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КУЛТУРЕНЪ жИВОТЪ

Абонамеитъ за година €~0 дв., на етрянетво

пачатница бай Добри Тодоровъ— Варна.

Реклами 1•50 кв. см., о .Ициадни обяви 2 ав. кв, ем.
годежни и венчални по 60 лева на публикация.
Въ ьрониката 6 лева на редъ.
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120 лева гсдишно.
н 3 таи 3 ы еЕнчно.
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IIоследенъ ч~съ
Отярита нева зеrа[я.
София 30. Gъабщаватъ отъ
Ню•Иоркъ, че въ едивъ докiааъ на Върдъ отъ Южния
иоаюоъ ое каввапо какво екопе,4ицията е отарипа неив
ввотиа до оега аемя отъ t 20
аваяди кв. мппи.

Стачната

въ Слмвенъ
ПРОДЪЈIЖАВА.
Господарит заппашватъ
съ локаутъ.
София 30. Стачката на текотиавит
работивци продъп$ава.. ВъгрЬки намЬсата иа
гаавввя ипопек•еоръ г. Никифоровъ, до оега нищо не е
воотвгиатn.
Работодятиаит вапаашвааи
оъ локаутъ, aso Рабдтнидит~-.
иръдъажавапи да наетояватъ
ва овоит ивквипя и да не
отота;пватъ.

М РЪ РіОЛЛОВЪ
СЕ 3явРъЩН
София 30. Днеоъ м pb
oaaoвъ се вавъща отъ
'Мадритъ . Очаква ве, следъ
~ввговото приотиване едно проt
гъансиrвано съвещаипе мвгкду

~~Iяпчева,

Бурева и Монаова
ба;дещата рекаивгрукqия
кабинета

Ј

Еврейсни wзбори •

София, 30. Дпеоъ въ дйато дарвтво ще ве проиввв
~втъ иабори отъ евреит цио-

нивти ва делегати на между
иародивя ционивтичевки кои
греоъ; който ще ое съотоп
въ Цюриgъ въ крвя на м цъ
юаий
Съвтеваватъ ое три пиоти :
1. Д- ръ Максъ Монаке.мовъ,
въ която вапва и г. Буко Бавановъ отъ Варна, 2. Д-ръ
Кааевъ и 3. воциааистичеока
начеао оъ Бвруьъ отъ Рувв.
Ннй-гоа~мъ шансъ има
първата аивта.

.,

А~[н~[сти!ята на Турла[1ов
София 29. Дневъ въ кама
рага ое равивква ваконопро
екта на вемаедъпцит~ ва аыйивтиране на М. Турааковъ.
IIsрпаментариото миоаииотво
не в прохивъ тавп амниогпя,
а ожщо ва иея ож и партии
т~ вппаащи въ жепЬвиия баоаъ

Четете

В. Черно г~оре.

— преразказалъ брабанцио. —

ъншенно безокъ.
КУцня воделъ слъпия отъ
градъ на • градъ, отъ село на
ло, събирали милостиня и

~~~~~~~~~

Театъръ (1. СтQйчевъ~~
Отъ 1 юлий се свиква на
София 30. Бивптия аирек
редовна сесия общин. съветъ.
торъ на Нар. театъръ,`[lетръ Той ще има да се занимае съ
Стсйчевъ е ваеаъ театъръ редица жизнени за града въп„Рояпъ " и оргаипзирз драыа- роси. А най главния въпросъ
е — гласуване на бюджета.
тпчевии театъръ, който- цIе
Порадw това, че сговора н-играе првамуществено квме- меболшинство съветници, кмРдии въ мувика.
тътъ малко неохатно свика съЗа режыiойори о~ поканеин вета и то подъ натгора и на10рий Яковпёеъ и ННкохай Т. " стоt~чиsвото жёланкё 'на • опоЗициЯта.
Фепъ.
По въпроса за бюджета ще
Въ новия театъръ ще вл~- има да се разиграе твърде инватъ: Ст. Бъчваровъ, Рувковъ, тересно състезание. i~a вс~ки
Мити Бапканска и др. С►гек- случай опозицията е на поста
такаит~ ще почнатъ отъ 15 си и вbрва се, че ще може да
се гласува единъ реаленъ
овптемврий
бюджетъ.

Нарорна праQказаса

7ото, за да го мислятъ за съ-

Обединение на sсички землед~пски крила.
София 30. Зевtпед~лвката
парпамеитарна група sаседава почти во~ки день и се
sанимава оъ поло; :ението иа
Зомпед~пческия Cz-юаъ и начина ва обедииенпэ на веички земледliпци-

съветъ на работа.

новияцАРь
• Имало едно време двама про, ~еци — единиятъ билъ слl;пъ,
другия куцъ.
• Слbпия билъ слъпъ съ ед~ото око, а примижавалъ и дру-

ЗЕЛ~дIЕДВJIЦИТ~
СЕ СЪВЕЩАВАТЪ

-

— Да седнемъ по скоро край
пжтя и да сложимъ блюдата

за просия, гол'kмъ келепиръ
ще падне.
Речено ,сторено.
Завърв~лъ се .оня народъ,
дълга незрима върволица и
вс~ки спускалъ по н%що въ
блюдата.
На край, когато останали еди-

Като изходили нични хора да догинватъ тълftно царство и омръзнали на ~ пата, сл~пия казалъ на куция:
і para, т минали въ друго
— Приятелйо, пъкъ ние не
ерство•
питахме кжде отива този наВървейки изъ единъ широкъ родъ.
аtть на нс•вото царство, cnb
Куция се обърналъ къмъ ед •
Ия се загледалъ съ едното ного, който креталъ едва и съ
ко въ далечината и казалъ последни сили се мжчелъ да
достиrне мнозинството:
а кУция:
— Кжде се е засилилъ и
~ — Приятелйо, ехе-е е. . . на
Реща облакъ ли е онова, що отива тоя народъ, байо?
— ЈIми не знаете ли?
е задава насреща?
куция се загледалъ по-добHae вс-~ки четири години въ
е и отвърналъ:
нашето царство избираме царь
Не, тона е народъ, който на този день. Ей тамъ, на оня
баиръ, като се събере ц~лия
1Де на соеида ни.
~,.
•
ај uмстеЕмНатд КУгзогзт~еа
1Реживъвали.
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Австрийски учителки и
учители 32 души ще пссетятъ
Варна съ научна цель и ще
престоятъ на 7, 8 и 9 т. м.,
следъ което ще затинатъ за
Цариградъ.

Премиерата на Варненския
общински театъръ извънредно
духовитата комеди.я ,.Задъ копри, ненит заввси" изъ живота
на българския хай лафъ и
еснафство се изнесе снощи

посрещнага отъ бурния смъхъ
на публиката, която се наслади отъ приятнитъ комични
ефекти и сполучлиаа игра на
артистит~. .Довечера ще се
представи за втори пжть
Комедията е отъ г. Д-ръ Цв.
Цв~тковъ, директоръ на „Коралсвагъ".
•---т
~-
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л~тгв Квво РавкоВь
Днееъ — Недъля
прожектира
иавесения съ граиадеыъ успЬьъ въ
СоФия филмъ
— и

З~~~~
а

<Евелнна Холтъ.
Отъ вторникъ аапочва ориенталската суперпродукцвя „Плен•
ницата на Шейьа" съ
Миьаилъ Варкони и
Жета Гудалъ

Общ. санитарни власти
заб~аняватъ по силата на новия законъ за нар. здраве
приготовлението и печенето на
кебапчета, риба, мекици и др.
съестни nрипаси на открито.

ция.
Тръгнали т

Изъ пжтя cn
лия запиталъ куция:
— Ако плъхътъ влезе въ

твоя крічолъ и станешъ царь,
какво ще направишъ?
— Азъ ли? Хее..- да стана
царь, че да еидишъ азъ какъ
„
ще газя този народъ...
— Хайде -холанъ, та у. твоя
ли крачолъ ще влезе плъха?..
*_• *
Огишли т b на баира и саарили тъкмо въ моиента, кога•
то молитвитъ били свършени
и пускали плъха, за да влезе
въ н%кс й крачолъ.

у

~~A бав~ицс~зопн,цr~лъ~rsвi

т~
абwсаsискит музиканти т
T пристигнаха въ Ешмеде-

зараза.

мето. Пъстрака много благо
дари на бача Коля 3а:трахователний, защото той, като добъръ импресарио на т~зи чутовни музиканти, можа да ги
достави тъкмо на време.
Отъ т'kхнит% източни маками ще писне вс%ка жииа тварь
въ Варна.

Плъхътъ ходилъ душилъ,, ходилъ душилъ и хопъ въ кра-

то дръзнелъ да се обади за
н~що, сжщо заплатилъ съ гла-

чола на куция просекъ.
—tO. о. о... възнегодувалъ народътъ, такъвъ куцъ и то про-

вата си,
Сепналъ се народътъ. Изплашили се всички. Спомнили си

секъ, не го приемаме за царь...
Пуснете втори пжть плъха!...
Пуснали втори пжть плъха,
той ходилъ душилъ, ходилъ
душилъ и хопъ пакъ въ кра•
чопа на куция.
Пуснали го трети пжть и
пакъ се намърдалъ въ сжщия

тогава, че новия царь преди да
бжде избранъ ималъ за другарь единъ сл~пецъ. Нам~рили слъпеца и го помолили да
отиде и въ името на бившето
му лриятелство съ царя да го
замоли да бжде по-милостивъ
къмъ народа.
Сл'kпия отишелъ при царя.
Царьтъ го приелъ по царски.
Какво сж разговаряли т ?
Какво е отговорилъ куция на
сл~пия?
Б. Р. Който възпроизведе
най сполучливо разговора на
новия царь съ сл'kпеца, ще
получи хиляда лева премия.

за продауь по начинъ такъвъ,

— Хайде и ние да идемъ да
си опитаме късметя, белкимъ
сrане нl;кой отъ насъ царь.
-- Да идемъ, отвърналъ ку-

отъ пgблечцнстиниата и хsурна-

листnческа декность на своя
членъ АнТон'4, G61ЙЧЕB Ь.
по случая .оfтилейнo-зя комитетъ при друткеството, проек•
тира да издаде единъ юби•
леенъ сбориикъ, или пъкъ специапенъ бро¢ч отъ Варнеа:еки
Веетникъ на Веетюицитв, за
което моли всичии бившн уче.
ницн, колеги н еподвикгници
на Аиrонъ Байчевъ да `ивира.

Д1Лy3ftг2FSЭ г.3' „Сtlаецтль"
съобщава, че приема за чпенове пълновъзрастни и отъ двата пола. Записванwята ставатъ
вс%ки присжтственъ день отъ
9-10 и отъ 181/2 -19'/2 часа
въ кафане „Добруджа" на Мусалата.

съ иввестнаrа

ван® въ чертит~ на града.
Продавача да се отнесе ва
справка при Агеиция „бтр$те9а"
ул, „6 еептември" Л~ 1— Варна.

пецътъ казалъ:

тит-tі въ Варна оргаиизирва че.
ствуваие 45 годниденъ nобиеsей

Sтатеsит-tі трtібва да се по•
лучаТъ Ha7s-к.~.сно до 1Si Юлий
т. г., а точната дата и редътъ
на отnраздиуването, Qце се о•
бяви чрезъ пресата.

Сжщо така съестни продукти,
като сирене, масла и др. тр-~б-

народъ и следъ като се помолимъ на Бога,пускаме единъ
плъхъ и въ чийто крачолъ влезе плъха, той ще ни бжде царь
за четири години.
Казалъ това и бързо отминалъ пжтника.
Двамата просеци се позамислили и следъ малко сл~-

Журналистнчсскн
еоt5ыгпа✓ ыа.
ДрУюгествато на журиалис•

тятъ въ друтатеството статии
съ спомени за него.

~p~FS « мъсто За Куп~7-

П

Броо 1 лозъ

ва да се излагатъ на

пазаря

че да б,-кдатъ звпазени отъ

крачолъ.
НЬмало що да се прави. Ку-

ция веднага билъ оrнесенъ на
баня, изкжпали го, облекли го
въ царски дрехи и го поставили на царския тронъ. Свикалъ той министрит и веднага имъ запов~даль:
да ги
— Искамъ данъциr
удвоите.
— Царю, народътъ и т'kзи
не може да плаща, отвърналъ
единъ отъ министрит~.
— Кой смъе да ми възразява, отвърналъ новия царь и
строго запое~далъ: да му се
отренге главата!...
Другъ отъ министрит~, кой-

адКгл,
здlол4~я~
с~ ~аи~рнъ а~

~
г

въ пивннц4~ и ~а -iрв
нЭцвpbibi

~Р'ус3л[[а"
може да се задоволягъ найизтънченит% пиячески и гастрономически нкусоsе.
~
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ВСИЧКИ BLi~:.OBE OCИГYPо3KFi
уреждв, ликвидира. редуцнра и пр осигуровки при всич,ки зас•трахователFги ,цружества въ
Българтая. Co6crseнa агенrска и лЬкарска мре
sка и- ayro превоз!ла служба.
--

-

У,4авени сж на сухо, казватъ
следъ като сх, се

доб;.,е

на-

двама сб
щински, единъ държавенъ чинавникъ, една леля и ёдинъ
сухъ sвтомобилъ. Най дълбоко
сж се удавили ввтомооила и
ле iята.
мокрили

>•r•-,

атвжтре

Спускайки се отъ най ronbмия баиръ отъ Тракаrа къмъ
гр3да въ късна полунсщь при
.тлично настроение
и при
см-i-:на на шафйора, компания-

та направила

едно салтомотаре и се удавила на суло.
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Чистене четката за киса.
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лаванцава есенция, телкова
есенция отъ бергамотъ и лимонена есенцЛя 15 гр. ткинтура
•бенз јика и 18) гр. розова вода.
твърда ьпрыгяТоя ^ п:.рфюмтенъ и осгежктелеіi-ь.

само за HfE,°j~'Jв3tQE9&8"гЛ пEЭtWц~i

НОВЙSЭ НRЕ •flТЕЛЬ ГО Е СНFiБ,ГдИЛЪ СЪ

атлчи тк~иски

Пасти за [.огти. Препоржчва се cr,e_гнат:з с:и-~сь r•'гагнезия
30 гр., гаицеринъ 10 гр., кармиr.ъ 30 сантиграмн, разбъrкВз се всичко дабре и се нанася на ног•тйтъ съ малr а
чеТКа.

по чыs сто сгаръ заргзенгки те;.тил-ь.
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Г1справки на всъкУкъвъ видз мека мебе :ь.
На складъ най разлг-Ячни вйдове плюшо~~
и еруги гiлйтсве
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95 градуса на едро и дребно на конкурентг-гн цени про•
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цз-ts: ъ, при63вя се ма.пко бо
г~гксъ и смирна. Bc й день
дд се нам iзsа лицето съ тоя
разтвсръ:

г.т^.s •

а

Я

~.i

Кгземъ за лицета презъ
лbтото : взРма се 15 части
сл,,,~ко бадвмоао маслэ, 60
ч✓ сти вода с rь . орsчже=тъ

За растене на косата :
С:и-hсва се 2 лжжицм ромъ, 2
лж>кмц.+ , r,деколонь, 2 глf ц°
рнъ. 2 рициново маспо и 2
газ ,,. Разоъркеа се дсбре и се
rрияrъ корениrь на ко•:ата
вrЬк'и два дег•ia.

нанадета, дивани. кушетки, салон~rи га;}н~.тури, крунъ гарнитури, кон€ени столвве за т~аt
пезари}1 и цр.

г;Э

ц~тка: а за коса се изчиства
най• дсбр.е съ амэнякъ по следн:~ я нavwrrс: Взема се 1 лжжица амо 3якь рslзтваря се въ 1/а
кгр. вода, изтърква се четката
въ то + разтасръ. а сrгедь това
се изтрива с , чиста вода. Из•
су.дава се на с-~нка.

Лагsандовъ парфюмъ. Въ
2 литра ал~охолъ се, налива

(адоа п~~~
SЪ LТ,ЕНТЪРА HR ГРАЕЛ, ,ЦО ГРА)дСКАТР.
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О rда еа подъ наемъ wв час.ъ машиг-rи•rb си въ
услуга на ц~.лия дър:год-Езлски е~на wъ въ Вар~га.
Гtр4;Еrла слtiщо л псржчки за нз,эаботrs;з ь~a вра1-3
ти, прозорци, мобили и др.

ьУУ.в •п. .
roА~ й4~,~
~ LY1 •~~ "~д-'4iвlцС•.ь'hМвАв~л't.т

~"

Кі)алъ ФуаД~ g гРоба еа ~о6Вg зта

Краля на Егйпеть Фуадъ 1,
който по настоящемъ се нами
ра вь Германия, пожелалъ да
графъ
на
Пасети
замъка
Адопфъ фонъ Арнимъ въ Мускау-обгрлаузицъ. Той поискалъ да прегледа гроба на
рэбинята Махбубз, погребена
тамъ.
Махбуба — млада арабка
на графъ
била любовница
Х4рмаггь фонъ Мускау, който
презъ време ка пжтувзмето си
изъ Египетъ въ 1840 г. я ку-

и
пилъ на пазаря на рабит
я довелъ въ Германия. Той
бил ь плененъ отъ красотлта й,
живъли щастливо, но студе•
ниятъ климатъ не й повлиялъ
добзе и тя печинала. до сега
се е мL,слило, че тя е абесинека принцеса, нс; сега сё узнава,
че тя принацлУ жала къмъ динасгията на Мэхомедъ Азисъ
оrъ която прсизиожда и крэлъ

е била от
продадена. като

Фуадъ. Като дете

влечена
робиня.

и

В~~ргтВостьта Ва зеІgта.
~вк~г»аыа асаьиа

Ядката на земята с{горедъ
графъ Дели се състои отъ кашгста rт .клена маса. Както е
известн -5, стъклото има химически съст®г•ъ nодабенъ на

лавата отъ вули.анит-~. Сллдователно ядката на земята се
състои отъ лава, която се намира подъ фантастично силно
наляrгнеt която tпоред`ь сЖ
щия префесеръ заема поаече
отъ половината земенъ ра
диус ъ.
Дигметъра на земята се изчислява на 6380 километра,
значи ра:iиуса на земята въз
лиза на 3190 километра. Тем•
ператvрата на тая лава достига
50,000 гр. целзиеви.

ече6ВостЬта

Ва гоЈсВВВ

В`B ЭASgіь

Рускиягь проф А

Г. Гур-

аичъ още ыъ 1923 г. устано
вилъ, че живата растителнос, ь
въ вегетациенния си процесъ
отдl;ля ултра виолетови лжчи.
Това негово откритие се
потвържда.3а отъ експериме +тсзтfi нз фра.,цузкг я флзиг.ъ
А берть Нордонъ. Той е мз
следвалъ въздушни:ъ пластсве
наблиза тъ rlиренЕить и установилъ; че тъ въ времето на
лk.,тната вегетаци3Я
отд 6лятъ
доста гол-~мо количество улгра-в-голетсва сиЬтлина и усn nb дори да фотсграфира
rия излж ,вания
U,гитит на Нордонъ обяснг.ватъ з: гадъчtlото фuзиологично дейст :з,е
на горския
възгtухъ за rыэцобопни което
всtка върс ятность сг цължu

на

лъчебгаотэ

ynrpa snonE тевит

действие
лжчи,

-

кжщата си.
В ьзмутиr.лно е, че -кжщит~
на двама богати инородци прд-

лежащи на събаряне, не само
че не ,се събарятъ, но единия
на съборе•
откупилъ стенит
нwrl; сиромгшки кжщи дол~•

пени до неговага кжща. Зна•
СЪяТъ лг' тbва UощинСl{ИТ
ВЕТНИL'И?
•~акъ

кой повор

В8рма

Виждали ли сте кадрсто реклама на Варна — Курортъ ?
Вгледайте се по добре въ
него и вместо да се насладите,
едва uie се въздържите да не
ви се повърне отъ хубость,

прелесть и художество ..
Казватъ, че за тази пачавра
били изразходвани много naF•и.
Питзме върно • ли е че за този
боклукъ сж изразходвани около ] 50 хиляди лева ?
Общинскит% съветници ви•
дяли ли сЖ я ? Какво направйха тЬ за да не се излага
тая дивотия, защото епва ли
и враговетl; на курорта Варна
биха могли така да ни изложатъ.

Художнина.

Г?d3r Чb~ЪrtК~отЬ ?
теат~В ~Ь
ДНЕСЪ НЕП 5ЛЯ
ще - представи за 2 ри
П Х.ТЬ
духоsитата комедия

въ 4 действия отъ

Ц. Няголовъ.
Нцчалп

9

л. вечерь

пи
Тъ~э tыэ се іііапмче
3~вастен
бе3раЯбс4еиь, който да лови мухи,
или дрчгй такива гадинw
нужнй - за по•бт:рзото из•
хранване ластовичкитb вЪ
Ешмедемето.
1 2
j
раниченъ

кжтъ

сензационенъ филм-ь

съ учестието на го•
лtмит•k св отовнН ар-

F. • Тиrг и познати отъ
I

;1а:ц.• ЕДwа почорпаа

най хубавия и

рсм античенъ кжтъ въ Варна .

.w.aьra.f

Вм

УК"+•+Я,-ЛЛ

"ioTе i о В. ЧорН0 h1tD~C

между ,коита и на единъ сл kпъ
сёмкаджия, и.ойго като не можелъ да плати на работници
за събарянето, самъ събарялъ

марск л гледки,

Нови Пвзар-Е.

Днесъ Недъля

сз. Константин-,~.

Дзпълнител..о ще съобщимъ

кжщата на една вдовмца и на
други кРайно бедни семейства,

Това е м-~стото на славееви Q
тЬ пъсни, на най пгекраснитЬ Уа

т-ь?ж°стаено п•;срг::щагi е.
Тя :аедно съ остиrъ иц~
бжде wастанена е мънастиря
s.т датага на концерта на г ц:з
М.рфwва, който ще бждг едно
гпл•bмо търк{сство за Варна.

на улицата безъ да

на

іВа

На 3 т. м. г_ р 4 д,, cn. об kдъ
пр:тстг-,га а г-г, Плыг а i• цп Хри
стг на Мо )ф - ва заедно съ г-ца
Г1р:к~псаа, прь-i цр;же -ім сте
нолко •airrcчps ггr-зΡескм чех
ски"Cer ейства.
ПQчитате:Яит b гга ве.r, іката
п~вица въ Варна й готвятъ

мейсrва

имъ се заплати предварително
имота. Около старата църква
св. Б агородица съборена е

ВЈ1з IчВаве Ва

Ултјз
гз:ьВт~-

С~~за~зт~ сВро~аВ~вт~ к~~g•
Събарятъ се кжши за благоустрс йСтво на Варна. Добре.
Но има една въпиюща анома•лия — изгонватъ се бедни се-

с1►1ааг ~щд „РУС АЛ К А"

Искате ли отм зра и почи. вкаГ
отбийrе се въ Г дs а й и ч е нъ
кть, подъ военния памет
г;икъ въ морската rрадлна.
Тукъ прн отлична уледегrь
буфегь г •ъ r.лацни нзпитки И
нъмаии равни на себе си за ,
куск., на скара, приготовлява'
ни от i, най' гnл-Ьмия майсторЪ
въ Варна нашъ Морукъ ще
почувствувате наистина прелв
стит•Ь і-і a Варна.
Граниченъ к,т..тъ изцрява , Ту _.
отморенитъ души, той е сана
ториумъ за всl;ки, ксйто тър
__
си жиз нерадость.

Брой 24

wtpнo

~тр.

море

~f за

иаа всрана
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учwааеэще въ

На 25 Мартъ 1929 год. се
удави ученичката при френдевически
ския
католишки
панснонъ въ града ни Марийка Даракчиева По поводъ то•
ва удавяне въ пресата
се
нададе тревога, като резултатъ
на което Министерството прави две щателни ревизии, при
втората отъ които се произнёсе, че училището не могло
да бжде държано отговорко
углавно за удавянето на уче
ничката, а моралната му отговорность никай не може да
отрече.
Съюза „Българска Родна Защита",водимъ отъ интересит%
на страната, каr:то и отъ интереситb на Даденит-в за въз, i питание въ каза ното училище
деца на българи, не се анга•
жира. въ тия разпри, понеже
не познаваше истината въ нейната основа,
За да бжде, обаче и тоя
е• п~ть на своя пость, Съюза
г ' предприе малки разслед.вания,
ъ които го докарахп до убеждее, нието, че още въ началото на
е 1910 г.- българското общество
ь, а било много силно предупредено отъ компетентни въ слурв чая. лица, за спасззостьта, ко:ы ято представляеатъ тия учили~зи ~ща за страната, по поаодъ ед•
{о• на хвалебна статия на. варнен~ скйя адвоквтъ г-нъ Г. Пасави ровъ, публик~iвана - въ единъ
ра•,Софийски вестникъ, презъ януага 'врий 1910 г.
•
лн Пренията, по поводъ каторна пишката пропаганда, сж запоиз чнали . у насъ още атъ 1900•
i1901 г. въ колониrb на разни
~, ;4писания и вестници. Така още на 23 декемврий проф. А.
Тодоровъ, въ сказката си про~4 .цетена на тържественото г-ъбрание на Българското Книжовно дружество, изнася ре'дица сведения за католишзгата пропагаr"да въ Бълггрия.
~Л~rописъ на Бълг Книж'. Дво 11 19J01901 стр. 140"
Пnезъ 190 г. Петроне въ
а• пДень" бр. 2167/1910 г. въ
,Кореспонденция отъ Варна"
'овори на обширно за чуждикултуртрегерства. които се
'Рудятъ да раздаватъ на дъцеритb и синовет-Ь ни нnавтвеность.
Всичко това принуждава г.
Варненски и Преслав:
ки ми~ополитъ Симеонъ да излезе
ъ 4 страници въ бр: бр 9,
21, 22 и 23 на в. "Църковенъ
~еотникъ" отъ 1910 г. лодъ
а д с л о в ъ: „Папищашката
~ ~hропаганда въ България"
ба~а предупреди много смbло
М
ыыедвусмислено българското
дИн бщество за опасностьта, кояИ о тия училища представля~ а' атъ за България.
3~ да предупредимъ българкит граждани, които дыватъ
воит"ь деца въ катслишкитЬ
~ансиони, тукъ предаваме теквFQ туално само четвъртата стагн~гия на казаия титрополитъ
вн4 Лечатане въ• брй 23 отъ Ц В•
ВаР''1910 г. Статията гласи бунвал.
аиВ'}io следнотс:
Чв~• пИзпr;лняааме
обещанието
ва и да разглгпаме, отд%лно доnнаг 5ритb стзивл
на г. Пасарева
~зеИ ~а чуждитb училищ у насъ
лзобгцо и за пзпищашкото
сгІ евическо вь Варна частно.
°вЛ і 'лага з-ги се тоаа разглезкда e, защото реклами, като тая
къ^Q і a г-.за Пасарева,
споссбстьуnt затъ за да пост,
кпsатъ въ тия
•училища и д•вца на правосла и~~'вни Родит> ли,
а ний мислиМъ
~ Че тсва е вредително- Право•
то 1fата на ыгашето твърдение ще

стане явна за всbкиrо, като
изложмъ, съ каква ц-bль се
отварятъ тия училища и какво е научното образование и
нравственото възпитание, които получаватъ учгщит b се въ
Т'вХъ д'вца.
Г. Пасаревъ твърди, че па пнщашкото училише въ Варна
било наред~но по подобие на
французкит девически лыцеи
и се управляsаво съобразно
съ наредбит-b на новия законъ
за народнато просв-Ьщение. Управителката му била високоблагородна жена, дъшеря на
французки генералъ, а учителитb отъ ардr на на асомпси•
ониститl; проиэхождали всички отъ добри семейства и пртатеягавали дипл,
м,и отъ надлежни педагогически училища.
Пелагани били асобни - грижи
за здравето, образоsанието и
възпнтанието на ц%цата. Бълr'арскатэ народна църк^а не
тр'вбвало да бере гржа за учащитв се въ тоsа училише
защото праатеческата ни в1;•
рд не се подкспавала, както
може да се разбере отъ абстояте ^ствоrо, че получилит•в
образование и възпитание въ
ч'ужди училища бчли по при
вързани къмъ праасслаенэта
вКра и ц-Ерква, откалкото у
чилитl; се въ наши училища.
Не искаме ни най• малко да
оспорваме добрит-b качества,
които, споредъ г. Пасарева, ималъ персонала на папищащ•
кото девическо училище въ
Варна. Ще згб%гжимъ саио,
че за насъ българит-b, които
петв%ковното рабство съвършгно е ппиравнило. думит~
„reнерелска дъщеря" и "дорби
семейства " н•kматъ
никакво
значенме за устг..новяване .пичнит-в качества на хората. Според•ь бъг.гзрскит-b поня7 ия, чов-вкъ може да има пракрасни
родители, а той самъ да бжде
посгеценъ негсдwикъ. Твърг;енията на г. Пасарева за уред•
бата на училището и за научната подготовка на учащияrъ
въ него персскалъ ни се ви*ыдатъ страннw. А го е иг- тина,
че училището е наредено съобразно съ новия законъ за народната просвtта, ако е истисж надлежна, че учитеп~лт
ио научни, защо се иска да се
радввтъ т на привилегии несъобразни съ тоя законъ? Изв 6стно е че споr епъ в~стницит въ последно време, фран•
цузкия министъръ на Външнит работи. се произнесълъ не
до тамъ благоприятно за бъл
гарскит`fi си събратя, именно
по поводъ на покровителствуванит отъ французкота пра•
вителства училсдща въ Бъг,гария, въ редътъ на които влиза и Варненското девическо.
Ако е в~рно това, което казв.а г. Пасаревъ, не може да иМд riИTO прич::на, НИТо сми•
сълъ да говори французкиятъ
министъръ, КакТ 0 е говОриЛъ
споредъ вестнлцгдт~. Ако напротиsъ е даденъ на ф~аг;цуз•
кия министъръ оснсвателенъ
пзвогдъ да гое-ри, както твър
дятъ вУ~стницит"k, ще каже че
г. Пасаргвъ е изогачилъ, по
неве qение нав-bрно, истината
кс:то е писалъ, че упраалениезшкс то деви=~еско
то на папищ.
у ще въ Варна е нагодено
съобразяо съ нсаия законъ за _
Следва,
народнатт просвbта.
подъ наемъ 2•3
етгеи и куквя .
Справка Агёнция „СТРзЛА",
у . „6 сеатемврий " Л6 1- Внрна•
1-0

геа-ітв~ ета

2~

а:
Ј,

свтгри 5
с

а се v вl~рсяте въ ефтсякwята

-дт'! 60.9 узе7 Фb ад0 б'l итЬ
VTffiг'й
т•СзржeT
Известно е, че 6К устроенъ
конкурсъ за написване музикално творвние отъ български
композиторъ по случай музикалнит`k тържества въ Варна,
конкурса • се
Журито за
състои отъ: диреитора на музикалната академия г. Д х.
Георгиевъ, главния диоекгоръ
на операта г. М. Златинъ,
композиторъ г. Ангелъ Букурещлиевъ, муз. кригикъ г. Ив.
Камbуровъ. композитора пианистъ г. Д. Неновъ, пианиста
г. Н. Найденовъ и е д и н ъ
официаленъ представитель на
Варненската община.
Конкурсътъ ще се състои на
1 юпий т. г: въ София.

CAYe1t1eT® отъ Д а' е с 'ia

е ,Паnщаваt~ата п~зопаГрΡ~~go-въ~Гаиz — 0°fСв~J.а въ
т~$!~3®66Sгlт'tэ СО'СРФеоt1Тв за
¢:ат6?87~ЭчеРьQ£® т® eBBt~чеС"
ег ® }гч~авсг~ще въ a~o-aa-

і{ра іа учгбватl гоАв~а
на 29 юрий народнитb първоначални училища въ града ни пvивършиха
учебната гадина. Публичнит's
беседи ще се произведатъ по
следния редъ:
1-т% отдbления на 1 юлий,
» 2 „
11 тb
„
111-т}'i
,,
1!
п
3
„ 4 юлий
и 1V т
„
На 7 юлий т. г. въ 10 часа
преди пладне въ всички пър•
воначалнн училища ще има
литературно-музикални у т р а,
като главнит-b учители ще дадатъ отчетъ за вървежа на учевното д~ла презъ изтекл.гта
уче~на годинil.
•LЦе има изложба на изработенитЬ презъ годината предмети по ржчна пабота, която
сце бжде открита отъ 1 юлий
до 7 юлий т. г.
Умолявататъ се ропителитl;
да присжствуна ученицит
ватъ както на 5еседитК, така
и на утРата
Въ С~бота

ЛОДЪ НАЕ1~Ъ
съ
таг
е Та
лве
всички удобстsа и Радио — домъ
Д. Н Попоеъ улица Каналска
Ns 21. Кжщата е на 20-30
крачки до морската градина,
срещу ' търговската академия
въ най тихата часть на града.
1-2

Слв~о

зeee7ск® Sучі-3ли7ще

вЬ

•tallГп'@
.. ~G9;i

Амерwкансзгиятъ мисионеръ
г-нъ Хаскелъ е започналъ да
строи сградит за практическо
зем:лед~лско училище въ историческота село Пордимъ до
Пл%sенъ. Постройкит-в ще възлезатъ на около 3,000,000 лв.
и ще бждатъ готови това лЬто.
Пордимската община е атпус
нала 300 декара земя за чи,ф•
ликъ на училището и други
40 декара за пастройкит-b.
Училисцето ще бжде открито
къмъ 1 октомврий т. г. и ще
има два отд%ла, девически и
мжжки. То ще бжде образцо •
во землед`kлско училище, по
подобие на американскит`k такива и ще допринесе много
за подготавката на добри земледКлски стопанки и стопани.
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гад~гшенъ юлой

на търгоsското у- ще
че ср~дното
Известно е
тъvговско училище въ града.
ни нз:вършва 25 год• учебна
възпитателна дейнссть.
По този случай се устройва
тържество, което ще почне на
11 юлий т. г. съ литературно
музикална забава въ лКтния
rеатъръ.
официалната и оrчетно научна часть на тържеството ще
се състои на 12 юлий —
Петровдень.
Комитетътъ, койта устрсйва
юбилея, поканва всички бивши
учители и възпитаници, да
присжтствуватъ на това култуано празненство.
Нека бившит възпитаници,
кждето и да се намиратъ, макаръ и не получили покана,
защото адресътъ имъ не е
билъ известенъ на комиrета,
се стекътъ до единъ въ тоя
день за блbскавота отпразнуване на учиг,ищния юбилей.
товнs цина квртири Агенция „СТРІзЛА", ул.
„6 септемврий" ЛС 1. Наемодлтелитl
з, които искатъ да итъ
се услужи да се отнесатъ до
1 2
агенциятя

ОС~ДВВg о6Щ!~Сів Чо00ВгВіІ kГ
Окрх.жния сждъ осжди
общинскит•k чиновници П,

Градевъ и Д. Пържиновъ по
на 1 г. и 4 месеци заrворъ
за злоупотрbба на обшински суми.

далаВеіъ Шгдекерсоg оагfl
Товсг е станало въ Авганистанъ, разnравя ми моя
другаръ:
Съ всично може да се да:гаверствува и шлаекеретвува ez
Авганистанz.
се
П
lменерията винаги
npaeu съ огледь на голзъмата
далавера.
Така моя добъръ nриятель
Далаверъ Пlмекерсоновь, ме
удари една вечеръ no рамоrпо
и ми каза :
— Слушаыi, ха да оnгнриемъ
ново нино.

–

Не nunгaй. Тукъ

има
далавера.
да nадне т,iъста.
IЦе издадемъ голиъмгс ренлалги,
че ще nредставимъ cynepz
nродукгщята .на н и н о т о —
rj$,Ящъ фил
На гглатномо ще r гостивилгъ разнгi
разголени лели. да nяъятъ, а
задъ nлатното ще нурд2гсаме
единь грамофонz. Jlеаггтrь ще
си отварятъ уетата, а грамофонътъ нато гръл,ыне: ,,Таналай Донна nрестилни" —
эпа nубликата ще sмаре отъ
възхищение.
Речено, сторено.
Едно, обаче, не npedeuo►едахме— въ филма имало да
се явяватъ, нрави, nатни,
магарета и свини, отварятъ
и затварятъ уста. А въ това
време грамофонатъ свиргъше
на nровала пне изкушай меня
безъ ну,жда". Когато • триъбваше лели едни да nгъятъ,
гралсофонътъ, съ извинение,
изрева нгънолко n.кти нато
станимъшн0 магаре.
Урезилихме чудото Ама
1лге •
на другия день Далаверъ. П
:
дума
нерсонъ ми
— Ачигъозлунъ бабалгъ, нагnъnнахме си джобоветrь, а
нена будалитгъ да се чудятъ
накъ оnернитяъ nгъбиг4и могатъ
да . мучатъ нато нрави и нанъ
нравитгъ могатъ да nгъятъ
серенадата на Руно.
батинни, наннното
Ехе,
въ Авганистанъ всично може,
cnnzuna да nадне нелеnиръ. .

I1. P.

приказ ката
пНовия Царь"

Четете

Погlааъ

Концертъ-Радио
нашъ челистъ
Известь-:ия
виртуозъ Слаеко Попсвъ на 1
юлий въ 9 часа вечертьта наше време дава концертъ-радно въ Бъnно—чехеславия.
Почитателит-Ь на виртуоза въ
Варна ще иматъ великата радость да го чуsпъ утре понедЬлникъ вечертьта.

дft9ГFдb4S~'~1}Z$°J . j$Н3ЕП©Fлб1 R4ОTtr1G~S9
ОТ•ьа 15 до 75 Q2. 6.

Днешния брай на зз. Черно Море ви uocu 1000 лева

•; :o-

премия. Четете приказката
„ Ноия -ЦаРь"
Го~эзlо-ё~и~s10.

аода

63ИНАГИ ПР''iCHR И ДОБРЕ
ПЛ®Ni6ИP, ~Hf'г. направл отъ
извора. Цена износна и по
споразумение. Доставката е
съ ангажимгттъ не само за

гі ,=f.a

''CD$э
ь~д:~3t:раF3Е.

курортния сезонъ, а и презъ
зима•-га. Споразумение търговеыга кжща „КИТКГ " площадъ „Св. Николаи Ns 9. '
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Ч~рно море

r._....

н~ шия нвннуРсъ
за гг ~икПзквта r Дервишътъ и ск~пернь~ка" (отъ

бр. 22 на в. Черно море). Kow
ОтЪ 500
Въ продължение на 12 дни
следъ отпечатване иа приказката „Дервишътъ и скдгперникътъ", въ редакцнята постжпиха стотица писr-га — отговори на нашето запитване какво е отговорилъ скмперника на дерsиша.

взема премlй~ста

лева

тави хората все такива будали като тебе и банядsкията, а колкото за парнrb,
азъ ще ги спечеля, щомъ
има простаци като васъ.
Така оrговаря г. Дим. К
Ефтммовъ отъ Вариа и немv се
възлага премията отъ 500 лв.

отговоРю:
Д Р. Стояновъ — Варна :
Снжперникътъ казалъ на дервиша: понеже
Богъ н%ма
пари и не дава, в взема тг: мува, който не му е благодаренъ,
то азъ ще се моля на 6ora за
да му запази това, което ми . е
далъ.
Р.зди

Петровъ — Варна:

разбракъ, че скжперннчеството
е голbмъ порокъ. И не, за
пари се моля азъ, а дв ми
прости сторениrb грЬхове.
А. Георгиевъ —

Варна :

Господь е много добъръ къмъ
тебе и е послушалъ молитвата
ти, дано и.моята молитва блzде
чута и ще му бжда благода
ренъ. Така е отговорилъ и Т.
Б. Николсвъ еть Варна.
Рвдка Йорд. Василева

Варна:

Склzперникътъ казалъ — .Гссподь не ти е далъ 20 пари, но
на мене вbрвамъ, ще даде
много повече, защото Господь
дава томуЕа, който има, а съ
такива цре5ни смbтки, той не
се занимава. Мотиаъ: богаташа
си е мвредллъ работата тъй,
че доходитb му сж сигурни и
той напълно разчита на , Господа" въ случая, че ще му
даде.
Така, или приблизнтелно така слс отговорили следниrв
читатели: П. Тодоровъ — Шуменъ, Донка Томова — ученичка Разградъ, С. Ит. Дnггановъ — Русе, Лзлка М. — Варна, Д. С. Табакогзъ — София
и др.
П Бойчева — Варна:
Щомз, Господь икма пари,
эапов%д -й 20 пари да си платишъ банята и да помолишъ
Господа да възстанови сградата. Така сж отгсворили още
десетнна читатели отъ разни
градове.
Г. Иванпкъ с. Ени-кей-- Варнен.:
Б•1;гай да бbгаме отъ джамия
та, та отъ тая гоnbма пжжа
да не би дждмияrа да се
събори отгоре ни.

Н. Сребровъ— Варна:
Господь помsга, но въ кошара
не вкарва. Приблизително така
слt отгоаорили повече отъ 30
души чтатели и читателки.
Мэрийка Анг. Попова — Варна:
ботъ дава всbкиму, кой го полага трудъ и пестеливость.
В. Поповъ — Прев~дия
Дервиш ь, щомъ Господь нbма
пари, моли се да разруши цb.
лия свbтъ.
С. Л. Казэнджиева - Варна:
Богъ съборилъ банята, за да
накаже лакомия баняцжия, а
не че нbма пари. Така сж отговор•или Пар. Добревъ — Г.
Орbховица, Д. М. — стопанст•
во Тича, Ас. Миховъ — В.
Търново и др.
Л R. Янковъ — Варна :
На ти 20 пари и се мкхай да
не при•гинишъ събаряие на
джамчята.
Т. Кацаровъ—София:
На тп 20 пари да cu платишъ
банята, па сbдай и ти се моли
заради мене, защото азъ му
се моля за милиони.
Най- праадоподобння отговоръ
на скжперника е билъ :,
О, дервишъ, ти не знаешъ

за какво се моля — азъ
искамъ отъ Господа да ос-

Горянно
Тъ~же
на джан~ва~эъ

т~

те

.

Телеrрамата аза
И. В. !. арн
Вс%ка rодина на Св. Духъ
се отпразнува по най•тържественъ начинъ праздника на В~ р
ненскит~: ловно и архиологическо дружества изъ м~стностьта „Джанаваръ rene", дето rлт
ъ
разкопкиr-b на стария хре,г,
откритъ отъ покойния архео
логъ Хзрмннъ Шкорпил-е• и
чийто гробъ по нег-сво жег,а
ние се намира непосредствено
до храма.
Отпразнуаането на празника
стана по следния начинъ : въ
7 ч. пр. пладне членоветb, на
дветb дружества нгчело съ
музиката на 11I прогимназия r
въ стройни редове , потеглиха
отъ Юнашкия сглон-с., презъ
града за м'1;ст,гостьта. .

На самото мbcro много с~мейства отъ града и еколията
б~ха се настаннли всредъ хубавата прироца.
Въ 10 ч. се отслужи молитва при гроба на покойния
археологъ Шкг.•рпьлъ за упоко°нне душнтр на умр~лит•k
членове отъ дватb д ва, при
което взе уаастие и смbсения
хоръ прн храма въ Сесъ•Сев
месъ. Следъ това стача водосв~тъ въ самитb разкспки на
стария храмъ, а въ добре уреt: енияаналой стана молебенъ
презъ което вргме въоржжени
ловци дадоха три залпа Под
председателя на ловното д• во
г А. Маноловъ говори върху
значението на праздника и
прикани гражданиr b да не забравятъ завс:та на покойния
археологъ: .Ч -езъ издирване
старинитb въ родната - земя да
опознаваме отечеството си —
родината си — а чрезъ това
да я обичаме.
По случай празника б
отпрааена поздр:звиrелна телег•
рама до Н. В. Царя, на която
атгоаори съ следната телеграма.
„Бпагодаря сърдечно Вамъ
на Варненскитb повци и на
членоветb на архлологическото
д во за изказгнит ми любезни
твия по случай праздприв bт.
ника Ви"
Цврьтъ.
Ето и текста на позярааи•
телната телеграма до Н. В.
Царя :
„Варненскитb ловци и членове на Архиологическото д во
празднувайки своя праздникъ
при основитb на сгария храмъ
на Джанавара си спомня за
Първия Ловецъ гга Българи и
пазитель на роднитb старини
и възхитенw отъ величавия
изг•ледъ на родната земя и
море изпраща Ви с.воитb ст- р
дечни пожелания да водитb
съдбинитb на отечеството напредъ и напредъ. На слука
председатель Д ръ Цо;;евъ.
Презъ цbлото вроме до
обbдъ се стичаше хиляденъ
народъ на Джанавара, ксйто
изпългни горнчката и прекара
до 4 часа въ веселие и пbсни,
когато се произведоха стрелби
за знаменг.сецъ. Провъзгла•
сенъ б1; лсзеца г. К. . Паница.
Отличи се той твърде много
съ точната си стрелба. Следъ
раздаване наrрадит на оrличит+т се стрепци тържество-

то се закри.

Четете в. Чермо море

~зi

ф

~

- днесъ недbля 51/2 ч. сл•
сб въ колодрума първсто
г ъстезание за купа „Вар >а"
между _ първенеца на Варна
с. к. „Ш. Соколъ" и ,,Лески .
- Вь

ісІа
••

Сато gаІвеgлкв Ao іaшBg

за

Л~тв

Съ одсбрение на министерството на народната просвbта
въ Варна се открива 40 дневно
л~тно училище само за момчета отъ първоначалнитb и прогимназиални училиша. Ще се
физичгсното
застжпи главно
свободни игри,
съогезателни игри, хорево п~ене, ексг;урзии и плажъ.
Нле похвалнзаме и::ициативата на учителитb, кос:то сж
се зяели съ това училигцё и

ки
д0р~~~
Нови Пааарь.
ts,,a

І Русјfа болgг~ска
CB811~Pfl8 ВОШЪ

~~

ще се предетани на
екоро. Филма ще бжде
придруженъ съ не -

Ч,с

винсдn ,эи до сеГа

лт~р~ь Z л
лева.
в .

5 .7.I

гУ]С

О
Г :
Си мчсдрк5а 4 лп- ПокеtsЧ 10-14 лева
лз~дкИ. - - 5 лева
геов~~.» 9-40 лв.
3aNyc~sн на сгчзра отъ сзтрасиь до вечерь.

OECTAHt)ВКА
~Г'•

wy

WY i1

ПРИВЛЕКАТЕЛНА.
!р7.~Св~.1Л.

в~ ~

. . .

... ." в.

на

и мишкит%
плъховет
и ефикасно
сигурното
най
ЦЕЛ
средство изпитано и пре
лорж.чано• от ь държавниrb земледЬл. станции.
3ЕМПЕД'13ЛСКо БЮРО

~~

о

ул. „ Владиславъ" N2 20

Варна.

егзnиnгание

го препор,Rчваме на родители•
т-b, защото мсюго отъ децата
презъ л~тната ваканция сhг
по уницит
безъ кантрелъ.
Звписsанията ще траятъ до
30 юний.
Сведения и заnисвания при
учителя Н. Дермишковъ у ще
„Св. Климентъ".
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дод►овет

Смь;эть

і~лище Вь ВарB а

~~~~~
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~~

сТоаf~ч9Уъ
(иа Еуг+tэв. епювница до Морската градина)

сх;идото врме 'днесъ

на игриiще „Левски" въ Ссфtзя
ще се "състеи международния
турниръ България — Гърция.
Въ Бългахкия националенъ
тимъ sлизагь 2 Варненски иг
рачй.. Борисъ Пеrров ь и Щерго
Савовъ и двамага отъ с. к.
„Тича".
— с. к. „Тича" кани членоветb
си на общо събрание днесъ
91 /2 ч. въ клубовото си псм~щение.

5рой 24
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Гlосетете

изложбата

лЕчки !

Ф ~яс0 Ви !

~1~ч~Н !
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оТЪ ФЛBPNKfiTR „КЕРRМИКЪ"

еае4~~ ~ ~•~~
'1

на „G селтемврнй

Разпал~га съ най-разкообразни модели печки,
които пу.^. на въ продажба при съвършено
НRМRЛЕНИ ЦЕНИ На клиентитb се правятъ
н.зй гол fiми улеснения при изплащането.

ПО ИЗЯЩНОСТЬ u КR.ЧЕСТВО конкуриратъ
всички печки. .Икономия въ горнвото 50°/0•
Прwема поржчки за изработване бани, оми•
валници и други.
tlfocеrere и3лонсбггтэ да се ув~.рЧΡтк~ !

~

Съ почить: д. дле62сЧе г ъ и С"ЧЕ:.

ѕ

Эi
9~

~ у~въ •• ~~~~а
~арнеQiывата Търговскsа 69н~устрнална Камара оа
ввемя подъ евс е покровителетво откриванвто отъ 15 ЮnW11 1Р1

т. г•

рб

единъ тримесеченъ дневенъ и вечеренъ

уъ

етекти

съ
0°~i1'•i(ъ
Подъ р.лi,ководетвото на 3апасенъ мичмаыъ Ш+~тьоръ меьаникъ

Кяне „Дретл ще
предетнви кляеичес

кото проив едение на
тилтовпто ивr,уство

Чо0~~ ыъ, коіто с0
с а~1~ Е
по романа на
вИктоРъ хюГо

.

Гражданството съ гол~ма
наслада слуша оркестра на
слl;пиrЬ му~икачти въ ресто
рантъ „Кримъ", sащоіо тb
свиоятъ български мепгд,Sи и
гла ното ги изпъпняватъ топло

и сърдечно.

8а

селсквті1 пpaзAgg колg

Варна като голbмъ и курортенъ градъ е подъ зоркгта
конrрола на общ. санитарна
власть, която взема строги законни м%рки въ товз отноwе
ние. Ецна отъ умbстнитb й
м-bрки е забраната да се пус
катъ празни селски коля по
градскиr мегд3г-ги, да ги замърсяа4тъ и да създаватъ огнища за зараза. Стопанит b на
такива каlи ще бхдаrъ г•лобяваин отъ 500 до 2000 лева.
Ззповkдьта за тази забрана
е вече изл~зла
Въ Провадия и Шумег+о отдавна се прилага тази м ,рка.

сЭ08'b
О АТ
яри пр.-•подяватели специалисти.
Куроа е рлврешенъ отъ тннистерството съ писмо 7w 2235

I
д~~ьІ-

отъ 17 юнwй 1929 годинА.
Курsя е теоритически и практичееки. Курсистиrh трl3бва дв
б,аь,дитъ съ 111 к.лаено обріаование и навършили 18 годнни. Ще
се приематъ курсисти и бевъ обрааованив.
КортилнптЬ уиражнения ставатъ съ автомобили на курса.
Всичкия горивеиъ митериалъ е ва ем•lзтка на управата на курса_ 3апятията етиватъ преаъ иавъыряботиит часове и не пре.
чатъ на еже,дневната работа на курсиста, Въ курса ще бя.де
вястжпено и тракторно дl
дло. Таксата вя курса е 3000 лв. платитя на срокове. Отъ села•га курсисти ще се приеиатъ до 20
з Засгисзанията ставатъ при Георги Московъ сладкзлиi
карнии,а „тилка" отъ 8 часа сутриньта до 8 часа вечерьта вс~кw д,ень, който дава и подробности.
Рж.
ководитель на курса : ЦанВс0 дтанаеОвъ

ТвЈаово

r~va А. Чифл~нъ

Росlсво Стоnаг~ство

ОБяВА

о
0

Трудовото I'sгpciso Стоиаиство ,Tuqa
въ с. Дг►ленъ Чифлыг:ъ, Вариеис:чо, разnолага съ гол~мо колв •
чество най дОбрсниачестrени д~б1. ви греди за стр0ежъ

на кжп1і , отъ различни разм$ри по иРна:
Д~лаиrг

фр:
нипо

ванонъ

гара

Доленъ

Чефлокъ

00 лв. за н:г. W
Франко бр~г.:а Гьозекеиъ 750 лв. за ил W
3гi матсрQалиг~, краени отъ стопанствоl
а, купУ•
ва➢ ат се ползvRат•ь съ :5 на сто на~аление отъ пре
воза пгз 6 Д. Ж.

Желаюиtит

с rгтз еса , ъ

да крпятъ такива ~атгрвали да се

до с:х,щото.

Отъ Стопаиството
В?ЈК

з

I~З~Ри

'~(

ДАВА
Продава се една П Р Е С
една 3ЕЕС'Ь

и

на износни цени. Справка

Д во „Инва.пидг~" — Варна
плоидапъ „Д,Рагоrsанъ" надъ
Протестанската църква. 1-3

j,~`n~J~

моиге

n

д

~ i~0~~ +~lii~61~i~, и да се ~~ ~ 1.~ ~ •" ~
задъ „Баба Елена , състоящъ се отъ 5

стаи, нухня, авощиа градмна и кr.аде•
нецъ. Цbлото мbсто е отъ два декара — чуде+сенъ из•
гледъ къмъ морето. Споразумеиьsе адвокатското бюро
Н~s~и~а Петр~вiевъ и llванг, Петроспъ — t3арнаг

улица „l1]уменска "

Ns

16.

,`Г(

