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МОДЕРНМТЯ фабрика за консерви
1
„ЧЕРНО МОРЕ1шМ1«:
на

Ст.
капнтавовъ
IH.
.ЬШ.
Съобщава, че извънъ фабрикуваните
М:

консерви, фабрикува и праздни кутии
за консерви, всякакви количества нанай-износни цени отъ най-доброкачеч
4
.
ственна тенекия.

Думи наедяиъ варненгцъ

Нетато английский ученъ
прави —въ минвмтв 1Ш>ctrt?>
Вилхвлмъ Харвей елотнрилъ
Мазната н бозергянсиа
*Нито въ един»,нитОЛЪДРУ-^
нръвооб^ЩвнивтЬ^ въ 1613 9.,
Фиг9ра
на
единъ
швтарь.
гия
случай. Нито югааа.? нит«|,
f
есични ^негови ]съвременициHa 2 юний, когато ежегодно сега тези малки, много малки';
Сплредъ
последните
сведе
насятъ
спргмо-ЛхъГдиесъ,
.ко
уч$ни сщ се\:обяоили противъ ния, които, се получиха отъ
гато еж на власть националъ- се празднува годишнината на водачи еж иехокдалй'""* *•<
откритието] му.
» • , . Ромжния, положението на на църаниститъ, които j претвнди- нашия, поетъ- революционеръ щитавапи ' иароднигв/ общий-'
1 Един* отълтг[ъзи учени, въ шите сг народници—Добруджа- ратъ да бждатъ едно демокра Хр. Ботйовъ, въ мнозинството, ски и държавни китервеи».'•?•'• V\
се предъ неговия бюстъ Защо?—Защото те з обичат%
тична и свободолюбива партия, стекло
писмото HoeronQi този слу нци е тежко и непоносимо.
въ
морската
грарина, като съзЦиицвритв> • продължаватъ и при все това продължвватъ рехме мазната и базергянска себе си повече от»; народи
чай е писалъ на< Харвей,, го
да търпятъ неправдпе и жес фигура на единъ газетаръ, не и страната ни. \г;\*'У--"'-'-':\\
1
а не само упрецналъ за него свободно и безнаказано да за- токостите
на варварския ре- волно си спомнихме следния «Подобни политически парве
грабвай имотигв на беззащит
вата см/гьлость, но и му ка- ните добруджански селяни, жимъ. въведенъ въг българска
нюта, който еж недостойни: **
епитафъ отъ Хр. Ботйовъ*.
бждагь народни юдачи, заслушалъ i %следъ Аристотелъ ни отъ които едни малтретиратъ, Добруджа.
• f \
»Тукъ гине гол-Ьмъ патриотъ
кой не J мощ~ да'"; се ос- други убиватъ, безъ' да реа- Това е възмутително и <f»/f- — Редакторъ на „Народность" жатъ само презршие.
jfapo- Знаменитъ б-Ьше и идиотъ ;
млли 4а дойде*'.''";41П'Ч';'. гиратъ ромжнекигв власти про гарския ЗешедЪл^ки
тивъ- тази вандалщина.
денъ Сьюзъ трЬбЬщ да про И прочутъ само съ подлость".
Въиргьни упр/рцитгь .« за
Но романската жестокость; и тестира предъ ромжиското Съ този духовитъ надгрог Капитана, която симулира.
блуждението на този ученъ. егоизъмъ не спиратъ тукъ, а прабителетбо проп\\ивъ този бенъ надписъ, и още други За единъ зи^подпвлквв?,
некои пздобнй, Ботйовъ е ис- никъ, който прмъ последната
съвременната анатомия въз отиватъ н по-далечъ — нацио барбарски режимъ1
прие кръвообращението, като напъцъранисткото правителство Копие отъ този протесть да калъ да обезсмърти букурещ война е билъ де«ствующ*-' 'o*s
охолници и тепегъози. фицеръ— капиготь'въ IX ДИ";
научна, истина, и следъ Ари- умишлена забавя ратифици- изпрати за сведение/ на Меж ките
цирането на Хагските спогодби, дународното аграрно бюро въ които съ подлостьта и злосто- виаия, военния секитвреиъ ле-..
стотелъ^дойдоха много; рще по силата на които, требва да
рничеството си еж станали при карь Н. е разпраЦлъ ив едий^
учени, ноито,' благодарение се вдигне, секвестъра на бъл Прага, като! иска ; огъ пос чина да спре неговия в. „Бу- отъ нашите редактори' елвд^
' '
ниятъ възмутитепенъ случай!
OTHputuero на Харвей/ уста- гарските имоти, който ромжн- ледното да се гасгяпи, отъ дилникъ".
своя
страна,
за
науиитп>
съ
Защо
ли
Ботйовъ
сн
е
поаската
държава
неоснователно
.Презъ време м;'бовМтЬ; Tpf,
човиха, ред*- други
научни
за да се ползува отъ народници — добруд/нанци, вилъ трудъ да ги обезмъртява, зи капитаиъ огъ страх* набе»
ircTUHUf непознати за стари наложи,
техните наеми.
ноито по настоящемъ се тре* когато те продължавать и га отъ фронта и >|едно tit'wh».
'учени>^:^А/и--и^}У
^До~кога ще продължава тая тиратъ па-зле дори и отъ днесъ да сжществуватъ въ колко други подобни нв йвго»
;
7одобно ученитгь —• > съере- непрцвда? До кога ще търпятъ тивотнитпг; > ..''••'•«' ' Булгаристана и като въпрос го донесоха на исипка въ:пй>
ния газетаръ не подбиратъ верениятъ миданизноивнпь:#ш^
на
мекници на; Харвей се заб- добруджанки вандалщината
;
:
Правдолюбовъ
средства да спратъ излизането заретъ. Понеже лиаша « Д р Щ
лущдават%[днесг у, .?'насъ\ и цинцаригв:?^>'-: ^| •• .- _ ; ; •;
на идейни вестници, или пъкъ болни офицери, взъ (наредих%"
ИУтако
неч6в-Ьшн{
те
се
отИ
ЩивърщнмЩпь^няаеманрат
принудятъ съ двоите грабежи. дп^бжавшлтЩ ан,и, Я&' Ш
y-ttvwnutr ~cm^oyt^'^»trcvmrktri'trr"—
нЪкой кооперация
д Г иска74ивъ.състив на_'нощхп
че г/ь ся само • призвани да
квидация.| ;• ' .,i;' '•'..'* •"•"••'.':-'iv-> мисия,
влизаха
двама ординатори n^V
:
Кога ли българското племе кари и авъ,
упраяляватъ страната ^ни и
кио председаталь.?
Предъ много;добре посетено събрание миналия месецъ ще се отърве отъ тези базерследъ 'гпП^М:,мотеу
ни- въ театръ
.Ранковъ" член» на постоянното приежтетвие "на гяни, толуми й конски глави, Почвайки да преглеждам*
Пой да се оемлли да , дойде Зз*л1 съюзъ „Врабча №.1 и народния представитель Г е о р  на които все още се намиратъ болните сутрииьт», 'взъчявпеи
да дов^щтъ най-нап*
на власть, .^},';'.'. '" , - 'J4
г и М а р к о в ъ говори на тема;; „ЗемледЪлскотй управление идиоти въ нашата страна да ведахъ
;
редъ
«парализирания*капи;
И тана трп>6~ва'да" 'бяде,
и; днешното вжтрешно и вън- се кланятъ и имъ верватъ.
танъ,
когото
внесоха
н
поста
сюредъ тп>хъ,\защото сама
цнз попожамяе на България".
виха предъ Haci-^декарите. *
0% демократичесчия ,стоворъ
Въ своята речь изтъкна, че
Прегледоха го предвврйтап»
Пили '^йстинекитп,• 'общвствекаквото и да говорятъ политиПолитическите парвенюта: но * колегитъ ни, конто • кон
ници", гамъ.бцлъ* умът* на
нм%
ческитв противници на Земле- ' ч
4
въ Варна .*л;м^1 статираха, не t мрабъ;
България", там* били „голл
челския Съюзъ,
последния Где у насъ нема парвенюта? споделйхъ/'тяхното; ; мнение,
митгъ държавници"', тамъх би
презъ своето управление заз-г Навсекжде ще гй намерите— следъ което( запогвдахъ на kif
питана, който tmy/tupavucdij'
ли „родолюбивит/ъ българи",
драви''вятрешното положение по градове'й села,- гдето Tt стане и вземе мйнишкйа ето*
на България' и ' възстанови йзползува-п»'наивния български ежъ. Заставайки; мирно| npegif
,и. само тамъ
I,*
тамъ
престижа
й въ чужбина, бла народъ и доколкото могатъ се мене, ^'-азъ "му ;квзахъ;ч„лчИ#:
въ тазиi ергьда били „зрелйгодарение
което тя\бе приета вреждатъ «•:., . и трупатъ ог Ви- ли е- срамь,;?кап11Т*и^;
гл" „авторитетнит^' и »миромни богатства.
да бвгате отъ - Фроота и,
за членъ на Обществото на
Въ това отношение Варна
яеющит/ъ за родината ни по.
предъ
мене
Иародит/ь и ь,земяедллсното държи рекордъ. Тукъ полити симулирате
въ момента,^ квгвто Вашите
цитици"
правителство ;{ сключи една ческите 'парвенюта намиратъ войници, които cje обучавали
- Понеже всички почти сго
много по-изгодна\ спогодба най-добри условия да се про- си изпълняват* Д*»лга ?
щорйсти иматъ тгьзи разбира
по репарационния
въпръсъ, явятъ и използуватъ доверчи
Възмутенъ огь постжпката
мия, г/ь направиха -сами и
отколкото тази снмючена отъвите варненски граждани.
му, азъ го върнахъ на фронте
последнята кабинетна промгь- сговористкотО правителство, споредъ която ш,е плащаме Застанали начело на разните и подадохъ ведквгв рапорт*
политически партии въ града противъ него, "Л>*"ь основа на
нц, нато на млетото на по- 20 милиярда повече\
ни, т1ззи парвенюта беаъ поли които се заведе двло противъ
далигп, обтавнигп си мини
Въ края на рачь а си г Марковъ изтъкна лошата сто тическо минало, моралъ, кул
стри,,-поставиха други отъ панска, икономическа и финансова политика на еговористко- тура, популярность еж станали въпросния капитаиъ, когото
Военно полеви» «iwrw на 9-та
своята срп>да.
то правителство и те оежци, че е направило; недостатъчно за присмехъ дори и на децата дивизия оежди *<т 74t години
Тана реконструирания тре за омиротвзрение на странат-г. Тази му лоша вятрешна съ своята непоследователность строгъ тъмничечъ Затборш".
. Спираме тукъ, като обещавати
fii03jpu:rKJ
набинетъ политика е въ ejeuia степенъ причина да ;не бяде добре и кариеризъмъ. v. ...
Вънъ
отъ
това,
въ
техъ
н^ваме на читателите си, че за
далиТЦе> направи
подобре България и въ външно отношение.
1' ' ' '
ма нищо установено—нито идеи, сжщия този капитаиъ ще изнеЕто
защо,
завърши
той,
сговора
трлбва
да
си
иде,
ние въ управлението
и се
нито принципни, а се ржново- семъ още по възмутителни
облекчи народа
и страната Въ течение на 7 години той даде каквото" можеше да
дятъ винаги отъ" своя егои- деяния, извършени по-после
ни, ние имаме основание да даде. Новата власть тргьбва да бяде застяпена 6%ъ еди зъмъ и желание да използу отъ него.
се Съмняваме, нато вз-мамв нъ широноноалиционенъ набинетъ. ' • . . ; •
Всички приежтетвующи въ събранието останаха много ватъ своитпз партии за лпчни' Зеседанията на ш а в и т ш м
предъ видъ различнитп» глвдозол.м отъ тази речь. За втори пжть варненското гражда целии. , . .
Вища на /плпмената'' по нство можч да види е^чт тьй граисиозчо сьбрание, следъ
Ето манталитета на тЪзи ш в т ъ и а Б. Зем. съюп Ь1
тош^въпросъ:- едни еж за тоза юего ^устрои 8арн. журналистическо дружество на г-нъ политически «водачи", които
французите Много справедли
днешната стопачеко —финан- Ст. О м а р ч е в е к и , като се завърна отъ Ямерика.
Неотдавна управителния
Швшлитина
на правител го имат-Ьг„племената" на сго отъ естество да облекчатъ во наричатъ .парвенюта".
съветъ на ЗемледЪлски*
Неотдавна те бЪхи въ града
ството; други
ся привидно вора по управлението на стра тежкото вжтрешно и външнони въ блокъ съ хищната и съюзъ -Врабча № 1- при
лротиеъ нея; трети иснатъ ната, ние мислимъ,, че. ся положение на,страната.
мракобесна
народнящина. ключи заседанията си и
итопансни и финансови ре една сериозна пречка на пра
следъ
това
т%
апелираха
къмъ взема резолюция# която
Въ близкото- бядаще може
форми; четвърти ся за единъ вителството да предприеми би ще се убедятъ всички въ варненското '.'гражданство да се знае отъ всички.
отиде на митингь противъ ежКогато се е рааглежаврвШМъ на силната ряна т. в,
щата народнящина.
, , ,
каквито и да бипи по см/ьли нашето твърдениелъ
-въпроса за участието
Кога т-Ьзн парвенюта,'- кога
Qui virra, vera.l * •..,' Ч
РтГйтура и пр. и пр. ;
\ реформи,
или ако
напра
на
ЗемледЪлския съю»>,
тЬзи случайни водачи еж биле
Ив. Димиревъ.
Тъй шногото глздища, нои-\ ди нлн0и, тп> не ще бя^атъ

водачъ Георги Марковъ

На внимани^ на С о ф и й с к и я митро- предъ водитЬ на другите. мй«
въ политическите,Дорби, постави за цель — зам/ьс
нерални бани, защото освенъ
полйгъ г. г. Отефанъ»
г*лк,» ><«»„„..„..~,„.„»п.гАпянмята на съвета РЖ
заседанията
еж тьанв
аовористната
власть
соль съдържа въ погголемъ;
били доста бурнй^^йМ-- съ една народна власть.
Въ софийската епархия по настояшемъ се под- процентъ известни и неизвестни
Противниците (на полиТака гласуваната резе |визава, до колкото ии се простиратъ сведенията, Е- на науката метали, метапоиди и
волите имъ, както и всевъзмо
; тическото ; съгрувд Ичество люиия
който като безделникъ газове, които реките и" потоци-1
У Ж е Н И
4 K H
]Т
nJni^S Щ а д и т е | J S S H A „ ' S
Т
« » ' « « И И » б83Ъ ШР11.
те, вливайки се цъ морето,;
обравят>,
tлния сйвеЩ'Ж « 5 ; Й:Ц%
Ж ! S Iзаслу
? . _ - !!-f!
*
?
?
"
"
.
:
.
^
|
Х
порицавайки члена на уп о а и по цели дни изъ столичните улици и разни влвчатъ съ себе си отъ пла«
безукоризнени нините и сипеите, а сжщо и
ги към|» съюзаЦй^маиди равйтелнйя съветъ — г. локали да злосвови по адресъ на
и
чесгни
общественици.
Сжшиятъ
свешеникъ
е билъ каквото получачъ отъ , *айиснуждното число^ години Асенъ Буковъ, за
гдето уволненъ отъ една енория на Сливенската епархия,
ствените недра на морето и_
па бждгйъ н?п° ви ||леиове) си е т ю з в о л и л ъ въ после-,
слеаъ което той идва въ София да следва духов подморските дълбини.
Л Ь
еж напрввйлиу^|г.рх0йни ледйотб заседания > на съ-; ната академия. Бърже, обаче, се насища на нау
При тоЕа, морската *;»одг
усилия ша "убеаатъ *съвета, вета да оскърби селяните,
чната и привикналъ да убива времето си въ безде поглъща и. разнородните. слъ
че Зе^Яеделскй|^'.еШзъ! наричайки ги „невежи"*,
нчеви лжчи, които иявършватъ
|лие. съ голвми-молби и унижения той успива да въ огромните морски водни
требва(^айостоят|ййо >*аа •'Подобно държание не
участвува '^въ4" пШтйчее- сг*мо1но! правй и честь на се назначи за ефимерни въ едииъ монастиръ, гдето маси разни физйко—-химически
игумена, и целата прислуга не не еж могли да го процеси.или пъкъ се отразяввтъ
ките борби. -,--rc-:P:i?s>r-;~-- %дййъ' йнтелигентенъ чог
отъ повърхиоснота, благодаре
търпятъ. поради което той е билъ уволненъ.
Болшинството I членове векъ, за какъвто иска да
ние
което самото море и край
Вьпреки големите му прегрешения, какъ и
на управителния|*^ьветъ/ минег* Буковъ, но е и въ
брежието му съставляватъ най*,
чрезъ кого той е можалъ да се настани да живее богатото место за лечебни це
обаче, като констатирали, змутително,—че той, като
сега въ единъ отъ монастиритЬ на поверената Ви ли '. >>'•'• ' .'.-; ;•• :'\> :"-;< '•••}^ ;• '•;"
че тоза>.«езначитепно>мен- случайно попадналъ чоепархия, ние не знаемъ.
шество \<яе; преценявало* в е к ъ в ъ .управителния съ
Ето »ащо\ Варненските й о р «Знаемъ, обаче, като положително друго едно
г
5
бре полйтическйя|м'о менте, ветъ,' си е позволйлъ в а
кии ба?ни се тъй, много, пасе*
щаватъ ежегодно., Миналата
еж гл^сув^л^Л^Ь^Щия'- да оскърби ГБЗИ г селяни
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е
ГОДИЙВ, споредъ както ни се
въ полза ;.на прлитическр- -—-негови членове, които
осигурйлъ
съ
х|рана
и
квартира
въ
тази
света
обисъобщи отъ управлението на
то сътруаничеетбк като еж еж едни отъ основателите
баните, числото на посетители-'
възложили-ма постоянното на; Землеаелския с ъ ю з ъ те е стигнало близо половин*
И
което
е
най-възмутително,
че
той
си
е
позприежтетвйе па fee «спора •"'*По"тоз'и възмутителенъ случай
милионът/ градъгъ
е ималг
зумее „съ., г рпрзфионните гЬ еж отправили протестъ до пре- волилЪ с т ъ т а м ъ да отправи анатема к ъ м ъ една приходъ въ нрая на свяона
пяптии и «An^^Ji.™.^
|ДСвдателя на управителния съ- високоблагородна
и интелигентна госпожа,
за
i
партии^за.ооразране налветъ. ;
. , • • < - .
което редакцията ни притежава пйеменъ документъ около 300 • милиона лева, '•'•'"
По всичко изглежда, че Ле-;
едииъ-^локъпкойто jда си I
, И м е й к и в ъ предвидъ Ваше ..Високо ..Преосве
товна;Варна
и тая година «ще:
"ЪР
щенство'некиасивото държание на този свещеникът бжде добре посетена, въпреки^
КОГОТО БН2 МтОГО ДОбре ПОЗШИТе. молимъ направете повсеместната финансова кри
i-!'C"t )•
Иертдмнв^иечТ^токме въ това му покритие,, днесъ гер необходимото ра му се ; ваде заслуженото за това
за,- •.; \
•
•' ' ' ./:-'~Xj':V>^
•
една статия{,.. публикувана въ манските : -инвапиди, еж снаб'
му
дър^к^Ние
,
й
го
,
върнитЪ
въ
Сливенската
епа
Н^кой
чужденции,
Ьтъ йно«/
Софийсдйятъе^ерн
данйкъ'„Зо
дени съ-ржце и ;крака и се изра'1, |вг^нт?нДивнай;работа й ползуватъ,въ лроизаодегвою рхия, коя го той я напусналъ безъ разреитение и;се го далечйи страни,; еж е е ч е ;
последцн. хнауянй ^ткрития, като, всички работосп;собни. е установиль да живее вь Вашата епархия тоже пристигнали тукъ; други' пос
които „еж (1 .напращи,., пъкой • Въ една. колосална, електри безъ-разрешение, коета не е позволено да направи тоянно запитватъ курор^ЮтЬ
бюро при Варн. община »а от
германски лрбфеср (и,,,,.!
ческа юзина въ Дармщвдъ Ht- едно;духовно ?пице. • '
> >;
криването на баните* ,й какъ
. ".в* иъдфосна щ- иГ.се'.'; каз кои учени—техници еж. успели
биха могли да прекарат!», при"
ваше, че,,а>,една германска да прои»ведатъ дневно 21/, мифабрнка^з,Йастоя^к> рабо- лирна волта -електричество и нни, честни, дейни и познава време д 1 заработятъ мъ това по-големи удобства и ,,йзполтягъ 3Q01 j души, .хм йцй, които възпроизведагъ грамотевицата щи нуждйгеимъ .общественици. направление и допринесатъ зуаатъ рационално родното! ,JHK)
по нещо съ научните си из
' .'..';„!'''•/'.iv.v ••>.
добре .възнаграден!, ..ежедневВъ едно грамадно ...заведеиие Подобни дейци моте да даде следвания и- постижения за летовище.
Тъй като и товал-Ьто ще има
но прамт^ маса. HI у щ откри въ /Щуггардъ,. се пречиства само българснир.народъ,
бо
тия, който^лракти' сения „ гер- отг! химици всичкото млеко и рейки се за повече. права, обогатяване на българската много посетители -^'чужденци
: X. 0>. ;^ добре е Направила общинската'
иански_ч,гений,приулпи изпол- се дава,. на;>работниците въ свободи и просперитетъ.
\ наука. .
управа, като ,е назначила., за
зув« з а ^ д и ч в н; и е Ж , ' р р о и З - бутилки, премесенр,.'-,съ... какао
Къмъ този неговъ стремежъ
.водството^.„ч,',' '"' $'*'•'-' ' ':;•'
управитель на морските б»ни
Когато, германските, профе всички български учени, про
бившия такъвъ — г. Табаковъ,
L. °%£W°J,a
Цапр Менмв; ра сори и въобще учени работятъ фесори} и изпека интелигентни
^ойто съ достойнство заема то •
б о т и "|1^„фоятв, 4 mpambpux тъй нетрегнато въ г..«блочола
6офмо'\с%6ржжШК'т^- та йаГнауката и отъ т%хните съчувствие й д | сътрудничвтъ сто да гозоримъ/за красотитъ това, че е високоинтелигентенъ
Рпйбокъ,к4й1о, < оф н в т ъ ; ЩИО-; открития се ползува днесъ гер на борящия«',нар?)дъиДО толко-;и удобствата на^араднревро- добре възпитанъ и владее от
го добре,^ъ.закрн*г¥ г ! за' тече манския народъ и .държава, ва, до колкото-^т-Ъхните научни пейскит-fe лЪтовища^ везъ да лично всички модерни езици,
|подозираме, ча летовна Варна ще може да задоволи чужденнието „наводата, фгсл-Ьлъ да какво констатираме за съжа занятия имъпойвзляватъ.
го възпроизведе, к ш въ една ление у ,насъ?,; Нашите профе Яко това егине, тогава и въ'въ нищо не имъ отстжпваьдо- ЦИТ-Ь... ,..;,,,: ' ,'•„.•..•" :'^::" : :::•!. .,",
ontv..- wдо
« vc
D i нашата мила ,ррдина -r- Бълга' ри и въ много отношения: ги
река, ^,йзползува Шщ '.'си ;.ма" w
сори
се ..VIAWWI
..отдадатъ
K r. вместо
учии изон^адйия. я£. електри всецело на научните си заия-{рия биха могли\д'а нг1правятъ превъзходствува
*: • Х Р О Н И К А
"' професорите ни научни открически "и. одугк,£тдг]ански ^елй, тия, както своигв германски
И тръбва да има нЪщо вер-:
Друлц'едйн>герМанс.ки,|',чен(г колеги, «е занимавать съ парти- тия.
но въ това маще твърде
ВЪ ИДУЩИЯ брой на вест
~e "РЯФл?
Байеръ, №ь Хайдед зач<тво ш .денонощно мнелять,
И въ текъ1ъ!спучвй н-Ьма да!ние, защото ежегодно, презъ ника ни ще публикуваме вто
%
писмо на нашия сър«дак* P[ *vH Щ> •16р/поШин,ескаща кь4ь;да седомогнатъ до тини* отиде унгарский'професоръ Ге-' лотото, идватъ тукъ съ хиляди рото
Д-ръ Ив Димитровъ—СтроCU клЩи&а^Ъ дри^ожилъ за- «тер«кя постове.
< ; .„
за Фехеръ да прави архиоло-1 летовници—българи и чужДен- торъ
говъ до негова братъ - депутатъ.
коинте^зр.лвнженйято.. на чо-J Въ своя у :тремъ т* не еж гичаски изучзайЦ въ Добруджа 4 йи, които адмериратъ живовЪшкото ,тЬло дър^у, дървени бйлй, нито . могатъ да бждатъ и Бесарабия > з^ селищата на писната природа и използуватъ
Печатница „Взаимиость" на.;
чов^кообрвзни .фисури и е въз полезни на нзуката — иай-мвл- прабългарите, а ще бдде н е - лечебните морски студени и
;Ив. Пройкосъ —• Варна, V
произвел* л яррзъ [каиши тези кото «а държавата м народа, кой отъ българ:кит^ професо топли бани.
;Пор..№ Ц 1 — ,1930 грл.;, u
движени»,' Бпагодареияе ; йа, който с е . нуждаятъ отъ преда- ри. които, ние мислимъ. че е Техната вода се предпочита

нещо; че той т е престоиш и сега да зшловн по од-

анш-гЪ и наши професори

'ЛЪтовна^Варца
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