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Търт.аланци
Ако има една язве въ на:дия
лолитически жiлвотъ, това е търка•

~i.

данковщината у н-kкои .водачи',
които си менятъ боята по бързо
отъ онова гvшероподобно животно
— наречено хамелеомъ.

е1но но
Ита
де ыы
ТОнТ@аг~
р уЖ¢г

Пр~сенъ случай имеме съ едно
гбезхарактерно момче — бозайниче
въ политиката, което за нещастие,
се е промъкнало въ една чужда
листа, за да премине въ друга. а
l следъ това да се наствни на топло
въ сговора, срещу известнц може
би монетни аргументации.
Уви, той е оилъ вече рекорда на
падналитЭ;жени, които се продаватъ все пакъ по мтчно отъ единъ

ы'узигг;
нд,
LД
.g~

прочУа,.

на

Ичын

безхарактеренъ политикъ.
Какво творчество може да се чака отъ такива търкалясти тапири?
Додето подлостъта и продажннчеството сдс най характерната черта
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на н- кои .общественицн` — упра-
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оыр,
Гандо

вата ни ще куца.

2 кв. см., годежни и венча.3~гн
по 50 лева на пу5ликация.
Въ хрониката 6 лева на редъ.

Реклами :

Гл. редакторъ Александръ Великовъ

редакция : nечатница „Свl;тлина " ул, .Гургулята"

Абонаментъ за годиr;а 300 лв.,
за сгранство 600 лева.

Юдитk въ политическия животъ
трЬбва да бмдатъ постевени на
мвстото си.

Крикъ

~orзг
1ь
Около 1 августъ

дь~ееъ

Нквалидит и българсит

Заловени тайни пrэзиви

Добруджанската поетеса ОледствиеТаs~а по убйотвото
г-ж<. Дозtэа ГаЕе голага всгчхки
иа подеzфицарит•~
усилия за с•r.ставяне въ града
Извбличенъ съветникъ: Прот€:стит•fi на опетзицияга
тао .убийството
СлеДстsието
ни на дойруджzисии дамски копо поводъ арестуването на Аьр. Гачеrаъ.
на
двамата
годофлцери
прч памигеrъ,
опозитдията напуска р.аседанисrа.
.
Тя вече е успi:ла да влезе въ , rлуч>;iвта фабриката е въ хо.аъ
Пlгеустановяваi:пе s:аседатЭнята на съвета.
ще
най-скоро
време
то
Въ
връзка съ дееетки добрудаканКи м най• оТдр~.Дг=.гт0 г_, че Всиц- бх.~.ге приг{лючено, зч да се усС.,ощи въ общин, съвет•п. се ществени.
ргзрази стргшна буря. ЙзбраВьрви си, махчи се Gтъ тукvа1 к~v5 сХ. я лриед;Э н2'г -`Jл.гОскЛUFiно. тановятъ отговарностнтъ по тоння съ листата на трудавиат
Постжзг«ата на г жа Габе е ва nотресио злод%sытие.
Следъ Пешева изредиха се
Съобщв ни се, че началника
5локъ Петко Тии. бизовъ, кат~з -да упреаватъ ТсглfiиsаRа --- Рус- пrхвзлиа , защото тя щ:.• допрнна
IV ууастъкъ не билъ аресземледълецъ b седиалъ меж~ чеви, Янаки.въ, Ста~иболиевъ, несе за издигагъето на добрудпозиг:анъ само
ду двамата корсняии, а из- Niирски и др. ,сжщо съ оеирн ~ганското дълb въ града ни — туванъ, а билъ
показанията
си.
да
даде
в~стнз е, че кореняшкнт% 'Съ- дул.:и.
.зепосредстевко до грачииат;т.
вгтаытии поддържатъ сговора,
Всредъ тазы капонада отъ
зиачп Тилбизовъ миналъ sаъмъ аорицания кметьтъ откри заД® бя{ацо t
^говора.
се.данието.
Готеtет© с® за празОще съ влизането. на съвLтГiреди днев?-гия ре<Дъ скзет-

6YP5iTA

Аепарации

e~1b София 31: Около 1 София 31. 1-lредседателя
• °ан`uгусrъ се води у~н- на съюза „ Инвалидъ ген.
на а8;еиа arg~тauiiЯ
отъ Никифоровъ, зьминава за
Варшава въ международ46Л~~rB1~грана и работнгли©с- ната конференфия
на инйнОсть ЕЯТа ПаРТия:PQ;pL~~oaг]рн е ~тъ с~в рабьэгиицаятl~ валидит отъ цлъ свlаrъ.
Отъ името на българъ елнi а С~ длусиаТb рабаТаТъ бна° а ~qa 1 авсустъ и ее скиr
инвалиди той ше
'ам;тsоватъ на ул6~цат~9 направи обеrойно изложе•
еЧ, дг;
ине за бедственото полоaa,r la манэ~фs~ститъ.

Ъ г

въ ОБI11.

С-ЬВ~ТЪ

Освег~ъ устс~:~т~S ars~~- жение, въ което се нами- мьsцит-Ь,
г Ж. Желябовъ, като ника отъ трудогия блсtгъ Г.
ка д.г;ацми i4~,ц~а,~е~} и с~~ гя~т- ра 6ългарLкия инвалидъ и съглiда тая „идилия", не гао- Стоя;.оsъ съобщи, че съветника
~курнааи ~3N ~а тiър.~~! е#E~ryZT, цtе моли да настои кон- жейки да въздържи справедли- Авр, Гагевъ е за,*ъ;
жsнъ въ
че rет(раМо г;1 Пp F~Si etbaT~L►~SC4~6t ферениията дето тр~бва за вото си въsмущеттие отъ това аб;г:, б:.зоггz.сность и г;рав.Э прег,-

теааг
lо съдържаиио в~ с~ намал~ние на български•
ва а;иг
►аздаваі~i~ по вла;ка- т репа~айии.
вакаю `+е®т'~. ГIеЧ~ЭтаГ~6i билw
Другъ руш~етчFія
iwаг
ъг~меТ~г~~ я~ лоз~9~ам ¢'?ъ т~3т
е з.зловенъ
на г~1~IIнаТе9~ЯыДа.

от карло - о. Коаато сис- Сте;Дътъ иhмта да ти из!гаде
'нТ і ожаръ, който отъ тукъ ТеРмио е
изиудвагтъ прыт:жда, но общгствената при
наблюдаваше добре.
прsдприемана
Гроа~лз сжда е по еграшна, тя ще виси
гтоыгг `
на твоето чело като гражда:2 ~ га: ПРичината за пожаре е, и uа{7ослеД$ъКъ бИл`,~ сни и семеенъ п4зоръ презъ
Обш~~в единъ отъ изкопанит~ 3м'9л0г~к Е~"„ нъ като в3RN1a цлия ти животъ н ще остане
весгаг овове за предпазване отъ 5 циля,vди л -іва руш- като тежг,кь бащинъ гр•fiхъ и
на твоето погголе.ние.
~
експлозии се е срутилъ.
~зетъ.
'
От,хе вземашъ този куражъ на
)ЭрНЕ~ Има 5 души убити на м- крайна нахалнесть да сrоишъ
прн7:сто и 50уЬ0 души ранени. Борбйт на ва~аятч~lитъ още въ нашата среда и да чу
а юд~
Сифия 31. Новия Ценгnра- вашъ упръцит% на тгоитъ дру.
екепјіозия
гедни}! ,
rарыт, които те гьриковаВзатъ ха
ленъ хомиnгеrпъ на аанаятсноши

гол~мъ

j'оіг~ліа
въ

гво ,li

Гермъния

23 убити и 12 ранени

неския неутралитетъ

МЧ~'s
г¢нs}, 12

—ии кабиквтъ

гоsа.

IIаризlсъ 31, 12-ия хабинегnа на Брияиа бзъ състабан:' венъ съ участиезчо на всичхи
`ана бивши сатруднищи на Поан-

~,,, харе.

Новггя хабинегnъ
ще се
геДн` nредстави на х а м ар а un а

1A

r~ днесъ.

сенгВ
е

fьr

U® Н Далаие

Еп~nотоки

оаортисти

въ София

ртй
влагка София --- Варна

движение ог-няра

Изпълнена б b за пръвъ пжть
„Българската сюита" ор. 21 на да

Хр, NioNфoвa, .П Прокопова,
Ж. Ст~фанова, Ал. КРаевъ
и Ив. Петровъ.
.

тт О. Г .

31. Понеже раJlондонъ 31. Съоощаватъ
~QдУг дикалната партия отказва отъ На,нхинъ : Кгстайсхото
да участвува въ управле• nравителство регигс да се онието, то Ерио и Даладие барне хъмо О. Н., ахо съвеотказаха
министерскит~ титгъ озпхпзЕсата да влезата
Парижъ

излиза

машината и
Панчо Владыiгеровъ, дирижира при преминаване на мосна отъ самня него, при бурнн та удря се силно въ гла.
оваиии на публиката.
вата и пада надъ самата

съ одобрения и акламации за

медикаменти за I помошь.
автора.
Лггендата и скици — дирь:гисира И едва на Ромавъ М,у се
Сашо Поповъ съ цуветва в разrлахъ иа отличенъ дерг:геитъ. •

дала такава.

првм~сти адвокатската си
кантбра на ул. Венчанъ,
по мировитk сжпилиша.

Августъ т. г. по случай

F~ъ магааніа на Димитръ 7'аиовъ
на ул. Преславска
ще нат~рнте всички

лоани арттокули: гилзы, каSзи, сачмитапи, бзрутъ, патрондаши, пушки двуцевнн б,лгийсгsн
едноцевии, яистолети, пsтрони отъ разрешетти калибри и
мнаго дрзуггт артикулн на едро и дребно при
иай•изттосни цени.
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на фабриий цьы~-іи ьір~з
ГЕ~3Е~Г~9 Й. Б;ОС~.1@~ А fг~ ОC~b — ~ар~ва

Ефтена винаги пр-~сна и
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XPRНR

В
Сat

, очрк®стъра era еrіІьпитt~.

PI►КУМОЛЯТОРи

а~з•гомобилясi
и радвго се поправятъ и заржедатъ при

жение сгазилъ една жена
на моста на р. Росииа,

мехтни ческата работилница
„~I,C~~iP~'Дh1i6~" ул. Драrомовъ Ns 28.

рг.псодия „Вардаръ" на Панчо
Владигеравъ, дирижира
той

С~кшия влакъ при

Джу-

жеЕ,о.

П.

на п~съка безъ повреда,
а
майката обляна
Парижъ 31. Хендереонъ праздника ra Труд. Стованство
въ
злот~хба°га ua
и Довгалевски размЬниха „Тича" ще циркулира у~елит. дожни
кръвь
б
г
отнесена
полул®въ е
разговори по подновяване влакъ Bapeia-Д.-Чифлиttъ Вар:ьа. OTSa;~'96iTа въ
мъртва въ Стражица .
аи&~ото.
Тръгва отъ Варна 6 44 ч., прииа англо-съветскит
....
от- стига Варна 22 ч. 4 м.
8ио,,~ъ свіободеиъ.
_
нощсния•
~
гдечатнииа ,, Свтлина
На 2

ЛоВн и МаТЕРИ ЯЛ И

На край 6ъ иsпълнЕиа бълг. люница въ време t-а дви-

постове, предложени имъ въ npexu nреговори съ хитай- самия.
•
отъ Брияна.
П.
Вдаkигероиъ
б%
аклами- която съ пе•гето си минаnгайсхото nравителстао.
ранъ продължително и възтор- вала моста. Детето пада

АкrлиЯ и СЪвеТит~

ж.к:,. _ ..

R,~г~sькдь ~~tt¢л~р~~ъ

огледа

ша отъ 200-300 метри.
шенълъспортингъ клубъ, коипоэиторъ, извиканъ ва б:,Съ,
гздига
полумъртвия
orпродължително.
който ше се сьстезава съ аклам:3ранъ
„Скици за оркt.~ стъръ". отъ няръ,
нашия първенецъ.
Д. Неновъ — съвършеино' нода
3а гол-~мо съжаление
музикална творба, посреаината
въ цbлия влакъ липсваха

КитаицИт

f

УчаСтвуватъ :

Вънъ предъ sалата мгоогоб
роьiнгта лублика продължи жтЭво да коментира случката.
Пренията между н- кои опазиц;гонни и сговоргясткr съает-

София 31. За въ нед~ля се очаква да пристигСледъ това „Легендах
отъ пропасть. Вла кътъ се връг
.сл b:тъ
не тукъ египетскичз „Ней- П. Стайновъ—бългреtгия

и кебинЕта Бриянъ.

ср~да

Вечерь на българската

протестъ единодушно
напусна заседанието.
Коне.тътъ вдигна засадаы:иЕто
за днесъ.

Въ бързия влакъ, който
тръгва въ 10 ч. и 50
ненъ салоs;ъ. На концерта прим.
вечерь
отъ София вчесжтствува Н. Ц. В. Княгивя Евдокия м-р;Э на гзародната nFo- ра 30 т: м. между Мездрг
св%та г нъ Найденогъ и мнсго и Романъ въ време на
високи гости

на Брияка

'
г ка1

' 01}1В
)ецн

на са-

tTВ 1

на

още веднаоsсъ
оза' г газъ. 3 вжгrаеколаии, щтлъ да
Снощи се състая трети симeж
съ nредуnреаісдение хамъ за- фоаиченъ кониертъ при препъл
били убити. Гlо.дъ
наягnчийсхивгт сдружения и

3ИЛ~Н Т

подъ покровителството на, Н. В. ЦАРЯ

Сложено на глгсуване предложението прог.адна.
Цfiлата опоsиция въ зы:акъ

:rъ, Берлихйъ 3 1 Ви®ра
гл- го въведе въ enaOenue на хангъ ы ъ Вакдеиsургъ,
разаYлезия сrагма гол~ма гi еларията - на съюза.
~уаииит- тЪр~се~тва
ннъТ: експлoswя а мtганеиъ ~ Сщия Цензnр. хомитето Третн сиrафониченъ концерт на
иалгъзР

гчг~ь' Ра~ВалиS~ йТьs. с.7 извa- щгъла да, nидчерзпае n олити-.
~деми 12 тетАсио ра~а~эни.

аРіаджата.

юл«и —

няци продължи и вънъ въ гра
іиНЭТа.
позор+ььtя ст~лбт-, кждето се
Дг~есъ еъветътъ може би при
чийсхия съіозъ се обърналъ
п;nо»;сачватъ само предаталит~ нови бури ще сгродължн засе
uvъмъ npoxypopa, съ исхане да народгзи и продазггницитfi о6- данието.

~а cre:

а

ТВ'~ІзТ

политаsvеск;ч акробатство. нзоб- ло;
чение, общинскз.я съветъ да
личн съ остри думи Тилбизова псi,тест чра и да иска немедлеза негqдвата политичнска безха ного осцабождеьие на Гачева,
рзыаерность, като го нарече
Ст. Пешевъ заяви, че груюдз,
пата отр гра~сдатZскс-.я блоРсъ
К-ьм3 Жилябовъ се енрисье- се пры,.съединявв къмъ искгнето
дини цълаТа оп+Э3ИЦИя.
на Г. Стоянова за осеобождеСъветникътъ Ст. Пешевs,, хие.то на Гаsгевт, защото См%та,
абръщайки се кz. мъ Тил~изо чt поелLдчия е задържа аъ сава Ка3а: i3o Стра;цrо r;peeTr.п гл_n за_ да се осмгури болшипстление аъ гражданския животъ во на сг,озор
ъ това засгданъма отъ това, да 6~ дешъ иs- ниг на съвета, въ което ь.ма да
браникъ на народа и • да пре.Да- се разрешаватъ в✓.жни въпроси.

София 1. ДrлРеКция;ОгдгР:Уожа ръ Въ петроднит~
T,t на
и11J,W9я_Tа е Sic~театър:
И3ворМ
Фпа
а
'3АЛОВй9 ДРгlнсын ог:
5 убити и 60 ранени
ре -" тора и Садовскотвпаl;г
другн, Букурешъ 31 • Въ Мс~ре- so а®млед~лско у-ще
;но,гу+~• Ии въ петролнит~ иэвори ботйо Никовъ, род. телетвувашъ.

нбунъслзбухна

~авиі2

t
'ь.:ае

.. .-.. -

ьвие....

_ .г

ј

.,._...

,

. *.--:~.~...r~:.:

Всички лековити Б PI ЛКИ!
при У~~
1.-10

Г~7 З И h Ъ
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Б и iY П !е

apraa, цай. Д~агомдo-гъ piE§ 26.

Четете в. ,,Черно Море``

дУрв

јз. .,Ч®р1~го

2.

ДП tC

ВЛДИ

Въ ед.гнъ отъ миналит~k рой0ве на в. „Черно море" писах•
ме за двзтв научни института
вь гр. Варг:а: архоелогическия
и мор~кня пryзег.. Тукъ, въ бегли черти, ще изложимъ какао
може да внди ппсетительтъ въ
тия музеи.
Въ долния коридоръ нд археологическгsя музеи Стенит% сж
украсе:ssя съ туригтнчески. картини отъ красивиrb окопности
на т•рада. Черноморското ни
крайбрежие и ст;ири юкони. Въ
витриниrb :а върху масичкиrb
сл.. иsложен;т пргдмети отъ алувиални и дилувиалии наноси,

алзъ ц.ьпъ сътъ

въ Віі1 ів.

~ г

Двама гол~ми майстори

желl3зни ржкавицаа,ш:гори и пр.)
отъ поле.стражението презъ 1444

г. на Владислс4ва В ърненчига сь
Мурада II, както и равни sидоsг монети.
Ексъ-Кайзвра и Гермв.ния
Вилхелмъ II ималъ право безпрепятствено да се върне въ.
Германия, тъй като закона за
затцr~та на реп,уl~л:иисата е отм%

'

'
г' t~

_

решил,г да излезе,
Шофьоръ спасява стотицк,<
души
Пре:;Седетсля на р°пуtэльиката
Думергъ е наградилъ въ Па•
рнжь шофьора Пюжо за ггпай
Ската му поетлiпка, прн която е

По c ryanй сзона вь

_ _ ✓--~~

Псзчгст~ете курорта!

Гражданилъ ни пише :
Жиз%еме до Арменското училище и бългаското — Св. Клилментъ, меЛч.¢у деата нуждсюка
и отъ згиовонлята, която се раанася, птасг0 не можеме да стоимъ на двара си, а при това въ
арчгенското учъглитце им:а учителска колон~я и въ училище
С:в. Климентъ е Сгола имъ, та ,
прост0 се чудя, какъ тая абщинска власть не се ингерkсува, въпреки че подадохъ заявоенне зз цельта, вх. Ns 18,645

BRPHfl•

спаеипъ живота на етотиии ллtт
ници на едюнъ бързъ влакъ
Парьгжъ — Щрасбуrгъ. Както
каралъ аsтолиобила си шофьора
звбел-bзвлъ, че влака съ гол~аsа
бързнна мганалъ покра.й една
стгнция де.то трbбвалодз стре.
Той догонилъ влака и съ го
л%мъ рискъ се хsърлилъ на
тен!tepa дето като нам~зриалъ
ыаашиниста и огняра въ несвесть
L усп•13лъ да спре влака иизга%гне

yn. Гибровс<а 25,
до гарата,
rnристлгнава голl;мъ
избарь русеяски та5л.ни месиа:гови

КРЕВRТИ
пружинн, кушатки,
шка зчета, гардеробн и
др. мгоёrзи. Проважба
и Н изпла°и.ан~. 15

И ЕТ ~ТЕ

РОНА

б3
отъ 25/VI н. г. и г. помощнчка
~1Ј
Д~ ~Та'~
мн об,.ща че е преаратиль сж- f t
Който отъ читател°и;-b пропу
щото на са:нитарнаста лsласть и
wд kли да сторятъ нуждното, стналъ нааалэто, може да нарбаче и до двесъ все идватъ, ' м%.ри завчерашниз брой въ рёдакцията t
Н. Д.
.мм ...r1..м-.'

кат.аСтрофата.
Неrрамотностьта въ Италия
Броять на н грамотиsит% въ
Италия състав.лява 26 пэоцечта
отъ общото население. Най-

много неграмотни нма въ Калаб nия — 62 на сто, най-мгалко
въ Пигмонтъ — 7 на сто.

.~~•»!~-~а-+-,дп. _ _

м

►~т.г.г-•rгт

съвършени, макаръ и малки
~k
табла, и вие ще се унесете въ
~ оня миръ У;а бл%s.ose, отъ кой (Презъ очилата на журналаста !
Варна има своит~ обществе~
то е билъ обладанn талантливия
творецъ. Особенно пленителнл ници. Ва лекн щрихи нне ще

Въ гол-k. ин салонъ на казвното акварелиста Ив. Крилозъ,
познатъ на варненци отъ м. год,
си, изложба излага в~че за сед•
м;а пжть около 50 а гтзарели.
П->;вецъ на причудливльта наша природа, Криловэа сега ни
демогiстрира Сsоя пще по- гол%мъ Русп%хъ. Самобитнпстьта
у Крилова е изравена въ оная
ефирнасть при треrирааіе на
природата, ггоято го издига като rварецъ, който н-fiмч.а рааенъ
на себе си въ Страната ни.
Най хубавит работи на Криэно сж сюжетитl3
лова 6езпаl
му изъ централгэит-Ъ; Редопи
кждето той съ приСжщото си
майсторство е загрпбилъ съ
вта ia нн я
,пепи чаровнвтl гсра:
дава нд-кrа и дечствена zo
Светость.
Выгжте ггръхъ „Караманджа",
д=.• вчаг си^гфонигт. А „РодолС:соrо
езсро" е Едиьъ гnстинеки п~рлs

~га гол bмъ мzйст0у.гъ. „Караа2анджв" прп заходъ слъісие с.хuzo е прелеСтна колоритыга ра бОТа.
Съ тът-sЗ:къ усетъ сж даденн
еРоаобсрит b 4
нl:коаако сю~к(лтн rtзъ розовата ни долина•
СнЬжпитlэ идилии сжщо пле=гячатъ.
Мостоае въ Родопит-b, ynuuu
птs Ппов,тугвъ. „Имаi;Етъ _гtжа-

мя", Та~ашгги.<а мог.тъ въ

;

i

Ждс"f НОF3СitН

графскн предмети и военни лред
мети (копля, стрелн, ризниии,

НflнЪ.
обаче по св~денгсята на „ ЮМзрскинтъ муз===°г се пом-на д о п о г о п н и животни щаЕва :въ две отдkления. В ~ найге:дъ Прес.," у Вилхелма н
(vгамутъ, мастодонъ и др.), ко- пъ.раото ще се вкди изчугтзено мало желан;ие да се връщ.а въ
ито иbкога сж жизbяли въ на- напраяено паарсгsато ' дъно, съ родината си, На своитb близки
сгяия край, sзредмети отъ rep-' неговата флара- и фу.уна, и ра- той е заявилъ, че ще остлЕгевь
ц4ягрs;ата г.иСтема (ми0ценъ). иг- ботата та во.поэ{азs. Сте"сиг-b на Дорнъ до тог.ава, до когато
ра на прнро.дата (камъни прад- стаит% Сж укрslсгни сж портре= „Геl;манския на:ргзд•ъ не го по
Ставляа:ащгi р;ззни органи, пред- тыг на загинали н 4ш л герои мо- вгска аратив на престола"
(Б. Р. Сака маца Рнба).
мгти и пр.); пlэеди:ети отъ тер• рчици презъ гюсrгеднит$ вийни.
д1(еоие=иъ),
эа
.
'апiе~сен
' и мор_ А въ спгцъга,,лни:г вrттрини сл; из- ®тъ единъ св~зтъ въ другъ
иь3.,
вг,
ски ж.,впrни, пре~мгти отъ кре- ложенУи маZели оть търговски
Въ Мадридъ едгаа жена осждгната система, мннерааи и ие- и в•::е.:.е.иъ флотъ, както н други
депа въ г,.ра:я н•г мс;,:sль„х в-Ьхъ
трография.
ваеннн прs:надzеж:гОСти отъ воза у6ийство ни дъщгря св, н:
Голbмиятъ салонъ е украсенъ еннмя флотъ.
дожувотwнъ затворъ, наС+sоро
съ гсартини отъ военни събиТиЯ
Вгорото отдl;ление се подразбила
поми.ъвана и пустга:ата на
разиграл,а се въ град:а и , зда- д fiЛя ла ивнациогино и игинНа.
ния и наметчици отъ стара Взр- Тукъ ще се ви::гятъ модалъ отъ свобгrда. Жената прекарала в'ь
на: Въ витринит% са=; изложеии ХИдроглгвнъ съ негОз€ит1; ПРННад- затваlзв 36 годчни и буква ,но
уаи
лрздмети отъ предисторичната лсг:tностыi и !аазни видове мнниа, обезумяла, като изл~зла на
време
презъ
цаата.
Грапа
това
е,.ока (камения ибронзовиявbкъ) коызто сж биаи уаат,э~бяван:и
nредмvrи отъ раззигието тэа кул отъ воюззщит презъ послед cg измЬннлъ до неузнзваетурит-Ь на иародиrb, които ск. нит
войии и др. военни при- мость.
ИзvезНали файтонгiт~. Поzнаселнвали нашия край, презъ :•вадлежносги, преимущесrвёно
вisлч се бързо бl3fащгат b автоисторическата епохл. Така илпр., отъ флата.
и звтобуси, улицата
мзожQство бронзови и мраморни
Вс-bян, койтэ се интересува мобили
шу,ана.
з
ла
много
:
Стан
статуйки, теракоти, fиТрелефи, отъ ку+атурната истприя иа навад~ла
за п;яъвъ
Коглто
ка:гители отъ разнга стилове, род~тb, би тр%баало да посета;
з
ланъ,
дълrо
не мог
аерп+
пжть
христииг•яСии паметници сь Сим тя два а.иузея, за ха cri предстада
волиv.ии гsзо5рзжения, лl;карскг•г вн еднз. ясна _ картитаа ;;а мина- ла да раз~iере какъ може
възвъ
твкава
zтица
държи
се
и тоалетни предмети, керамични л5то на гр. Варна, гсэ?,здnстьта
и стъкле.ни издЬганя отъ преди и красавицата на иагпето Ч-:р:ио- дух:л. Тя седb.ха €а-bколко дни
вь н.аfiща! и чакъ следъ това се
Хрычста, тр.а.циltски ыоsиници, ним- лаореко крЗΡ й `р~жие.
Н. Ш.

`

--

Художвствгвата азложба
t~а Ив. tрнповъ

фи, св. принадлежиости, етfио -

Въ съседиата на Салон.з м~лка
стая ще се ви ятъ картини, дпкументи и предмети отъ пърьото Българско царствв и възр~ж
дането на българщината въ на
шия край, В ь С.хщата тая стая
ще се види и главзта отъ една
егиг,егска мумг~я.

оре"

Га

Сэраво, Хясt~ръ Капи.
т съ бук~тьи
отъ глицаьнии на ст°ариныиия
еркеръ — всички тсля табла сж
едно неопровержимо доказатгл
ство че Варна и гостит-b на
Взрна Сж щастляви да се налюбуватъ на тварGит% на единъ

гол-bычъ майсторъ.

Голитt Хора на варКа

сж палатини, Кулата на св. дадемх т~хнит•~ портретн.
Ангелъ, кждето иода•га, като П очваме сь г -на
че ли се разлива — така отХря~сУ0 ~t p. ~гi:арг~а~
л.ично е дапенъ,
Идете, варненци и -ссги на
Варна въ Казинота, за да изпн

Добарх демокрапг~ ота крн,

лота на . .. Хр. Кр. Мирски,
и адвокатз,~
тате дивната нвслада отъ диама Народень чилякъ
парламента
до
и се влр
стигка
.
гол-bми таланти.
на вz общинския cns та. Водауа
Авелъ.

---~ на групата на 9-т-. Лреаа по.
следнит~ депутатски избори 6g
кандидатирань за нар. преД• ~
въ Ам®рина съ параходъ
ставитель и пакеже сварза де. ~
Гgzмадния тарсsгресъ на Гвр путатскпта си с,кдба са К ,
1
маи;скатаи техны;еса. F~меРи- Петковь, кандидатураnг-а му ~
отъ
канцит•Б въ възто;sг•ь
провалена- Сега се ванимава cs
нея. Хинденбуt ъ аsоздра- адвокатство, общинско савет_
вяа:а технициr• з
ничество и . . . афронть на
Ню-йрскит% вестняци ~~тъ 23 кмета Н. Попавь. Уов~кz ка
т, м. отбелЬзватъ, ие герман благоустройствени инициатн.
Скиятъ гигански п а р а х о д ъ~ ви. Би била и дабьр~к комисары
„Бремегг~ъ" е дОбилъ СзетОвенъ ; по прехранати. Сериозень н
рекордъ, като е иsмггналъ рас красноречива адвокатъ. Говорг ~C1~
тоя ,ието Шергурrъ — 1Ею- сдьржано. Но когато го прг.
~гсsриъ~ само за 4 дегнонощил, дизвикиши, тьй ще се разлю..,iк ~а
ти тъй ще те жегне, че ще те
18 часа и 42 мииутиДо сега рекорда дъркешР топли преза ц~лнямандатъ (акс,i Ми
napaxl.~jra „Мавританьия , който си кмет~) Ползва се сп сидс.,ы.г~
е битъ съ 8 часа и 52 минуги. о патиит~ на ц~лото граждан•
Презъ и~злото пжтеш>'ствве ство.
Обича младит и ота двата
на „Бременъ", ;~еСгт~хъ му
леашиви сж разьивсли до 195 пола Между m- xа и той се
обръщсгьия на перкитfis въ ми- чувствува още по-млада, 3аст. пва се за тЬхъ. И за mosn
нута.
Гериыанскытfi, технкци см~татъ младит го обичатs.
Бливкит дни му вещавата
да направятъ попраsки на машинит~, за да добиятъ 200 ново врzщане вв парламекта н ,tзе
саръщения въ минут?, тогава министерски пость, ако н~ко~а;Э,
ще се развнва sогъ 29 до 30 котарака не му мине плгть. 4~ ь
Ricardo
в•rзлк въ часъ ат с.ъщиятъ пжть
ще се, измина~а за 4 дена:ој{@1VIецЪ-1VIИНИстерЪ
.
аТкия и 9 ч~ аса
Вестницитb сж въ иъсторгъ
i o9гi
въ Персия
отъ този разв0й на геrм'нскаНа ,ФоСише Цтйтуигъи съ, ицо
та техника, добитг.въедва 11 го
отъ Т,хrранъ, уР 1но
обшаватъ
дишенъ псриодъ Сле.аъ една ;
Шнивиндъ,
Немеиа
който е зае- dpI
.
тъй злопалуvнаа войнаэ.
п.
р'сийското
rаъ
прв
правитеа
г~га
поваравиатъ
е
б
ургъ
Х~итииен
параходндта ксмпния на „Бре- ство naeTb техн;ацегки Съвет• Цг
грамадгн; нкъ, е н.sна-ггиsъ sa мгиисrръ
менг'° съ т о s сг
на флнгrСг~тfl въ Пегсия сь ~иуе
уcпl;хъ.
диктаторсгги пъ:~номощrтя.
~-.-,- .-- ----~
5~
-

За 4 д~в отъ Ев ~ооа

i

Едuа г-зстоr.иагс.к.а свгтыня
r.жщ0 е подпаднала подъ raлантлавет~з цет.-са иа Крилова.
Това е паслгеггюгя остзтъкт, отъ
олтаря на „Б%лата цълккэ" въ
Cor!отъ ' съ ст~ринtги фргски,•
и
която светиия може би не ще Граче.~~'~
Стогодишнината на
~и
дачака rontuua и f.:ae рухне.
•
.~
тротуара
Граsнчеиъ кжтъ е нийпоетиТварчеството на Криловэ го чното м-bсто н т чераиогrарския
Първи•г'1; тр©туари въ Еврона
издига до знамРсгитоСть, която
бр•Ьгъ край Варна.
сж
се явилt: къ.мъ 1825 годнва,
ще мине границитд на м,алкатгНо колиина знаятъ кжде е той? ' Вь Паргагсъ пърНьFятъ тсотуа,ъ
ни родина.
Граничг:нъ кжтъ е подъ воеП%вецъ на днвната пр>tрода нния паметникъ въ морСката гра• биль пестроенъ въ 1829 год.
Та!я идея бs,ла госрещната
- творецъ на сwbжн3т
пла дина. Е.тна уютLьа и уса±иотеsа
нииски симфонивь н s,a дивнит•Ь пздинка, обкичена съ в-bковии отъ тогавашнит% парижани в
}iоача Крилоsъ скаро ще заеме тополи и шуртяща вопа, скркта съ особ°нъ в•ьзторгъ.
„Тротуари?" — втзмущаваан
едно отъ най-гол%мит•h м$cra
отъ шума и п~згледа на тъ:.пата, се н%кои весгны:ци отъ онова ;,
Въ СТъдSицаТа на хораТа на чЕТно отъ тамъ се от. рrева чаро- Івреме. — „Ним.а ыгкатч, да ни ~
ката Въ Бъrsгаэрня,
вния иsгле,хъ на морето.
накзратъ да ходимъ котп гжскн
Вед~о съ Криова излага и
седнете тукъ в•ь вс%чо вре- по улицггт~
? ТакОва не°ауванв ~>цн
хупожника Ал Ждз иггтsСкн.
ме нЭΡ деня и юощьта и вие салае, отезасяне съ zи- ната Сн.оSодя в
И картинит% на Ждгновски
тогава ще пачувгтвувате истин- чоз%ка още не е било нито в
сж вяъхновени п%снн. Има го- ска наслада отъ
неизказанит-Ь Францня,нито изо6що по св- та
л•fiмо сродство меж.rау тгая wвама красОти на морето.
маilгтори.
8 fl Е9 рр41 ЯУ0
Ждановски излага пейсажя Ту
Даже н този, който е иамн ~ ~гМ~ '
отъ Италзrя — отъ Ркмъ, Пе- » ГРаАГi6ЅЧЕНъ 1{74GТъ` слилъ да тури край на живет~а„
руджиа, Флореицвя, стара Вар— сервиратъ се всгнаги сту- си, щомъ посети „Граничен оа
на и др.
денн н_питкю и отлични закуски к.кт ° — стагва най жизнерадо~~у
Вглед йти се въ тия хубави, ва Скара.
Э1
стн;гя борецъ въ живота.
-

Эг
на деиь по печална и отб%гва!

~ у ,д

1

На 1 Августъ т. г. 20 години отъ своето
основаване. По този поводъ
ат~јіа има честь да
съобши на многобройнитЬ си пушачи, че пусна въ
продажба всички качества П R ПИРОСИ отъ
най арflм~тични и отлежали южнобългарски тютюни.
ОсвеНъ това
артеytа ше раздаде по слрчай двадеСеТЬ годишния си юбилей многоброймЙ подаржци по
10,0 Ю лв.. 5.00 лв. и други по-малки,
напълватъ

Софкя I. 8. 1929 г.
3а. лсва 10,000
До Без. Акц Д-во
Сзединенит-Ь Тютюн.Ф•ки
вх гр. Софня
Р
По случай двадесеrпь го~ дишиия юбклей на дружеcrosor•по ни бройте срещу
тоя чекв на приносителя
сумата оть лева десеть
хиляди.
Б. А. Д С~ед. Тют. Ф-ки
Цен,пгр управление
гrз 3428 Подп;ссъ Подписа

ВНИМFI НИЕ!
Който нам~рЙ въ кучекъ по

даде-

ния образецъ,

да го

тиитb

~

изпрати въ фабрИка-

л

та ни,
ПОЛуЧи

отъ която ще

веднаГа

саната сума.

ОпЙ-

~

ше доброво чно вС-bко рязвrе
чение, вг%ко удоволствие.
гег
Тя не можа да се Стър.ти.дх ihИ
Рэмънь отъ Людвикъ Моренъ
3
не и каже веднъхs, когато млвдо— О, вий имате празо, гос на, че не би мег.за да се харе- то моми~ге откаsваше дв со
подrгне! иззигса Франсоа. сsз- са ггз хубавия мтадеюъ, к,
къв- яви предъ гостrьт~:
в? ;нажъ съобразена. Мон баща то б bшz сиНътъ на оптика.
— Ще пов%рватъ, че азъ те
е чудесенъ чов~ву. ь и азъ съмъ
Грозsиа, грознв, азъ съмъ отдалечаватъ, както и ти самагорда, че съмъ негова дъщеряl мнсго грозnаl си повтаряше тя. та го повbрва ?
Тя подитна Своит
хубави
Сравняваше усмивката, съ
— Размислихъ мамо ... вв•
Очи къмъ тчгладия чоВкъ, из- която той се обърна къмъ дЬхъ че азъ съмъ била несара•
неиаданъ отъ блЪсъкътъ имъ. Силвия първия пжть съ сегаш- ведлива къмъ тебъ ... не с
— Агго зн~ехт° колко той е нат и си казваше ядосана•
тВоя вина, че азъ съмъ .- '1
добъръ! Той е всичко за меиъ,
--3а нея, всичкото е възхище- такава ... Ни ти, ни азъ мо ~
н никога не бихь си простила, ние, може би и любавь, а за жемъ да наnргвимъ нbщо . ~1
ако случайно изпита и най мап- менъ, • уаи! само една проста не с° мъ създаденз да бл%егя
ог
ката мжгса по моя вина.
любезность, учтивОсть на про- изъ салонитb и рззбирамъ
'М1
— Товга е малк0 в~роятноl павачъ къмъ вс•~ка банална тааято унижение ...
каза Пол Гарг-гери, съ блага илиенткаl
— На . . . това е лъtхаl. - !с
уtмхвка.
Въпреки всичко, н и к а к в а Наистина, ще помислятъ, чуваы• !го

И това б-kше всичко.
Очилата 61;ха готгви, и раз•
!говора трbбваше тамъ да спре.
—До гзи:•кдане госпОды,ніr, из; рече ФрFсиеоа, мааг~о печа 5гхо .
— Съ желаиие плзк•ь да ви
ви ¢я, госпожнце, отгОвори мла, дия момъкъ, стискайки ржча! тв й.
і Товз допиране до ржката й,
т%зи думи, този погл:
дъ на
Па ~ъ Гар:ьерн, отъ него день
fal;xa паСтоянно въ ума
на
ФракСоа Манику.
И тпва й приwиня ёдна иова
; мжка. Грозна, тя б~Sше сигур-

~ СОоСтвхше в

чvи

ярость не изпитваше къмъ се- кю те да говоришъ, че си
стра сн, която не б-b отговарна какво чудовище!. . .

за несправедлиаостьта иа кояro
— 01 да т<:мъ не стигамъ
тя % жертвв. А още по-вече достатъчно е, че зная че съ'
да се сърди н на майка си, се- геознз l . Вече взехъ моя

га, вигкдайки я тъй обичлиа2, Ни най-малко, не се оплаквамъ ~;~ `а
тъй внимателна Nъмъ нея, както и ще стоя на м-bстото си ..!'у'
и къмъ Силвия.
което не е изъ св%тскит% саіі
Г-жа Манику, нгистина, 6~- лони. Не мога, средъ д:ругн'~ Г
ше грОгна•га отъ жалбата на нсени, освенъ да констатирвам
малкаха сыс дъще:зя, и се силе• и съжелявамъ моята безфо
ше .па б,
кде милостива и я м~ность.
о5кръжаваше Съ грнжи.
— Може би това е отъ го
і3
И ето защо, тя се изненад- дость ?
ввшt гмного, когато виждаше,
и;
— Може би.
чс Франсоа ставаше отъ день I
Следва

n

