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Къмъ варненскитЬ граждани.
Следъ катастрофа пната про
дължителна
общоевропейска
война, на която, за жалость, и
ние впрегнахме силите си, на
родите се изтошиха до край въ
морално и материално отноше
ние. Убеждението на хопата и
довЯрието имъ къмъ водачите
се разклатиха, и за това всеки
тръгна по единъ неопредЯленъ
и случаенъ пжть.
За отстранение на тая злина
и обобщение мислите и стре
межите на хорвтагсе съставиха
разни дружества, организации
и др.
Варненските коренни жители,
за да съединятъ усилията и
стремежите на евоитЯ съграж
дани и съ общи сили за отстра
нението ня това хаотическо схва
щане живота, преди 10 год. по
починъ на некои коренни жи
тели на града, съставиха К. П.
И. д-во .Варненски Коренякъ",
цельта на което е обозначена
въ наименованието му.
ПакостнитЯ обаче идеи на отдЯлни хора въ обществото и
непознаването убежденията на
ония, които се записваха чле
нове на д-вото въ Варна, нало
жи на тогавашното настоятелттво да взема строги мерни, за
да не попаднатъ въ д-вото хора
съ лЯвичарски убеждения. За
това се приемаха за членове
само ония, които беха познати,
местни жители—кореняци, кои
то при това трЯбваше да бждатъ представени отъ двама известни'на настоятелството чле
нове. които срещу подписъ да
гарантиратъ тЯхните легални
убеждения.
И така д-ството въ кратко
време успе да зачисли межцу
членоветЯ си около 3000 души
кореняци.
Презъ този периодъ друже
ството изнесе беседи на разни
теми, имащи за цель да издигнатъ дружественитЯ членове
въ морйлно и интекектуално от
ношение, и всадятъ въ тЯхъ
патриотични чувства; то основа
посмъртна каса като раздаде на
58 души всичко 176,000 лева
като по такъвъ начинъ облекчи
семейството на починалия членъ.
Тази каса по известни причини
обаче се разтури. Настоятел
ството възнамЯиява да я подно
в е н а по-нови начала. Независимо^отъ^това, д-вото раздаде
паоична помощь на изнемогва-

щитЯ си членове, раздаде сжщо
безплатна медицинска помсщь,
както и материална подкрепа,
необходима за семействата имъ
и поощри л о з а р с т в о т о . По
ходатайство на д-ството бидоха
назначени на служба и работа
едно значително число безпо
мощни и безработни членове,
и въобще д-вото не престана
да се интересува и да дава свое
то съдействие на изнемогвашитЯ си членове.
Както всЯка организация, та
ка и нашата прекара една кри
за, но не се отклони никога отъ
предначертания си планъ и цель,
— да бжде К. П. И. д-во.
Съ течение*"на времето се по
роди стремежа отъ'35 всЯки добъръ българинъ да се слЯе въ
едно тЯло съ едно желание,
едно мисление: за преуспЯвание
на страната въ всЯко отноше
ние, и д-ството измЯни първоначалнитЯ си строги мЯрки от
носно записване членове въ дру
жеството и опредЯли, щото всЯки варн. гражданинъ да може
да бжде вече членъ на*дружеството, стига само, да е живгълъ
известни години въ Влрна и е
записанъ въ варненската общи
на като нейнъ гражданинъ.
Това направи д-вото, защото
помисли, че ^всЯки варненски
гражданинъ, който е живЯлъ
известни години въ града и на
когото интереситЯ еж били вече
ТЯРНО свързани съ града, не
може, освенъ да се счита ко•ренякъ.
Д-вото въ желанието си да
обедини всички" интелигентни
сили въ града ни въ едно срЯдище, кждето да се срЯщатъ
учени, литератори, обществени
ци, журналисти, търговци, тех
ници, работници и въобще всич
ки дЯлови хора, и размЯнатъ
и обобщатъ мислитЯ си за преуспЯване на града и гражданитЯ, се обърна къмъ всички варненци да се запишатъ негови
членове.
Приятно ни е да съобщимъ,
че мнозинството се отзова съ
съчувствие на нашата покана и
межцу насъ днесъ се числятъ
вече елита на града Варна отъ
най-учения и стоящия въ първитЯ редове до последния малограмотенъ работникъ. Нашиятъ градъ, който е онеправданъ
въ много отношения, и който е
окото на българина, чрезъ кое-

Отпразднуване освобождението на гр. Ваона
и праздника на д-во „Варненски Коренякъ".
Организираното отъ дружеството
„Варненски Коренякъ" отпразднуване освобождението на гр. Варна
и своя традицноненъ вече дружественъ праздникъ надмина, съ своя
та тържественость, всички надежди.
Отъ ранна още сутринь, движе
нието предъ дрх жествения к-лубъ
на ул. „б Септември" на множество
дружествени членове, носяши на
гърдите си бела лента съ две дати:
27 юлий 1878 г. — на освобожде
нието на града и 25 декемврий 1925
г.—на основаването на дружеството
„В. К", привличаше вниманието на
минувачите главно съ забелязва
ните отъ техъ сияещи отъ гордость
лица и светнали отъ радость очи
на тия членове. Къмъ 10 ч. сутр ,
всички, въ стройни редове, предше
ствувани отъ дружественото знаме
и управителния съветъ се отправиха
за малката, но етера църква — паметникъ за освобождението на гра
да „Св. Ярхангелъ Михаилъ" и, где
то, РЧ- прнст^етвнето но министрите
г. г. Ради Ввсилевъ и А. Карагьозовъ, на г. началника на Варнен
ския гарнизонъ г\Генералъ Поповъ,
на г. кмета на града г Инж. х. Стояновъ, на членовете »г дружеството
и на много граждвни, се отслужи,
първомъ, панихида за умрелите
дейци на освобождението на града
и умрелите членовЬ на дружество
то, а после и молебенъ.
Следъ поднасянето въ черковния
дворъ, на председателя на друж.,
г. Ат. Мановъ, отъ в|ички културни
дружества на градагоздравления
и честитки, по случей праздника, и
следъ произвеждането предъ чер
ковната врата отъ едно войсково
отделение пападъ, вс|чки поканени,
начело съ Н. П. Епжкспъ Андрей,
г. г. Министрите и д1угите офици
ални лица, заедно ст| председателя

то нии влизаме в** досегъ съ
всички народи на амята, заслу
жава и може да се изведе къмъ
спасителния брЯгъсамо чрезъ
сплотяване въ едни на силитЯ
ни. Това не може ]я се пости
гне, ако нЯкои отъ нашитЯ ин
телигентни и полезнт за общото
дЯло сили, наши съграждани,
стоятъ още^на стра и съ опа
сение да останатъ тжа изоли
рани, ако о време № взематъ
участие въ общия поемъ, тол
кова желанъ отъ вейки ни и
толкова необходимъ п прецъвтяването и напредък! на града
и на гражданитЯ въйще.
Ний се надЯваме, »е скоро
нЯма да има нито еднъ съзнателенъ нашъ съгршданинъ,
който да не е подъ замето на
дружеството ко/>еняк?\а да до
принесе онова, което трй може,
благодапение на своитг, знаиия
и умЯния въ обществения и
практическия животъ.

и членовете на дружеството, както
и неговите гости, се опжтихя къмъ
локала „Ешмедеме", гдето б е сло
жена, отъ страна на „В. К.", скром
на закуска.
Тукъ следъ блвгославянето тра
пезата отъ Н. П. Епископа, председательтъ на дружеството, г. Ат. Мановъ, първо, приветствува всички
поканени и имъ благодари за ока
заната имъ готовность да се отзоватъ на друж. покана, а после, раз
ви накратко историята на гр. Варна,
като настоя по-подробно върху на
правените тогава, отъ страна на
варненци, жертви за нейното осво
бождение и прочете целъ поменикъ
на варненски дейци ги мжченици,
които тъкмо на това место, гдето
тогава била градската врата „Ибрямъ-капия", увиснали но вжжето
на нарочно издигнатите за т*хъ
отъ турците бесилки, както и на
всички ония сжщо варненци, взели
живо участие въ революциите и
положили своя животъ за освобож
дението на България. По тоя поводъ,
той п о д к а н и
присжтствующитБ
къмъ .едноминутно молитствено
настроение", въ паметь на тия умре
ли за отечеството варненци, която
почетоха всички съ ставане на кра
ка и изговаряне: „Богъ да ги про
сти !" Ний-после г. Председательтъ
свърши своята толкова навременна
и прочувствена малка речь съ вди
гане чашата си за здравето на Н.
В. любимия ни Царь Борисъ III и
Неговото Августейше
семейство.
Възторжени ура покриха края на
речьта му.
Следъ него говори Министърътъ
на земеделието, г. Р. Василевъ,
който, въ една истински патри
отична и благопожелателна за варненците речь, увери последните, че
правителството познавало нуждите
на гр. Варна и оценявало усилия
та на нейните жители, та било на
пълно въодушевено отъ добрата
и искренна воля да направи всич
ко възможно за превъзмогване
кризата и да имъ се притече на
помощь за повдигането на града,
Началникътъ на Гарнизона, г. Генералъ Поповъ, каза, че познапалъ
парненците още отъ фронта като
храбри войници и пожела, щото и
въ бъдеше те да бждатъ винаги
така сплотени и готови да способ
ствувай за величието на отечество
то,— г. Кметътъ говори за своболата^като нещо ценно, къмъ кое
то се стремели живи еж щества, па
даже и неодушевените предмети,
та ние справедливо тачимъ, а и
требва да тачимъ всички ония, ко
ито еж се борили и умрели за нея
Г-нъ Ив. Церовъ каза, че требвало
ла се поакрепи делото на др. „В. К.",
което единствено било въ състо
яние да изнесе нужния за история
та на гр. Варна матерналъ и което
г-лагало усилия за нейното повдигг '?. Г нъ Зап. генералъ Габаревъ
бл-годари отъ свое име и отъ оно
ва на Шипченските опълченци за
пои а: ата въ тържеството и пожела
постигането целите на яг». „** К."

у.тр.
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за издигането на гр. Варна. Също
то пожела и председательтъ на др.
«Сливница", г. Хр. Стояновъ, като
благодари за поканата.
Най-после взе думата членътъ
отъ управ. съветъ на др. „В. К,",
г. Христо Кр. Мирски, който съ сил
ни слова изказа, отъ своя страна
и оная на упр. съветъ и дружест
вото, сърдечни благодарности на
всички, които почетоха съ присжтствието си годишното тържество и
скромната трапеза, организирани отъ
др. „В. К." по случай праздника на
освобождението на града Варна и
своя праздникъ, и обясни, че това
дружество е действително културно
просветно-икономическо, което си е
поставило за цель изучаването ис
торията на града Варна и неговото
повдигане, като въ заключение на
своята кратка, но "хубава, възтор
жена, патриотична речь, помоли вси
чки присътствуващи, както и целото
варненско гражданство да се запишатъ членове и да подкрепятъ дело
то и усилията на дружеството за
по-скорошното и по-ефикасното по
стигане на неговите възвишени и
благородни цели и за възтържествуване неговия девизъ: „Чрезъ ку
лтура, трудъ и постоянство, за про
цъвтяването на града Варна" а, съ
това и—прибави той,—за величието
на България!
Праздникътъ продължи, при от
лично настроение, доста сл. обедъ
и свърши блестяще съ изказване,
при тръгване, благодарности къмъ
др.
„В. К." отъ всички официални
лица и всички членове и гости на
дружеството, които единодушно
признаха, че, само благодарение на
неговата хубава и похвална инициа
тива праздникътъ на освобождение
то на града се отпразднува така тър
жествено, и то въпреки, за жалость,
една малка, отъ страна на българополското дружество, несъбразителность за отпразднуване същия день
своя праздникъ и поклонение на
легендарния полски герой Владиславъ Варненчикъ, когато тоя мо
жеше да предшествуватъ или да се
"отложи за по-после, та да могатъ
варненците свободно да се нарадватъ и да посветятъ целия день
на своя праздникъ.
Накрая, дружеството „В. К." от
правя публично още веднажъ като
сърдечни благодарности, къмъ вси
чки ония, които благоволиха да почетатъ съ присжтствието си отпразднуването на нашия праздникъ и
да пренесатъ своите искренни по
здравления и пожелания за него и
преуспеване неговото дело, като,
въ заключение, то мисли, че не
требва да отмине мълкомъ радо
стния фактъ, какво варненското
гражданство най-явно доказа, че
напълно одобрява неговите цели и
задчи и че искрено му съчувствува
за полагането отъ него усилия,
виждайки въ него единъ абсолютно
необходимъ и отъ най-голема пол
за за града Варна културно-просветно икономически институтъ!

Приветствия пмрщнш.
По случай праздника на Друже
ството — Освобождението на гр.
Варна, Н. Величество Царя е благоволилъ да изпрати следнята те
леграма:
Я. Мановъ,
председатель на д-во „Варнен
ски Коренякъ"
Вамъ и на дружеството ви Него
во Величество Царьтъ благодари
сърдечно за изказаните му привет
ствия по с л у ч а й празднуването
Освобождението на Варна и'вашия
патроненъ праздникъ.
Началникъ канцеларията: Пановъ.
Дружеството е поздравило Н. В.
Царя съ следнята телеграма:
София—Двореца
Н. В. Царя
Отъ името на Културно-просветно Иконимическо Дружество „Вар
ненски Коренякъ" и отъ мое име
на Ваше Величество
ПОД нвсямъ

нашите най-сърдечни поздравления
по случай патронния праздникъ на
дружеството — Освобождението на
гр.
Варна. Като Ви Пожелаваме
дългоденствие и щастливо царуване.
Нашите пожелания за здравие и
дългоденствие на Августейшето Ви
семейство.
Председатель: Мановъ.
Варненското Културно Благотво
рително Д-во въ София по същия
случай е изпратило следнята теле
грама:
Варна — „Варненски Коренякъ"
Варненското дружество като Ви
поздравлява съ днешния праздникъ
желае той да бжде вдъхновитель
за общо единение и полезна дейность за преуспеването на родна
Варна.
Подпредседател ь: Георгиевъ
Секретарь: Мирски
Д-ръ К. Караджовъ.

Земеделската проблема.
Нашиятъ съгражцанинъ, г. Ради
Василевъ, бившъ управитель на Б.
3. К. Банка, а сега Министъръ на
земеделието, обнародва въ май
ския брой на сп. „Еигоре поиуепе"
статия подъ горния надсловъ, из
влечение отъ която на български
съЪсобено удоволствие, даваме тукъ
по онова на френски на софийския
вестникъ „1-а раго!е Ьи.даге", № 115,
отъ 23 юли 1936 год.

***

Следъ 1933 год. се почувствува
едно подобрение въ цените на зе
меделските произведения, а презъ
втората половина на 1935 г. се кон
статира окончателното имъ стаби
лизиране. А за да се попречи на
неудобствата отъ това положение,
стана нужда да се прибегне до цела серия отъ извънредни, неизбеж
ни и спешни мерки.
Преди всичко, се възприе принципътъ на дефлацията чрезъ едно
общо съкращение на държавния
бюджетъ, който отъ 10,449,229 хи
ляди лева, въ 1929 год., спада на
5,479,964 хил. лева за 1934 год. Чи
новническите заплати, веществени
т е разходи и пр./се приспособиха
къмъ податнигв <!или на една обеднела земеделска държава. Уме
стно е да се отбележи тукъ съкра
щението на поземелния данъкъ,
който самъ, въ действителность, се
е сравнявалъ н4 едно опрощаване
на почти цели! прекъ данъкъ въ
България. Преди неколко години,
поземлениятъ ганъкъ давалъ на фиска за Държавата и Общините 700
милиона лева, а пъкъ, другъ пжть,
когато той бил. събиранъ въ видъ
на десетъкъ (въ натура), давалъ
самъ той 44%]отъ целия приходъ
на държавния]бюджетъ.
Къмъ това <з прибави още и едно
отслабване на външната търговия,
която отъ 6,3.7,061 хиляди лева за
1929 г. спадна" а"2,534.630 хил. лв. за
1934 г., за да !е покачи на 3,255,284
хил, лв. за 19р г. При~тия обстоя
телства, напряени беха прями об
лекчения въ азлични пропорции на
всички категоии длъжници.
Относно ттрговията, индустрията,
малките брашове градски занаяти
— главно зивятчийството—техната
деятелность |е ограничава въ вжтрешните паари на страната и те
зависятъ изшло отъ покупателната
сипа на селсото население. Извънъ
индустрияташовечето отъ тия бран
шове на нзодното стопанство еж
взели участр, презъ разни интер
вали, въ сптетБлото земеделско
то стопанен; спадане.
Първите |блекчения на длъжни
ците въ Бт1гария еж направени съ
закона отъ 932 год. За да се облекчатъ земрелските задължения,
гласува се рециаленъ законъ на 19
априлъ 192 г. Следъ изследвания
и дълбокийучавания, правителство
то подемараново въ 1934 г. зада
чата на заълженията и"я разреша
ва по-радкално съ закона ! отъ 7
августъ 134 г."за облекчението на
длъжници^ и заздравяването на
кредита, Ьочее, отъ тогава насамъ

тоя законъ прегърне не по-малко
отъ осемь поправки и прибавки.
Тоя законъ се стреми да облекчи
положението на засегнатите отъ
икономическа криза длъжници и да
заздрави кредита чрезъ създаване
на една Погасителна Каса. Облек
чения се правятъ на физически или
юридически личности, обременени
съ задължения отъ 2000 до 1,000,000
лева и на които активътъ не е подоленъ отъ половината на пасива.
За работниците, служащите, пен
сионерите и пострадалите отъ вой
ните облекчения се правятъ за дъл
гове отъ 2000 до 500,000 лева. Покъсно, съответни облекчения се
правятъ и за задълженията на га
рантите, менителите, жирантите,
имееши право на използуване за
кона, могатъ сжщо да се възползуватъ отъ него и търговците и инду
стриалците, сключили предварителенъ конкордатъ.
Облекчението се състои въ нама
ление на дълга и лихвата, както и
на сроковете, различни споредъ ка
тегорията на длъжника: 1) Земе
делски стопани, занаятчии, търгов
ци; 2) Служащи, работници, пенсио
нери и пострадали отъ войните; и
3) Длъжници отъ втората категория,
съ облекчени, на основание закона
отъ 1932 г., заеми надъ 500,000 лв.
и задължения надъ 1,000,000 лева.
Сроковете еж 2—10 години, а въ
изключителни случаи, д 0 15 години.
Лихвата може да се намали до 5%.
Получената вече лихва ще се при
спадне отъ капитала на намаления
дългъ. Лихвата и анюитетите еж
платими на шестмесечия.
За прилагането на тоя законъ работятъ не само Централната Пога
сителна Каса, но и неколко вре
менни комисии и, съ съдействието
на правоеждната власть, следъ пре
ценяване икономическото положе
ние на длъжника, опредЪлятъ на
малението на длъжимия капиталъ
и на лихвата, както и отсрочването.
Погасителната кас а може, въ изве
стни случаи, да п 0 иска ревизиране
то на решенията На комисиите.
Въ управлението на Погас. Каса
еж представени Министерствата на
| Финансиите и Правосждието, Б.Н.Б.,
Б.З.К.Б., както и представителите
на кредиторите, носители на обли
гации, произходящи отъ Погас. Каса.
Тия облагации даватъ 3%, "лихва и
еж платими въ разстояние на 20 го
дини, а еж гарантирани отъ вноски
т е на облекчените заеми, отъ да
нъка върху занаятите и допълни
телния върху приходите данъкъ.
Целата сума отъ поисканите на
маления на заеми достига б мили
арда 417,043,822 лева. Тя се'разпределя така: 3,187,813,421 лева или
49.67% отъ банкови или частни кре
дитни учреждения; 1,694,735,017 лв.
или 26.50% отъ кредити на Б.З.К.Б,;
768,869,633 лв. или 12% отъ креди
ти на земед. коопер. кредитни учреждения; 780,490,367 или'12% отъ
кредити на Попул. банки.
Първата вноска на лихви отъ стра
на на облекчените длъжници е ве
че постжпила"въ Погас. каса, която
разполага съ единъ5? милиардъ лв.
облигации. А за да пристъпи къмъ
раздаването имъ на правоимеещигв,
тя требва да 'почака *да й станатъ
известни всички решения на коми
сиите'върху намаленията.
До 22 ноемврий 1936 г. присъде
ните вече облекчения за дълговете
на земеделските стопани биле' на
брой 192.119, а целата сума нач,съответните кредити ^възлизала на
4,675,568 хиляди лева. Ония на ра
ботниците, служащите, пострадали
те отъ войните, както и на длъж
ниците по заеми надъ 1 милионъ
лева, биле на брой 19224, а ц-влата
сума 742,120"'хил. л. Заявленията на
47,3366 души еж отхвърлени, а оставатъ "още 14,241 неликвидирани"процеси.
Общото число^на приеждените
процеси зв~облекчения отъ Б.З.К.Б.
на 1 мартъ 1936 г. било 90078 за
една обща сума отъ 865,267,053 лв.
Направеното облекчение било сред
но 3 1 % : до като къмъ ? сжщата да
та, такивато присъдени процеси за
Попул. банки биле 42,290 за обща

Б. Вакжвчиевъ—адвокагь

Музикална Варна.
Не може съ положителность да
се каже отъ кога почва началото
на музикалното дело въ Варна,
и затова ще говоримъ за по-ново
време, като се ползуваме отъ све
денията, които намираме изъ от
четите на разни музикални ;; дру
жества .
V
Първото проявление на музйкалность се забеляза въ 1861 г.. ко
гато е имало музикално дружество
съ оркестъръ, управляванъ отъ по
ляка—Бохински. Следъ това въ 1875
г. се основава „Филхармоничевско
Дружество", на което капелмайсторъ е билъ чеха—Вилхелмъ. Въ
,1880 г. князъ Батембергъ е билъ
на обиколка въ Варна, придружаванъ отъ военна духова музика съ
капелмайсторъ чеха Тома Кулхави.
Музиката на Кулхави остава къмъ
8 п. полкъ, и Т. Кулхави е почналъ
да дава уроци по музика и тласъкъ
на любовтьта къмъ музиката. Въ
сжщото време се основава певче
ски хоръ, чийто първи регентъ е
билъ Трайловичъ и е пелъ въ чер
квата „Св. Арх. Михаилъ". Следъ
това Крумъ Малевъ е основалъ въ
училището хоръ, който е почналъ
да пее въ новопостроената църква
„Св. Богородица".
Първите фактори въ музикално
то възпитание въ трапа еж били
по това време черковния хоръ на
Кр. Малевъ и пуховата музика на
8"°п. п. съ Т. Кулхави.
СКОРО К Р . Малевъ е билъ преместенъ въ Ломъ, и илва като учитепь по пение С А. Бешковъ
въ 1892 г., който се е поелялъ всенело на музикалното лйло/усилилъ
черковния хооъ. написалъ маса ле
ки пшеници, които еж били пени
отъ малки деца. а самъ като""добъръ певецъ е давалъ концерти, и
по тоя начинъ музикалните сили
въ града значително нарастнали и
броя увеличилъ.
Въ 1894ггол. идва въ града ни»
. Лъжевъ, които основава свои
хоръ и между него и Бешковъ се
почва едно съревнование въ даване
концерти, разнобразяване на му
зиката и повдигане нейната стойно«-ть, като Лъжевъ е попхвърлилъ
идеята да се основе Музикално Д-во.
Въ 1896 г. идва пияниста—виртуозъ
на органъ, свършилъ Мюнхенската
музикална академия съ големъ музикаленъ успехъ — Н. Амирханианъ
Князевъ, който съ.своите даровити сестри образува ядката на единъ
музикаленъ кржжокъ, около кой
то се групиратъ всички музикални
сили въ града. Въ това време по
чва и проявлението на нашия съгражданинъ и даровитъ музикантъ
и лиригентъ на хоръ, композитора
Добри Христовъ, който е добилъ
градска степендия и билъ изпратенъ
на спеиализация въ Прага. Следъ
него въ 1901 г. диригентъ на цър
ковния хоръ става учителя Юр. Тодоровъ, който е далъ единъ силенъ
тласъкъ на музикалния вкусъ въ
града, обединилъ музикалния светъ
сума 521,796,291 лв. и направеното
облекчение 27 5%,.
А на основание новите поправки
и прибавки на законаЪтносно гаран
тите, менителите и пр., присмета
се едно ново увеличение на порт
фейла на Погас. каса.
Пущането въ обръщение облига
циите на касата ще облекчи чув
ствително паричния пазаръ и ще
съживи кредита. Тия облигации мо
гатъ да послужатъ като залогъ
предъ всички учреждения. Тв както
и купоните . имъ еж свободни отъ
всекакви данъци и такси.
Икономическите среди еж убеде
ни, че механизмътъ на Погас. Каса
ше функционира задоволително. При
това, въ всеки случай, изненадите
еж изключени, тъй като. отъ една
страна, погасителните облигации на
касата с ъ гарантирани отъ доста
тъчните вноски на двата държавни
налога, а отъ друга, Б.Н.Б. и Б.З.
К.Б. с ъ ангажирани и взематъ уча
стие въ управлението й.

Брой 4

Стр. 3.

.Варненски Коренякъ*

I
и премного заслужилъ на музикал Д-ръ К. Караджовъ.
ното дело като неуморимъ работ" ,'
* * ** " "'*•$ . 4 ^ "*' ~*
никъ на това поле.
*
Въ 1904 г. Добри Христовъ се
г ' * *
- в
връща отъ Прага, като заварва,
Л '- '""'
Мнозина си въобразяватъ, че ку- •
като капелмайсторъ на 8 п. п. вече рортъ значи животъ: ядене, пиене, •
..""«<.
,.
Ат. Марковъ, двамата съ голема гуляй и т. н.; обаче, тъ се много •
л <)
енергия и ентусиязмъ основаватъ лъжатъ, понеже тая дума произ- \
(Г , - ;,
1*
два тамбурашки оркестра: воененъ хожда отъ латинската сига, озна- ,
^
- т- .
- ^ . - •»•»
и граждански.
чава место за лечение или, най-ма- |
'
1
•Ч
1
Ч
V
^
Въ 1905 г. добива реаленъ из- лко, за грижи... около здрвето,
\тй%+ш**.Л+.*
: - ; - .* «•* ."
разъ и продължава своето съще разбира се.
^
V
^&
ствувание основано въ 1899 г. Му
И действително, на~курортъ отиV -?
зикално Д-во „Гусла" на което ди- ватъ хора, които иматъ да си лекуТабия „Ени куле"
ригентъ е билъ Д. Христовъ. а по ватъ или да лекуватъ НБКОЙ телеБивше турско укрепление около Аквариума.
сле Юрд. Тодоровъ. Това друже сенъ или болестенъ неджгъ, или
ство е събрало всички музикални пъкъ които требва да си отпочисили въ града, популяризирало мно натъ отъ положения презъ цела безразборното ядене и пиене, умора зето на Петъръ Рахневъ е отъ дего музиката и изпратило на свои година трудъ и получената отъ това (танци, всекидневни уморителни из ланъ камъкъ. Погребани еж знатни
средства НБКОЛКО музикални сили преумора.
лети ит. нЛ, безсъние и всичко въ тракийци отъ V в. пр. Хр. Втората
да следватъ аъ Европа и Русия.
А тъкмо гр. Варна, чрезъ своя обще онова, което би послужило е отъ римско време въ лозето на
Дружество „Гусла" е допринесло
умеренъ
климатъ, чистъ въздухъ, за обезсилването на лечението и Василъ Панчевъ съ живописно зиизвънредно много за усилвание на
за усилването на страданията имъ. данъ отъ червени тухли сводъ.
музикалния темпъ въ града, а сж- светло слънце, лечебенъ песъкъ и
Поради неспазването именно на
море,
чрезъ
своите
плувнали
въ
зе
9) Римскнятъ гюдопроводъ. Прощеврамено за въздиганетона музи
тия
толкова необходими условия на
кални таланти, като Петъръ Рай- ленина хубави околности, отпочивни на тоя режимъ на живение въ ку каранъ въ времето на Антонинусъ
станции, китни лозя съ многобройни
Пиусъ (139—161 г.), което се вижда
чевъ и Сава Савовъ.
вили, кьошкове и изобилни овошки рорта, ние чуваме често оплаквания отъ единъ възпоменателенъ надче
болни,
дошли
за
поправяне,
обле
Въ 1906 г. начело на струния и грозде, напълно отговаря на всич
оркестъръ се постави талантливия ки изисквания и условия за единъ кчение, се връщали ужъ въ много писъ за първи пжть четемъ, че Вар
Рафаелъ Франки, а регентъ на хо истински курортъ. Та много права по-лошо състояние отъ онова, въ на се е казвала Одесосъ. Градътъ
ра е билъ пакъ Добри Христовъ; е била полската писателка Г-жа което еж биле при пристигането си е ималъ три водопровода, отъ които
главниятъ почвалъ отъ с. Кестеричъ
двамата еж дали още по-силенъ Ядвига Грудзинска, като казала за тукъ.
и вървелъ по билото на Ташлжтласъкъ на музиката, защото освенъ Варна: „Благослвенъ е тоя градъ,
А това важи не само за болните,
уредбата на хора и оркестъра, по гдето всички преуморени, изтощени но и за здравите, дошле тукъ да си тепе, местн. Ачиларъ и се спущалъ
следния — Д. Хрисговъ далъ и свои отъ всекидневната работа и отро отпочинатъ. Те, всички," ядатъ, пиятъ презъ местн. „Сотира" край казар
мите въ грапа, дето 'въ двора на
композиции.
вени отъ въздуха на големия градъ безразборно, каквото имъ попадне, девическата гимназия имало глаВъ тоя оркестъръ се проявява и организми ще намерятъ забравата и безъ всЪкакъвъ редъ, ходятъ по венъ резервуаръ. Запазени'"сж биД-ръ К. Тодоровъ, днешния уред- и лечението подъ влиянието на юж цели дни"на излети, а вечерь танцу- горни устойки въ водопровода съ
никъ на Радио-Варна, тогава уче- ното слънце, на чудесното море и ватъ по дансинги или скитатъ изъ напрЪчно сечение 40/40 см. образу
никъ, който е основалъ свой ма- свежия въздухъ."
улиците на града до единъ много вани отъ текущата презъ вековете
лъкъ ученически хоръ. Следъ свър
напредналъ
часъ на нощьта, като ис- варовита вода.
Единствено, прочее, последствие
шването на гимназията К. Тодоровъ отъ целите за идване въ Варнен катъ да 'конкуриратъ или най-мал
заминава за Вюрцбургъ и се връ ския "курортъ е / ' ч е истинския ку- ко да подражаватъ на ония здрави
/0) Влйдислтова могила. Единъ
ща съ докторска титла, поставя се рортистъ требва освенъ лечението хора, които еж дошли'тукъ самогза отъ най-старите гробни паметници,
на чело на всички музикални сили си да си наложи, известенъ начинъ резвлечение, убиване на време и останалъ отъ траките презъ V в.
въ града, основава свой струненъ на живене, известенъ начинъ на харчене на пари, за да разходятъ пр. Хр. е Мешели-тепе— сега Мав
оркестъръ и симфонично д-во, ка хранене, известенъ рижимъ. И ето своя $р1ееу, като Англичаните по золея на Краль Владиславъ. Гроб
то дава редица концерти.
света.Такивато хора безспорно забо- ницата намираща се подъ могилата
защо:
ляватъ още повече, прибавяйки мно е строена отъ деланъ белъ варовВъ 1907 г. идва Ал. Кръстевъ,
Нека за това, ние разгледаме
който е билъ неуморимъ ратникъ тукъ,на бързо кои именно страдания го пжти къмъ'основната си болесть никъ безъ спояване съ хоросгжъ,
въ полето на музикта. направилъ какво могатъ очаква отъ нашия ку и друга, макаръ и временно, спосо- солидна подземна постройка. Раз
некои промени въ църковния хоръ рортъ, и то при какви именно условия бтвуваща да я усложни и усили копката на могилата не е оконча
и самъ е композиралъ музикални 1) Отслабналите, по една или друга още повече. А такава, на първо мес телна въпреки, че целата източна
то е стомахочревното разстройство, половина на могилата бе разчисте^
творби.
причина, рахитиците, скрофулоз"•---отадъ това идатъ редица музи ните, страдащите отъ възпаление което болните обикновено отдаватъ на за изграждането на^мавзолея'.
кални сили, — капелмайсторигв Ф. на трахеобронхитичните жлези, ле било на климата, било на лошата примеръ, източниятъ входъ на тра
Свобода, В. Павелъ, Г. Поповъ, а жащите отъ бронхобелодробни бо храна, било, най-после, на некоя кийската гробница, който ще е навъ по-ново време изпъкватъ Ив. лести дошли еж да потърсятъ по- несжществующа епидемическа (?) верно сводестъ съ специална ка
Стефановъ, Д. Младеновъ съ свои мощь отъ морския климатъ и въз болесть. както бе, преди 2 или 3 менна или бронзова врата лежи
те симфонични концерти, г-ца Н. духъ; 2) Страдащите отъ местна години писалъ единъ нашъ умникъ подъ почвата неразкритъ. Сжщо и
Драсова (сега г-жа Караджова) и (на кожата, костите, перитонеума отъ Варна! Та такива именно случаи малката могила до Владиславовата
др. и най-нови Н. Найденовъ се и пр.) туберколоза, отъ болестите еж дали основание на заинтересу не е разкопана и проучена, за да
мейство Попови — Сл. Поповъ, ка на обмената (подагра, затлъстяване, вани чужденци да зачернятъ нашия се натъкнемъ поне случайно на
пелмайсторъ А. Наумовъ, П. Каса- захарна болесть и др.) отъ разши курортъ предъ външния светъ, за тъй многотърсения Владиславовъ
бовъ, К. Кировъ, Ив Стойменовъ, рение на вените (варици); бездет- да отклонятъ прииждането на чуж- гробъ.
учителите по музика, Пр. Дюкмед- кините, страдащите отъ нередовна денци-курортисти въ Варна.
11) Аладжа манастиръ. Това е
жиевъ, г-ца К. Пенкова, Хар. Киря- менструация, отъ разните маточни
Ето защо, прочее, споредъ насъ, пещеренъ манастиръ съ фрески на
ковъ и В. Поповъ, диригентъ на болести подлежащи на морелечене; всеки пристигващъ въ Варна ку- светци отъ 1-то българско царство.
певченския хоръ «Морски звуци", 3) Страдащите отъ закрита бело рортистъ би требвало най-напредъ Между техъ личатъ „Св. Богороди
основано преди 10-на години.
дробна туберколоза, такава на гър да се съветва съ некой лвкарь за ца", „Свети Петъръ" и др. Обаче
Въ 1919 г. се основа «Оперетна лото, на бъбреците, на перитонеума своята болесть и за режима, който тази света обитель, наречена .Света
Дружба" съ диригентъ Д. Младе (особенно съ воднянка), отъ разни требва да води, за да получи иска Троица", е съществувала още презъ
новъ, адм. директоръ П. Преславски, туберколозни язви; слабите и отпа- ното излекуване или облекчение. А ония тежки за християните време
хормайсторъ Ал. Кръстевъ, който нали деца иматъ нужда отъ слън- ще требва той да следва съ голе на. когато мнозина отъ техъ еж
показа, че въ Варна има маса та целечение; 4) Страдащите вслед ма точность и съ благоговение, тъй намерили мъченическата си смърть.
лантливи музиканти, които заеха ствие преумора, умствена и душевна, да кажемъ, да изпълнява лекарски Тогава въ Одесосъ еж загинали
т е предписания, за да се оправдае и светите Амплий, Мелетинъ и Доровидни места въ Софийския музи- търсящи место за почивка.
постигне цельта на идването му тукъ, тей Тирски. Манастирътъ е с лужилъ
каленъ свегь.
Е, добре, требва ли такива болни,
Въ 1931 г. пъкъ се основа «Вар пристигнали веднажъ на самото ме за което направилъ толкова трудь за прибежище на христовите после
ненската Градска Опера" подъ ху сто, гдето се нздяватъ да намерятъ и е похарчилъ толкова пари. Въ про- дователи и огнище на Християн
дожественото ръководство на из спасение, да живеятъ при СЪЩИТЕ, тивенъ случай, нека той не обвиня ството. Споредъ Черковно-християнвестния оперенъ певецъ Ст. Маке при каквито еж живели до сега, ва нищо и никого, а, за дето не е ското предание по гвзи места е
донски и първия диригентъ на Дър условия, а не требва ли покрай под получилъ никаква помощь или му пропозедвалъ Апостолъ Андрей,
жавната опера Т. Хаджиевъ съ ди лагането си на климатолечение, се влошило състоянието, нека се братъ на Апостолъ Петра, чийто
ригенти Д. Младеновъ, П. Каса- въздухолечение, м о р е л ъ ч е н и е , сърди на себе си и на своето твър образъ е изобразенъ на скалата на
Аладжа манастиръ и до день днебовъ и Г. Поповъ, като се изне слънцелечение, почивнолечение, да доглавие!
шенъ може да се види, понеже е
соха оперите: «Цвета" отъ М-го Г. си нагласятъ живота съобразно
добре запазенъ.
Ятанасовъ, «Травията" и «Севил нуждите на ^следваното отъ техъ
Никола Стателовъ
ския бръснарь", съ гастроли отъ лъчение?
12) Тске Караачъ, Некога тази
^Ьфийската държавна опера и месМБСТНОСТЬ е била обитавана отъ
Не ще съмнение, разбира се, че те
Ж\\ сили.
предисторически човъкъ отъ Неотребва да си наложатъ единъ жи
г
лита. Изобилна вода, гора и есте
Отъ неколко пъкъ години въ Вар вотъ, съобразенъ съ условията за
ствени хълмове за укрепления и
на ставатъ музикални тържества, поскорошно излекуване или най(Продължение отъ бр. 2).
защита на селището. Презъ 1-то
на котио се събира елита на музи малко, облекчаване страданията,
калния светъ въ нашата страна и които с ъ го накарали да потърси
7) МогплнтЪ—Галата. Петь тра Българско царство е имало мана
се даватъ музикални творби на на варненския курортъ — животъ съ- кийски гробници могили строени стиръ, на който останките еж разши и чужди компонисти, изпълня стоящъЗ се, главно, въ отбегването 1000 години преди Христа. Интере криватъ. Намерените старо-българвани съ идеална вещина и техника^.
сни и скжпи сжрове и накити еж ски сребърни монети отъ царъ СвяТакива юбилейни—беха по случай
намерени при разкопките. Жалко, тослазъ (1295—1322 год.), Михаилъ
10 годишнината имъ и тазгодишни К* Тодоровъ.
че т^зи паметници отъ този дре- Шишманъ (1323—1330 г ) и Иванъ
те тържества изнесени съ необикТова е въ много кратки черти венъ народъ еж напустнати и се Александъръ съ сина му Михзилъ
новенъ замахъ отъ Царския Симфо- историята на музикалното развитие разрушаватъ отъ времето. Дори из (1331—1355). Главната находка въ
ниченъ воененъ оркестъръ съ шефъ въ Варна. И безъ това малкото копите не еж заринати отново за тази местность, намерена въ лозето
—диригентъ Проф. Саша Поповъ и место не ни дава възможность да да се звкриятъ и запазятъ отъ ру- на Д. Мановъ е оловния печатъ съ
надписа на Цррь Борисъ, който се
съ 'участието на проф. П. Влади- посочимъ на редица оше талантли шение могилите.
пази въ музе^, като най-старъ писгеровъ, проф. Славко Поповъ, Ел
ви и способни наши музикални си
[Иововичъ-Ковачевска, Н. Ковачева- ли, които чуваме при разни кон
8) Ачплйръ. Две зидани подземни менъ паметникъ отъ 1-вото българ
Шавлова, Вл. Трандафиловъ и Д-ръ церти или микрофона на радиото. гробници, отъ които едната въ ло ско царство.
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Значението на археомигашЪ памет
ници отъ стария Одесосъ.
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СГр. 4 .
Изброените до тукъ старини въ
гр. Варна и околностьта еж оста
тъци отъ изчезнали епохи отъ исто
рията на нашия градъ.
Всека една отъ тези старини го
вори красноречиво съ своя НБМЪ
езикъ за големите борби на знай
ни и незнайци народи и племена,
които като морските вълни с ъ се
надигали и хвърляли съ устремъ
върху скалната твърдина на трай
ната човешка цивилизация, за да я
надминатъ,—но тя е оставала здра
ва да показва пътя за бъдните
времена.
За бележитите старини въ Варна
необходимо е съответните инсти
тути и власти да направятъ възмож
ното, за да се разчистятъ и обзаведатъ,за да привличатъ вниманието
на гостите безъ да ги отблъскватъ
съ своята нечистота и недостжпность. Напримеръ Аспаруховата ку
ла — единъ значителенъ и цененъ
паметникъ отъ Юстинианово време
съ своите подземни ходове и зали
ше стане най-посещаваната старина
въ града. Особено, следъ като се
окончателно почистятъ и електрифициратъ подземните постройки и
се нареди една сбирка отъ прабъл
гарската епоха съ бюстовете на
хановете Аспарухъ, Крумъ, Омортагъ, Тервелъ и другите, ние ще
създадемъ единъ музеенъ уникумъ
за привличане учени и любители.
Изброявайки бележитите старини
въ града, не можемъ да отминемъ
Варненския Археологически музей,
който съ своята богата сбирка е
първи въ България и известенъ въ
чужбина на учените археолози. Музеягь е гордостьта на града, и пър
вата грижа на интелигентния чужленецъ, когато посети Варна, е же
ланието му да се упознае съ бита
и културата на българина, като
разгледа на първо место музея,
старините и другите забележителни
м-*зста. За това требва да сме вичвги готови да задоволимъ любоз' телностьта и любопитството на
петите чужденци и наши, като ета
пните направимъ достъпни и добре
.^кламирани. Не е излишно да се
л"ялатъ брошурни-илюстрации на
• -ра Варна съ снимки и картини
ъ най-древно време до днесъ.

цинъ еждебенъ актъ, издаденъ въ гр. Варна преди
158 години.
(Изъ архивата на Кр. Ив. Мирски).
^рботата се отнася до учредяване
•жфъ и определяее условията на
•жфа, които по Божия промисъль
прочетоха предъ мень смирений
-ч Фераипъ, Варненски законенъ
. тя, който е станалъ такъвъ пъкъ
силата на Всевишнаго, отъ ко• -1 черпи наставления и Богъ на
•• !ките хора и на правоверните
юлмани.
(печатъ) Ферандъ Яли.
" ! пжде волята и желанието на
;кия пророкъ Мохамеда, която
клатела и пъзпроизводителя на
я зселенски миръ и който е
!ррпаемъ източникъ на всички
•"нктини за онези правоверни,
• ч',и за бъдещето, та правятъ
Т''~дни де "а, придържаещи се
яйность отъ неговите святи
тенни вдъхновения и отпра
ви ежеминутно своите си мо" къмъ този Великъ Пророкъ,
в Кчно ще владее и заповедцт.лата вселенна и на небец зйто е щедъръ и милостивъ
своя правовЪренъ мюсюлмангръ. Аминъ!
• а се напише и издаде тоя
юпоучителенъ и еждебенъ
.ричината и поводъ е било
.плето:
очестивия Нухи ага Халиловъ,
нг. махалата „Чйушъ-Заде"
Варна, зъ заседанието на
.1Я еждъ — въ приежтетвие•чзчачения за мютевския вър
•.уозначения вакжвъ, Кара
•1 •--Ахмедовъ, той (Нухи) иза и устно изрече така: „Азъ

: йствителенъ стопанинъ на
леярски (мумджийски) дю-
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.Варненски Коренякъ*
кянъ, който е билъ една моя редов
на собственость, находящъ се въ
махалата пКасйбь-хане" въ речения
градъ
Този ми дюкянъ, съ
всичките му права и принадлежно
сти, доброволно и въ името на Все
вишнаго, вечно го завещавамъ, ваквирамъ го до веки съ следующите
условия: означения леярски дюкянъ
да се дава подъ наемъ съ приличенъ наемъ, петнадесеть гроша отъ
получения наемъ да се изразходватъ, посредствомъ мютевелията, за
поправка на водопроводите на чеш
мата, която отново постронхъ до
гробищата въ назипаемата махала
и
въ случай, че некоя го
тМусалла ,
дина не се изискватъ поправки, то
тези 15 гроша да се съхраняватъ
а когато дотръбва пъкъ да се изразходватъ за поправка; петь гроша
отъ наема да се дава за масло за
запалване кандилата на минарето
на джамията „Инадие", а въ свещениятъ нощь, празднуема се, да
се палятъ кандилата, единъ грошъ
да се дава на лицата, които извършватъ тая служба, четири гроша да
се даватъ отъ челедьта ми на оня
мютевелия, който изпълнява обязаностьта на мютевеликъ, а остатъка
отъ наема да остане за менъ соб
ствено докато съмъ живъ, а подиръ
смъртьта ми на челедьта ми, на
внуците ми, на правнуците ми, отъ
колено на колено, на потомците ми
като този остатъкъ се разделя меж
ду техъ по равна часть. При това
заявявамъ, че до като съмъ азъ въ
животъ, до като съществува въ
менъ душата и бжде тя другарь на
телото ми, то съгласно условията,
да се считамъ азъ за стопанинъ,
следъ смъртьта ми стопанисването
да преминава на челедьта ми, на
внуците ми, правнуците ми, като
се счита обаче по първенство на
най-старший ми синъ. До като бжда
азъ живъ, да немамъ абсолютно
никакво право да видоизменявамъ,
променявамъ и преиначавамъ този
вакжфъ, а напротивъ този дюкянъ
предадохъ окончателно на речения
мютевелия, като и той, съобразно
съ завещанието го завзе и получи
и както другите вакжвски мютепелии, го стопаниса".
Това изречение следъ като се
потвърди отъ Свещения еждъ, то
завещательтъ, речений Нухи Ага
съобразно съ предписанията на на
шия великъ имаминъ Сарачъ Юмеръ
касающи се до завещание за нед
вижими стежания и на великия законоведецъ Абухали Нюманъ Сабитовъ заяви, че освенъ, че това
завещание е нецелесъобразно съ
догмите свещени на тези велики
законоводци имами, които еж ста
нали велики и блестящи звезди,
ржковедещи по науката за юрис
пруденцията (свещеното законоведство на мюсюлманите), но още и
това завещание не може да се счи
та действително, споредъ както то
е обусловено, защото то е завеща
ние по воля, и самъ завещателя за
себе си задържа право на употре
бление, а за унищожение за такова
завещание предписватъ тоже и дог
мите на великия Божи имаминъ
Мухамедъ Хасановъ и последователятъ му Билалъ Яховъ,—възъ осно
ва на това речения Нухи Ага каза:
„че се повръщалъ отъ това заве
щание и че обозначения дюгенъ си
го приемамъ обратно, като моя соб
ственость". Поменатия мютевелия
обаче въ отговора си каза: "Дей
ствително работата стои така, както
по-горе е обяснено; обаче азъ про
ся това завещание да се счита за
действително — възъ основание на
свещените догматически предписа
ния на имамина Абу Юсуфъ, това
завещание се счита действително,
като завещание единствено (първо
битно) и като вакжфъ наречено.
Вследствие на тези предписани све
щени догми, азъ прося да се из
даде решение, съ което да се при
знае за истинно и действително за
вещанието, направено отъ речения
завещатель споредъ гореизложени
те отъ него условия по този ва
кжфъ". Свещениятъ еждъ, следъ
като снимателно и всестранно про
чете и проуме съдържанието на

отъ името на Д-во „Коренякъ на
конгресистите отъ XIII конгресъна
Нац. Спортна Лига и на есперантистите по случай освещаване на
новооткрития имъ клубъ въ Варна.

предписаните отъ великите имами
догми, първите и последните, каса
ещи се за прямо до завещанията
и възъ основа на свещените дог
матически предписания отъ свеще
ната законоведна книга на имамина
Абу-Юсуфа, еждътъ реши: Речено
то завещание да се счита за закон
но и действително и така сжщо да
се считатъ за законни и действи
телни условията по него завещание,
определени отъ речения завеща
тель. Следователно казания вакжфъ
е действителенъ и законенъ вакжфъ
и като такъвъ, той не може да се
унищожи, ведоизмени и унищожи
до като съществува.
Написа се тоя завещателенъ актъ
днесъ 15 Зилхидже 1194 отъ Егира).
Свидетели: Благочестевий Шехъ—
Варненски проповедникъ Халилъ
Ефенди, Хаджи Хасанъ Ефенди,
първенци отъ сжщия градъ и други
повече отъ 20 души.

Граждани ни се оплакватъ, че
дадения отъ Варн. Община срокъ
за пренасяне костите отъ старите
гръцки гробища въ новите е много
кратт къ. Оплакването е оснавателно
и требва да се вземе подъ внима
ние отъ управата на Варн. Община,
Напоследъкъ на пазарния площадъ се направиха циментови сер
гии, които стоятъ неизползвани и
се обърнали на отходни места. Това
прави лошо впечатление.
По много улици на гр. Варна
има още разхвърлени бордюри,
стоящи отъ дълго време непоставени. Нека се побърза съ поставянето
имъ, защото скоро ще се привърши
строителния сезонъ.
Граждани отъ ул. „Арх. Панаретъ" запигватъ кога мисли об
щината да прокара канализация и
водопроводи. Нали за това се събо
риха доста кжщи, за да се подготви
улицата ?

ХРОНИКА
На варненцигв Д-ръ Коста Тодоровъ и Владю Трандафиловъ по
случай участието имъ въ музикал
ните и театрални тържества под
председателя на Д-во „Коренякъ"
г. Иор. Тодоровъ отъ името на дру
жеството поднесе букети.

5В. „ В а р н е н с и К о р е н я к ъ "
се издър;ка само отъ абонаменти —
25 лв. годишно. Умоляватъ се або
натите да не отказватъ на инкаса
тора изплащането на абонамента.

Членътъ на настоятелството
г. Хр. Мирски поднесе приветствия

Варна — царицата на Черно Море—трЪбва да
бжде посетена отъ всеки българинъ.
•да-яр^

|ж«»*!«)мк^ж>,1ле«ша«]*«н^^

Първа българска фабрика, дипломирана и получила ДВЕ
ПЪРВИ ПРЕМИИ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ отъ Пловдивската и
Варненската промишлени изложби п р е з ъ 1934 год.

Консуматори и домакини, изисквайте отъ Вашите
бакалиГсамо ОЛИО «.ЦОНЕВИ"» гордостьта на бъл
гарския пазаръ, удоволствие и рацость на всЯки домъ,
който има щастието да вкуси и да употрЯбява

олио ?„д©§*§ее!*"
Пазете здравето си, ОЛИО „ДОНЕВИ" е идеално
рафинирано, безъ киселини, безъ миризъ, приятенъ
вкусъ, не се пЯни, гори въ кандило.

©лио . . Д О Н Е В И**

Попове.

Доволенъ ще остане всЯки, който си закърпи
старитв и захвърлени чорапи въ

основана работилница презъ 1932 год. въ ВаОНЗ»

УЛ, 6-Й СеЛТеИЗРМЙ N 9 2 и въ клонъ работил
ницата въ С о ф и я . у л . Л ^ о о т с к а 8*91.33, и за
улеснение на клиентитЯ има представители за приемане
на чорапи въ следнитЯ градове:
Ешуа Адутъ, Пловцивъ
Аронъ"Самуиловъ, Русе
Янаки Верани, Бургазъ
Тодоръ Коларовъ, Търново
Моисъ Криспинъ, Плевенъ
Соломонъ Менахемовъ, Ломъ

«гж«

Братя Ахмакови, Шуменъ
Ружа Хесапчиава, Габрово
Тирагосъ Пилибосянъ,
Разградъ

Маг. „Брилянтъ", Г. Ореховица
Маеръ Рубеновъ, Казанлъкъ

Д^ЖЖЙШ:

йЕ

Печатница „ПросвЯшение" П. Зенгинозъ — Варна.
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