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Годежни, г-Ь.чални и скръбни из
вестия по 50 лв.
Малки обязления — 1 лв. на дума.

Урежда редшщионенъ комитетъ
f
Гл.' реданторъ: Д. Динитровъ.
Всички статии и други писма за вестника
се изпращатъ на главния редакторъ —
Д. Димитров* — Варна.

ГорЪ .глпвнт.%.,

НА КЙИЖДРСКИЯ СЪЮЗЪ
ВЪ Б..ЛГПРНЯ.'-

Администрацня — Варна.
Всички суми за вестника, съюзната каса и за
реклами сеизпращатъ до секретарь-касиера—
\
• Бр. Касжровъ, книжаръ — София. '

Търгуващи въдоаиа..

последните се взиматъотъ кни-1 с^вия. отъ казаните '„реформи",
гоиздателствата съ 25°/0. Е вие! н | малко светилници. ще .зами-.
Че частъ отъ нашето народно уКакъ върви работата? Това еж ,,известни" .господа, намирате жатъ. Но за това греха ще падне чителство
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ща.на колеги, .се разменятъ. Та вия? Къде е тукъ колегиално- си. И ще дойде пакъденв, ко дългъ, това ебезпорно. Нашия про-"
какъ върви — не лъже човекъ стьта? Къде с ъ запазени об-; гато на техно место други ще фесионаленъ вестникъ постоянно
да.; каже зле. Причините за то шите4ни интереси! Или вие* изникнатъ други с ъ ' още по изнася факти за това отклонение.
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дНека и ангросиста книжарь
Да>се боримъ противъ този наморнотоаи прашноглето, съ.не-.,
търпение очаквахме започва за създаването на книжарни при. решението си, да. продава чинъ на опазване децата, отъ кни— „кожодериг e нашъ дългъ
нето сна. учебния,.сезонъ, iза;да. ците при, гимназиите, и проги-, на дребно,,ч незабравя, че тези жари
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стите - книжари имъ .дадоха: Но намъ се иска да верваме, нашия градъ.
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своите •/иде. На -ще.разберемъ ли нещо... нето на тези училищни книжар кзкво нашите "интереси съ' и и блокчетата отъ книжарница X. Б.
Прогимназиалната учителка И-ва,
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съ пепеляви корици (непре
проклинатъ,
Горе главите, "колеги! Нека' менно пепеляви — инакъ просветата
носите целата •отговорность.!
каква» голема аномилия цари Съ своята алчность Вие става-i всички до единъ бъдемъ' наре страда!)
въ; книжната търговия на дре те!т1ричина за загниването на. дени подъ разветото професи-,
Учителъ единъ по пение поръчалъ
бно!
• , . • • • • цело едно съсловие.^на
учениците си непременно да си
онално • -знаме* на Книжарскиякупятъ тетрадки по нотно 1 пение
Многа -се —говори... и ..писа - . Съ: такива ; .; „търговци" ще съюзъ! •
само съ желти корици. (Знае той
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уши секащъ! с ъ .запушени та млада 'И крехка; лн6 малкото щи, усилия щегоплевимъ, ще мнение показватъ. че има някакви
не чуватъ, или се правятъ че време!' което Тя 'живее~: доказа,! го чиетимъ sa па RT-DBHM-H все< причини, които карагь учителите да
нито чуватъ, нито пъкъ искатъ4 че ""е -'годна' * да " с защищава! го чиетимъ, за да вървимъ всъ , предпочитатъ известна книжарница
напредъ и напредъ.
или да иматъ слабость къмъ изве-'
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Предупреждемие..
съсловиеРТе'Давагь^поводъша=н.«^/ашим«ш^, : когато почуетгледатъ своята просветна работа-, • а
Колегата Т. Ивановъ отъ Габрово' учениците да оставятъ да си набапубликата да мисли,, че кни- ватъ нейната сила. Затова ко-1
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като некой „по-благоразуменъ" е наше. Нека не ни отчайва .нка^ и ми • предложи търговска хар-.
книжарь може да т1родава тет-'• хаоса,с* койта? днесъ така се е тия.^Следъ; време получавамъ хар
радки • ртъз £ 100С"листа ..(хубаво•>загнездилъ въ.. търговците на тията рамбурсъ 925 лв. Отварямъ явместо 20C0 листа огъ по 4 стр.; Акцията на занаятчиите.
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Като съобщавамъ това на ко г.
ната
акция и поради тържественото :
сж^яа^поверватъг
че
още
отъ
^
нито
.училищните
.книжарници.
легите, поканвамъ, ги да бъдатъ обещание
г
на последните да ревизинито
закона
за
луксозните,
сто
предпазливи.
сев^хъщите: "известни" колеги
ратъ
данъчните
облагания и да проучатъ и удовлетворятъ всички оста
започнаха .да. правятъ. на- учеб ки, ще угасятъ онези светил
нали искания, е отложилъ акцията
Ревизия на облаганията.
ниците 2 3 % "отстъпка, когато ници, които още въ тъмната
епоха- на ^робството-.светеха,- та
за неопределено време. Rortferare-кирйль Икономмъ отъ - Д о р и И 'Свга. Т е ? ще^СВеТЯТЪ'
По поводъ оплакванията на щуВарна, въ -шоя печатань циркуляр»-до-«- до т о г а в а . . ДО ЖаТО • СВеТЪ СВв- менските-занаятчии и търговци проучилищата предлага: Счетоводните'книжа -•"
"
'
. •— приходна* ра»ходчв, яасоаа,: платежна - тува и до като върви човече - тивь тежките и несправедливи обла
e
и квитанционна по 10 лв. Янтрацентово ството* къмъ *прогресъ» и кул1; гания г. Министра на финансите
мастило I кач. литъръ 45 лв.; тетрадки 100
', командировалъ - специаленъ1 финан- хартии, луксозни подвързани теф
л. 7-50 лв., 8 листв 70 ст. Пастели 7 цв-Ъта— тура^Верно 'е, *че презъ' пери-' совъ инспекторъ да ревизира данъч- терчета винаги на складъ при
1*50 лв., кутия тебеширъ — 14 лв. Л на ода .на< изключителните време^ нитеюблагания-въ гр.Шумеиь.По- Ксений ^Атанасовъ книжарница
учебниците 10 на сто1.»тсшпк-. .въпреки. (
3-2
на, тежките данъци и послед- следния е започналъ ревизията си. .Конкуренция" Варна.
конгресното решение.
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Попивателни и амбалажни

Стр.

Ji-JL

„Книжарска зашита"

2.

Продължение отъ протоколите.

Григорчевъ. Говори за непоекпонностъта на Министра по този
въпросъ комуто е говорено и дока
зано за вредата отъ тези доставки.
Да се избере комисия, която да из
работи докладъ по ТОЗИ въпросъ и
сама да му го представи.
Попов>. Доказва, че държавните
доставки еж много по-скъпи и мудни.
Да се даде мандать на Управ. съ
ветъ по въпроса- Подържа мненинието на г. Григорчева. •
(Подложена на гласуване резолю
цията се прие.)
IV. Резолюция по учебниците.
Цветарски. Говори за малките
придобивки отъ миналата година по
този въпросъ. Свободната търговия
не е въ полза на книжара. Нема
смисълъ съюза да се занимава съ
въпроса по резолюцията.
Касабовъ. Сцепление и другарски
отношения требва да има помежду
ни, като се проникнемъ отъ мисъльта, че всеки отъ насъ требва
да живее. Може да е имало мина
лата година дефекти но требва да
се помъчимъ да ги отстранимъ.
Не можемъ да задължаваме скла
довете да даватъ всекиму учебници.
Складчици требва да си има всеки
книгоиздатель. Предлага да си оста
не въ сила миналогодишното реше
ние, като се обявява противъ резо
люцията, да се вмени на складчиците
да даватъ учебници и на останалите
книжари.
Григорчевъ. Книгоиздателствата
да даватъ въ малките градове на
единъ складчикъ, а въ големите на
на 2—3 книжари.
Димитровъ. Дефекти има по този
въпросъ. И миналогодишната резолюция не задоволява всички ни- До
6,
пожертвувания и непред- като съществува системата на пред
4,000.-- ставителството ще има недоволства.
видени
Да се махне взаимната зависимостъ
102,000.Всичко приходъ лв
на единъ книжаръ отъ други. По
Б. Разходъ.
принципъ да приемемъ свободната
1) За печвтъ и хартия на ве търговия.
стника
30,000,—
подържа мнението
2) Заплата на секретаръ-касиера наКехлибаровъ,
г.
Димитрова
—
свободна търго
30,000.3) Възнаграждение на главния вия по отношение на учебниците.
Гврввловъ. Изказва опасения че
редакторъ
18.000.така
ще се даде картъ-бланщъ на
редоктора
4) Хонораръ на пом.
книгоиздателствата,
които ще даватъ
6.000.- на всички и на кооперациите.
Смета,
5) Канцеларски
8.000.че
дерайлираме
отъ
въпросите
и
6) Възнагр. на упрвв, и контр. оставяме решението имъ на някой
б.ООО.— отъ вънъ.
съвети
4.000.—
7) Непредвидени
Председ. Предлага да се гласува
Всичко разходъ лв. 102,000. — резолюцията, като свободната тър
Гласуванъ бюджета се прие съ говия се допусне само за съюзните
книжари (приема се сь 38 гласа). ,.
пълно болшинство.
Гарваловъ. Въ тази резолюция
Председ. Предлага да се натова
ри бъдещия упрвв. съветъ да сези не се говори нищо за училищните
ра членовете по изменение на уста кооперации, които вредятъ много на
ва и групира всички мнения по из книжарите. Предлага да се гласува
менението му, които да представи отделна резолюция за училищните
кооперации.
въ идния конгресь.
1
Председ. Предлагамъ на гласу
(гласувано прие се сь болшинство).
М. Николовъ докладва приготве ване (приема се).
Николовъ, чете резолюция по
ните резолюции:
1. По забраната на луксозни пред правописа (гласувана приема се).
Димитровъ. Говори по повише
мети (гласувана приема се)
ние на пощенските марки, таксите
2. по Амбулантната търговия.
Левордашки. Да се включатъ въ за колетите, за превозване на път
резолюцията всички изказани мне ници и стоки и пр. Иска съ резолю
ния. Да се поканятъ и други про ция да се моли за намалението имъ.
(предложена на гласуване — ре
фесии въ борбата противъ амбуланзолюцията се прие).
тните търговци.
Препоръчва образуването на мест
(гласувана прие се.)
3. Резолюция по канцеларските ни сдружения, като всеки, който е
материали, каито доставя министер членъ на местното книжарско сдру
жение бъде членъ на съюза и об
ството.
Касабовъ. Да се изтъкне предъ ратно. (Приема се)
Пеевъ. Да не се задължаввть
Министерството, че съ тези доставки
ставагъ злоупотребления, че държа всичките членове на една и съща
вата вместо да печели ОТЪ техъ — фирма, които съ членове на съюза
губи. Още повече, като отнема на да получаватъ СЪЮЗНИЯ вестникъ, а
шите доходи, тя губи своите при да се получава само отъ единъ отъ
ходи отъ насъ въ данъци и пр. Не фирмата, (приема се)
Следва избора на настоятелството.
зависимо отъ резолюциите, Управ.
съветъ да събере данни и да посо
• — Край —
чи на Министера че надутите пера
не съ по причина на насъ, а отъ
Печатница и хромолитография
зле плащаните чиновници.
на П. Зенгиновъ—Варна.

Бр. Касъровъ чете доклада на
комисията по бюджета'
Будуровъ. Налостатъченъ е ве
стника съ излизането си два пъти
месечно. Предлага 3 пъти. Да се
плаща на редактора 18,000 лв. го
дишно. Хонорара да си остане 6,000
лева.
До 1 януарий да бъде седмичеиъ
вестника, a on» 1 януарии 1925 г.
двуседмиченъ.
Григорчевъ. Да се списва вестника както и до сега, но сбито. Зап
латата на главния редакторъ да бъде
18.000 лева.
Касабовъ. Да се предостави на
управителния съветъ той да разре
ши този въпросъ.
БУДУРОвъ. По принципъ да разрешимъ 3 пъти седмично, а управит. съветъ да нарежда кога и какъ.
Да се увеличи абонамента му на
100 лева.
Председ, чете 3-те предложения.
1) Да излиза 3 пъти по разпореж
дане на управителния съветъ — пре
дложение на Будуровъ.
2) Да излиза 2 пъти, както до сега,
ио сбито — предложение на Гри
горчевъ.
3) Да излиза 4 пъти седмично —
предложение на Николовъ.
(Гласувано прие се първото пре
дложение съ болшинство отъ 42
гласа.)
Председ. Да се приеме бюджета
изцело, какю следва:
Я. Приходъ.
Отъ членски вноски 29,000.—
абонаменти
42,000.—
реклами
3
18.000.—
устави
4'
1,000.5
забави и лотария 8,000.-
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САМ.

ПАтАКЪ,

ГЕОМЕТРИИТЕ
за I, II и 111 прогимназиални класове отъ П ; М а р т у п К О В ъ с ъ складирани единствено въ книгоиздателство
Д . ГОЛОВЪ — София, ул. .Иарь А с е н ъ " № 23. к ъ 
дето да се отправятъ поръчките. .
Отстъпка на книжарите 2 5 % съ пощенски раз
носки на Книгоиздателството, или 3 0 % съ разноски
за сметка на книжарите.
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За учебната 1924|25 год.
Тетрадки за краснописъ № Ка 1, 2. 3 и 4 Д. Грънчаровъ нето X •-••-• -J.
Езикови упражнения III отд.
Езикови упражнения IV ,,
Методика за бълг. езикъ
„
за селските училища
,,
на предметното учение
„
на гимнастика
всички ново и последно издание.
Портото за сметка на получателя.
Д. Григорчевъ
Книжарница .Млада Македония
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УЧЕБНИЦИ
Руска Граматика Буровъ, Железковъ и др. IV изд. 20.—
Руска Христоматия, отъ същите за V клась II изд. 7..—
Руски сборникъ (христоматия) за VI и VII класъ*. II издание
Железковъ
40.—
Руско-Български речникъ, джебенъ форматъ. отъ Д. Тодоровъ, подвързанъ
50.—
Латинска Христоматия, Дечевъ 4. I. Прозаици
27.—
Отъ Книжарницата на Чолаковъ
София, Бул. „Дондуковъ" 46
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Печатарска машина

диря да купя добре
запазена, форматъ
59 -— 84 или 7-2 63 — 95. Продавачите на такива да се
отнесатъ до централната книжарница ,,Нова Епоха"
Шуменъ.
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Книгоиздателство Дл. Посшевъ - София.
Подъ печатъ съ и ще се пуснать въ продажба най-късно
презъ Ноември следните книги:

Съчиненията на Хр. Ботйовъ
съчиненията на П. К. Яворовъ
съчиненията на Любенъ Каравеповъ
Половиятъ въпросъ огь форелъ
и много други книги.
Ще се предложатъ на г. г. книжарите при най-износни условия.
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ГРЪКОВОДСТВО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
ИЗЛЕЗЕ

отъ печатъ книгата

пълно практическо и теоритическо ръководство съ сборникъ отъ
упражнения мимически-пластични игри, свободни игри, балети, балетни сценки, хора, пробни.уроци и пр. съ 120 фигури, за първо
началните училища и прогимназии.
Отъ АиГелъ Д р у м е в ъ , учитель при Варнгн. М. гимназия.
Книгата e одобрена и препоръчана отъ Министерството на
Народното Просвещение СЪ окръжно № 10332 отъ 19 май 1914 г.
На книжари се прави 30% отстъпка при наложенъ платежъ.
Поръчките се адресирать до книжарница Димитровъ—Варна
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АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - СОФИЯ
__

КЛ ОНЪ-РУСЕ.

ФАБРИКА ЗА КНИЖНИ ИЗДЕЛИЯ
С К Л А Д О В Е ЗА ХАРТИИ И К Н И Ж А Р С К И П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И НА ЕДРО.
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