е раня
ва нъ тежко и ако да беше кавалеръ на военния орденъ за храбрость, необяснимо беше отежетвието на военна команда при погребе.
НИбТО*

'

Варненското Жупнаяистивсио Дво
ще устрои на 7 Януарий 1928 год.
— първия день на коледа, вечерь
та голъма журналистическа (вечерь,
въ Юнашкия салонъ, съ много ин
тересна и единственна по рода си
програмя. Ще бждатъ разпратени
за цельта специални покани. Вече
ринката обещава да бжпе първа по
уредба, кадето поканените щеимагь
големото удоволствие да прекарал»
кол-дната вечерь при съчетание на
веселото, приятното и полезното.
Варненскиягъ Общински Театръ ще
играе въ среда премиерата »3лат
ната Мина" отъ Ст. Костовъ, съ участието на г. Бъчввровъ-артисть
отъ Народния Театръ.
Въ четвъртъкъ —. 8 • Декемврий.
вечерно, пакъ „Златната Мина";въ
ежбота — Ю Дакемврий. вечерно,
„Златната Мина": въ недел* — 11
Декемврий, дневно, въ 3 ч. сд шь
„Морала на Г-жа Дулска" и вечер
но, 8 ч. сл. пл. „Прлезиянквта* съ
участието на г. Бъчваровъ.

Книги за 2000 лв. безплатно
Всички, които се запишатъ на нашите тазгодишни издания, а имннно:
Бчсери, Любими роя*ни .Досгоевскя, Глобусъ, Лиеаатурни новин», ,ще попу.
чатъ книги безплатно за 2 000 ла., «ашл ново отпечатани издания.
Съчиненията на Достоевски се превеждатъ и редактиратъ за нашето
книгоиздателство отъ най добрите ни преводачи и литератори: Д. Подвързачвъ, Людмиль Стояновъ, Николай Райновъ.Цв Минковъ, Ст. Чилингировт.
Н. Т. Фолъ и пр. и пр.
Бисери въ първата си още годиш мна би всички библиотеки у насъ
по качестао, тиражъ и достжпна цена. Срещу 220 лв1 съ пощенски разноски
дадохме нвдъ 150 коли четиво, надъ 2000 пьл"и съ текстъ и големи стра
нящи, портретите на авторите за всички романи, предговори отъ найдобрите наши литератори като преф М. Яонаудовъ, проф Д ръ К Гжлвбовъ. проф Д р ъ Ас Зпатаровь, Лким-шъ Стояновъ, Д. Б. Ми^въ и пр.
Тази година «бисери"'и иЛюб«ми рпяани" ще дадатъ, срещу сжщия
вбонамечтъ, пвкъ толкова четиво и пакъ съ сътрудничеството на най*
добритЪ ни литератори. Всички книги еж наш* новоотпечатани и^ани*, а не
стари бракувани романи, съ каквито други „издателства" у н е * проектиратъ да попъпнзгь библиотеките сл тази година, и сь това да .хчърлятъ
првхъ въ очитЬ на наивния чигатель. H-ie ие^а да пьлг|имъ нашите би
блиотеки съ стари книги, на които само кориците еж сменени, а преди
всичко сь нови и сега отпечатани издания.
Абонирайте с е и се у в в р в т е .

•.,'•.-

Нека всеки самъ си направи заключение, кои библиотеки у насъ еж
най- хубави, най големи и най- езтини."
Искайте покани направо отъ

К«игоиздателОТвО

ив/г.

ИГНАТОВЪ & СИНОВЕ
Клементина 11 — София.
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Техническо бюро — ма>
шиненъ складъ

Инженеръ Шщ Щш
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Варна, печатвица Добри. Т.одоровъ

Ь^&Ъъ.

ул.Маркя-Луиза >& 103
Телефонъ № 2795
складъ на съединенигв
германски машинни ф«брики за разни земледелчески и индустриални
машини, мотори—всички
видове и големини, мел"
ници, динамомашини,
стругове, помпи, рубриий
разработва проекти-'
извършва ремонти"
Проекти и упжтваийя
безплатно. : 1
На разположение опитни
инженери и монтьори?
Цени фабрични, i
Изпяащахия
най изгодни.

