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Ражно за п%шри \ \
Търсимъ ангажиментъ отъ л е к а р ь за наемане на
новопроектиранъ санаториумъ, състояшъ се отъ
4 0 с т а и и нруги сервизи, близо до Горно Бански
пжть — срешу санаториума на Д-ръ Крайселски.
Запитвания: „ Н и в а " — С о ф и я ул „Екз. И о с и ф ъ "
10 (Входъ отъ ул. „Царь Борисъ*) за К.

въ РАБОТИЛНИЦАТА на
Независимъ седмиченъ вестнннъ
Урежда рздзкционенъ комитетъ

Аоонаментъ: за година—80 лв.; за 6 м,-ца40 лв ;
чужбина 160 лв,; Обявления—по споразумение.
Ядресъ: .ЧЕРНОМОРСКИ КЯМБЯНЯ"
— Варна —
^J^ttMJem» редакторъ: ИВ. ДИКИРЕВЪ

НИНО ЦАПАЛА
те

намерите най хубави и на износни цени
П А М Е Т Н И Ц И , О Г Р А Д А , БАЛКОНИ,
СТЖПМУШ^ х у д о ж е с т в е н а и з р а б о т к а .

УЛИЦД СОЛУНСКА № 32 — ВПРНАГ

Ив. Димиревъ.

-

щенъ понелите.|ь и владетель
Симеопъ е съдействувала не
само за развитието на българ
вкия езикъ и ^книжнина, но
И безъ петелъ съмва
и предстоящите всенародни тържества
въ постоянни войни съ съсе
Варн. земледел. катедра
На
8 т. м. общинския съЕдно племе или орда — пър- окончателно оежщесгвена отъ дите на България, най-често
прави
разпореждания чрезъ об
ветъ
се
събра
въ
зала
«СъедивобългаригЬ,; -отъ-хунски про- сина на ханъ Иресиянъ—Бо- съ византийците, той е уве
щинските кметове да оргаиизи1
нение
и
изХодъ"; за да избегне игото рисъ (852—889 год ), въ вре личилъ територията й и бъл.;
»
избра ново постоян- ратъ по-добре полската си стра
на появилите се тогава въ ме на когото стана и покръ гарскигЬ граници еж. стигна-' н 0 приежтетвие. За трети пжть жа тгзи година, тъй като из
ср^дн*: Дзйя лови. азиятски за стването на българите-едно ли на югъ — Архипелага, иа|б' ь избранъ за кметъ г. Ни- мръзването на посевите напра
ви щото да се наруши спазения
воеватели *г-хазарнте, е напус отъ крупните събития въ бъл изтокъ— Черно море, на се-1 к о п а П о п о в ъ .
нала ; приазовскигв си и чер гарската история, което е спо веръ—Влахия и на западъ до' Присжтствувахме и ние при редъ — на една страна да се
номорски жилища и се явила могнало , за окончателното Будима града(!;уда Неща), [избора и бЪхме свидетели на сеятъ зимни посеви и на друга
— пролетни. Тона изисква покъМъ срЪдата на VII в§ви на сливане на двата етнически 'Въ тия си граници Българ интересни сцени, които гово- големи грижи за запазване по
северо-източната',' граница на елементи—българския и сла рия е била една отъ великите! Р я т ъ достатъчно, че никои отъ севите отъ повреждане.
Вивантийската империя, въ вянския, да се преустрои бъл сили въ Европа и тогава,' политическитекотерии въ граЧрезъ общинските управле
днешната; Бесарабия, съ цель гарската държава съобразно презъ Симеоновата епоха, е | да ни не еж забравили нищо ния и селско стопанските коми
да търси земя и поселение. порядкипт
сжществуващи билъ прокаранъ националния старо, нито пъкъ еж научили тети е наредила земледелската
.'Т/Ьви: първобългари, въ спо тогава въ Византия, да влезе принципъ и въ духовния жи- иЪщо ноно. Такова впечатле катедра да се взематъ мерки
ние ни направиха при произве щото всичкия черничевъ листъ
разумение съ,' византийското България въ семейството на вотъ на българите.
да бжде използуванъ аа изхран
прдвителствр, скоро следъ това еврзрейскитгъ държави и уДесеть в'Ька се измииаха ждане избора само малките ване на буби.
еж се прехвърлили въ северо реди международнитгъ си отъ епохата, въ която царь котериики отъ общображданИздаденъ е хвърчащъ листъ
източния кжтъ на Балканския отношения съ тпхъ.
Симеонъ тури начало на това ския блокъ. Следъ като се отъ земледелската катедра, съ
убедиха, че н и к о г а , ние който се преканва населението
полуострови й еж се заселили
Къмъ това .народополезно велико Д'Ьло.
въ днешна Добруджа; като еж дЪло, както и изобщо-'ктлггь •• -Мгккаръ-;-.- обЖчо, да -ии ,дгв- шткъ.лочертаваме това>..т;Ьзи да засее повече кръвно цве
се. задължили да назятъ та стремежите на българските лятъ ивкове отъ Симеоновата малки котериики, на чело на кло, тъй като поради повреда
мошната граница на .импери ханове да обединятъ славя епоха, българския народъ и които стоятъ народняците, не- та на посевите тази година ще
има фуражна криза презъ зи
ята отъ- ново нахлуване на ните н ги слеятъ съ българите, днесъ цени тая трайна осно-!ма да нмъ се даде общинска- мата.
варварските народи.:
българските боляри еж се от- ва за национализиране на бъл та управа, техните водачи
' Възползувани отъ критиче насели винаги враждебно, по гарската държава, училище и излязоха еъ една колкото Земледелската катедра е
замолила Район. Съюзъ на ко
ското положение, което е пре неже виждали, че съ реали църква и обособяването на смешна, толкова и неуместна операциите да доставя бубено
жив4вала въ това време иа- зирането на тая идея, непре- българската славянска народ-[декларация, — че ще се въз- семе.
[държатъ да гласуватъ. Но и
точната империя въ борбите менно ще се тури край на ность.
При Варнен. окржж. зем.
си съ арабите подъ Цариградъ, !т4хното надмощие и привилеЗа да изрази своята призна-! безъ петель съмва •— общип-| катедра е открита изложба на
първобългаритЪ влезли въ кон- гировано положение надъ сла телность къмъ представительтъ скитв съветници на обшо-, образци—кжщи, обори, кочини,
на тая епоха — царь Симеонъ j гражданския блокъ се въздър- курници, и пр., която требва
тактъ съ мизийските и дакий- вянския едементъ.
да посетятъ всички селски сто
скитЬ, (влашките) славяни, съ
За да избвгнатъ това поло и всички дейци, които еж му съ-<жаха да гласуватъ, а това не пани и си избератъ планове за
които образували въ послед жение, т'Ь ех се номжчили действували да реаливира това попречи ни най-малко да си постройка на каквито и да би
ствие федеративенъ полити чрезъ сина .на ханъ Борисъ- велико дело, което е легнало избере общинския съветъ ново ло сгради, отъ които се нужчески съюзъ,- на чело на кой Владимиръ, презъ време на въ основите и на съвременна постоянно приежтетвие. Дапо даятъ стопанствата имъ.
До сега еж. порж.чяни отъ
то еж,' застанали пърнобълга- неговото управление, да въз България, на 15майвъ стра поне за напредъ когато то селските стопани около 60 пла
ритЬ ,' поради своята строга препятствувате на разпростра ната' ни се устройватъ всена почне да твори въ полза на на, които ще бждатъ застроени
града и населението му, да още тая пролеть.
воеана дисциплина и яка дър нението на християнството, но родни тържества.
Въ сжщия день ще се праз премини малко и н а т а на
не уснЬли: веднага като е
жавна организация.
'Първия' български ханъ Ис- узналъ топа Борисъ, той о'I. нува и 50 годишнината отъ народняцитЬ и ортаците имъ
и тогава техните общински съ
пефихъ е образувалъ тая дър- отстранилъ отъ. престола Вла-i нашето освобождение
Смъртьта на единъ вежава въ' 679 год., следъ като |димира и вземалъ наново уп-! Ето две епохи, презъ които ветници да изпълнятъ дълга
селякъ
е-нанесалъ въ съюзъ съ ела-j равлението въ рхцегЬ си. българския народъ е живелъ си, като престанатъ да
Мните поражение на аварите Така той е можалъ да довър- пепрекжепато въ борби и стре- партизешетвуватъ,
а Въ НюИоркъ почлналъ тия
принудилъ Византия да ши християнизирането на ела- j межи, за да образува своята да сътруднмчатъ на дни Тадъ — едва ли не най-по
карикатуристъ въ Съ
управа, пулярния
сключи, съ него . унизителенъ вянигЬ и българитЬ и създа-| държава и брани незавпеимо- общинската
единените Щати, чиито рисунки
де първитЬ С1авяно български стьта п.
щомъ като тя желае се появявали въ всички по го
миръ
-Новообразуваната българска, школи въ Преславския мона
Неми свидетели за тия ве да направи нещо аъ леми вестници въ течение на
държава, която е имала споя |стиръ и гр. Деволъ съ съдей- лики борЛи и стремежи на полза на града и на последните 30 години, ползува
ли се съ големъ успехъ и му
цбнтъръ въ лагера на Исне- стпието на изгонените отъ българския народъ еж и всич селението му.
създали име и слава.
раха—-'каспичанското плато Моравско ученици па св. Ки ки паметници, които се от
Тадъ—Томасъ Алозиусъ ДокРУСЕНСКИ
около с.Дбоба, е могла да се рилъ и Методи — Климентъ, криха напоследъкъ около древ
ганъ, отъ младини страдалъ отъ
ните български столици —
засили /.благодарение промени- Наумъ и Ангелари.
неизлечима болесть, която го
приковала за винаги на болничВъ сжщото почти напраи- Плиска, Мадара, Преславъ и
тЬ- нй византийския престолъ,
]иото кресло и при все това той
Предпочитайте
йпроврдени ''• съ граждански ление е продължилъ да рабо въ много други исторически
си останзлъ жизкерадостенъ и
испитанчте
вече
воъци, .цдсилията на българ- ти и малкия еннъ на ханъ местности, които дължи да
веселъ и влагалъ въ рисунките
по качество и лукс
еките,'ханове да обединятъ Борисъ — Симеонъ. следъ като види и познава ВСЕКИ бълга• си много иепристоренъ хуморъ.
Русаики кре
; Изображените отъ него лица
всички^.славяни и ги слеятъ е билъ провъзгласеиъ на Прес рпоъ, който обича родилата си.
вати
и други
той ги зкзялъ само по фотолавския
съборъ
(893
год.)
за
съ българите, за да премах
мебели
И; графии. Никога той не се оплакнатъ"етни?еския дуализмъ—|български князъ.
отъ фабричния склад У', валъ отъ болката си н умирай
сШвяйсйия й'българския еле-j Въ това време, за да се има ржчна продажба въ: Га
ки разправялъ на приятелите и
Бр. Габровски
i нзбЬгие вредното езическо вли- ра Гебедже, гара Сннд/Цъ,
домашните си весели анекдоти.
на ул. Габровска 25
Провадия,
Касничанъ.
Нови1 Формулирана на11-напредъ'яние, вЬроятно по настояване
Варна до гарата\ЩЛ идея етъ ханъ Телеригъ,'на ханъ Борисъ, е била пре- Пазаръ, Шуменъ, Ес:и ДжуЧетете и разпростраВинаги големъ изборъ.
ГпМчИла по широко приложе- мЬстена и българската столи- мая. Попово, Горна Ореховидявайте в-къ „Черно
ца, Търново, гара Джбово и Продажба на изплащане. морска камбана"
нифпри. енергичния и войн-'ца отъ А боба въ Иреславъ.
Цени фабрични
тШъ хан.ъЖрумъ.тя е била
Отъ тамъ великия и всемо- Ст-Загора.
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Думи на едииъ варненецъ.

ОРМЖНИ ВЕСТИ

Изъ цът светъ

КРЕВАТИ |
Р

Е
В
В, „Черноморска камбана" А
Т
И

.Черноморска Камбана'

оженнето

Стопанска трибуна Кооперот. трибуна

Стр.

2

-тл
Асеновецъ, Брвстово, Kapiv'
ново, Романя и др. въ Ново-За/
горска
околия се прави
много отдавна шосе, беаъ да
довършено до сега.
Очакватъ отдавна нещаст.
ните селяни да дойдатъ р».
ководни технически лица, ва
да се-довърши шосето, Кога
ли ще се изпратятъ? Ще следимъ дали тЬзи. отъ които за*
виси да наредятъ да се напра*
тятъ необходимите технически
,лица, ще направятъ потреби
ното, 8а да се тури край на
селското тегло въ тояадъпревх
вимата, когато селяните газятъ
до колени каль да отидатъ отъ
едно село на друго, или пъкъ
;
на работа.
'
-

Статистически данни за
Мухлявия дъхъ на виното
кооперациите
въ България
Мухлявия дъхъ на ииното
Споредъ данните изнесени
Напоследъкъ булевардния печатъ разтръби, че се получава или отъ мухляво
ш е стане реконструкция на кабинета. Съобши се грозде или по-често от мухляви отъ г. С. Боевъ, главенъ индори отъ с ъ ш и я печатъ, че при ср%шата на ми- сж,дове. Първото се избегна съ спекторъ по землед-Ьлието, въ
Бъл ария е имало последните
нистръ председателя г. Л я п ч е в ъ с ъ м-ръ Буровъ в ъ отделянето на мухлявото гроз години надъ 4400 кооперативни
Хисаря тоя въпросъ е б и л ъ разисквань.
де, а второто —- съ очистване организации отъ най-разнооб
Дали има n t u i o верно въ тЪзи съобщения на яа мухлявитъ* еждове преди разно естество Тв еж групира
•булевардния печатъ ние не знаемъ.
да се налива въ гЬхъ мъсть ни въ 12 съюза съ централи
макаръ и да еж зарегистрирани,
Втзрното, обаче, е, че тоя печатъ ежедневно или вино.
50 такива.
залъгва читателите си съ въпроса за реконструк
Следъ като е мухлясало ви
За земледълското производ
цията: днесъ пише, че тя ше стане; утре — опро ното, трЬбва да се взематъ ство иматъ, обаче, преко зна
вергава писаното; но кое е верно, това не могатъ мерки за премахване на мух- чение около 1500 кооперации
каза нито писачите на булеварния печатъ, най-мал лявостьта; колкото се може групирани къмъ 31 XII 1926 г.
кото т е х н и т е кореспонденти, които ги информиратъ по-рано отъ заразеното вино. наймного въ Общия сьюзъ на
по телефона отъ София.
,
, За» тая цель се препорхчва: българските земледелски ко
операции . (1089 Съ 92 399 чле
ft че промена въ управлението требва да стане,
1. чисто . маслиново или нове, отъ които 829 коопера
по този въпросъ две мнения не може да има. Как друго неутрално (безъ мирисъ) ции); въ Българската земледелва, обаче, промена? Ние мислимъ, че не се касае растително масло или 2. финно ска банка (1320 съ 195,412 ин
дивидуални и 1565 кооператив
за смена на лица в ъ кабинета, а » а е д н а н о в а отъ мутарда (горчица).
ни); къмъ Бълг. Центр. коопер.
власть, к о я т о д а и з х о ж д а о т ъ с р е д а т а на
При премахване съ масло баика (734 съ 310.203 членове); Произведена е анкета отъ
туктшния окржжеиъ училищенъ
всички п о л и т и ч е с к и партии, на к о и т о съ заразата се постжпва така: въ съюза и федерацията на инспекторъ
и делегата на мини
т р у д н и ч е с т в о т о е н е о б х о д и м о въ т о з и т о - преди всичко з а р а з е н о т о Популярните банки (23 съ 54155 стерството на народното про
м е н т ъ въ у п р а в л е н и е т о , к о г а т о п р е д с т о и вино се прехвърля незабавно, членове) и при Бълг. земледел. свещение по въпроса затрагичд а с е р е ш а в а т ъ р е д ъ въпроси о т ъ в ъ т р е - следъ забелязване мухала. въ дружество (съ 1061 индивиду мата кончина иа ученичката отъ
ш е н ъ и в ъ н ш е н ъ х а р а к т е р ъ , к о и т о е ж е ж д - съвършено чиста бъчва. Взе ални и 50 колективни членове). француския колежъ Марнйка
Общо Земледелските коопе Даракчиева.
'
б о н о с н и з а с т р а н а т а ни.
ма се около 500 гр. масло и рации
обгръщатъ надъ 200,000 Общественото мнение е вьзсе налива въ виното, като стопани нъ България. Напосле' мутено отъ изнесените при ан
Германия
предварително се отпразва отъ дъкъ се явиха въ селата и По кетата факти отъ ученичките
Поради пристрелката. която стана между кому схда. разбърква се 8—4 пж,ти пулярните банки, които еж би отъ сжщия колежъ и родите
нистите и полицията на първи м а й , с п о р е д ъ както презъ деня, а следъ това се ли въ 1926 год. 95 срещу 94 лите имъ, и то очаква съ не
съобщава француския вестникъ „Танъ", има 25 остава на покой. Следъ като градски. Споредъ изчисленията търпение да чуе думата на на
души убити и 50 ранени. Взематъ се всички мерки се успокои виното, маслото на Дирекцията на статистиката родните представители, каква
при погребението на убитите да не станатъ нови изплува на повърхностьта отъ презъ 1924 год. еж функцио мерки ще се взематъ да се тури
нирали 1983 кооперации, които край на тези средновековни
безредици. Тъй като германското правителство счи гдето може да се отдали или еж имали : - . ' . •
ЧУЖАИ училища въ страната ни.
та, че станалите безредици се д ъ л ж а т ъ на вмеша като се допълни бъчвата съ активъ
1,824.000,000 Въ предстоящите общин
телството на Москва в ъ в ъ т р е ш н и т е работи на Гер вино, вследствие на което ма капиталъ и делове 43,114,000 ски избори въ София, всички
12,488,000 земледелци еж се сноразумелн
мания, по тоя случай правителството е решило да слото ще излезе презъ враня- фондове
недвижими
имоти
395,312,000
да работятъ наеднв.
в р ъ ч и чрезъ своя пълномощ. министръ въ Москва та. или виното се претака въ
влогове
539,000,<)00 При това положение, всички
единъ протестъ на съветското правителство.
друга бъчва, вследствие на
мислятъ, че те ще иматъ гоч
което маслото ще остане на
лемъ успехъ въ азборите.
Англия
СелсКо
т
е
г
л
о
дъното, отъ гдето ежлцо може
Села, които страдатъ
Може да се счита за превършена работа на_ да се отдели. *
Днирснина. "
Не ведпажъсме обръщали
заседаюшата в ъ Лондонъ подкомисия, която бЪ на-'
Получи
се въ редакцията:
Съ Myfnapdno брашно се вниманието на министерството
товарена отъ Обществото на Народите да разгледа
Малкиятъ дърводелецъ, отъ
молбите на известни меншества и да изработи премахва мухала на виното, на земледелието, че все още Анри Пелие. № 33 отъ учени
единъ рапортъ за процедурата, която требва се при като съобразно силата на му има у насъ села съ незале- ческата библиотека „Заоави и
хала се вземе" 20 до 60 гр. сени възвишения. Такива села поука". Цена 5 лв. Издание на
ложи к ъ м ъ националните меншества.
въ Варненска околия еж,: Ге- „Акация", София ул. Витош
Английския, француския и италиянския деле за 100 литри вино.
ка 59.
Брашното се вари въ вода бедже, Марково, Таптъкъ, Ка- Получи се въ редакцията кн.
гати, следъ като с ъ разгледали маса молби, т е с ъ
се съгласили върху редактирането на рапорта, който около Yi часъ, следъ като се раюсеинъ и др., отъ песъчли IV—1929 год. отъ сп. .Лозар
имъ се искаше. Този рапортъ ше б ъ д е изпратенъ оставя на покой за утайване. вите възвишения на които, при ски прегледъ" — Плевеиъ (орводата се отделя и хвърля, а силенъ ветъръ, се отнася п§- ганъ на Българския лозарски
.на съвета на Обществото на Народите.
— София). РедакторъГ.
Макаръ и подкомисията презъ всичкото време само утайката се употребява. съкъ и се засипватъ засетите съюзъ
К. Червенковъ Год. абонамента
места.
Това
не
причинява
вре
Именно
тая
отайка
се
разми
на заседаването си да не е и з л е з а л а съ нито едно
60' лева.
съобщение, но всички верватъ, че с ъ вземати ре ва съ малко вино и после се да само на селските произво- Отъ натурфилософско четиво
шения отъ подкомисията, да се направятъ известни налива въ бъчвата съ виното, дители, но едновременно и па № 43 Проф. А. Бине — Мехаследъ което се разбърква и държавата.
низъмъ на мисленето. Преносъ
важни промени в ъ режима на меншествата.
Мъ
и следъ утайването се претаКато така, крайно време е К Ълия
експерименталната психонастанало да
се
взематъ
ме
f
'
Съпредговоръ отъ проф.
Р
ча въ друга бъчва.
А
F
Цена 10 лв, Издание
Въ работйднйтдата на великия ВЪЛГЛРШП), Следъ нретакането, ако ки и залесятъ тези пЬсачли- Златаровъ.
н а в А к а ц и я . _ София, ул. Винаходяша се на ъ г ъ л а на ул. „Владиславъ" и ул. нуждно виното се бистри съ ви места, за да не причиня- 'тошка 59.
*
„Ботева" се изработватъ суфрички, точилки, ков б^лтъкъ отъ яйце или чистъ ватъ повече вреди на посевите. Въ тази книжка Бине дава
и ясно изложение на схва
чези и разни мобели: скринове, гардероби, маси, желатинъ, въ зависимость отъ Кога ще се направи това сбито
щанията
си върху най-харак
бюфети и други дърводелски изделия на много това, дали виното е бвло или
шосе ?
терната проявява на душевните
червено.
;
Презъ селата: Картенъ, процеси — мисленото.
износни цени.
кухнята. Това отчуждаване про толкова по слаба става връзката тоя повикъ. Човечеството е ста
дължава все повече да се раз между жената и мжжа. Любо нало въ гастрономическо отно
ширява. Младото момиче днесъ вьта и стомаха се разделятъ шение по претенциозно и по кул
н/вма време да се занимава сь навъсени.
тивирано. Колкото по малъкъ
Кухнята и съвременните ж е н и
кухнята и разглежда готвеното, Друго едно забележително интересъ проявяватъ жените
Старата германска поговорка наука, естетика, но нематъ и като несериозна работа, която явление требва да се подчертае: къмъ яденето, толкова повече
казва: любовьта минава презъ понятие оть кухнята, която е накърнява нейните спортни и интереса иа мжжете за гастро- тоя интересъ расте въ мжжете
стомаха. Тази поговорка съдър стълба въ техния животъ. т е професионални амбиции. Затова номическата наука и практика, и често пжти поради това ста*
жа житейска мждрости и дчесъ мислятъ, че могатъ безъ това виждаме днешните момичета да за добро, тъй да кажемъ хубаво ватъ недоразуменията въ брака.
още не може да се оспори. искуство. Ще си взематъ добра еж антигястрономически на ядене, нараства все повече. Be Жената съ своя инстинкт*, съ
Това значи, че една разумна и готвачка и туй то Но това е строени. Въ техъ нема радость роятно войната е допринесла своите похватни ржце, съ своя
похватна жена може да привър големо заблуждение. Първо, за добре сложена трапеза. Те твърде много за този нараст- усуквощъ езикъ, требва да се
жи мжжа си чрезъ добрата защото добрите готвачки еж не се сещатъ да се създаде.ново вашъ интересъ къмъ гастроно- отдаде иа кухинарското искускухня и че трапезата играе го- реакость и второ най добрзта „художественко" меню, да раз- мическата. Презъ годините на тао за своето щастие, за това
л-вма и важна роля въ брака и готвачка иска директива, която ширятъ познанията си въ кули- лишенията, на еднообразната на съпруга си и тогава поговор
любовьта.
требва да й дава домакинята, иарегвото.да предадят нови пре х'ранз, последва грамадна реак ката, че любовьта минава презъ
Има ли тази поговорка, обаче а не готвачката да командва лести на трапезата Дасе ривържн, ция. Никога не еж излизали тол стомаха, пакъ ще има саоето
и днесъ още значение? Едва е въ кжщата. Какъ може да дава заинтересува и привлече мжжа. кова много готварски книги, значение, както въ миналите
за верване. Не че стомаха е на директива домакинята, когато Световните гйсгрономи твър- както а едъ войнатл Въ всички добри времена.
пусналъ ролята си въ любовни самата не познава готварското дятъ, че буржуазната кухня, страни се образуввтъ гастроноте афери на хората, но защото искуство, и тъй като липсва ди или тъй да се каже домашната, мичгски клубове и дружества,
Редакция и админи
днесъ жените и момичета еж се ректива кухнята става банална, народната кухня, запада, и ако а гастрономическата литература
мжжътъ
почва
да
се
отекчава,
се
следи
статистиката,
съ
запа
е
твърде
много
наводнила
напос
отказали отъ връзката и съеди
страция в. „Черно
нителната бръмка, която играе настжпи ли скука въ семейния дането на домашната кухня, съ ледък въ Фрнция. Големият брой
кухнята между мжжа и жената. животъ и тя е най опасния врагъ ужасъ и очудване се констан- иа тия книги показва какъвъ морска камбана", ул.
Днесъ се срещатъ големъ брой и неприятель на семейното ща тярва, че броя на нещастните е интереса на мжжете въ пое „Софрони" 14 срешу
бракове и разводите се увели ледно време за доброто ядене,
момичета, които еж добре въз стие.
питани, образовани и посветени Спорта и професията отдале чава. Колкото повече мжжа а това требва да дава подтикъ балканската бан^а. ?
въ много световки неща, спортъ, чиха и отчуждиха жената отъ търси яденето въ ресторантите, на жените, да се вслушатъ въ
Печ. „СВЪТЛИНП" •— Варна
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