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Дирптъ се деагелни агенrн и превставчтелн.
работното врев

на вптенитis. _
Hat1-подиръ въпроса за работното вр,ме на аптекнт% е разvешгвъ. Th могатъ да бтеда:ъ
твор:ни в _ч;1 ь не само до 8,
т до 10 часа.
Съ това разрсшение се услуж
ва на нуждае!ц, то се граждан
тв^, s+ да не се раsтака въ
гаr.ь, дъждъ, сн-hгъ и студъ ла
гърси поне до това време zfтурннт аптекн. --
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Българн — рибари
Ниг, бьлгарит~, сме гол~мх
сибпрн. Хе е. .. да им г шаранs
деньтъ на нвэав~ сн~остыа Руснтt нGоэдатъ въ hнтай
въ
тава, печень на фурка, вя.и въвккJ вс?s~t]ет0
тре сь op-hxn. ,. Илк да има
Едк,кiъ Гол~ј~ъ Държакаакатксъ
Шa~►хatf, З. Спор?дъ
Молебена, пзрада,речьта н
пр-1іскн cкyr,tpиrc препечеинчки на
еДе3L8 СъSl6щe;atb3® иа
г. полнGв. Соларовъ
екорп леко, леко, та отгоре
Берлинъ 3. Вчера къмъ ~ бинета на Марксъ и nocne
Вчера при р•hдко хубгво вре Гаеал~ жургксеато sърса лимона и обяаателно чtрно
5 и 20 ч. почина отъ апоп- ~ въ кабинита на Мюлера. ме този
праздникъ мина при о иакзко scoP~ae~,aynasae
внно беаа сода, нли калкона
лексиченъ у д а р ъ д ръ Въ негово вреУе Германия со5ена тьржественость. Хн1 япаржена, чака аачервеиа, нли
Рускtнт- к3ойсегs- с
пр®
Стреэеманъ.
пъка просната кочкото агнt
Iвлезе въ ОН, Той сключи денъ свl;тъ 5•k се събрглъ на ~к'кра4®71Е! oфaн3tisa Ф1
ббла риба ва и.алайдчсона песпогодбит~ въ ~flокарно, плещада :тредъ катедFалатг, г:ж е
преіаияаткЕа на нwhto~ о д-ръ стреsе- ~
Пзртнйlіа раэдвннвано псил. докарака
дето приститигха войсков:гт~
плакия по акуса,
~~а~ъ~
подписа пакта Келогъ за
части съ музика и sнаме, запас. тawcsta терз~торк3я.
въ Варна
или чига майсиеаа, ва далгн чеIненапапение между Гер- офицеFн и подоф:церн, д сгво
i
ъобк.цаватъ о т ъ
Между водачит на опо- нин, та украсена каоколо сь
Густавъ Стреземанъ е , мания и
Flнглия, а неот• .Слрвsица н учащи.т се отъ Мукддеиъ: русксит~вvй-- эиционоит парти въ гра- пр~сень мсйдаиосеца...
роденъ въ 1878 год, въ давна сключьл
Да, всичкит ттан вндове,
и хагскит h вLичхи учнлища. Следъ мале- СатЕа иаРкредватъ. Нa- аг ни вече се разм~нятъ
Свършилъ
берлннъ.
ёепа състоя парадъ, лл,дето
е спогодбн, които
па и мкого други, щуки, мр~кидонесоха
ст~плеъвкs~т® вървм у- мисли по организиране
пкстарви косати, сомове н пр,
С. аволк. Со~аарокзъ
правни и държавни науни. на Гермачия
изпразването дъF,жа
w обРтастче предстояшата политическа народкостн р~чни и морски,
една гsисоко г.атриотич- гиэкеио. Ц
Отъ 1902 до 1918 год.f на рейнската
сбласть.
кне, бзлгдрит~, гк ядема винана, етройиа и цв-hтиста речь: се опр€гз~ватез отъ иа- ~срба.
cb е билъ ржководитель на
Презъ 1926 год. СтрезеСпопгняйкн за слав;. ото лгина- плаеь+олото ласеrаенив.
Нац. либерали и демо- ги сь апетигпа да иапотяванс,
ин СасксонскитЬ индустриал• манъ и Брия,:ъ
пслучиха ло .на бългврскит царе, ораАерогаланни ееиаДркя крати сд; въ пъленъ ксэн като гн паливаме omtopc съ
~ь uu. Отъ 1907 до 1912 н нобелевата
вино 3начн, ине сме добрк рх•
торътъ
иsтъriна,
че
връаката
премия за мира
к3встояuно вбиождатъ такъ.
барн.
1914
днесъ
е
до
билъ
съ
тона
мипало
е царския.троаъ,
отъ
Стреземанъ е авторъ на
3емлед~лиит~k свикватъ
аsт~п•
Едно обаче ки е
млгчкайто достойно вече 11 годиии =6®кпхЕ9Т ua
11д депутатъ въ райхстегг:
на редица стопанско• полиобшо с•ьбрание за пълно но се впускаме д# гн ловима -.
сг заема стъ любимия ни царь лев~ЕSетов
и
революцията
е
Пр ед
тически съчинения. Т о й
тия воднк в
. Вол~ п"
Саомнв следъ това,
обединение.
фарзо
гринадлежалъ къмъ на- б
преаа мооУца да .г лей
гол~мъ приягель на rдалното силtсване веригит на ТоЛоЖЕНТо
~. гавнхме едина р барскн~
л_._~
иионалълибералната пар- България.
робстsото предк 21год. съ_ оFн
ПЛ .пР ппnцртр I
- . .,аиохме го ,ПеРуна
.г+вав~~
н независиостьта
и за у-1 Треs
огата въ частнит~ fанки
Учениии,ученички, граж- бдгв иа гзрма,
тня. Слепъ революцията е
.
Той е идвалъ въ 1917
сrрема на племето нн да жив-hе :
и еснафя
станалъ шефъ на герrя ан год. у насъ, заедню съ
дани, гражданки употре- рибит~ н другнт~ водин гадксвободно
нн. Увк, не можахме да аа
ската народна партия.
София 4. Споредъ изя- бяв?йте гржДнl'f) .ідЙ н
група германски депутати
Gгомни и aa велкит1; нн посплашимз, а сплашихме само
Отъ 1919 до 1920 год. и е сбчколилъ по гол~ми- д hди по аойлит% поля въ трнт-h вленияrа на еzгинъ висшъ
6-7 мнлиона грешнн балгарски
банбонит „b1JIK А"
n Леруна• се м.кдрк сега калеза
градове на България и последввнн войни и за теrския циновникь стъ Б- Н. бгне билъ членъ на нвцио- т
псо~-ивъ кашлица, инфлууггаръ на Добро поле, който
мокsра
то
п~тель ва приста
на
тази
ка, положението
Отъ nочти una Макепония.
налното съЕрание.
тр h5ва да н4s учи, да жив~глгъ
ениа и пресипнало гърло. ннщето аа смаха на калкаинт~
и
тежко
заема
Следъ това напкса н - въ рагакит па благор=зуч,исто фирма е многи
евгусъ 1923 год
му
Магаэинъ за билки н за по3орь иа великит
Едннъ tгародъ тр~бва да тя едва ли ше може да
— nocra Канилеръ и до по- колко статии за МакедоДрагомаиъ -- дс юрггидхсията доставчкцк.
ния и застана на станови• жиь~е смислено, аа да бжде излезе отъ него.
Това л~то, слава нпма, до~ следния си часъ .
господерь тла сждбииит~ си. — Нали ш~ха частни•
ставихме друга рибарскн ко~IрвстжпјіехиЯга
За първи пжть м ръ на шето, че макепснцит~ сж
Ргчьта на г. Созаровъ b парабь, ва когото две мнекня н-б гвки да э. подпомог
т
външниrЬ работи . въ ка- ~ българн.
крнта съ громчо ура за Царя
Iс
~
Е
i
°
ма, че е добьра н отлнчно аоа
едиъ
ан
Іъ?
t_1Цг.. іЈм
цатъ ?
н за Българня.
дена аа риболова. Но, караба
На този въпросъ това
войег:овнт часСледъ
това,
стои с,кщо вараана на пркстсТеtЦ~®то бреr іe
Коста ToNoBb ти и другиг•fi уч~ с~вующн ор nuue е отговорило:
~сичгьи на щРеакъ ! иището, аащото сега пакч€ ванадъ Бъггдрия
ва обединекието на зsмле- поаации б%ха пзздрав_иrг отъ
глнща н~мало. Ласожк рнбк
— да, но следъ като У.тЕчtтниеrьи, sврзвватчии и
дkтzит~
iIapu~ъ 4. Бъ.дгарската дег. полк. Соларов-:`.
минавата, а корабата стои
узнаха истинското поло5: й. КОЛЮ CROPTИCTR
Софик -i. І-ocrna То.новz
.~ егацня е п sявпла лрвтестъ
пs,е дастава презъ sтзм3та вкраанъ и ученицнтЬ отз ркжение, тЬ се отказаха.
протггвъ ес ~ка прогресггя въ се~ретаря на вFмл. парла- ~iau.-либаралн н де~онрато,
в~€:зтis н барското училище учата да лоСамо на эанаятчиит~ фряи€u агаз:
вята риба ло теорня. .. бевь
.агенnгарна зрума , заявгс, че
рейдрационвнтl: паапгання.
София 4. М~стната нац. ил•t ала тая фирма епно за- на
влиаата ва водаrда.
да
1до iiъзггрпя сега е :.3crpa- ооедггнrныеrrго на зг.гсл. ггар- либерална орrанизаиия е дължение отъ 14 милиоГол-8ми рибарн сме, axs да
теиа тнърде iиогв то. с..lгдъ ламrнn2арна груіга е nzpea- отroворила вече на демс На лева.
нма ко►t да ни ловн, а нне да
печема и ядемз . . ,
4 годинн rora•гп репарац гыа сrтг.,r<ила зов.ма эгълно огSс- кратит~, че е съгласна за
Лошвто положение на к4вт:еw9ъ, за іа$нРсчк°дн гн
Брабавцно
всгс*скгс
зе.sсле
дгсненгге
rга
tг.тащанггн ще станятti 1 oi H
гsрга наh-чзносви цени
обшо действие въ пред- фирмата се е отразилс
се.
Опнтайте
дrлгугс.
звардъ и 170 лгнлиона годи•
Е стояшата борба.
зле. Тег•ленето на влогове
Т6 03 АР 64 t
Сп}анку : изъ улУцит~
ttHO, тя ще нападпе въ лъ,lпа
банки н е
Искаrе ли да удвонте реколГай Колю.
~k Т~~ ~~.~~ Ь
~~овиятъ окр.училищеиъ кв- отъ частннт
es вееъетодте.тпость.
тата сн, да подобрите качесrс~~еггтоl:ъ г. Цв. Петхевъ прг:е спира.
на ген. Вранrелъ
вото ua гроздето сн, то поржильтг.иоетьта пргдн 2-3 дп:г.
която
Отъ епна банка,
фОрД'ь н Е$ttа
чаг"гте сн още отъ сега специ}i•~.згъпдъ 4. ОстанкитІ на
Г нъ П.rкввъ се п~ лзува €, мала 10 мг.лиона влого
глния за лсзя
Лондонъ 3. СъоСщ3ватъ отъ геп. I>1'апге.яъ бвли вдигпатн в_редъ учц•ге,г-сгвоте съ го.т- r.чи ве, до оня день сл: били
іІ Нюйорнъ: автом.обиля;sя царг отъ i~ргоксе.тъ иа п~ ть за симпатии, като цов~къ съ виІ ~КуотвЕнъ тоРъ
изтеглени 6 милиона лв
Фордт, въ разговеiSъ съ ярz,г- [>~.чграъ. F~онТге: а 6п.7ъ по - сока култура и талжнтлив~ пево
който
се зара~я презъ есеиьта
банкг-i отказЧастнит
седателя на СъединеннтІ Щати
прн загрибването на лозето.
г3iператорск©то р1- Li:,Съобг.цаватъ атъ вечерУД- j ват ь вс~ка кви заеми и не
съ
крпть
Г. Хувъръ и фннаггсовия пгичн~
црезъ него гроздето наедрят~ курсRве на Т. Хл~бгр~въ !
sг
стъръ г. Мелонъ е заявллъ, че ско зпае.
че за fV, V, V1 и V€t класоье отсрочватъ поли ии.
ga, стагта по богато съ захарь,
ј
ще втаорн фабрнка въ Англгдя,
има доста ученици запt.санг:, аа °
зравн го издържливо на болеФранпия н Гермачия съ работ—~
~ ~ Е.
кэгзсеве ще се за т~з~г
съ
това
~
1Т
сти и транспортъ и apbe сз,
СРЕU
ЈУ
ниц и г~хнн еемейства само k
пзчнатъ учебгтлт заг;ятин въ ~С.ьобщава се г г сдруженит-h
2 3 сРдтгнци по•рано.
англииснг7я гостъ
на
въздър;иателн и че ще подър
скоро врРSие Пггкаггвгтъ се вег.,ч- ~
ПвракчкнтЬ се правятъ прн
бе
езъ газr,иче на дб
Ссфггя 3. Р. Спiптъ uuepa ки вапг3санн вЪ куав<т k да се 3~ м7сделцзi б..
жа въздъргкат. дружеегва и праАгрономното Бюро на
подbлечкя и съглас•
сегэгпвит
вате:тствата за пронарване про• лосети черквит;. "п aт vaflnтk явЯть иа 7 ОктСгм6}~ ;г Т. г ., не- н0 Очож1?гггоТ© ггг
то Ns 1
ХР. Т. С'ТRМБОЛИЕВЪ
гнвоалковлни занони за npecy- въ стол nцsта.
далн въ 10 часа пр аб~дь въ отъ 29 м.
печатгно въ 5ест
ул Николаевска Ns 2
шаване Еврвпа.
ще ггикъ „3. Зп:,ме", вснчк;г е,х
Iiосетп и пг -ръ гсредседате- ученнчесното киr:о, г:лSтtето
въ гр. РУСЕ
нмъ се даиатъ нуждкит упжт- длъхгFн да се
18
тга гпгани
а 3иа~ ~
д
;~[
лн прп който се бавп повече
вания и каетавления. Записвs- а~цко:гно съsрангsе на 6 т. м.
Вгнизелосъ въ Прага
отъ готови лгобттли : :;гар
отъ часъ.
2-3
Неу.h л.~, 9 чгса п ~еди о£э-hдъ,
ята иродължаватъ.
rт,нсията му
Деробг?, сириNвв.', буфети,
vчттелски
зъ зІ
Il всети и h2,лг.
„3дра::на Пр+эсв~та" бр. 28 въ салона „ХХ в-hкъ', кх,дето
нotitE:н игкавчеrг, тоалеткн
1lpara 4. Венпвелосъ гпiа съюзъ.
овъ3г.тsсяване
г;а
, сг дър~а :
пn
стгТге
Р
А К 4 Я се првше
на
маси. Гаранттгргнз стока и
сЛетца съ првдседатеая на реС'л. 00. прие прРдставптелл 1, Проф Д-ръ Ст. Ксггсулваъ. обеди1гението и из 5ор•г. нд дружизносни цен:3,
даяа, съДъртнакsкя®
вз'б.еиката Масарикъ.
Борба съ мзтар€,ята.
freнo настоятелствв н върхов
иа tiгаке;tонцг+, тракит'S ци, догки
на
ЗО® пнтрм
Приематъ се порж'
li дването му тркъ е въ бруджапцп и западиитh по 2 Д-ръ 1-iв Голосмановъ. Упжт съюз. съветиикъ.
Цари17
ул.
Колони
упочрЬбяванъ,
малко
F ане на населениgто прн взкОтъ П. Пр:~сжстезге на
gРъвва съ иродажгiата иа гръц- пр~~i ввип.
на
raзizF€л
градсеа
г€—
*Rламбтакъ'
мe
срsшу
шарка
цинацнята протнв гд.
т;юsъ.
Б. 3. Н С.
1-2
аытй тютюни r,ъ Чexcxo.
ГО~ОаЪ Цсна 8,000 лева. СпораsумвК~рагговъ. 3лпаапане
К.
ръ
3.
Д
тая
го
засето
пам
Съ
вие Иоsе4фъ Дедичъ (валогиПР!ст~~~~~~~тА
на э,зравРто.
зQіаеь
джията) ул. Драгоманъ. 1-2
Печвтнгща ,СвЬтлннар--- Варна. днrга у иасъ 60,000 ,декарч
1
сІь~ь
ътъ
%iаггг:t
Бонгевъ.
вриелга да печата всЬканви мя, Производството на памукъ 4. д ръ Б
~
а
~
ангејгъ?
ед~иъ
на
е втора природа и пр.
,
се пресм%та на 960,000 кгр,
муsикалин НОТИ.
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кІ~нО Р ~.нкО~'ъ

оТ Г о ~ о Р '~
кa r-ub СгМ. Х. Юлзаgыl.
Пјочстохме въ в „Варнеи.
брой 3893 отъ 19 Сеп
Поща"
ј1г~qперип в въ>~дуХа
темврий едно Ваше антрефиле 10 см.. дълга цнгулка а теж
ка 6 и пОлФвычна граМа.
Но тази корона не е ко- за наредбит и по, ядчит% въ
. Германия, т а я велика
r
.рай
ко!:сrатборса,
Единъ оть най сrаритЬ диеш
страна, т а я непобедима роната на кървавит бор- Стоковата
ки съ съжаление, че зсичкит
rи на цигулки1 англизаграбване
на
и,
корона
воля, строши кайзерската
Ви таърдення слs тевденциоз:ди 9 sанигчътъ Джефрн Джг1л`ертъ~
корона и подне:сЕ: върхов-' на св~та. Цепелинътъ, то- и нев~рни и з~това -.. огхвър-l папргвl~лъ едиа цигулча W
ната упраза въ ржцет на зи б-~лъ гъл~бъ на свЬ- лямг съ в•г:зiчуще:Iг~е.
не достигала дсри 10 см дъл
1) Не е вЬрно, =:е въ нашата жнна н тежала 6 и пагг гр4ма
тоsния м и р ъ изхвръкна
своя великъ народъ
пазтиза:Эс1• и
:;Воiлната й отне колони- изъ эадушена Германия, корпорацзя и м а управзта влы_- ` Въпргки своит'в ниtггожгlи паз
понежг въ
борGи,
м%ри, тя бил-а нзработеиа съ
их и я събра въ кейната жадуваша за миръ и твор- затъ хора отъ рsзн;л по .ити .есиsвъиредва грижливость и се
чеСТВ0.
континентна черупка.
КiЭ п3ртии н Тя нЬ:сОЛ:са г0 Нин състеяла отъ 99 части. СтруииКороната е истински по ргдъ се избира съ една ли- тЬ й били отъ Iсонскгч косми,_
•Великия и всемошрнъi
дj►хъ на германеца, устре- брилянтна, зашото брилян- ста, безъ опоз=гция , както б-Ьше понеже обикllовенитl3 е т р э н и
и сх звездит~, а и очзи день на 28 Септемврий. би били многа дгбели за нея.
менъ к'ъмъ завладяване на тит
Баgба действително има, но тя
св~та, не можа да се сло- мантия синия въздухъ и е мечсду ц~лата корпорация и •„ТЕ•Iгърътъ" празднува 88
роьчсденъ день
м отъ мипионит тонове безкрая лазуренъ надъ з-- една незидvителна гругичка, ва
Мята.
Жлрhtъ Клелчансо е отпразнувражвска стомана.
ди теля на която още не монсе
Чисти сж стремежит~ да се примиргs еь пало =;енигто, взлъ 88 я си рохчд{нъ день. Тай
Германия rгоrърси отновия императоръ д ръ че корпорацията не жел.аЕ: вече е родег:з rрезъ 1841 година .
на
нам~ри.
го
тя
и
душникъ
да , му даде давDрието си н ro Наскеро той тол.дуви, на_ сега
Нейнит гениални синове Екенеръ, чисти като лазу- изберд нанова въ управ:те:гието вече здравъ г ветжпилъ въ 89
построиха чудовишния це- ра, свЬтли като Есемир2) Не е в~рно, че 6ot б~та се го.п,инл.
„ТиГърътъ" с~ ава Сутри;чь въ
пелинъ и съ него разпе- ни спънца, които ще грей- водел.а за това, кай да вземЕti
стра
на
посредници
5
чаtа
и да 0~1у,дЪ рабоТи въ
милион.
бopcosnrl;
надъ
чов~шнатъ
риха криле и заявиха на
;I
н
използув
ги
аа
да
си. Следъ обеда тай
ната
си,
градs:нsта
шества,
за
да
сл
;
посоки
ц~3лия свЬтъ :
тЬ Сж станали играцка въ посеетява на цгтет;е и писмена
че
на
побратимя— О к о в и германския чатъ пжтя
рл;цет ва у:гргвляющитl3. Б Р работа. ПI,Сгтители приема неnyxb не търпи. вце му за- ването св~товно.
совит посредници се наsиача • охотно, на надзiнернето иа gожбранихте да владЬе земи„ Република Германия на еатъ и уволвяватъ съ царски дЕ:ния си деиь приелъ единъ анвижте, той сега влад~е l земята съзпаде Империя указъ по докладъ на л+.инистри глrЭйсг<.и журналиСтъ, който му
да търговнята възъ основа иа sр ~далъ поsзравит на нггович
Германия въ въздуха.
аъздуха.
регi:ени? отъ управнтелния съ- веСтник . КлеюаlьСп каз=лъ иа
ilоклонъ предъ rения
ер лаз —
ветъ, а тЬхнит- действпя се нсурналиСта : както в=гжд?те,
л- на императора на възду- контролвратъ IIe само огъупра- азъ не съмъ умрЬлъ. Моля съ
дтi~i$и~ 6~е9 9flf~~ti~~,
въ~дух~

ха, чиято импЕ=рия н~ма вителиня съв;.тъ, но и отъ ц%- общгте тоsа на лондо:Эчаги. Награницrт, както е безгра- лата корпорация, която никога скаро Iдг се върна въ Парижъ,

ъпг:.а~~
дНЕС —
БлЬскавото музикално тържество въ Варна
подъ личното ржксводtтво на г. Н. Павловъ
гсставителя на музик. ыsлю_тргиин въ „ Одеонъ" Ссфия

на

E ЙFi0 В~ЛИцЕС.ТВО
Естерхази
аъ Иваиъ ПетрФызичъ в Грвфіня
г,
Ал.
на
хоръ
Кръстевъ
Гол~мъ смсенъ
Ко~ац® ртъ оvь баийиві
отъ изз~стllия г. Маиохинъ
~ о ~® а piaа ~
изпългЭсни отъ г. Н. Павловъ и г. Авдила
ДНЕВНИ 4 часа пълна музикалча илюстrация
при учестlsето на г. Н. Павловъ и хоръ
и 10 ч. Кгсгr~ n творена отъ 10 ч. п~ь. об.
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е

т~ли
ъ~Ду- ниченъ чов~шкия стре- нЬиа та до .устне да тчапхдиатъ но не в~рвамъ вече да пУемиза
зы?вто, което имъ се ка:аѕла ва да идз въ Лопцонъ".
r
положе'
въ
иа и сложи несломимата межъ къмъ свобоыа и прнп:+ сва. Колкото се отнасf до
аЛдli5i~~3F~6~
й брилянтена император• къмъ творчество.
ськращенгето имъ, то Стана
Авелъ.
ска корона,
възъ основа решгнtlето на 061lовдопъ 3. Споредъ ыуs,щото събрвние отъ миналата
денсlсил коресповдентъ н а
ftt. сти
на вещи хора за съгражтtане година
~ . .
. „ Ои~ адссаа" 4 -- ~ари ~
ва такова почещенне подъ зецлгновгтl3 н:Э к.оргарв.циита 4 До fi.l н \Ierlsъ b, втаидsкурскииФдзеl~тии I€жщи
мята е потребно два п,т.ти по най-добре Могатъ да п;ецгнятъ т Iз в.Ластн решиЈ1 п да дърнlатъ
Пристигнаха най-модерни плаТаве
с
Въ Япоsкя, която етрада по- мзлко време отъ ко:ткото за ко9ко посреднуЭци сл; нуаlсдгги, аре.етувапитЬ нъ Карбинъ и
~
нд
к
о
т
юми.
се
разl-1и
е
интереС}г
такова
~~~
и
з
гчэдъ
зетЬхнитЬ
сжщо
здаяиг
другг
т
аащато
~
~
за
~ино отъ за~етресениия, наl п пктаве съвет, гракбр;
1
не:о`реастsечо
до
ж- мят•. Стайнаетьта на поетро13- зас%rатъ
до узЕ:
дап
n
въ в 1 лъ на 3апокппци,
дгнигта, че ед чнстsеното Сггд- ката се ы:зчисгява на 25 мизие, гава и нзист < гаа, лного етргино
~ Л
сгво за предпазване— ва ц~~а на иеви или пуи5.чизг:тЕ:лrго 300 вп,.чатление правf9 вмешатглст- за да пвнудаТъ освооождава,Т
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ка:
вч интг ес:Э въ боРСата Iч ни въ I;лядивостогъ и др~~ ггl~
на
го(
ІІ
Т сж
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Т~ г~Q~
Б~~, І ,гаиrо г.-икакъ не позиsва.ъ
виеочыlнv, а обратна, въ дъл- ~(ј ~ЭОт 7
г
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бочигаата на зеляята.
София 3. Бъпгарскитfi ~ щгтаСтьта на въп,.осыгт~, които
..а -`
---`
Въ земята могатъ да се еъгизлизать да третиратъ пуtллнчрадятъ дори до 20 етажа. Л1зт- пелегати о т ъ конферен но ужъ за добротсэ на бпрсата,
Вс1:ка ~о iгlна иъ FIIO IIapxъ
но време въ такова жилишг е цията се завърнаха. Про• 1 3) Поотиошпстропщго
іІ~ {~~
~ ~~~~~~ ~~~'~~~
~ ~~~v
х; ~~
хладtго, а зилче е топло.
токолит и правилницит$~ се адиныге за бсрС.ата и т ~. р ще бкдатъ Iгзбпр4 ни- по пети
1 wa Ii качцсгваыч
.~
Въ. Тогtио вече е почнато еж подписвни и сж уго- гавскдта камара монсе само да лга полггц:Iи, на ко:j* то іn,е се
градwнето на първото жилнще ворени точно
се съжеляsз, че се е нам-i;рипъ дai;огъ нагридп за ирипвепа
начтанит~,
~~ј $i
дъІ
по тая система. То ще има 20
гра wиаьк-sъ на Варна, който да
вгжлииость—в.затенъ
по
които
лlrда.nъ
и
става
ше
мина- ссжткда това кубаво дЬа, отъ
етажи въ земята. Може още да
~
.се нз:гопаятъ н%колко новн ването на границата.
което вsи 4ки с6 въахtsщУsатъ. 20 до.тара.. Тазп паградд е ;
ета :sи подъ него.
Ако станатъ инциденти, не сгз противъ етр ,ежа ял l устаеовена отъ еднг,ъ бn гятъ
cp~ëL У й ?Ті ~f9
Скелет:
ть на жилището е отъ ще се назначава комисия аданието. аВщот париr Ь изли- Н1о- иорlссип .а:ите .зъ Натаиъ
Телефвнъ Ne 3,
-Стомана. Мг:хдинИт на клетки• отъ по трима души отъ sa лп атъ гърба напроизвй,аителы.• ч!;рць, който ст,сгбпц FЭчъ на
кам~.
f
н
sи
ат;:
сИсн•
тЬ
се
взе=.,а
•тЬ ще се запълнягъ съ камъ:съ двет
страни : по единъ п¢та на па:;еднинит1з?1 Б~рса- полицеспг.я колs г, саръ, че доГо
и бетаиъ. Зданиета ще има • извисшъ
офицеръ, е д и н ъ вата xonaорация зъзнаграждава чато е sгсгr въ 1ге ряз,.r.ава лична
rлгдъ на (олосапеllъ цилиидъръ,
МвЕл~
дълъгъ 1100 ет~пкы. Па сре- дипломатъ и единъ по -~оСтаТъчио борсо ит3з Г1оСред- по тЬsи наград;г , а въ заве
нйци н е въ п ?логкенс9е. са1.Эа щагггtето си ще иставп гilонъ
г
еата
Т. ЦА6~ Г8 ЛQ О~Ъ
дата тга ци.лнпдра і.це нгла въз- лицай.
да урежда сваитт работsЭ, та а сгцита. цель.
.т;ушна шахта ширака 85 стжпдо бирарг-tя „ Кристалъ"
нЬыз нужда да й се четату
ки. Жищ?;дЕ:то ще бжде СиабУr1~с~е;в~
ъе і ~г~
tэ
отъ
нотации
когота
и
да
било.~
~~.~~~~е.~~~.
и
де:Iо съ песледчнт•Ь усЪвъра фввансиитгlЕ;
отъ Yrp съггтъ та ~зарСаr4l е разпратгl:со охрнгкно
шеиствувания на технИкгга (теТ
по Iг 3ЦенЙ конкурентни
яефоиъ, радио, с.
тектрическа
згfiрваието па вината I1 хгатеРота
тіщ~за.
осветление, асачгьоры;, агледа~
I' рпа.ЛптЬ на ракип, като опредала за отргзяванг na Сл..нче~~~~~
пfэи
търговскаrа к~.ша
1i д,ЬУя че въ tоагисгги l Ь и тази
'
ваТа СвЬтлЪiна, LiашЭгни за под~~~~
~'~~
аа<-де
новязаlЭе на въздуха и др )
д
годкна пге rlsesraтъ участие
в
;
~
1.-10
Плат.ътъ на данието е изра
VчптеЛиТiS.
- cpeLLLy черковата
въ центъра на града, или курортната часть, за
Gотгнъ отъ ялоl:ския архитектъ 1
„ Св. Нигкола "
ггосто;знно. Справка — редакцията.
МнГ:амото. Споредъ м:I-Ьи.гста !
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и падча върху uѕеига. Локогчоты~вз изсв:гргЭ. Та:иh долу, cnЬrлиныlт на е:3на гара сзЬтЬхг.
Трепа Iltмarи хада си и цав%отъ
роrчгчъ
25
Пгтлъ Вер_IФьйлъ
кътъ скоцч отъ него, Н-Ь:яаш.°
Една луда борба се започпа и го патгрз7 съ по сривелоТ0 още никоi, на перопа. Torana
мгжду двалчата м,hнге. Два пх,ти ПопразУl безредиета отъ борба съ бързи дв"ксекни, иоз~кътъ
пріаицэ се повапн на земята и та и излич:I всичкгз сгеди. По- махна Сакембардит'
в сsг и му.втория п;
пть рлг.ката му напипа сле предпгsливо се прамъкни стацвт~, които му даваху въ,дъ
тежкато острыге, коет0 б1;шг по tlл.тфармата. Енпъ пгдть на едпнъ „Herr Pcofessor" н
'допес - лт . Той го СГр&бчгч и съ тука, той Гртгх:лиlзо егтвари ва де;тсктпвз, се вмъкна въ бюфе.
вСчч:са сила го ХЕърли върху гана,
та на гарата.
съперника си Но то пг;Лпа ва
Той щ~ше да си тръr9а веТой псрдt`га нЬкои грГгвнзии
нЬко:чо милиметра отъ жРрт. че, когато въ този асамtiптъ, и спокой1,о се покгчц. въ тренз
вата му, и този послсдItия лов- средъ идскря шуМъ отъ б.ързи- и се явн, съ иатовагези ржц°
Ic0 му пунеСе два псСЛЕ:доваТел- ната той чу единъ гл?съ.
въ -паго;Эа сзловъ на пр:днцесаrа,
x:I удара, които съвт:рш:гга го
— Свърше:го ли е прlлвиеl
още спяща, подъ покровs,телумаломощахз ! . .
Обърна се, Едsта с~kнка се ството на баронъ де Корсзрн.
Нвпоsнаттгя се навзде надъ прамъкввше къмъ вего, илвайМладия цав-Ь*.:ъ г,опита Левн
иего,
ки отъ последнния ваго3зrу. Безъ съ погле.аъ.
—• Аз•о, го .убихъl проше:
диа да отговори, той се нриблинси.
— Свъргигно е! отгозорн той,
— Вижъ тI.1 иk,ало свидРте- Всичко отнва на добре.
той. Толкова по зле!
Той почака ньколко минути, лг-+! Но, Господы±, това е слугата!
— К-ьмъ разС-гмв>не енспре.
разеъблгце го до половината
Набързо ьчзвади раволзерs си,- Са присгигна въ Ргэ.сно, пьртiа
за да чуе дали СЪрдцгто му
— ТолЭ-°ова по а:ге за гг:.го1 та спирка отъ пжтувзнието
биг още,
Н•fiмамъ време дедейства14ъ Принцесата, отпоnнНала - веце,
-- Той .е иъртавъl пазтари другсяsе . . ,
слезе на кгя, послгдвана е~тъ
той, Тогава, Спокойно. той го
Той се прицгли н гръмна ... дваМата пжТНнцИ и СЪ ei;Ilн7.
постави въ коач+:га, зvтвори го
Ееаъ викъ, чов-Ькътъ sилиrна слуга. Додектива обяснlЭ, че

втор:зя Gilшe с.,vзалъ по пжтя вгме оть пр,истаннщето.
' сгри се ргвхождаше на конь, в-т
Барана прош° пна° на де е :- вггнаrи се срещгше съ млидот!
— Нелгислете за тазsг не• Тгiна:
мГ.миае. Той н поздравявише г
приятель, принцеСо! отговори
— 1{аква е Ta3LI истоцl:я?
тя rлу отговарsше, ыо безъ дi
той, ЗащаТо нМаМъ iS'1'iщ0 t;is0
и дгдекrнеа му отговори спр коаЕата си. Би ыеза =п ца
го по важнз да вн съоб-дгваДаъ. С ьвърше4~о г~:в-.г-н _ !
в :с1, че прsчнг:есатг се страху
Иавинtrг fде, че по рано Iae
— Но . . . s:ст;:..ата! Mai1 ааше да Cp, щI:.• м Iадl:я бирогlъ
c:I преzlургдг=хъ и за да ми;Р~или Fi n;;иSsтt°д10, тыг иЗ&Сдс3 СRЭи
СалЭо, следъ об~дъ тя пр~
пfгоСТгlте, 3liайте че съмъ на- вrахса.шъ само wrllcxг f;игЭ — оба- дъг,жителна 1;азrаварягiге съ nE
пуавиУъ г;еоЭRадимата.
че ве.га ~всв това е м:зого npaero. ва зflцлТа почrl вив,тги делен К
-- Как?а още ни е саолст'втиаа б.::вашг т<мт. тгвосцавн н
ЧаLть Х
ла? — по~.ита тя?
л3:чаръ, който лЬчувгшv прыгВ М
К.-т.идзта съ ц$•sтята
iъ гарата на Маnте-Kspцес.зтЬ й лргд 1иСваше да из.ть
лг сж приsсачили Iга тргна еqн:ьъ
Пве,че отъ едииъ месець, за мгЭ:го rяалlсо и да си почгis т
вагаггъ, който ггЕ: б-Ьше съ " ва - Л-еви и Саnана бЬхз госrи г.а по-вече.
Ц
штгя б:Iагородггiъ бзща, рад- гглгператара IIa ИСтрия. ПринцеТогава, за да изfi Ьгнг дви}чi т
жата Д Апшиск~•
са Жоl:съ, еЭ lгпго оп?чалена отъ гт;:-ета тя тр~ЬSвапце да Стои и;
— Но това е певъзмогs:Iс! сслър•гьта на бггr~tа си, бав го се л°Ггч4гЛЭ Sърху единъ дъл:г r
единъ подсзенъ у,:sасъ! изви- Ст.в✓емаше отъ в l:лг=.ет.гчята и сталъ кв;аиъ атъ нЬгсой слуrЭ
ка тя
сыръбьта.
Но тя кУе мс;гсеше. да се сТд}Fn н
-- Miaoro c възssог.wно, ериlа
Гробnицата, к,хдета почгlваше и не направи нsкалка _ стжпнl
ыtесо, гюн;.же трупътъ е С.т;що радllсатэ Д'АпшиСка; G-Ьше из- когато забилежеше, че баl:аы С
единъ ЙСтриенецъ, уr.чрЬлъ въ дг-г "наТS въ без 1рzйНt~ я пгркъ и Лев;: ггдвахз.
•
Е• дно Село, аасолгз Могsте Кар. на илsператорския деорецъ.
.50 на С.у.г_гtата дата, Но увЬрЕ°Вс-Ьки деиь, м~Iадато мз.,Iиче
се
тг се, азъ вси~:ко иаред[~ хъ н идаашг тукъ да се разхожда
ЧЕТЕТЕ I
ввшип баща ще приетигfl;: съ съ автомоЕ:илz, и да донаСя св~з паЙ-инТереснля Хумор. Ci'д .г1г~ вi
еледующия вла:гъ.
жи цв~•гя на граба,
ггlгкъ 111г1рOКA
Таsи ыощь, ние ще атпжтуМнаго често, баронъ де Кор-

.а еNна гара и изпустl:алъ влака.
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