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Еtаrкат,алъ 150.000.000 лв. маrгълно виесенгт,
сл у'аьзСТ F1wТ0 на Banque Beige pour 1'ё.tranger,
(фл.пи~гТа на Socië~ë Gënërale de Bг;gique),
Б;
госел'ь
гСр;
Banque de 1'Clnion Parisieпne, Париv,съ, Wiener BankVerein•
Вь~zгэ r~,, Oesterreichische Credit Rпsfalt fi;r Han,det u.Gewer00
Ье, Влгна, (lпgarische R1lge:neine Creditbank, hуда ~ища
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ЕНН~~~~~
fJ Ф И Я.
Централно се:далчгцс :
~ь о
Вакр;геk}сыии клонъ п;аиеtиа влоrойз t каъ Т>>ггуwа см'1;ттга
свещу г.лестввпи книжсаи xspи нt-износми ,
иnи сl
Алеиса -гдръ 13елкков•ь
Реклам•г.: 2 лз. кв. c..z., годеэ€сни и
Сь;: р°к. р~д`г 'стr,р''
Лбасьам¢нтъ за roдs,rra 300 ла.,
r~ов::я. Извъритва вс~tсакsи `бангtоsУ•r огкеgахции.
ул. пГуrгулятъ" М. 4
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и
л.
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ва
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за сгра~ясРгз~~ 600 ;
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КJЮНО 3Е : 1;аег:а, Вг,динъ, Дубнипа: Ломъ, 1lак- ь-енъ,
Русе и Клсковобанка, ПлоQ диРт ; БългароПлоапF:вска
AФН,P,ИAЦИИ:
L7 ГР ¢ г ^Р `г~
оДгнЕнт~ с ~1а:~ rf~~ щ
ДТh cJ~r~f~~tt~ ~ БелгfЕйе>.f
ка Бу;тгаСъ; Седеро Вългьр, багэка, Свиатnлъ.
~~~~~~~'~
fО~Лй~~~
~~i~~f
~~ь
~~`~i
С~~
f
~~~~r~
~
~
ы
11;
о~~ ~ъ
-t цснтрове на Бъ~гарля и странство
моп~~ ~r'л~
1а®~
Корег-r.онденти въ п U-аажньп
,. "~'~sм:г~:~;пч+яц.хrsч..са.s~
Духь на прк;nиренне между двек• в стргнrг
бэг;
1
~,
.ьй.,Р~'~3~l:tr~~3•:~'~~..a.v~

Ос-;оэг~ F;а

3ЭС1зфа~~

7. ~~~ра; l'9ъл-;

Това временно п;. илага-i вър~.~да ЗзгубF~рз:~ м е~кон ,.~cs~~y~*~•~
s°,~ о i~~Г
®л
i-~~~
'
у :. ~ вёа
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)rЬдh
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в °~ сила, презъ което тухъ се излvъ rгороено дъзгсдъ.
коаТе tlСт:~а ФFд'а Q~~s l=aaf (
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нез
е
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се
гг
роцъr:жатъ
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г
6Т~, г ® ~~ро~•
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aI'®,д:.
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стнит имоrи, като се U6•
часа чгридр,уз fсенъ съ rpaOyuaI;3ъ нотаТа се за вява, разува епна см ~сена коna и силгьа бурцг. Селоn.го '
Югославянското пра?и- ; мь -Э сия за иельта.
Аотгцијідъ въ ърб~й
Gy?o-Валнl nлг/ бН,а Въ вдд fb.
~пства взема актъ етъ
с+ та•га
се уеtв~Ц, ,ьт и по,°r:.crt~•г.нето му
0rnaлeчeriгc сж всичзги мог'2ържаг"Эието на българ
ое~ам>;а ередъ уn-~~Блеиъ 7. Тукъ пристиrст.ове, BoOama на пргыдоиста нота, изказва готов- ~ r~sг~lца~т~ s
гa~e,
.:гиуrаув чороиггlгz се двидтсеше. l на милиараера Ротшtллпъ
1ни'г ~-ть и пРиег~ч а вРеменно i t~та ~з ~ы: д.
~а
sъ ~{ч,~з б- едина меспъръ нада .лсосто- - г б ггриетъ отъ краля.
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Юra- вernra.
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СТдмбгiлово:
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ИзмКренъ е 68 т-;три на
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Берлинъ 6. Съобшаватъ
отъ Москва: Съвеrското

iг
гд.дг

зг
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на ннтайцитЬ. Русиr ще
прад•ьлжатъ вое=iкитb
~
Д8йСТSия•

~ правитетоство е получило
отговора на китайсксто.

Кв. м. ДъжпъТъ б k При
nруженъ отъ силна буря

Съвършено сж унишо~ жени зеленчу ковитЬ граДини и лозята-

рабит

~~~"~~"l'Э~~~ъ 7.
Поради неблагоприят
ния характеt>ъ на китай- ск~Т~
ОТгОВоръ СъветиТ b
~ь сж решили па се зась{лцтъ
к;.;военнитК м~рк и н

,а~Въ разговора взе учас I

сКиЯ

аТъ

Срв,ж-~нz.е npu С. Газа
ра~"

С г' ~
б~s~г~гьа~с:l~к~ ~.е~сэег -:.~-

тайската гранииа.

ц. v -Э ~ !!'~ "а.~ ~:^ал̀~'~ Рьт Э..' 3ц•° ~у!.,` ~~s1

~

,

}~

~'~ рΡ

6 С _тsтемвl?iч 1929 год 'иа
НАЛИЧНИ ГРОДАЖБЙ : :
ла fz- , за даs~sритb
10•40 t Монтп беседи съ банковия
Бобъ 1 вагочv
ректпрз агт намирпке дамаСРОЧ`-1И ПРОАЖБИ:
итb но животи спаанака прк10 40I'
60
бобь
чнна да бмда атрупань съ деПолач:е zи~то иа остаиаг,ит~ сетки писма не само отъ Варартикулн е а еaъ изм~нение, съ на, но и оть цола Бьлzаркя
тгг+деЕ,иuя за з:тзърдяване.
отъ разнэк хора, кпито слтщо
mQKa мК сьобщавС.ть кой, Как7r
ъо
ощe е и тсмде напипаль дамарткт~.

е

сg,лгочиг.а заемъ

— Илгаеие, каже едннь до-

писннтсь, презъ време на войнаБукурещкбтз прееа съобава, та мкого маста н случан за
~ге и,,авитегствато сщЕ не е написване: на дамарит:з на жнс ~лю~гило обеzцания заемъ отъ вота. Ама единг; случай 6i
едк:въ милиардъ лей нужес,ъ за лсного удачекь: н fiкой ск аавежфи:-iанzиране при .изнсса на хра- даль складз на кожи Свършк
Поссшениеrо на Рот ьагт ; приаиs:ата иила, че холан- се войнtiта, дкржавата обявн
шилп-а е въ връзк.а съ дсгсиг3в банкери предявили ново тroжилго аа продань. Явн се
за купувачь с,кщкя ааеедующц
отпускане на епинъ го- ус.^сзис.
съ раани подставенн лкца. От:t~мъ заемъ на Югослааия ј
Борбата на църk>зата купн г.н по 150 лв., а не мина
кде ' и 2 лкеща и гн проиаде само'
прОтrа 8ъ голигТ•Б р.
.:Тр~п н8 п1ион~ т
-гката
църква по 40 лв. Кожrгтгi' бйха стотиПредъ катедрад
iь'4г2ткЭ iСrЭри•
въ Бресчугя (Итаг;ня) е поег4- ци хиляди. Хубивь дамарк наПйрижъ 6. Упорито се вснъ вратарь, кјйго подава мъл пипа чоляки— А бе то лреаь време на
твърпи, че нам~рения труп чаливз на ьsонднит h дами едво
че напкпиха дамари
войната,
при бр~га на. Морето билъ лггСТче съ ТекСтъ: „8ий не бива разни
заведующтк, това
едни
въ
църквата«,
щомъ
да
вл%зfте
на прсчутата шпионка Маанае
.
не
го
кой
като намчра, че рхиет•1; имъ Сж
та Хари, която 6 К избЬга- твьрде много огопени. Никас:ви
Другь пише аа талянскх дапише за търгоsн,
ла отъ крЯпостьта Хевъзражеиия отъ Стi;ана на ху- мари, третх
мьртвк дутн н
за
четвьрти
бавит•h дами не поrЭагатъ —
тк
np.
пр:
Дами апомхете
предъ
храма
пазачъ
строгия
— Шкрокь жнвотъ. дамари
а '.3s'! Э~®д- остааа к~еумолt•Prлv.
~3ЛSт' М'+бtъ'i
много.
1э.«t е<эг сг ц е~
Н бгз~тсі
Гlриятsго ги е tta съойщимъ
Ехь, напоследsкз и въ Варка
са че дъщерггта ьsа нашия добъръ ' единъ пикь въ кожи напнпадатъот>г,чі урелсгда
Преслъв- I мари, а sчера сьобщихме какь
се с.а'4'- колсга и прk:ягель Прг-жа .
ски —BІоpf:a, (учитF лка въ трада гедни ликвиднториликвидирита
щВ~#ко.д
гэи), с° венчала нд 1 7ого sъ аа своя слк~тка селската аемя.
•9 q Чs :ъъ га~г~~~sl~oaтa~ съ r э Торонто (Каrгада) за г-:гъ ~ уви, не е вьпрасп аа такова
Жа1;ткъ Ма•гсвъ (nиректоръ на напипване, а какь па честень
пмть - да се изгра,цтк едно блаRtlantic lm porting Company)
Наг.;ит•h ьай сърдечни поздра- ггденствие.
Тукь му е лкаг"аката, а то
Л~т~і~ъ Кино П~ л8еъ
п:генс;я на младата дsгоfгка —
з:ьдъ оъгеана и на ро:хителит4о значи:
Уестна управа, солидко въа~r'~► ~~~'гР~i
имъ — въ Варна. Честиrо.
на младеткьта въ плспитание
~^I Е
ët~Я
Ценит на тоrалитb мор
и честностьта,
на
труда
т
.я
Най гол~матаэ сеbтовна
ски бани начиная отъ 8 т. м
беаь
хийдуцкlтгЬ
аа
г5есилкк
nрvбs:e,ro,rз, която диег.ъ ,се намалявать, кактс Следвг:
авление, а
нарnдно
упр
rгушкн,
гълнува човачссквато:
I галаса 20 лв; II кс.г•: 10; БасЕине псртийки обиркн шашарна 10 neaa.

а

аа

Т
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11lor.xect 6. I~?/харгс къ , roйи м-ръ л. В:
силев-ь. ьi nго инспекс~rьгь ~~ сг ике гJ.~сгнг.сгугг- ~ с~~~ъ, т~1~t~sк с~т~;и~~~~На излизане отъ миг-ги
^
ь rгрггг,нггггна
.rrг
l a съ Iъы;nаг'
г:рст;кя съветъ м ъ Ляпtì??93л ~гrëlZiir!
Р
rсгвьрде бързс. Тухъ за da сі
маджнльцак.
въ поЁ{ани въ С;?о5г ав-~
~,~ s~;~ ~ gж ~ ~ ~. ~ ~'at •-W е•а l~я,вге на дох.ігадъ n.редг еъг>егrга.
отъ С•t ю,
в
,-во
н
~нсното
Баlз
Ето кьмь кмде тр~бва да
орlмобилъ проф. I1,анаи- 'гс
т
а nо.льис {;nыяггrа . Яг~гоаня доr°за на Саr..иrэрнь.я и В€терна- к(.сочимь усилиятсс на карода.
1въ,
_
Гр.,с.; :.,г s r..orFtrar~ ,: д г.ла
р-гнх, Перссулъ въ Бьлгария
Има ли хора съ ушн въ тая
; ладъ былъ въ r:•КиG,;гь да се
til~jьl~ ыE+trг Ci .lкГ5г •
ЭСнаши къмъ 7 часа м р
. н й в авиш °_:-т t чо:р'L.i~и~ на подыгитното се о5щ- с:ьбра страна?
дейс3ne?/ва ене,г,г.и-1г.ни. зп.ггqото
отъ агръби
БРАБАНЦИО
iпчеъ:zъ на иsлизаЕFе оТъ ;n
ние ssac.•ro се състоя на 1 сепчуас° в п ;>, : а; пhсень на
игсгай сlияnгъ ггсrолге ди nече
тгмври Т. Г. е избрti.7сэ ново
1t(>ti5гмi натi? лЮ 1оПь и
да~чшното м-во за т-атанъ
Г
,раб:лтК
~а
ЛсэнпСнъ
7.
лямъ врелке.
ь+;
наСТ0яте.чстЕ0 въ с': Стаvъ: прен Э г%t• Э•;7!t ми!7 ;i,-k Лгb
гогь
`ъ журналисТит-1s, заяви:
_-.. .yF--jf.._ ...
стЭожг-,ли отрnва въ
-.
дс:е;lатель Ст. Славоа::, под5 часа сл. об.
н®дЬля
Утре
Рt
д
8ь9~J".в,1
ro на еlинъ английски
~~
пг;едседатель Ивааъ Камггла
~I3~ь1~а ~г I~ н:г ~4ti~,~~t~н:~,tЭ
въ коr,одрума ще се състон
е гlв~в ~э~е ~': ~. ~1~- s
5)а-Ъ, Секр. Кзсгае l:ъ Георги
афг;иеръ въ Мабуфъ- и го
Эк
полуфиналн;+sя ма-г•ь за градскан ~~:вгэопеыlСКа Ф-~:деI~~'Т*ия
чнаг с~в ~ва~ я
' го салн я е.п•т х въ лит.- Г Ива:эсвъ. Съьетници: Мзг- та кула между „Д. С. 28° н
~.riа t 1-c,3:у мъртгзили .
,-~ м.т.ан .~јнгlЕчС1 д2Bнtltd` далнF~г Поюва, reoprs"к НепоПаРг~жъ 6 Л~ехгдУ Брь ..
Екъ
гд ~тсlг ~ат~ cnaT~s,~,> t .
п Владиславъ'.
внцъ и Георги Дигамбазовъ.
Учгс :-. s Т ::
9: г S3
z
-- ~
аъ янъ и Маг..г_,or - алл.ъ се е ~ г
!
Э
Т
~,~т~r~ ~~~? ~tг~а ,Х;:,лггт таr.ъ, М„тгта КоРгтрэлегъ еът:ет-с- ; диьчитоъ
3а да се изб~rне навалн~;
l..
~.?
състояrгт xor5r; Сргша. Въ
игь изпращачи, абисинци•
атр
цата
ъ,
гЧlирхо
Баr,тьзевъ
Фетв=днiие«
В На= а лото на 1930 т•адь•на Шг^гглъ, лтт : ':.'г ~ззы+къ,
г у~г~s~ъ ~3w тг:зсг срk ш? б,iла запс:- щt. дта:,е оrкрньг - нгтз на Сть„ i~ 33ет.вr:ерт., Фю-г *? =tзъ йz др. Димитръ В лчовт-. Дспи`нг.нъ т-h отъ Ег.імелс ме заминаха
.L е
q
г~ а идFята sa аб азуванс ящит3 Csa но srг Ж. О. л>.r иЛ :n .д
инкогнито, но ПъсхГака готви
В. Стамаrовъ
р~+i, •".з Тг, ~т ~ , >~ ~С ~
i ~~s''„ ~%~k1 ! 2
; сгко точ - о 8` ., в I 0 ч. в.
'
ноВа иЗКечаДа -- Р.динъ ноВЪ
г~Q'~ ~~
~.~ ~~~~~, етзропейски
съез.инеии яаболг — Елко~;з, С>з;.гtево -- 1
..,.,~ г1ТгОг-"i,;-s о г•г 6 Ч. в
отъ
бисеръ оть понет;t3лникъ ще се
„Непознатата
Четете
шатs.
рхоsг-- := Расми,,т: -- Г3упггн -• i,.иУь•~~,~С:.'••..д.nНь~'~
ааiи u~r
-..5-~~
м~гsн-`..~.и'гG~,.дr.m~..i~ыiТ~
Ь Д
nа
н поСетителитb на Еш•
поднеСе
Nlонте Карло"
Тете в у, Черно Mt?pe
За иельт.з иаtьла да ceg аз •
Чв1
г,г.
пsе
.демето.
~zca
_~______~
.•~~ _
-.__3--_w...
3r~пон та- г- в~~wе стрг~гхtа нг
об аз в: Спеи: г:л~сЁ; коr,~D~r:~:f✓й `~'1ѝ 4Э~flсЕtl.
РrТихаилсь~с — Раков
ин,f'SьТ'
~.
~:
°
м Ltр;л S У +цто па п оучи ; счДк
ыг~ ~ъ аг•''
, аа която ва~ъ t~. Р.lарица Il
'~i~г',."~йа1 E,R.qe: сс ~Э°
Т~f.• Бргi
~ np,t Миха,.глог~о ще се стрпи
- ьзъпрос~:На -еаинъ банкетъ Бри• , го:п~~Амъ мосzь,
-~Р
— ~~
ti
Д~8
sгнъ заяггилъ на журналис-1 3а тг~- П. лиъ~г:яофг✓я — ит;.
~•~
S°А
ëRi
ааPdl•
at
~
емствя
Q
~2
Ссфия,
се
Стr1о
к©Р.~►елдь~я ъ 3
; допъ б.изо г,о
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Небостъlагг~.чъ на 80 етажа
(отъ нашгая кореtпондентъ)
Дайъии връзъ данъи,и, Четворно о5лагане
Бившияrrа кан,:идгтъ за пре
Тьрново 4. На въnроса, въ
с~гr+о при Б: Т. ц 1й iY П 8~►РОГЪ
Щати,
на трвкторит~.
Съединеиит
какво полажеггке се намира ак зидентъ на
до бlлрария КрНсталъ,"
Съ sакона за облагане мо- pu, които н~матъ зеыя, бн цията на нгутралнит околни въ Ал, 'Сми•гъ се съгласs4лъ да
sплl щамето
У~гесмемr~ге
на
)рнит~ кола съ данъкъ, пуб• лгогло да има до и~кх,де оправ- свръзка прf говорит•к за гаt5еди ааеме поста пFедседатсль
строителння сивииквтъ, осно
,еж.
Цени конкурентни
.f., к,у'ванъ въ дърак. в-къ брой дание, но при насърдчение на нение и су хората на Х. Юр
даковъ и Г. Марковъ, секрета- ванъ за изграждане на н~й ви
О отъ м. точпи т. г. се обла- земл. стопапство и това пТа- ря на Търновската оког+ия — сокото здание въ св%та --- 80
®або'г&1 изяица.
гатъ и npaxmopunь7a по 400 ма реаоиъ.
Кл^.дет0 се СвикВ конферЕнция- етажевъ небостъргачъ.
3ланиеrо гие струва по вече Пройско Грйдеко ОGщeGa~э. Jправлемид
Само едиа гарнитура отъ та, 6 любезень да ви з ~явн:
лв. на кои. сила. Въ чл, 2,
отъ
75 милиона долари. То е
Конферекцията въ гр. Тьркойто освоботrдава отъ тоя тракторъ и вършачка струва
за жилища на
+±гедназнаено
ново
на
се
15
IX
ще
състои
даыъкъ н~кои л:тоторни кола около 700000 лв., а сж облоневависимо отъ обстоятелствато, 60,000 чов~ка. В vсочis-гата му
Обявление
се казва : осво~оаsдаватъ се sгенп съ още по непиыосиа?ъ дали до тая дгта дв~т•и постоя- ще бжде около 330 метра.
и тракторит~, които работятъ данъкъ, А при това пресм%та ии присъствея ще се обединятъ
N2 4840
Ясногвидци вгw•~ста дедеквъ земаедЬлски стопанствав , ли се и необходимата амор- или не. СлуховетЬ, че зят.дъ н.
1929 година,
тиви
септемврий
6
гр. Провадия,
Всичкп зевтлед~лски стопа- тивация и ремопти при oriлa- утl:глнит•и околии Стаялт.. билъ
Конанъ Дойлъ предсказва, че
Понеже насрочения за вчера съ обявление М;
па, които съзиаха необходи- гането съ даиъкъ запятиЕ и Ал. Обов;. и че ко чф°ренцията въ недалечно бждаще Скотвъ
ш•Ьла
Търнсво
бига
да
с
4609 отъ 21 августъ т. г. търгъ за отдаване подъ
мостьта отъ модерниsиране аа даыъкъ върху общия доходъ ?
отложУ, изхождатъ отъ софий ландъ Ярдъ ще се обзаведе съ
земл стопанство и насърчени
3найно е, че една sелrлед. скитЬ „земледЬлии", приближе. ясчоsидци за разрешаwне на наемъ за срокъ петь години на наематели 37 пар.
цели подъ № N2 77, 78, 79, 1U2 до 135 съ общо
отъ Мын. на 3емл, чрезъ Б. магиипа следъ 7-8 год. е не нн на Д. Гичевъ съ ц•~rь да звгадъчин пр^стh:чления.
на
мнение
,
по
Ясноаггдството
пространство 161 декера ниsи отъ обшинската ме•
3. tiанка, се втурнаха да си годна и тр~бва да се зам ~ттн вri~Сатъ Смутъ и дезпрганизалвтара на 1llерлокъ Холмсъ. ра на градъ Провапия не се състс я, то абявява се, иwа
въ
акция.
ция
нашата
Съобщенабавятъ вършачки, редос•~ял• съ нова.
вече
щг може па се счита сега
че на 19 того въ ка1-lиеларията на Кметството ще ър
Единъ тракторъ е облсжепъ т,, че конфепЕ нцията
ки, култиватnрн и необходистаие т7 й, както е опов~вСтено научно докавано. Я~ноsластвотс
лтитl3 двгггателп —тракторпг~. съ следиитl;' четири вида да. о.ъ околийСsсото настоятелство. гвзва той, е просто вжтрешна- се произ>: еде новъ тъrгъ за сжшата целъ и при
1I като се има предвпдъ, нъкъ : 1) данъкъ sанятие ; 2)
- Ще ли уСпЬе конференция- *а сила на медицкната, каетг сшит. поемни условия отъ 9 часа сутриньта до 5
на мl;стото на престжплението часа следъ об~д-ь.
че у насъ стопанствата сж дяиъкъ sанятие, като дви rа- та въ своето д%ло?
:ионi
е да випи миого по вече,
-- Движението на неутрал3алогъ се иска 10°/° върху първоначалната на•
огъ срГдеаъ мащабъ, раsчи- тель на вършачка ; 3) данъкъ
атколкато най лекн+ь 'дедектг7въ
ннтlз
околии
обединение
е
за
таха, че ще рентиратъ двига- върху общия доходъ и 4) даемна иена 200 лева rопишо на декаръ.
мл roео попето въ по-вече отъ
Златенъ дъждъ
3акона за бюджета, отчетностьта и пр°дприяти•
телит си, като ги поставятъ нъкъ по ®® . в. на К. С
30 околигг и см%тамъ, че цхг
6 ммлиона долариt
на услуга на сьседит
Така ли е съ индvстриал- бжде увенvsно съ пъленъ ус
яrа е залължитепенъ за конкурентит~.
си.
Въ Лейкъ-Сити . (Америка)
Раsбира се, дърн.авата отъ вит предприятггя ? 3ащо тамъ п~хъ, вт,преки всички интртаги
ПоемнитЬ условия могатъ да се видятъ въ кан
н~калка дни се изп~злт
преди
това само печелгг и се иsпъ.д- се признава авrортивация 10°/о и злоба отъ к.т,дето и да идатъ проливенъ дъждъ, кой7о е раз- целарията на Кметството вс~ки прис~тстеенъ дены
т . Т•1;жко на този, който не
нява яsелаиието на вепчки да и раsходи за ремонтгг ?
милъ хълмовет fi, въ които Ct и часъ.
разбира набол~лата душа на
се вгашиниsира sеыл. трудъ,
Iiрайно вревге е да се съsГербъ и публикаиия за см~тка на наемателит~, ~8Д
намира злато и сребро. Водата,
истинсинт сдружени згмледЬлнохълмовет•~,
отъ
се
стичайки
по всички остаыаgа въ недо - даде по-гол~в2а хармонпя на ци. Неутралнитl; искатъ единенъ
О~ъ кМ®тст2ото.
рмвиив съ облаганеrо на кои. действпе межд7 Мив: на 3евг- съюзъ, а не да правятъ отд~- села влатенъ пЬсъкъ и жителиграда събирали тоsи
сила на тракторит~, които н ледгйлието и това на Финан- ленъ такъ$ъ. Не дл д~лятъ- а т•Ь на
Обявление N® 2
НЬкои
с~жпоцененъ металъ.
5 ч,
безъ това сж миого скжпи и сиит~, На чл. 2 буква Д да ! да обединяrъ. И то ще бжде 1 усп•~ли да събератъ злато за
Обявявамъ на интересуюшит се предимно хпб- (КИТЁ
до пълаоrо имъ иsплагцане се даде часъ по-скоро правил- Т~~~
н•)зкалко стотина долари.
`r
T~?И$jlиc~T1 Тр @ с hа
че на 9 того пр. пл. въ пазэрния плошадъ С84Ъ
ставатъ негодни.
Най-щастливи билн братя бари,
но тълкувание и да се осво- ~1 J с
продавамъ по доброволна спазаряване едммb ,~нан
ше
гр.
въ
Казанлъкъ
хълма,
притехсавали
Лаиндъ.
Т
Министерството на Фииаи- бодятъ тракторит на веътлед,
Казънлъкъ 5. На ф,занцуека- отъ който по рано се получава- 1гве~ь на 10 години и еана га+одс~рм~а файvо~аска риграЈ
сиит~, съ окр. Л 22907 отъ стопани, които превъ свободка
коп~ингна фабрика, която ло злато, но после рafiorиr•1i ас~р~эсерия нгз гумени колелета, служаша за раз- L Ири
и. м-цъ задъпзсава фгти. в.да- ното си време услугкватъ и
щ•kше да се строи въ Каsан- 5или пре:.ратснч тъй като по• нсгеть. нэ хлЬбъ. Собственность на иесъстояrелния ( а ае~
стн да бждатъ об.толсеаи съ на дрргп стопани, които не
лъкъ, въ съседство съ арсена- мислили, че златната эьеила е Ал. 3акъвчиевъ. Слсшо се дава подъ иаемъ хл1;•
данъкъ по 400 лв. на К. С. ътагатъ да си купятъ такъвъ, ла, слlдъ като се отне отиус изцёрпана. _Следъ дъх;да въ
Споразумение Зае1
собствеыициrlз на всички тракЕто sащо, за да се говори ј натото о:щинско м~сто, сега хълмз• се о ~р~sувала пукнаткнз, бопекарнииата на чесъстоятелния.
злагаоткривапа
богата
Симпика по несъстоятемностьта апsоката Н Савовъ, кчет~
тори, които сж работали отъ за насърдчение на земледlэ- други француsииъ, въ съдружне която
хълна
жила.
Стоп
анит•fi
аосна
: асс
1 януариц т. г. до даесъ и въ лиРто, ще втоже само тогава, съ единъ българинъ, е заку
и.а започнали да рииатъ златоОбявление
чужди земл. стопанства, ъiа- когато паралелво съ h?инист,' пилъ м%сто до „А°родрумаи, за то бухвално съ алопата". Бгада строи фабрика за фурнири.
с. Коте, Прсва.тийска околия, 7 септемврий 1~29 год.
каръ н само едйиъ декаръ, а на Зем,аедl;лието и всички осВнжда се, че отъ фреиско тя Лаиндъ по такъвъ начинъ
Котенското Турско Училищно Нгстоятелетво обявява, че
се освобождаватъ само т~sи танали мииисrерства, когато глеgище нгй-годходящо м%сто Събрали златенъ п•kСъкъ за 6
І
аа
31
ия ,деь,ь отъ публи.куването на ;настоящето, въ училищ•
стопани, които сж работили ще облагатъ sемл,^,топанииъ за вс~каквн индустриалии пред- милиона долари.
каРsцz лария на Сжщото отдава чрезъ тт ргъ подъ ваемъ
ната
само в своето стопанство, а вгакаръ и косвено тия поста~ Е прият~sя е гр. Казанлъкъ и то
Горещината въ Парижъ
.
за две години следни:% училищии ннвн :
непостредствено до арсенала,
такива стопани и~малте.
На 2 септемзри Парижъ е
1) Нива въ sемлището на с. Коте вь м•fiстностьта „Kanповления да се прегле;кдатъ'или аеродрума. Ала
дали на
У насъ сж въведеии трак- и отъ Л7ин. на 3емлед~лието, казанлъшкит•fi власти не е ~ билъ запуст%лъ. Порали гол~- лишъ• отъ 40 декара, , разд%пена на 4 парцr:пи по 10 декара
сжщото
тора отъ 2 К. С. (Фордsонъ) за да не се папада въ про• дългъ да псправятъ подобни матз задуха парижанитЬ още при граници мера, ониви, rvжть и азмак•r, 2) Нива въ
сутt-иньта рано напустнзли гра- земтище и Сжщата м-~стrгость, отъ 15 декари при граннца ;
до 80 Г . С. (Ханомагъ). Ъ7о- тивnречие.
разбирания, както на първо да и заели брговет на Сена
бълrарска училищна нива, р. Камцl; я, пжть и селски ннии,.
м%сто внушатъ на н :ои гра и М~рна. Но и тамъ не нам•~
гке ли единъ собственикъ на
П ьраоначална цена на декаръ 200 леаа.
ждани — френски съдружници рили прохлада, по ц•Ьлия паХиногвягъ да понесе 32,OOU
Разнаскит% по търга сж за см fiггса на наемателит~.
центрофуженъ
м
— да бждатъ повече българи,
лв, данъкъ за това, че е иsоЗакона за О. Б ~и П. е задг лжителенъ.
`~, ~-'П. 0 първокачествен па сетне френско-бългврски рихс~и районъ термометъра показна rъ 35 гl.sадуса на сl;ика.
Оrъ Учипищноrо Настоятелство.
ралъ въ дррго земл. стопанна конкурентни цени
индустрr: алци?
Гспеши ~}ит% продължаватъ
ство нколко декара.
На дребно кооперация
Пъп~иъ
паисиоl ъ — Г . Еарс~а
въ и~-та Фрегзция,
Нали тр~бва еф•гина орань
Уводнени учитеГіи
„НапрQдъ" — Варна
Важгго за родвтвли, които изпращатъ децата си "а след•
I-iосрещ-тнето на Сноудмкъ
въ
Варна
въ земл. стопанство, за да се
.
На едро кооперативна
.зать Варнгнскнт-Ь уцебни заведения и желаятъ да бждать
завър
който
Cчvy;tr:rrь,
се
централа „Напредъ"
насърдчи често да обръща зеСъ заповедь оть мннистер•
гледани добре и sапаз:ни въ вс~ко отношенне.
Хга, е билъ песрегц
Телефани 86 и 158
ството на проств-kтлта сж увол- иалъ отъ
Вь собствената си к,т.ща, до самата Тврrовска гимназин
мята ?
Е1110
рата
отъ
5000
души,
нат•ь
н
га.
(кв 581 Ns 1) открv ваиъ пъленъ мжжкн ученически пансионъ.
нени отъ Варнгнската мжжка
IIpи това кой с•гопанииъ па
П~и появявансто му тълпата tlсичкга ученици ще бл;датъ 9- въ 4 стаи по двама и вь едгlа
..~.~ гимиsаия следнит'Ь учители : Т.
трактаръби дръзналъ да иsкаХл-fiбароръ, Ал. Бюнтеръ, П вап~л.а популярнзта п%сеичка, — само единъ. Стаит•k сж гол•kми, слънwени и хагиенизΡнн
ра вънъ отъ своето стопанст- ~lM2p~iК!Г
(удобрсни отъ ком"сня при диренцията на Търговската гим•
0
Момчевъ, Н. Славовъ и Д. Вуй съчинена въ н2газа чгсть.
Сноудtг-ъ, съ сеапеае тиапка, назия). Стая за столова отд•fiлна. Кжщата има всичкн удоб•
во трактора си, ако би знаелъ, 1 декарь
чевъ.
и 3 ара, 5-годиА отъ девическата гимиазия стоялъ смутенъ и СлушалъСтва : електричество, вода, умивалници и клозети въ сам.,то
че ще б.л~де обsо,г,.енъ съ де- шно, отлично
подредено и К. То ~оровъ.
Полицгтята съ млzка е оытър , зднниесатк tа sиляди лева ? Какво се заграаено
съ тель, м~стн.
Друrи осемь души учители жала тълпата която и искали
Пансионе.рит ще се полsваrь• отъ квартира , Xpana, осв~
постига съ закони съ обрат- „Чаиръ", се продавд на чз 1
отъ варненсь:ит
прогимназии на ржце. да носи националг.ия тление, отоzлеиггt. пранй и нстойнич;. ство.
гергай.
на сила ?
носна иена. Споразумение сжтцо сж уволгь~-ни.
УСловия доС7гR7tiи за вСг.чки.
сут'
Ако 61гzа облаганп съ тоя радикалския клубъ, Rндрей Залисвання ще ставать вь сапгата г:дSща вс•ики день
1-2
т,
г,
дапъкъ стопапит на трагсто- Михалевъ.
рУгнь
Сеитемврий
отъ
часа,
7
до
19
JІеЧс
нвй-късно
10
до
в. ,Черио М®ре
1
Тi1ИЦа „IiB1TjIИHr1
-----П®дробки сведеныя давасгъ ведн;iга, на иг+.смевни sалит
-- — •
се, но тогава, тр~зва всичко се гЭ31N1амiв за оСТдн.4.лотс l Е.зви 3aн iiR отговарялг'ь 6'г: рзо.
Варна
:к
да ми каете.
ка тя.
Счефанъ Йоь$чLвъ >Frt. 581 JVs 1
Единъ дедектив~.., п р е д н
— Отлич.за l каза дедг=ктг•зва,
------°--°-°~
°°—"'"""-`
всичко е доверетгикъ, изпов~о- не може. да бл:ге по ясно. Този
п~ 1 ~~р~еалс~t~7 i:7,дa~saf1~'9зt,,~лъг'1д~юя97епЬ• - .
романъ отъ Лгзлъ Верноьйлъ
3
никъ.
пжть
всичко
разбрахъ,
г
це!
-Вь изпълнение на
— Нг, гаспожице ... не ис- ~ ность, или скромность сторедъ
— Вий преувелгчавате, гос
Г.о5явленчето ми поД
Обявление
Какво
рsзбрахте
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—
N
,
господн
каиъ пари ... , но доs%рн.е. Вий случая,
11
подине, каза тя, станайки не не? — каза изненад.аио тя.
Л"s 97 1/1929 год. оryiРликуг3аио вь Държавнtгя встнr•€:ъ бро
дойдохте при rленъ, като при
— Оглично госпожице, епинъ ть~г,е :ива, По скоро в~рвамъ
°•
- це о;ичате, г аъ де Кор- Ns 117 отъ 23 VIII н. г. известявамъ, чi: п;;а:зажtзвта на ,пеле
дедективъ, за да се заинтере- честенъ занаятъl Ний сне спо въ единь про~а
kсионаленъ за сари, госпожицеl
значенйя нiдвижь-тжъ июот•ь е зг+почнвта на 23 VIII н ь'- и `де
Сувамъ за този мла:дъ чов 6къ, соони да павимъ една тайна наятъ: една
Т стаиа много бл•fiд.а . Нав~р rгрод-ьлжG ва до 23 IX н. г. дэ 5 чаrа сл. об•kдъ, съ прааонад•
който е на пжть да извърши даже и таэи на едно име — прсф . еия и цестна, незави,сима
тоіа е всичКо. Атъ но в•kкс,я много силно чувстСо даване 5°/° въ разстог: ние на 24 часа.
н•)3коя глулссть. Вий ме г омо- макаръ це тр%бва да претърЪΡ
дойдохъ при васъ, гос одине, емущаваше душата на м.7а, гото
Имота е собственнr.. сть иа нес'ьстеятелння Куни Радев
лихте да ве вн изостагfямъ и пяваме и най- ужаснит•Ь терзаВ
Спась
за да ви моля
тутаксл ме поканихте въ вашия ння, за да я згпазимъ. Но, тові епинъ чов-bкъ да 5дите върху м©миче, аащото едно тачовл отъ гр. Варна и се продаза зв дългътъ му къмъ
>гъ опастпогть откр;лтгче я 5~ше толкова раз- Спасовь гр. Еарна.
автомобиаъ, който ч а к а ш е име вий не ми го казахте. Коя
Постав ~ мъ гга ваше разноложе вълнувало,
Желающит-fi да купятъ, могатъ вс fiии лриСл;тственъ ден
предъ вратит
Десеть часа сте гос ожиц ?
ние необхоаимит•k суми и миСДедектива, като че ли r.re и часъ да се явятъ вь канцеларията иан да пегл-0 ждатъ кнг+
следъ това, ний б-1;х+іе тукъ
— Пред ючитамъ да запаэя Ля, че Сме квитъ. . ,
объриа внимание на нейното жата и наддаватъ за про,деваемггя имот•ь, а и,:енно :
Е, добре, какво н°обикгго- неизвестностьта си.
— Пардонъ, Госпохсигте, ра- смущенте, загледа я въ оцит-ks,
1) Две кжщи съ дворъ, нахотящи се в;а гр, Варна IV y
вено намирате въ това? попита
— Наистинаl Вне ми дов%- ботата не е свършенаl тя сега съ умоляюзi
+і.
ъ
погледъ,
да
й
ул.
за
Волова
Ns 4 при съседи : Герчо Атанасовт , Костадгггтъ Бо
спокойао непознатата
рявате
ла едеа история на веnочва. Отнася се аа едча вгьуши
могжществото на магне овъ, Иваи•ь и Юр,танъ Юшенлыйски, Кирилъ М. Панайота
— Това: .А ~о вий знаете мое- м.~адъ човЪкъ и ако тя е нс важна рзбота, защлто даже и тизΡма. после й взе ржцет•I; и с +: и ул,
Волова. Едната кжиг,а, е въ дъгото на дворз нгг два ет
то име г иъ Леви, дедектиsъ, тиіска — за която уеиl не се възрастьта на г-нъ де КоцСари бащинскн тонъ й заговори.
жа
масl^.вна
псСтройк,а. Долиwя етэжъ нма три ста.г3 и един
посгдя,знз афиширанъ по вест- съмнявамъ — бихъ могълъ да не е гаранция, за да могатъ да
—13ижте, мо дете, възмож:го Саrонъ, горпиятъ г~ма rжщо три Стзи н Салонъ. до гжшат;
ниц:ьт•fi, вий не ми казахте свое- го изпаатя при . , ,
се лрс,потвратятъ въ поеледст- ли ви е, за н•~колsiо мига да има иристройка кухня и два нг> весн за .r,ърва. Втората кЖше
— О, не ... не искаsлъ да вые вси +кит•fi възможни опаст- заSравите, че азъ
то. Коя сте? Въ какиа авантю
Съмъ пliocт-r s: еднстетажна, маеивча къмъ у.пиц :т:г, сЪстотr се отъ две стлд
го затворятъ — извика м.7адо- настй. Тай е чов-Ькъ, койго ч но uникъ
ра п е ме въаедсте ?
на ваигит-n услуги. ,ухия и caлoss. до кл;щата еаинъ дьрвзрнкъ. Цl;латг плогдд
- Г-ар Леви, к?за непозна то момиче.
тр~бва да се наблюдана дълго И•r,a въ живо7., чудеса и слу
стс~оена и не засrроегаа е 490 кв. метрл . Пързгэнач,:;ана
тата, аз . ми^ля че вагдия за— Азъ зная мчого до~рг — време , , ,
•аая. който ме п.~ станн на вашин 320 000 лева,
а
гр. Вадна, 23 ViII 1929 го<[.
наят L е см~снца отъ неском- — каза г иъ Левп, • усмихващъ
— Веднага го спвсете, а азъ n~ гь не е ли ег[но чудл l.,
1I СR.дия Изпълн[дтЕть Ст. Христов
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