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С о ф и я , кооперативенъ търговски домъ <яря № 29

СЪБРАНИЕТО
на зеидейц дружби

въ Вариен. околия.
На 31 м. м. .сесъстоа въ
К а м б а н а " ! Инкасиране суми за София и околия
салона «Алкамръ» събрание
та, абониране за вестника и събиране на обявления. на дружбите въ Варненска
околия.
и реклами е възложено нему и на г-жа
За това събрание, сведения
та
дадени въ местния веетЗ А Г О Р К А Х Р И С Т О ЗА,
никъ с Варпен. Новини » ек
на служба въ сжщата Йге^ция.
неверни. Желателно, е випаги
когато печата иска даинформира читающата публика, да
проверява добре фактите и
1бонакентъ: зв година—80 лв; за 6 м-ца 40 лв.:
тогава да ги изнася.
у«бииа 16 ) лв.; Обявления— по споразумение.
ВЪ ВЯРНЛ
Пдресъ: .ЧЕРНОМОРСКА КАМБАНА"
Въ това околийско събра
Ето едно училище, въ което дъкъ ' отъ -прерфавателките
— Варна —
Урежда редакционеиъ к о м и т е т ъ Ш
обучението се ржководи отъ е- си, въпреки отливите й ус ние еж приежтетвували Георги
, Главент. редактор*: ИВ. ДИМНРЕВЪ
~" '
|. . L U J _ . n i l . r i j ; „ l . L-lLj'iil'L'.gg'OT'iii •niiMiMwi.i i4iH.ii.i. m n.
зуити, представители на ка пехи и поведешн;'. твърдятъ, марковъ и Георги Иордановъ.
толическата черква.
че тя не е могла да понесе Преди да се даде думата на
При редакцията ни се откри агенция, която ше
Какъ
тамъ
обучаватъ,какъ
та«и
жестокость ;.н позоръ, техъ, най-напредъ околийско
доставя на йнтересующит-в с е :
тамъ
възпитаватъ
варненското
вследствие
което[се умопо- то настоятелство си е подало
1) Ш е в ь ш и п л е т а ч н и м а ш и н и „ Б р и т а н и я ' ; Листитй за предстоящите
гражданство
не
знае
нищо
мрачила
и
е поегнала най оставката по настояване ва
общински избори.
2) Велисопеди „ Г ь о р г ш е " , Продажбата имъ
за това, нито даже гЪзи, кои после на живота (i, II при са делегатите и вместо него съ
ще става в ъ брой или на срочни изплащания по
Както винаги, така и сега то иматъ нещастието да учать
мото следствие с *е потвар- бранието е избрало времененъ,
споразумение.
листите за предстоящите об*; децата си въ тази школа, чуж
комитетъ, подъ, председател!
дило с&щото nin }.'••
3) Сжщо така в ъ скоро време ще достави т р и - щински избори еж много. За да на съвременната наука и
Този случаи, Kino и редъ ството на стария сдружен!
х и и о с к о п и (уреди за изследване месото на закла що? — Много лесно обяснимо, възпитание. Едва напоследъкъ,
други които ние внаемъ отъ земледелецъ Тодоръ Андреевь
ния добитъкъ).
— всички ех тукъ кандидати и то много случайно, ние
миналото, ни възаущаватъ и отъ с. Аджемлеръ (Варненско)
4) П о ж а р о г а с и т е л и — ржчни, удобни за Bct- за общински съветници, като. узнахме, че ученичките въ
за
лишенъ пжть |датъ да ни Единъ членъ отъ бившето на
ка кжша, домакинство, занаятчия, земледЬлицъ и пр. почнете отъ Трошовата маха то8и пансионъ се зле третипотвърдятъ
факт;, че това стоятелство, на когото име
5) П и ш у щ а м а ш и н а — нова германска сис ла и свършете до квартала ратъ отъ възпитателните си.
училище въ нищ< *,;не се от то премълчаваме'. за сега, не
тема т и п ъ „Адлеръ" опростотворена, зарава и до- «Сесъ Севмесъ» и отъ Кадър* Жертва на подобно третиране
е искалъ да се подчина на вобаба до Добруджанския квар- е станала удавената ученичка личава отъ сре; вовековната
стжпна за всекиго.
езуитска школа, йротивъ коя- та на болшинството и сеот,6) Доставя всички о б р а в ц и , ф о р м у л я р а и талъ — когото срещнете, за отъ II класъ Марийка Дарак
питайте го, той ще ви отгоч чиева, споредъ както, съобщи то векове се бор ха нредста- тегли отъ настоятелсото.
к н и ж а за о б щ и н и т е , училищата и читалищата.
вителпгЬ на рене авса, рефор
Това е направило мне
7) Извършва б ъ р з о и п о л о ж и т е л н о всякак ворн безъ колебание, че е баща й въ местния печатъ
мацията
и
всички
съвремепи
лошо
впечатление на прйса
ви справки", * ходатайства и застжпничества предъ кандидатъ за кметъ Щастли
Преподавателките
й
побър
педагози.
f
ствуващитЬ.
Председател
всички Министерства, Дирекции, Върх. См. Палата, ва Варна! Безъ хлЬбъ може заха да се оправдаятъ, че т4 Ирестжпление вт )щатъ днесъ'на временния комитетъ д;
да остане, но не и безъ кметъ;
специалния и административенъ сждъ.
не ех виновни ни най малко българи, които, s [аейки всич думата следъ това на Гео
8) Ускорява, ходатайствува и се справя съ п е н - кандидати има колкото си ще за този нещастенъ случай; ко това, изпра (атъ_ своите Иордановъ (бившъ секрет;
с и и т ъ . Всички пенсионери, които се нуждаятъ мо- те. . . Може и на други гра|! почти сжщо каза и француе- деца въ подоби"; училища, * на внмледелевия съюзъ) ко
гатъ да проверятъ резултатите на нашата работа. дове и села да услужи въ то кия консулъвъ публикуваното отрицаващи наша & пационал-'ме е казалъ нищо сжм^ес»»
В с е к а справка и ходатайство се извършва сре ва отношение, ако не могат^ си обяснение въ единъ отъ нашкола, въ коят! единственно 'но, а се е нахвърлилъ п
да намерят?, подходящо лищ*.
щу предварително внесени 100 лева.
за кметъ.
' местните вестници. А роди- българските дец| f ногатъ да ' тивъ члеиа отъ пост. притш
9) Щ е имаме на.складъ винаги пресна негазителитв, които много добре получатъистинск вбразование -на Земл. Съюзъ и народ, пр
При тъй многото кандидати
рина и г а з и р а н а Горнобанска минерална вода.
знаятъ, че тЬхпата дъщеря е и възпитане.
t;
'ставитель Георги Марков».
З а първн пжть в ъ Варна се открива агенция, за общински съветници, но? била зле третирана напосле-1
1Аграриенъ.
'което се е доста изложм\
която с ъ своята добре уредена информационна служ литическигЬ организации .въ
'предъ делегатитп на о\
ба и връзки с ъ София да бжде полезна на нуждаю- града ни еж. определили следч
лийскипт дружЗи, *£*о
нитв листи:
Щ И Г Б и интересуващите се отъ бързи ходатайства
Съобщава ниелнъ доброду-[останали съ У^У L
-•«А-.- -/Л н «таха-на- ЗСШМЕИ- жг$.-гСъГПасИО--протоколното
Hftt'acf^Vr.Vri*4ecTBa."
лед^лски дружби въ града, на решение на скотовъдния съ шенъ й много чесяга селянинъ>Георги ИорданШъ~нТТЩавъ^
отъ с. В-Ьичанъ-Провадийско,^
снователнотстроенъ
Ив. Димиревъ.
чело на която feat: г. Стам- ветъ при Държав. подвижна че преди извепвЬрене отива | е не0
Г
и Марю»ъ.
г
«, „,„,,
*< болиевъ, г. Инженеръ Вож- земледелска катедра и посто при единъ Провйийски а д в о - . ™
ковъ u г .Димитръ Христовъ. янната комисия, ще се пред кать, когото заГодилъ да го] На неоснователни^ оовивения и некоректно държание
2. Листата на демократи приеме обша проверка на защищаза въ ежла.
Така нарича общозраж- партизанипт имъ и пр.
—
Много
сгмъ|занятъ,
£pyц
а Георга Иордановъ, Георги
ческия сговоръ, която: се во мжжките разплодници въ се
гарю,
иу
казалъ
той,
да
о
™
|
данския блопъ политическиж
е отовориАЪ сполата на Варненски окржгъ
И сега привърженицитгъ ди отъ г. Никола Поповъ.
дешъ
при
колегам
ми,
той
ще
-^
,* пЛгть е
т » котерии, които so обра- на тчъзи фатални котерии
3. Листата на кореняците,
к о й н о и за mW
За цельта еж назначени отъ
T
* ГИС
вуватъ: фалирали народни живпятъ съ сжщитгъ разби които ще действуватъ само 1 т. м. комисии и негодните свърши тая р а б о к т о в а и с т о - \
ргглъ селянина. Изатази обик- • докааалъ предъ соруокенитп
ци, нтполщ грабливи либе рания за управлението на стоятелпо. въ изборите, водена мж.жки разплодници ще се новена защита № зпплаттъ*аемледюлци въ Варненска орали, отцепници демократи общината.
колия, че неговитгъ такти
отъ съответните 1000 лева!
о т ъ г Парасковъ, г. Теохаревъ кастриратъ
Добре
си
наре|<д8тъ
работи
и малка група съ болна ам
чески разбирания еж прави
ветеринарни органи.
Вдъхновени отъ подлипт и г. Ив. Стойновъ.
тези
адвокати.
Д«есъ
заняти,
биция радикали.
u подходящи за момента, въ
народняци, тгъ се стремятъ
4. Листата на трудовия блокъ
Тази провврка е основната
утре
не
могатъ,
но
това
не
имъ.„ ,.тяъ .
а
Каква е въ действител- чрезъ събрания, печатай де (комунисти и техни бивши и най-важна мерка по отно
пречи
човала
си
сь
брашно
да'
който
Земледюмкия
съмо
ность силата на тгъзи ко- магогия да спечелятъ народ- другари — псевдоземледелци). шение преуспеване и подобре
пълнятъ.
| | поставенъ на животь,като
терии, се вижда достатъчно ното довкрие. Никога, обаче, Лицата, който илизатъ въ та нието па скотовъдството, като А нещастниятъ; селянинъ, че'
оргаполитико-икономическа
отъ съветницитт, които тгъ това ниъма да бжде въ Вар зи мега, не вдъхватъ никак се определи доброкачестве- иема да плати и въ мизерия Нца
живее, на това те не обръщатъ ; В*?,'
„. събоанието коимаха въ последния общин на! Само печалния споменъ во доверие иа гражданството
ъ вр
ностьта на разплодниците и' никакво внимание.
. ;;
асуВане
отъ
тгъхната
егоистична
и
п
еж
известни
като
разруши
ски съветъ:
се
отстранятъ
негодните
таДо
като
у
насъ|въгвятъ
такагато
с»
сложили
на
гл
у
котерийна политика ще ос телни елементи,
Народняци — 2
кива.
работите, нема да ее тури край въпроса за конгресит*, з»
тане въ народната душа,
5. Листата па широките со
Либерали —^ 1
По тозп случай обръщаме. на «лекото
теглр.
\конгреса състоялъ се на и^
която
не
малко
е
страдала
циалисти
пачело
съ
Михалъ
Радикали
— 1 (избранъ
внимание иа населението да! Въс.Марково!-- Варненско!е гласувалъ само е «и» ^
отъ аемледюлци, еснафи и и продължава да страда отъ Стефановъ (шйвачъ). .
погледне по сериозно на-това!преди известно време, 20 души!легатъ, а за другия
пагубната имъ политика.
6. Листата на демократи мероприятие и да се отзове|просветели селяни еж образу \24 нпколко делегати.
широки социалисти) и .
Болшинството отъ друж
И въпреки това, все пакъ ческата партия, която следъ своевременно и представи р а 8 . |ввла читалищно дружество.СъзДемократи — 3.
бите
еж се
егздгржали^
„
,
.
Л
™
*
.нание«,
по
инциатива
на
дейния
Л
се
намиратъ
журналисти
въ
като пречисти кариеристите
Това ли еж силнитгъ пар
еласуватъ,
но
на
много » плодниците
на
съответните
1Сиеръ-д*лсво$тмь
на
коо
К
тии въ града ни? — Отъ града ни, които служатъ на отъ своята срБда, излиза въ комисии.
перацията Стан',чо Петровъ.
япижби делегати^
друокои
36 души обгцински съветни тшхното егоистично и сата- тЬзн избори съ самостоятелна
Следъ като е бвдо отьрито чи тши
З
а
д
а
м
о
ж
е
да
се
во-ш
л
заявили
предъ събре
С
нинско
д)ъло,
което
не
ще
имъ
листа, иа чело на която е
ци, mm иматъ едва 8 съвет
талището, то е било озгмлено,
«*« чче
законния конефикасна
и'резултатна
борба
е
ззедно съ кооперацията, и з* нието,
а А ,-, я*
ника, които много случайно помогне да подобрятъ поло стария демократъ Димитъръ
съ епизоотитЬ по домашния [канрлизнране, обработване и по- жесъ е станалъ на 24 и въ
Ралчевъ.
спечелиханародното довщие. жението си, или най-малко Ил.
сяване н з
тази|зема еж бил» % ,*и* и че тактическо7 И листата на общограж- добитъкъ, главно сапа, тубер-!
Ката е била
тпхната — да закърпятъ скъсаниттъ
кулозата
и
др.
остри
такива,
изр»зходвани
20|00 лгва
па Георги Марданскйя блокъ (народняци, от
общинска политика въ мина си панталони. '
Въ този моме|гъ, когато на Тлеище
налага
се
съгласно
закона
за
Z
правдиво
и полезно за
Нека това знаятъ тгъзи цепници либерали, демократи
селението ва селото е било от
лото ? — Знае се това отъ
с.
в.
слушба,
да
се
извърши
Телипа^с^аоргапизация
дадено всецело |а това култур
всички: грабежи, фавориза-! продажници!
и малка групичка отъ радика
щателна дезинфекция на. ва- но дело, Гебедкенския фелд- __ землед. съюзъ.
Ции, облагодетелствуване иа!
ли). Гражданството е миого
мърсените обори н вещи въ шеръ е съставки актъ »а се
недоволно отъ котернигв, кои
лото," за гдето |о е прокопало
заразените огнища.
то образунатъ този блокъ, на
каиалъ за пресушаване блатис
А ва да може да се извър тото место. Колко смешно 1 Да
чело на който еж тъмните си
" Печатница
ли въ града ни — подлите на ши това има се нужда отъ отидешъ да сгфтяшъ гктъ из
Търсимъ>ангажиментъ отъ л е к а р ь на нае
подходящи
уреди
—
помпи
селяните
само
1а
това,
защото
4
родняци. За твхъ й всички дру
пръскачки, които окржжния те еж изко-али|1ган»лъ, който
мане новопроектиранъ санаториумъ, състо
ги малки групички, които влие елна
ветеринаренъ лекарь
необхо^мость не само
«лнць се отъ 40 стаи и други сервизи, близо
1 задължазатъ въ блока, трезвото и съз
да се направи обработваема поч
Варна
1ц) Горно-Банския пжть — срещу санитонателно гражданство заявява, ва общините, съставляващи вата въ землището на с. Мар Приема поржчки
ia на Д-ръ Крайселски. З а п и т в а н и я :
че тъма да гласува, защото ветеринарни лекарски и фелд ково, но едновременно и да се
^кВк^пена
l a " — София ул. „Екзархъ И о с и ф ъ "
то не желае да даде общи? шерски участъци,'да си паба- пресуша?ъ тези блатисти, м*ста,
нъ
които
мдаричнит*
ко
' й о д ъ отъ улица „Ц. Борисъ") за К .
рабс?Ш
ната въ ржцетгъ на гърцштъ ватъ кооперативно отъ сред мари най-много с< Pa3MH°*a.B8aL
ствата
на
бюджетите
по
една
и ттхнитп> потомци въ гра
такава за вейка лекарска и се запази селото ръ мр«» 0 - 0
да ни — народняцитп.
грижи, i e треб!
фелдшерска амбулатория.
нощем ие '
и Въ 'този ли скучай, когато тормозени ?'
сеЗнит* полагай хигиенични
завежда

А Г Е Н Ц И Я Т А на в-къ „ Ч е р н о г о р с к а

седмйчеиъ вестникь

Wl

lw

l[l

Душ на единъ варненецъ,

,. Селско гегда

етири силни

ащно за п^кАрм!

^в-втлиня'

Нететет рекламирайте въ в.
|1Ш?ШШРСКД КЯМБЯНЯ"

Печатница ДОтлш'! Варна Четете в. Черномор. Камбана

Положението.

Стопанска трибуна. '

жаща четйридесеть и три то
алетни принадлежности па мо
дерна жена. Кутията не била
по гол-вма отъ тридесетъ сан
тиметра височина и широчина,
а садържала всички необхо
дими тоалнтпи н4ща аа дам
ското облекло, рокля, манто,
комбинезонъ, чорапи и пр.
Модата и трибуната
Въ време на избирателната
кампания па жепигв канди
датки ва аиглийскнятъ парламектъ не би требвало да се
явяватъ предъ избирателите
въ светли, чорапи. Този съветъ билъ даденъ на лондон
ските жени въ едннъ отъ
последните предизборни ми
тинги.
Една отъ опитните жепи
казала :
— Жените, които ще изли
зай. съ речи, требва да бж,датъ действително добре обле
чени, но въ никой случай съ
твърде ярко и пикантно об
лекло. Светлите чорапи отвличатъ вниманието на пуб
ликата. Необходимо е слуша
телите да гледатъ лицето на
ораторката, а.не да се взи
рай. въ нейните молета и ко
калчета. За това най-добре е
да ее обличатъ въ черни и не
прозрачни чорапи.

кувани 30 пациенти, които
еж, се излекували до единъ.
Този способъ за лекуване
изисква сложна й трудна опе
рация, прп все че дава пологкителенъ резултат*.

ленти да си послужиха с%
всички средства да осуетятг
законния'копгресъ на земзе»
д4лския съюзъ, той се състоя
па Й4 япуарий въ Плевещ;
Ако действително сте сдру.
женъ земледелецъ; тр4бва да
се радвате, че следъ като
сдружените аемледелци вг'
страната отказаха да отидап
па състоялата се сбирка ка
17 януарий, посетиха масово
законния конгресъ на земдеделския съюзъ. състоялъ се
па 24 сзьщия мвсецъ.
Съ поздравъ
Ив. Димиревъ.

За торенето на лозята.
Лозата
требва да се тори
Колкото и да се отрича въ сгоаорянскитЪ c p t за
да
се
поддържа
ивправяость
ди, че не сжшествува никаква племенна борба в ъ
въ
живота
и
развитието
й.
сговора, спора между вестниците .Препорецъ" и
Тази работа се извършва у
Лжчъ", съ който напоследъкъ се занимава и бол
Новъ отвесно издигащъ се
насъ где повече, где по-малко,
шинството. говори достатъчно, че въ тази партия
аеропланъ
нъкжде никакъ.
борбите не еж стихнали и работих* тамъ не отиСъобщаватъ oil* Лопдонъ :
Торенето става съ оборски
ватъ ообре. И докато въ нея еж Народняцит-k и
инженеръ К. Мартинъ отъ
торъ, при все че последнигв
техните орждия около в. .Лжчъ", ние съ положи
Дюрбанъ следъ| тридесетъ го
години вече се говори за из
т е л н о с т можемъ да твърдимъ, че нема да се тури
дишни експерименти е поскуствени торове. Тукъ, обаче,
край на ГБЗИ борби въ демократическия сговоръ. требва да се припомни, че
строилъ аероплкиъ; който ще
Демократи и нароаняии ше продължаватъ да се ивползуването на оборния торъ
докара нъленъ^провратъ въ
борятъ за надмошие въ управлението, б е з ъ да дой- требва да се върши рааумно
въздухоплавателни0 Д * л °дагь до едно разбирателство.
["
и съ зпание. Защото не мал
Мартинъ твърди, У^ той е усОпозицията зорко следи ризвоя на тъзи борби цина и не на едно м4сто е»
пелъ да разреЩи' проблемата
въ сговора и не пропуща случай да изтъкне както торили и торятъ съ лошо прина отвесното поднгане. Неговъ парламента, така и въ печата, че разприте в ъ готвепъ и лошо спазеиъ обовиятъ йпаратъ е сжщо' така
Отъ 25 августъ до 3 сок
сговорянските среди увреждатъ на вжтрешната и ренъ торъ, ненавременно еж,
сигуреиъ, яато автомобила. темврий т. г. въ Братислава —
външна политика на България. Като таке, всички го поставяли въ лозята и не
КрилетЬ се къртятъ около Чехословашко ще се състои
опозиционни партии, намиратъ че е необходима една са. го заравяли веднага, а
една „регулярна осъи и чрезъ Дунавски международевъ па
нова и народна власть, подкрепена отъ всички поли всичко това е правело торетова се получава въздушенъ наир! /Презъ това време сесвиква тамъ II международна кон
т и ч е с к и организации въ страната: Само тези власть е, иието или непълно, безполез
отворъ, който улеснява, от ференция
за дървена индустрия.
която ше тури край на всички вжтрешни борби и но, или съ слаба полза.
весно да се издпга п слиза.
Тази годишния мостренъ
ше сплоти народа въ управлението, за да изтръгне
Тъй като благороднигЬ аме
Инженеръ Мартинъ е памеждународенъ
панаиръ въ гр,
страната отъ вжтрешното и външно тюшо положе рикански лози еж. много взи
тектиралъ изобретението си и Солуиъ ще се състои стъ 15 до
ние, въ което се намира сега.
скателви въ всЬко отношение,
вече е въ преговори съ не- 30 септемврий.
необходимо е да се обърне
колко чуждестранни фирми за
Отъ 5 д о 14 того въ Спишнай-сериозно внимание на тоавт<щобили.
ка Нова Весъ (Словашко) се
рението. За предпочитане е и
урежда изложба, въ която ще
обикновено лозята се торятъ
бждатъ застжпени индустрията,
веднажъ
на
2—3
години.
Ч&рли Чаплинъ и говоря- минното дело, занаятите, лесеiXp, Камбуровъ
въдството. земледелието и кул
щия филмъ.
Количеството
на
тора,
кое
италь), ЛЬсковецъ
турното дело на Словашко.
то требва да се употреби, е
Вестниците писаха вече, че
Земдедгдаото производство и кооперацията. различно, ващото е въ завиЧаплинъ решително се исказалъ
•индийци? mimmvn>mmmmut fmmmmmmpmtm
проткпъ говорящия филмъ. Вче-||
симость отъ разни условия и
ра той заягилъ за нзлпзаяето си •
Един* общъ повикг »а ето- този начинъ,* неговото млечно фактори, като качеството на
Получи се въ редакцията ни:
цев» и духовно обновление производство не би било до- самия торъ, естествената пло- Нов© ешоително средство отъ фирмата „Дружеството на
сбидипенкте артисти", което „La Jeunesse Bulgare" списание
раввася по всички краища брокачествено и следователно дородаость на земята, физи
при операции.
принадлежи на него, МериПнк- за лесно изучване френски езикъ
родната ни страна. И всЬ- търсено навсЬв&де. А ко- ческите свойства и механи
Въ конгреса на хирурзите фордъ, Дугласъ Фербанксъ, необходимо за учащи се и лю
новъ день, то8и ПОИИКЪ се операцията доставя не само ческия съставъ на почвата — Базелекиятъ ученъ професоръ Давидъ Грифитъ и др. Изли бители. Излиза всеки месещ.,
евръща въ една врещаща машините, но тя се гризи и за дали тя е лека или тежка, Д-ръ Хеншеиъ е направилъ зането йа Чаплинъ отъ дружес освенъ лет. вак. Год. Ш. 1929.
ада, която ваглушава пар-'паваръ на ароивведеиитЬмлъч- дали е по-малко или по-вече иввънредно интересно съобще твото се обяснява съ премина Годишенъ абонямеиъ: 75 лева
ването на дружеството на оби (за учащи се 65 лв.) Списание
йния шуиг, ивхиърля дряз- ни продукти! Бо този начинъ пропускателпа, суха или све« ние върху едннъ новъ препа- динените
артисти къмъ произ то е одобрено отъ Министер.
р$ от* всекидневния жи-^даиския селянинъ е осигорен-i а;а и пр. Така, иапрнмеръ, ,ратъ, който отлично действу- водството на гоаорящня филмъ. на народието просвещение съ
п ш кара хората на чер- и твърде много улеснепъ въ ако тора е добре приготвенъ, валъ като локално средство
Чарли Чгплииъ осневавй свое окржжно № 570 отъ 9.1.1914.
я труд*' да се чувстват* своята работа... И ако тамъ см-Ьта се безъ. особенъ огледъ за опояване. Това ново сред собствено дружество, което ос Препоръчваме го на читалищаи,
jro братя, и братски да си кооперацията е играла бла- на други фактори за добро
тава верио на великото „НЬмо
Кавказъ отъ С: Мечъ, № 31
ство произхожда отъ шииолино искуство".
Ш[Р*^
аа ивграждане готворна роля за стопански
на
.Малка Теоргафска «ибляооГвеиотб~"с¥" щастие. Така подемг, ва нашата страна по торена на декаръ- 3—4000#»ата група и.въразтворъ отъ
тека",
цена 8 лева. Изданиеш
1
на
.2000
предизвиква
пълна
тна п*ть не е елучаеяъ, |вече отъ вс4кога се налага килограма. Ако почвата е по
коопер.
книгоиздателство „Ака
нечувствителность, не уврежда
[ротивъ той се явява като' въвеждането ; на машинното лека и пропусклива, употре
ция".
До.
господинъ
на тъкхньта, нито пъкъ ос
1ДТКТ1- на дълго н >иьчи-' вемлед4лие. По-вече отъ всЬ- бява се по-вече торъ; ако се
Иванъ Велчевъ, адвокатъ Съ свойствения си лекъ и увтава последующи болки. Прогони
цельта
да
се
получи
по
лекателеиъ стилъ авторътъ иа
телно лутане по широкит* кога казвамъ, ващото комаса,
Провадия
Фесоръ Хепшенъ е опиталъ
тази книжка ни разказва, не са
вече
грозде,
наторява
се
постепи на яемата, н*що повече цията на вемята става дърЕ.
Г.
'
това
средство
въ
600
случаи.
мо величието и красотата иа
— той е последица отъ вултур- жавнически ;Въпросъ, нами- силно и т. п.
Въ
отговоръ
на
писаните
девстветите Кавказски планини,
Сзицотн
може
да
послужи
и
!
Въ идния брой ще продълното раввитне на народит* .. ращъ се въ крайната си фава
съ тъхните вечни снегове и лед
отъ
Васъ
редове
и
отпосле
за
при
дълбоки
операции.
Й ако отд-Ьлната лвчность е^на разрешение.' Е добре, до агимъ за начините на торене.
ници, съ техните стръмни ка|
УспЪшно лекуване на тубер- личавани съ червенъ молив* нари и страшни пропасти, а сж%
била слаба да превъзмогне като по рано се говореше, че
върху в. «Черноморска кам
л кулозата съ парафинъщо и съ пространните степя|
всички мжчнотий по-своя пхть, само разпок^саностьта паве
Въ конгреса на германски бана», дължа да кажа: въз-| простиращи се отъ двет% стра|
то колективната воля, ги е'мята е причина ва прнмитнв- Дамски тоалети въ ,иутия
те хирурви, бреславскиятъ питания и ивтелигентепъ чо- ии на гребена и иай-после ей
преодолявала твърде леко. Даното обработване на вемлед*
Знае се, че облеклото на Професоръ Хауке е паправилъ векъ, какъвто претендирате първобитния животъ, нрави Jf
обоснопа по конкретно своята'лието у ласъ, твърдение да- модерната «кека, макаръ и да
сензационни съобщения върху да бждете, не си служи ни обичаи на 45-техъ племена, кои
мисъль, ще си послужа съ*лечъ не отговарящо на истина- се облича прибрано, всичко
населяватъ този далечен*
лекуването на болни отъ бе кога съ подобни некрасивн то
европейската култура край.
npHwipa ва Дания—страната'та, защото не земята не позчо наедно пакъ тежи незна,
лодробна туберкулоза посред- средства. Колкото се отнася
която владве ил^чпия пазаръ'ляваше въвеждането па модер чително. Р.окля, манто, шапка
П. Захариевъ-Чемера —• Бордо състоялия се на 17 януа
на Англия, страната която не-нитв землед^лски орждия, а обуща, всичко наедно тежи ствомъ парафнпъ. Касае се
ко
Бърборко. Десеть сценки.
рий копгресъ па схществуюби се радвала на толкова бла-' мрака и невежеството, които често пзмги едва половинъки ga тъй наречените каверни
№ 1 библиотека «Детска сце
щия само въ въображението на". Илюстрована. Цена 10 ле
годенствне, ако не бълие тръг-'ca. господари на стопанския лограмъ, защото еж. изработени j дупчици, образувани въ . горВи .йемледелски съюзъ, азъ ва. Издание „Акация", 1Софня
1
нала по пхтя на кооператив- ни и политически жипотъ: |>тъ лека материя. Все пакъ нпгв крила на белите дробоното строителство. Единъ дре-'Днесъ, викана динамиката и големо е очудването, когато ве, които ее срещатъ въ болпи пакъ твърдя, че на горната ул. Витошка, 59.
Въ тази хубава и спретната
бенъ собетвеникъ или по-доб-' възхода на човешката нисъль тия дни въ Лоидонъ се е раз- отъ туберкулова въ напреднали дата се състоя въ Шевенъ книжка еж дздени 10 детски би
сбирката
на
амбицираните
ка
ре притежатель на 2-3 мл4ч- слабокултурнитъ народи ще глеждалъ процесъ, поради;случаи. Следъ отваряне на
тови сценки, пригодени за дет
ни крави не може да си до- загинатт, подъ ударигЬ на по кражба и на еждебната маса гръдната кухина се вкарвали риернсти, чужди на землед4л- ски теагъръ и забави. Превостави машина за масло и по силигЬ.
Следва. се намирала, корпусъ деликтн 600 до 1000 грама парифинъ. ския съюзъ.
ржчзна е отъ Министерството
Макаръ и тйзн фатални еле- на Народ, просвета.
— една дамска кутия съдър- По този начинъ сзь бвли ле-

КООПЕРАТИВНА ТРИБУНА

Кино м Театъ^ъ

наука и давотъ

OrEOpeiio писмо

енсцн е:

гта Цветова.

т% облачета. Полето, плоснало] Стоянъ я изгледа;
J смекчи. „Да не беше толкова
— Ами, ако ме открадне?-*!
снага, и гледаше сь голъми зе-' — У! Колко се е накичела! j хубава"! помисли си той. . . И сепна се Гана. Какво намислил»:
леаи очи.' Тя осещаше, какъ Тя го стрелна съ погледъ и «само излеко стисна ржцете, пу- Да му стана жена! Да се про
малка птичка пърхаше въ душа се оЗъна на страна.
стя съ цветята, съ полето! Не.
сяа гн и са злкани:
та й, пл-Ьскаше криле. Хей да
не никога 1 Азъ нъма да се *S'
—• Дай една китка!
—
Ще
те
открадна
!
Помни
и
ня. Искамъ да хвърча като птич
- Набери си!
м SPIWPS '
« е д м ж ь -криятъ моми съ дълги руси ко- мож« да лятна право къмъ си
хубако!
натЪ планини!
И Г ф е 3 р И СИ? и м а л а д т а
ките, иа воля. И тя се завъртя
Той се спусна, дръпна й цв%
— Не можешъ!
т е л н Г и з г Л е Г ^ : <T Т
моми^вце се заоt ДРуГарИ
з ъ т а ог,лаше
Отъ срещния баиръ, право тето и си тръгна.
—" Ще че открадна! Ще ми около тоягата.
Tif
5
~
п
Л
.
^
Р
но
настрана.
«•в се сепнаха, заглеждех« се
- Е?
срещу нея, свличеха се сънни
Тогава тя бързо се наведе, станешъ жянз. Азъ тебе ще те Излеко падаше драчъ. Плани'
и запримигваха
_ т* м „
T"fe на стадо овце, Тя се сеана взе камъкъ и го хвърли поди науча!
нит* се отд-Ьляха отъ синяН
1
— Првскачалъ ли е некой съ—
Сгояаъ! и са вслуша, -- ре му. Кзмакътъ го нааигна и
1ъ муся очотвали
краката
киситъ
н
го
дърпа
та.
мъгла, израстваха и забиван
—
Аха!
Никога.
отъ васъ тамъ въртела на Аз— Нека дърпатъ. Г*нка опи той свири! ПолетЬха меки топли удари в ь крака.
-- Умразштъ I Мразя те, мра чела въ моравото небе. По тй*
мака. А, Никола?
местото сь тоягата 'си. забу звуци. Сжгшъ малки сребърни
— Като ти дойда ?
зя те 1 -- викна Гана подире му нит* остри върхове виеха гнез
— Ей сгга пакъ мм а да го та
чи я близо до бр-вга и като се звънчета закъятехз. Пъхеиьта '— Е!
и се завтече къмъ малката дру- да страшни черни орли.
прескоча. Никола отговори гор- облегна на н пъргаво се въз отлжчаваше тиха нега и се прип
'
8)
яи?
Той
хвърли
ТОЙжина, която подкарвац.!е вече I Гена протегна ржка.
до и ничого не погледна,
ви и ско7и от,, лруГ(Г!Га страяа лнташг сь топлия трепегъ нз гага и и подгони. Духаше .са*ж'ь ««•»«•»•- сеяато
—
да
би
могла
д*
литяе
t
яобигькя
—•Хайде, да внлимъ. Ставайте! на pteara. '
сдрача. После, тя разпери криле, »«чериякг.. Той се спре и ги за
•
— Фу! Нзсмалко щ-Ьше да улови единъ! Ще го хваие аа
— Всички скочиха. Малките ._ И1
„, И! И вичахл радостно като волна чучилига, и прслет-Ь глеяп. И двет-в големи руптавн ми счупи ржцегЬ I
крилото и размаха въ въздуха, i
4
волов арчета р а з к р и , очи,, «чата.
кучета се слрЪха, наостриха ушн
«Малко /ю-голЬма да бйхь"... ей, тъй! И т я мислено си от-1
надъ полето.
й зар-ьмжаха. Той я настигна, А зяшо я той гледа съ такива мъщаваше иа Стояла.
"и, любопитни. Tt бързо cei Сжщо напр» (И и Никола
„..«.
J ~ Хгй, Стояне! Гана искаше Ьсвзнаяза
авет* ржце, ядосанъ очи? Защо не се сбиха?
iHaxi отъ хълиа и отидох» 1 —Гто.„ о -' D~
Воловете бавно стжпваха й
о!
ВоловетЬ!
се!да
му
изкаже,
да
му
извика
за>
и
гневгнъ.
зачервена, пов — Не, ядъ ме е на него t A
тз.н Мътнит^ вози б-felразнесе отда^чъ гласа На во-1качливо и 'д» отмине. Не ще! дигна- глава Тя,
тежките
имъ стжпки дигаха
и
го
изгледа
съ
гокакч»
хубаво
саири!
™ *о чллкочех*. Нааъ1ловйр1ето. . j
IТой е голЬмъ и я гледа не като л-Ьмитв си огнени очи Мялки
«гчшестуденъхладъ! - Тичай, 6р%!
|другитъ. Защо я той тъй гле- черии кичури коса падаха по ви Отново зап* кавала. Тихи и прашна мъгла. По зелената т»*яърби хвърляха ВпдО!5арч яата се разтичаха. 1 да? Това я стеснява и сякаш*сокото й чело Отъ пазвата й нежни звуци се. извиха и ид%Ха ва скачаха черни бръмбарче
при Гаиа, като кротка вечепна чакаха нощьта.
'ни свпчи. Н-Ька |Гана прескочи пакъ
{подчинява пА m
тя cе ou.inu,
волна, волна
(Ъ р*«ата
рпп.ята и
И |ПОДЧИНЯВа
u ^ . . . . - 'дъхаха набранит-Ь цв*тя. Извед1ъ свътъ щушпъше(тръгна по малката "-**** п«.1«^ »№/пп™мия ^vxъ на недоз- |нажъ, смръшенигъ вежд- ;^е от молитва. Едно малко скрито1
Край.
-..г..» пжтека. Па 1съ неукротимия аухъ на недоз«7"Р.»е.трепг*ше аъ т%й и
пуснаха, гн-Ьаната _.
|;«нина я разтила- даше мека приае'.поиаечерь,
г -, ЗадЪза1р%ла д%ва.
1
I свойта болкя.
„_ б-влиA-bn-J Стадото й препречи плтп.
мрежи,
|сип%ше румени багри. по

одова&иа.

