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Нападението до Пповднвъ Убнтия агентъ. Мtркитt на
впастьта. Кон слс атентаторитh,

Л~гід~народаан кооасратиВс~ь

Днесь чествуваме кооперацията — тази мсгжща сила,
която ще спаси челов kчеството
и която мощно обхваща ц~лия
земенъ ширъ.
нда. Отоаужиаъ ое е моаебеиъ, даденъ бипъ об~дъ, който
Днесь е день за манифестидродъ.аиrипъ до къоно вечерьта. М ръ Ляпчевъ е вамииааъ ране в~рата въ кооперацията,
ъ ваака ва София, а м ръ Са. Ваоааевъ къмъ 12 ч. и 40 а отъ тамъ сплотяването между всички привърженици на
иввути оа. поаунощь оъ аекретаря си Пиваровъ е ааыинааъ кооперетивната идея въ отд~лъ авrомобваъ ва Паовдивъ.
нит
държави и въ ц~лия
Иавеотво вреие следъ тbаъ е гръгнааъ и вторв автомо
св~тъ.
Днесъ милиони кооператори
ваъ, въ който аж биаи директора на баагоуотройг.твото Паёвъ, окр. у аь Д. Дпмчевъ и още и~копко аица, меисду отъ всички народи се въодушевяватъ отъ идеала да проовто и оараната на м ръ Сл Вавиаевъ — Свмеонъ Ааек- дължатъ съ още по•гол~ма
sидровъ.
енергия м преданность спасиIIървия автомобиаъ оъ м ръ Ваоиаева отминааъ 7 кпм, т-~лното за челов~чеството
зре ое оrправваъ ва Паовдивъ иебезпокояnаиъ, обаче, когато д~ло на кооперацията, която
е - организирана
обществена
пЧй торвя автоиобвпъ дошеаъ до единъ sавой къмъ 7 кам., ивъ
взаимопомощь въ най•широка
арбаiацит
край п~тя ве вввипапъ градъ отъ куршумв смисъль на думата; която носи
� ръвъ него.
общо благосъстояние, чрезъ
~ Шофьора ваиавипъ првожтотвие на д-уаа и дапъ ввпенъ въдворяване стопанска демоодъ на автомобвпа. Ввотрепит биаи иасочени въ предиsта крация и стопанско единство,
съ постижението на т~зи
Іb аать на автоиобиаа, вЙроятно оъ цеаь да повааятъ шафьора. аидеали
се приближаваме до
І
Автомо5иаа преп bтяаъ товн градъ отъ куршуии, обаче, св~товния миръ.
ивкs~
то ириотигнааи пжтиицит въ Паовдввъ, вид~аи, че СиНЬма область, въ която коеонъ А.l екоаидровъ е у бвтъ. 3асегнатъ билъ въ гпавята и операцията да е неприложима,
за това ежедневно расте в .
36 адъzнааъ бевъ да продума
ратв въ тържеството на корпеВеднага оъ пристигаието ва па5тницвт
въ Паовдввъ ративната идея и кооперативвв d~ jg p, управитеаь г. Диичевъ вдига на кракъ ц%аата коина нит% идеали.
У насъ кооперацията расте
оавция, сжщо ваминаватъ ва мbотопроиашеатвието и 120
и крепне сжщо така, както
~~ C1 звааереоти. Т~ бърво обграэкдатъ еа~отото и почватъ да ди
въ всички културни народи.
,
lяТъ нападатепитb.
Въпреки всичко българската
3аминапи сж поаицейеки органи веднага и отъ София.
)коанвт аеаа оль баокираии.
Стачката въ Сливеиъ
о"I
Обаче, до онощи не ве от~ общаваше отъ вааатит~ нящо
София 6. Въ поиед~анпкъ
д° l~ia ев атата отъ двРевето.
:лая, р 9
ще
ве въотои въ мвниотер.
Кого аж цеаяаи да убвятъ атеитаторитb, ив ое внае.
София, 6. Вчера ое иввърши 1-та копка на новоотроящето
~ шоое Дьоваеиъ-Крвчпиъ Привжтотвувапи сж тамъ м-ръ
редоедатеая г. Ляпчевъ, и-ра на бпагоуотройотвото г. Сл.
аовпевъ, иноЖеоrво нар. предотаввтеаи и други официаани

вгаежда, че това е едио подао нападевие, наоочено противъ
;оа`! Ръ Сл. 8асипевъ. Веотьта проиаведе теяско впечатаеиие
ъ отопицата.

тона вмглища и 28 тсна
!kb ОВИЯ РИВАРСКИ 40
сладка sода.
КоРдБъ
Отъ 8 т. м. корабътъ ще

01я день пристигна въ Варновия рнбар . ки корабъ за, ;І~tупенъ отъ една италиянска
~рибарска кооперация за нуж'~QS~ит1; на рибарското ни у- ще.
~ Новия корабъ е строенъ въ
1912 год. въ Осака — Япония
за италиянската марина, кж-ето е билъ до м. година, от
амъ откупенъ отъ Генуезка
~ рибарска кооперация

Kj

Т'ой

има 214 зарегистрнрани

0(`гона, дъЛъгъ

е 37 м., а широкъ 6 8 м. Разполага съ 345
гнонскн сили, има и електри
~ Ческо осв~тление. Снабденъ е
~ъ всички необхлдими за мо
8~ Rерно риболовство сжоржже
iния, а сжщо и съ четире хла
іилници.
л
'
ц Корабътъ е пристигналъ отъ
~- Неаполъ въ Варна за б дни.
r ;__
Разполага
съ 20 легла. носи
__

бжде пуснатъ въ риболовъ.
Изглежда, че този пжть ко•
мисията по покупката му е
свършила крайно съвестно работата си.
Купенъ е за 530 хиляди ли рети.

Славко іІоііоВ1ь а

КАР Ни IIА

кооперация крачи съ гигантски грачки къмъ прогресъ. Тя
е вече популяризирана средъ
народа и той в%рва въ нейното тържество.
Компактната
маса на производнтелния народъ и nлеада добросъвестни
кооперативни д~ятели работятъ
за тържеството на кооперацията, за изграждане нейното
единство и ц~лость, като обществено•стопанска система.
Фанатизираннт
противници
на кооперацията изхо ждатъ
изъ две среди: отъ крайната
реакционна д~сница и отъ
крайната рушителна л~вица.
Първата вижда въ кооперацията пречка на свонт% грабителски инстикти, а втората,

в%рна на принципа: .колкото
по-зле — толкова • подобре•,
вижда че кооперацията гради,
а не рушн.
На днешния день кооператорит отъ всички страни ще се
поздравятъ съ повика : да жи
в е националната кооперация,
да жив~е международния кооперативенъ съюзъ!
Подъ националното знаме
кръстосано съ кооперативната
сплотяватъ днесъ
джга се
милиони кооператори съ новъ
повикъ:
да жив%е св%rовната кооnерацияl
Б. Доброполски.

От~ повед~лflgкъ,

8 того

въ лtттнъ

на търговията коифервидия
на предотавитеаи на текотианит фабрики отъ Спивевъ.
Йввпекторътъ г. Нииифоровъ е ваявваъ, че оъ тови
отачонъ комитетъ не би иогао
да ве дойЛе до равбиратеавтво.

изв~стната Виенска оперета играна повече отъ
1000 пжти

Монгреса на адвокатитt

Ваы~ер = апдъ"

София 7. Вчера ве откри
въ
конгреоа на адвокатит
г.
Фаотъ
предоедатеая
рвчь
дон$ектъ. Конгреоа поздрави

царя.
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(Вкенския

То не ое ввикsа отъ бюрото,

jраниче~иъ кжтъ

ватова то е направвао поотжпки предъ поавцията да
се вабрани събраипето.

лr,съ)

съ увеличенъ оркёстъръ,
хоръ оть 20 души подъ
РЖКОВОДСТВОТО на

е- нъ Але~t• Rръстев'ь

Лыбералско събрание

НАСКОРО

София 7. За днесъ ое евиква гол~мо пубапчио събрание
по инициативата на нац ниберааи, иоето ще ое занвмае

,,Окованата плъть``

съ въпрооааа обединението.

съ Вилхелмъ Дитерле, социапна пиеса снета подъ
покровителството на „лигата за правата на чов~ка ".

Една почерпна въ
пиsнииа „Р у с А ЛІ~ а~
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мпЬчни
пад~ьи,
ваиарии и~дbпия
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1

сола, дуети и трио.

Днесъ пристига отъ Б ьрно
Славко Поповъ, нашня съгражданинъ челистъ виртуозъ,
спечелилъ всесвътска слава.
придруженъ отъ виртуоза пианистъ Максиянъ. Сл. Поповъ
ще престои въ града ни само
н~колко дни и ще даде концертъ, за който ще съобщимъ
допълнително.
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І Реклами 1•50 кв. ом., оФациални обиви 2 дв, кв, ем.
годеясни а венчални по &0 лева на публакации.
Въ хроннката 6 лвва на редъ.
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Ва тарале~ъ Въ фурната

і 11

Кннжния кебапъ на бай
Жеко фурнаджията. Тревогата въ курортния кварталъ.
Преди н~колко дни на единъ
достъ му донесли подаръкъ
отъ село жиаъ таралежъ. Вечерьта, следъ като комлания
разиграли таралежа съ дрънкане на тепсия, достътъ добре го увилъ въ хартия и го
сложилъ въ типсията.
Сутринтьта достътъ, отивайки на бръснарницата, пордтчалъ на слугата да му отнесе
типсията съ таралежа тамъ.
Обаче съwливия слуга недораsбралъ въ съня си и така увития въ хартии таралежъ го
отнесълъ на фурната на бай
Жека.
Бай Жеко, като добъръ и
услужливъ додакинъ, ломислилъ че въ тепсията е сложенъ
кннженъ кебапъ, сложилъ типсията на лопатата и хопъ въ
пещьта.
Но не щешъ, ли, отъ топлината ежко се разярилъ, разкжсдлъ кннжната обвивка и
плъзналъ предъ устата на пещьта, отдето ндела хладинка.
Въ тоя моментъ бай Жеко
потегля капака на пещьта, за
да метне единъ току що донесенъ тюрлю гювечъ отъ една съседка.
О, ужасъ!
— Ол,ееей, изревалъ бай
Жеко, като вид~лъ бодливото
чудовище и хукналъ да б~га
гологлавъ, съ лопата въ рмце, та следъ него всредъ писъци б~га и жената, що 6Ь
донесла гювеча. Вдига се страшна олелия. Цъла тревога настава въ курортния кварталъ.
Бай Жеко разправя въ упла-~
хага си за крилати дяволи, за
направени му магии на фурната, а rорката женица съседкит я поливатъ отъ една страна, а дрvги й гасятъ вжглени.
По куражлии женчаги надникватъ въ фурнатз, а таралежко застаналъ ухилен предъ
устата на пещьта, чуди се и
мае на куража на бай Жека.
Все пакъ и следъ разкрнотъ
ване на играта, женит
квартала боязливо посещаватъ
фурнаата на бай Жеко.

~ашия конкурсъ
За приказката „ Новия
Царь"
Особенния интересъ, който
приказката „Новия
възбуди
Царь', печатана въ бр. 24 на
в. ,,Черно Море" ни кара да
nочакаме да участвуватъ повече читатели отъ ц%ла Бълrария.
Ето защо въ идния брой ще
съобщимъ мненията на нашит читатели и ще въэложимъ
премията томува, който депозире нвйсполучливия отговоръ.
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.LЦА за РRЗНИ ОСИГУРЯВАНИЯ
Деяешк: ончо Ренсгвъ.
тепе.фо:атд С6А Q3E.
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уреждл, ликвидира редуцира и пр. осигуроgки при всички застраховzтелии р,ружества въ
България. Сооствена агентска и л~карска мрежа и ауто превозна служб3.
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Съ натурални напитки, залазвайки трацициит~
иа прочутата отъ 50 години ливница „К а .р а
Б а т а к ъ" съ отлични закуски при домашна
обстановка. Г- нъ Василъ К?рдановъ, досегаш-'
п
•ния магазинеръ на Коолерация ' „Г 'Ь м 3 а~•
подъ Землед•i;лската банка, е обзавелъ „Gtaра 6aYa6:i!" съ вещина и умение на добъръ
рестораторъ и кани. стари и .нови клнентн да
посетятъ й се ув~рятъ.
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t(ООПЕРАЦИИТЪ В 1Ь ГРАд,кА
поканваrъ в с и ч ки свои: члеиiове и съмишленици на
кооперативната ндечз да отпр-~ зднуватъ

мЕ~Дуf~АРодl~ня

ДНъ

днесъ — недl;ля, — като,с.е явяватъг въ 10 и г оло зина
часа сутр. въ Градітz- градина, отъ кждета ще се
образ;
ва rqayиc'р °СтаЕдмя до ;Пътни;г о51цзt1jси Театър~ ,
вь коьi,о ще бл~де по •ссэ;
з случай отчр4атii тьр .:ti°creorc.
:sJ:~Y?"г.-,~ ,у- .
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Спасения студентъ

Въ Буда .Пеща е била

асазваи

Второ поколение отъ така
наречеІата ливадна пеперудка,
чиито гжсенички унищожаватъ
зеленчука, се е появила въ общинскит•k градини. Интересно
е, че тези гжсенички, които се
появиха въ неимов%рногол%мо
количество, не унищожаватъ
само доматитъ. Въпр~ки тази
напасть, общинскит зеленчукови магазини, на брой 10, въ
разнит•в квартали на града,
продаватъ зеленчукъ на твърде низки цени. Така, зеленъ
бобъ и бакла се продава по 2
лв. кгр., бизеля и грахъ по 4
лв., домати б лв:, картофи 5
лв , краставици по 1 лв.'тиквички по 1 лв. кгр. •
Пз такъвъ _ начинъ общинткит магазини възпйратъ до
известна сепёнь спекулата съ
зеленчука и спомагатъ за ре•
гулиране пазарнит•в му цени.
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из
бел~ьэаа тоsи- сезонъ - с-Е:чета- вършена една твърде см%ла
ва Ва~вевсавт~
ние а .цв•втоветъ. Най-често операция на с•нпдцето. Стусе Cpr щат-ъ и най п~5иятни ` сж дента Андрашъ Хавасъ; за да
Питиепродавци
съчетани~та на тъмночервено се самоубие се промуЕлилъ съ ' Сёкретарътъ на питивпрода•
съ б•ьло;гобелиненъ черснъ съ нажъ въ сърдцето. Нож,а ми
вския съюзъ г. Шишковъ по6t•~лъ, а така сжщо и лимонено налъ .между третотои четвър• сети Варна; и свиква общо сътото ребро и наранилъ сърджелтъ цв втъ.
брание на питиепродавцИт% на
•КоСтюмитв с гарнираrъ съ цето и сърцечната артерия,
т. м.
•
широг:Е+ зигъ загъ ленти; или поради коgто .областьта на
Г•нъ Шишкавъ • говоРи по
трицв•~тньi_ r.ютнаи въ, форгnа сърдцето се изпълнило Съ
приложение на закона за: на
на балонъ и геоме~ р sческа ем- кръгзь Оrнесенъ въ болнйцата народното здраве и . за открид ръ Сакдоръ рвзтворилъ грасдблема, или cnapi ии ег+ блеми
ване вжгледвуокисна фабр•лка
н дя кошъ; подигналъ сърt цето',
къ'мъ съюза Събранието, кое~PR'!
изчистиглъ: кръзьта,' зашилъ наб добре посётено; йзслуто
Бвв{но !
БвзниQ t
а ніi
рненото .сърдце и отноао повъзторгъ
кова
съ
и
ша г. Шиw
ставя сърдцето на мъсто. Спедъ
аа , акутортиtтн
възприе хубавата инициатива
опеРацията
пулса се връЕцg~ относно открнеане фабрика за глИtt
и Р7 іСт0Qи ж4Rти.
наново
и
студента
билъ спа- вжгледвуокисъ.
вы наы!.хфавдая квартапъ .
•
ilai
СЕ НЪ.
8~9Q 5€д 7 і9© б аадъ търговпитиепродаацизъ •
това
Съ
сатаrа акад•еыг'ия `
е
ставатъ съвършенно саиiостоя•
Ацарат~. sa. aasgcBage cъg sщaтa телни въ своя браншъ,'••като ЕВМ
CPъсHAPНИЦ~4
сами как- •РаС1
Усъвъ~шРнствуванъ е изо- ще си произвеждатъ
:аа,
бретения отъ проф: Стоктонъ то вжгледвудкисъ, така и га- тлй
като
сода,
питиета,
апапатъ за записване Сънищата. зиранит•в
1 от
11. 6 fl~y~QB~
„Съноприемника"
лрилича . лимонада и др.
ища
і
б ръсне аа етрвотsге
на калпакъ, който се поставя
~
обу
аа 3Ящно/ спеlДь4аrесФет
на главата при лъгане и е
lлуг
б ~ ~: ~i~'%ь~~.к~~ ( '
съгди=• ечъ посредствомъ про
{нща
водниц s съ записвателwия апа~ ГrТРа1ЖEнE.
:
Вь
ратъ, чийто сдой.:rва сж тайна,
ёс~ма Едuo
алн
на изобретателя. Съня се от-е-: ;7tMЦiE сЕ У~Э РіЗтЕ.
~нЕ
~.~"#'"
~г
*"-*•~ ~,~'`^'
Не.рвни чиновиицьi,
„~~ бел~зва въ пречупени линии
които показватъ степеньта 'на
Б~вшиеиа «фе~а
Чиновинцитъ при сждйитъ ~скй
нереното възбуsкдение.
,с мцог•о нервни., АЪ
изпълнители
Какво брашно ядатъ ronда не ви дава Го~сподъ .да 11И,
MkT•fi грддОве
nомеіъ отъ
ярnа! ° идете тамъ по нъкоя справка. Э'ИкаЕ
Преди повече отъ месецъ
Първатл ймъ дум'а предю,,. да :др
двама млевари Урумови и- Мла- Книжаnница „МЕРКУРИЙ" на ви изслушатъ е; елате утре. А l пс.
дег-с.звъ • почнали да мелят ь КСЕНИЙ АТАНАСОВЪ (Царь почнете ли да • се• обяснявате РанІ.
брашна въ еяна мелница въ Борисъ N2 9) пусия въ про' повече, заплащватъ ви; 'че ще i4ъ
с. Р. Девня. T Смл•~ли повече пажба ПОСЛЕаНЯТА А'ИЕ• ви • изгонятъ изъ ка +целарнята. іспЕ
РИКАНСКА НОЕОТЬ — •пе
отъ 300 тона брашна и ги пга
полръжки
кои,апени съ 4 СЕК- Ами че, ако много имъ дотег- Э~ТЕ
си17али главно въ Варна, Шу
Етр
РЕТНИ И3ГЛЕДИ. отъ Варна. нала службата — има леснок
менз, София и др..
вземете • си шапкитъ и си` иде- D1
Цеиа 30 лева броя. те у ва.съ 'г-;ца, 'чиЈ4овннци. Тйн
МнозНна в4 рненски греждани презъ м. юний сж почувСт-' П?одаваri, с тлже въ книжяр- Или ако вие не желаете сами °Сс:
вуаапи, че изготвения • въ кь- ница С.Т. ВАСИЛЕSЪ ул „б,й •да си идете, нkма ли кой да
и;
кои cfэyptiи въ Варна хјі ~бъ сFптемвnий" и ' КН'✓1ЖАРСКИЯ ви отпр~в,и за къмъ дома ви ? а 6о
има доста голъмъ_ прим•ьсъ МАГRЗИНЪ' Ns 2 въ морската
ті
дТ'г-, цпревичwи зърна
оек
градина.
II
риемни часове,
Е~ва на 1 ю~1ий властит•ь сж:
аре
въ които не. се приема '
могли `да усгановяrъ, че въ
лЪ
~тория
съборъ
изготаянитъ брашна отъ гор
~ба
редакторе,
Г-нъ
уважаемия
на Иерноморската
нип•ь мt:евзрл, има 2 до 21/2
кметъ г. Поп^въ е эакачилъ ' А9;
юнашка областЬ
•на сто примесъ царевица. Оба
на вратата на кабинета си ап~
че тия търгавци сж продавали
Ч~рнамор- ката юнашка о6- табела, че приема~ въ ср%ца и
брашното по цена като чисто, ласть,
въ която влнзатъ юнаш- сжбота граждани въ толкова за
безъ прИмъси.
кит•в органиіации отъ Варна, и толкова часа.
ВлаС г иГь сж СЪСТавили На Провадия,
Добре, но помжчете се въ .ар,
Нзви пазаръ, Шу•
фалшивикаторит-k н у ж д н и я менъ,
т•взи. приемни часове да посе• 111
E Джумая, Попово. Раз.
ачтъ и ще ' ги прёдацатъ 'на грс:дъ,
hовъ градецъ и Вълчи тите кмета, ще тр•ьбва по дв°• лн1
С 7.дъ
долъ свиква втори свой сбла• три седмици да вйсит.е и да
нЕ
е
Нуженъ
по голъмъ xow- стен-ь
съборъ на •.Петровдень разговаряте съ Боянъ разсил• д кt
тролъ отъ страна на властит•ь, въ
Ваана.
ния илн да се потите непре• коиlо ецва следъ месецъ сж
• Сутриньта на 12 т. м ще се станно топите въ скука , и ~рн
•могли да заловятт далаверад:
отслужи молебенъ въ коло- мжка. Ужъ приемни часове за
ці
жиит•k.
друма, а въ 5 ч. сл. об. • об
публика,, а чиновници вира няі
ластни юнашки игри на сжщо- сноватъ съ дебели папки и 1о
ТО м•ьСТо.
туку видишъ часоветъ изтекли, ап
На 13 т. м. сутриньта състе- кметътъ
ш~ пка , тl:
нахлупва
зания за награди. а вечерьта яхва фай она съ чернить аж нл~
х,дожествена балетна веч~ рь драхансі и отива да абикаля ТЕ
въ л•ьтния тегтъръ.
общински и свои пр
адприятия•
11
На 14 юлий 5 ч. сл с б
Яеприеяпъ тражданина. R4i
игри за н:гради и на 15 юлий
'Рк
ще се закрие събора.
,іі c.
р~'~~р~ау наетанява .
t~j,
~1 товницина кввр
i1јt:
ч ~ подънаемъ ? g тири Агr нция ,',СТРьЛА11, ул. •Чlц1
етаи и кухня. ,б еептемерий
1. НаемоАвСпранка Агенция „СТУГзЛА", телитЪ, които
искатъ да и
ка;
уд. „б септемврий
1— Варна. св уелужи да се отнесатъ до
агенцията.
1-2 '•сь

с~Rя

[

ъ

fо~роkачест е а калчи~!~а чо~ )
газrfiритн на ®.~.~ рQ
з 3 маiилк,т ш. l
.
Д ®~I3® С3ъ xq,apa!$~7` на ИР'С'9TI'а
~
7'ЪРН®SСКИ до frонаоекыtя eaza®иъ.
тп~з1~®ста

В Ню-Иоркъ за първи плсть
сж направени опити съ телевизоръ за изобразяване на
екрана природни цвътсве. Демонстрациит•ь сж извършени
с.тъ инженеръ Х~рбертъ Айвесъ. Той представилъ на екргна букетъ цв•ьтя, поставени
въ Флорида предъ приёмницит и много други прёдмети.
О~обено впечатление направило появяването на екрана
дъщерята на инженера АлвРсъ•
която се намирала въ. Санъ
Ф}iанциско. Ц~•fiтовет•в на ли
цето, както и червенината на
бvзит•ь й ясно се предали на
свимката.

Общааиlfi 3глеаqук

Baжgo ігевие

A:

~
•кга

Предаване цв~тове на
дапечно разстояиие

СfіІ~ла стрДсqg

9

Авто)ц►обилии, п тrlwмес
ки съ 15 гл~ста, иддеали
Л6 С T К
И3

Новата мода силно се ха
рактгризира съ рх.кавит•ь и
коланит•в. Ржкавитъ къмъ края
се спущаrъ и се гарниратъ
богато. Това прецава грациоз
ность на ржката, на дрехата
и хубавото държане. Схщия
ефектъ праизвежда и колана,
който сега лежи нависоко.
Флгурата на жената, чрезъ него очертава истинската си
съразм•врность : естествена ви
сочина на талията, и дългата
форма на краката.
Високо поставения коланъ
прави фигурата по нёжна, предава й младРжка стройность
Съ иоланя най-добре се очертаватъ краснвит•Ь форми на
жечското тъло.

Баисни ностоми

3

~
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Това разшлрение на рейсит~
на нашит параходи безспорно
ще допринесе и за разширение пазарит на нашитl; произведения.
*
Директгрътъ на пар. д-во г.
Т. Каракашевъ си е подалъ
оставката като представитель
на д вото въ д во дКораловагъ".
Вмbсто него е избранъ г. Стефанъ Райковъ.
Представителигk на парах.
д•во г да Ст. Райковъ. М.
Константиновъ
и инж. Зл.
Бръчково влизатъ въ управителния комитетъ на д во „Кораловагъ".

Ладката Нро vаrt1ида
Ъ
Митрополитъ Симеонъ за Католинеското девииеско уиилидце въ Bapara.
2.

Чуждит-в училища, та и Вар,нри,
неиското
девическо, .слоредъ
р+ка
г. Песарева, не само че не
Ное,
зслу, подриввли българската църква,
оргь но нвпротивъ, Еили полезни.
аТИаа По въпроса, подкопаватъ ли
папйщаi
г5кит училища въ бълia за
гария православната в~ра, ни
1ЦИ1i е нЬма да кажемъ наше мне
iС10Я• ние. Нэшето мнение въ слунат чая може qa се вземе за при
а ная страстно. Затова ще наведемъ
и га това, което сж писали и гово
сода рилй французи за подържанитв отъ отечествоrо имъ учи•
г—. лищв, въ които управлението
й обучението сж, поs~рени на
калугери и калугерки отъ папищашкит ордени.
В ь французката камара станали разисквания за състоянието на подържанит въ И ,токъ
отъ Фаанция пропагандисти
ческй училища, на които, спорвни. °едъ мнението на н~кои депуЪ ~t тати, не тр-вбвало да се дава
=sне, никаква морална и исатериална
и, дЯ одръжка. Тия разисквания даре ~ли поводъ да се възложи отъ
wааlе~ранцузкото правителство на
,е wa~r'нъ Марселъ Шарло, главенъ
нспекторъ на народната проняlа,~
се~та и началникъ на писали1аг.
сно,Щето на министра на външниИ4Q~г~ работи, длъжностьта да поннинети тия училища и се произ•
самнуесе за състояннето имъ. ШарЙ р,По изпълнилъ възложената му
абота, посетилъ 11 учи nища
анlI
1h турско, като захваналъ отъ
~пександрия и стигналъ до
е
~ РдDинъ и следъ това предста@Nд илъ Министру на Външнит%
е абОти рапортъ,.който е обнаанъ.въ франиvзкия „Офиачи`•рΡ°дg
1tЦиаленъ В~стникъ" отъ 26 ок4а о.мврий 1906 г.
~ Зэ нАправлението на посетеотъ него училища г-нъ
fa а~ арло казва така:
росг .Тоя въпросъ съставя найІ ореликатната точка отъ затачан рг а на училищата въ Изтокъ,
азСн' ъ които боравятъ монашескинеи
ордени. Едни отъ тия по \
• аирнитl; orxpktтo признааатъ,
аа ?,е цельта имъ е да разпрост
ан аняватт, папищаwеството въ
н r стокъ. .Интересуваше
пооче,
Тан ратеника на М вото на Външаит работи, да пров~ри дали
аа ~чилищ..та на тия ордени спу•
на;;иатъ за такава прозелитичесгЯ1~;Еа цель и следователно, дали
jдн4,,рРанцузкото правителство под4ържа материално ,подобни
аЬ~ействія. Прегледахъ учебнии публикациит
на учиr~іищата, разпитахъ не католие~ууlи, както и родители, които
аУ,Язнахъ че сж отеглили деца•
а си отъ училищата на мона1.иескит
ордени, и, следъ ща-

~ zf!i ~~ f~i ~ f.гу EfJ ~ы 1~ ~,..~•~'е

свwре1 ®pge,ao•~ъ~ъ

nРоааімw въ управата. Кор©кция на устава.
ла~rията Варна - Малта—nг9арсилия бпрц©л® ма

Въ заседанието наtl д вото на
юний бъ избранъ за членъ
30
~мо
въ управитевныя съветъ на
Тъ
Бълг. параходно д- во г. Диi3H
Стояновъ отъ С1л-ввенъ
митъръ
ny
аъ на MCTOTO на подалия оставка
да, чл, г Ат. П етроеичъ. Г• нъ
ьр. д Стояновъ е единъ отъ прина най•много акции
.НЪ тежателит
на
io2 още отъ основаването
з q д вото.
-Въ сжщото заседание сж
+5
н, направени корекции въ устава
на дружеството въ свръзка съ
договоръ, като е въз4Ин• новия
да се открие линията
прието
до
—
Мзлта — МарсиВарна
съ
ра. лия Барцелона за наигето паенн, раходно плуване щомъ се яви

rtvi

телно разследване, достигнахъ
до заключение, че прозелитизмътъ се упражЕ ява преди всичко чрезъ обща организацня на
учебната система и чрезъ училищнит% правилници, а сетне
и чрезъ личнитl; действия на
учащит% въ тия училища. Оссбенно пъкъ н~кои ордени, ие•
зуитит и. п. (не споменувамъ
аг_ омпсионистит- , които и въ
Истокъ продължаватъ попитиката си и сварливостьта си)
упражняватъ такъвъ 6-всенъ
прозелитизъмъ, че той надминава вс•kка границг на блаrораэумиF". По нататъкъ сжщчятъ Шарло, като разправя,
че преподаването на всеобща,та история, на лятературата, и
на граматиката е така нагоде
но, щото да се величае папищашеството, rnpunara, че „употр kбяването на твърде много
време за чинодейсгвия, задължениего на всички ученици да
присжтствуватъ на тия чинодействия, принудителнит
пожертвувания въ полза на католишката пропаганда, всичко
това съ безброй други още наредби съставляпа едно ц•вло,
което до очевидность доказва,
че въ тия училища се упражнява единъ систематически уреденъ прозелитизъмъ".
Друго свидетелство, че папищашкит училища иматъ за
цель да съвръщаватъ учащитъ
се въ т1;хъ отъ праотеческата
имъ в~ра служи следното : въ
Парижъ се образувало едно
дружество подъ наименованиек
Француэка мирска мися • („Mission laique franëaise), която има
за цель да основава и поддържа мирски французки училища въ Истокъ. На 27 януар• й
1908 година дружеството имало годишно събрание въ аулата на Сорбоната подъ председателствсто на r нъ Брисонъ,
председатель на французската
камара. Той въ речьта си казана по тоя случай, като споменалъ за станапит% въ французската камара и сената разисквания, по задачата на дру•
жеството,казалъ и това: „Единъ
католишки ораторъ апострофиралъ правителството съ думит~:

въ ИсВчимавайте, народит
ток сж преданни на в~рата си."
Другъ сенаторъ прибавилъ „ Въ
Истокъ Bpa и Народность сж
едно и стьщо н~що". Чудна
господа си
работа! Казачит
помислиха, че съ тия изражения ще оборятъ неутралнит~
мирски училища и ще докажатъ ползата отъ основаване
на религиознн училища въ Истокъ и нуждата да се поддър-
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на варненецъ
Неотдавна въ в. Черно море
бъхме съобщили за новооснованото въ добричъ българско
културно общество, което си
поставя цель за културното
и
просвътно
издигане на
българщината въ добричъ.
Известниятъ варненски почтенъ rражцанинъ и общественикъ г. Георги Ноевъ, единъ
отъ старит-в наши родолюбци,
информиранъ отъ вестника ни
за това д-kло, е благоволилъ
д го подпомогне, като е по
ставилъ на разположение на
бъпгарското културно общество въ добричъ скромнатасума
отъ 3000 лева, за засилване
фонда на обществото.
Г-нъ Ноевъ е познатъ на
си и
варненци съ добрит
благотворни д%ла. Дългогодишенъ сбщ. съветникъ и п.
кметъ на Варна, нему винаги
инисж били скжпи роднит
циативи и той винаги се е отзоаавалъ съ щедра материална и лична непосредна помощь и съучастие.
Благородния жесть на г.
похвала.
заслужава
Ноевъ
Желателно е той да бжде
последванъ и отъ други родолюбци българи.

Изъ едно писмо
На Чукдtдlенци
Двама познати камъ чужденци, които престояха въ Варна
десеть дни, ни изпращатъ благодарствёно писмо за приема
имъ и за прелестит на Варна
и между другото пишатъ :
„Останахме сжщо така крайно доволни отъ отлично уредената по чистъ европейски
образецъ млкарНИца и

СладкарНб4ца
срещуо морската градина, кждето ни се сервираха сутринни закуски които дълго ще
помнимъ° . . .
Е Рихардъ
М. Навоне
жа съ материалнит-в средства
и дипломатическит
действия
на Франция упражнявания отъ
лазариститъ, иезуитwі l;, асомпсионистит% и другит
монашески ордени прозелитизъмъ.
B puo е това което т сж казали. да! Вврно е, тъй да ка
жемъ, съ идеята на народностьта. Но кой не вижда, че
колкото по-в~рно е това твърдение, толкова по опасно става вс~каква прозелитическа
дейность въ полза на друга
в~ра? Защото, колкото по-тъсни сж връзкит%, които свързватъ в kрата на единъ народъ
съ живота иорганизацията му,

толкова по явно ставг, че разпространението на друга в~ра
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(бгпвпs~ь
Вс~ки варненски гражданинъ,

гражданка и
гости на Варна ще намfiрятъ тукъ всичко t3eобходимо за тоалета си

•1

ттъ
Тукъ се намира и завърналия се отъ специализация известния фризьоръ
Да-гм~ гГъ

който свърши Букурещката академия съ ycrix.
Фризиране „МRРСЕЛЪ". Водно ондулиране по

букурещки типъ. Електрически маса}кЕ-s,
премахване бръчкит на лицето.
Шесть месеина трайность на кждреие безъ епектричестко на едри и дребни въпнw съ букпwраии краища. Европейсии прически по журнапъ.

Рiарфfомерыи отъ разлегкwигі
Обидrs нския съветъ
седмица
Презъ миналата
общ. съветъ държа всичко 3
заседания. Повдигнати б~ха
редица въпроси, одобриха се
н~кои търгове, обаче, до сасществения въпросъ — бюджета не се дойде, защото ... не
билъ готовъ. Едва ли и презъ.
идната седмица бюджета ще
бжде сложенъ на разглеждане.
Прави впечатление, че дейностьта на п. присжтствие и
нмета се подлага на обстойна
критика отъ опозицията. Поч ти по всички въпроси последната се налага. Зрительтъ остава
съ впечатление,че управлението
на общината не е въ ржцет-в
на сговера, а на опозицията
и че кметътъ и негоsитъ, помощнкци сж като че ли само
едни кукли, вървитъ за разиграването на които се държатъ отъ l6•тъ опозиционери.
Явствува, че при това положение и бюджетътъ на общината ще бжде д1н>ктуванъ
отъ опозицията.
Кой см- е да твърди тогава
че общината не се управлява
днесъ отъ с~нки?

Чия политика доминира въ
общината?

П~Дъ
еtковно дърво
Единствената въ града ни вегетарианска гостилница° „ПРИРОДА" за да бжде въ услуга
откри своя
на курортистит
л%тенъ клонъ до приморската
градина срещу лътенъ КИНО
„ПАлАсъ", подъ голъМоТО В'$КОВНО ДЪРВО, кждето и при 35° горещина клиентит чувствуватъ приятна
прохлада.

и упражнявания отъ чужденци прозелитизъмъ възбуукдатъ
неприятно не само на цълия
народъ съвокупно, но и личностьта отд~лно, защото по•
с~гатъ на семейнитъ му и соц'l.алнН поняТNЯ и начала.
Освенъ горното нека споменемъ и това: въ заседанието
на францускиятъ сенатъ отъ
13 март 1908 г. при разискванията, станали по въпроса за
дейностьта на католишкитъ училища въ Истокъ, сенаторътъ
г. Бланшиеръ при другото казалъ, че „резпространението
на французкиятъ езикъ въ Ис
токъ не се длъжи на папищашкитъ мисионери. защото тъ
работятъ не за Франция, а за
папищашството" и че според-ь
както е призналъ качалникътъ
на единъ с. рденъ предъ зна-

Варненското градоначалство
е издало заповедь Ns 270 отъ
3 юлий, съ която се разпред~лятъ м~стата на файтонит въ
града . и колитъ и каруцит~,
които идватъ отъ село въ града.
При това въ заповl;дьта
се забранява абсолюто списелски
коли
рането на
вънъ отъ ханищата.
Нарушителитъ се наказватъ
най строго по чл. 73 отъ за•

менития француски държавенъ

кона

мыжъ Тиеръ, „главната ц-kль
на служебната деятелкость на
монашескитъ ордени въ Истокъ
е да
разпространява~ъ не
французкиятъ екикъ, а папизСледва
ма".

В

НА НАУДОБНОТО МЪ С Т О ВЪ

Храма ефтена и пеатаТ©лМа ныстОТа

Една ум-~стна глірка
за файтонит

и колит~

Музикалнt~ т тър~нсстаа
въ Варна отъ 25 юлий до
2 августъ
Тазгодищнит% музикални
тържества ще започнатъ на 25
юлий и ще траятъ п,о 1 августъ.
Програмата на тържествата е
следната : 25 іолий — уводъ въ
музикалнит тържества — сжщ0,т вечерь ще се изпълнятъ
премиранит-в композиции на
обявения конкурсъ отъ Варн.
градска община и ще се раздадатъ премлит%, 26 голий —
първи симфониченъ концертъ
отъ класически автори, 27 іолгсй•
— I камеренъ концертъ. 28
юлий — 11 симфониченъ концертъ отъ модерни автори 29 іолгсй — 111 симфониченъ
концертъ отъ български автори. На .този концертъ ще се
изпълнятъ за първи пжть въ
България две отъ най-хубавивит композиции на прочутия
български композиторъ Панчо
Владигеровъ: „Суетата" и „Вардаръ", — 30 голгtiй — !1 камеренъ концертъ — 31 голий —
Вечерь на българската художестеена песень, 1 августъ —
хоровъ концертъ. Ще участвуватъ: Симфоничния академиченъ оркестъръ при държавната Музикална академия — 70
души Русеоския катедраленъ
хоръ, Сорокинъ •-- 100 души
хора на д-во „Мнрски звуци"
Хр. Морфова, Л. Прокопова,
Жёня Стефанова, Тамара Яw- .
кова, Панчо Владигеровъ, Професоръ Сашо Поповъ, Люб.
Владигеровъ,
Дим. Неновъ
(пианистъ), Коста Кировъ, Кугийски и гр.

Убита сърна
р~ае~а ~его
въ
.

Единъ селянинъ отъ с. Пе•
тре, Варненско убилъ една
възрастна сърна, гостипъ се
съ месото й, а кожата донесъмъ на единъ кожухаръ въ
Варна, за да си направи чанта.
Кожухарътъ веднага занесълъ кожата въ ловното д-во,
защото сърната е убита празъ
забранено за ловъ време.
На бракониера селянинъ ще
бжде съставенъ актъ, за да
бжде наказанъ най=строго.

С110~Т"дйЭiО~В~Е

полицията и чл. 475 отъ н >казателния законъ.

95 градуса на едро и дребно на конкурентни'цеии про•
дава на всЯiчки
т51Р3{аЕ! цСLЧтц~151."9.

Една почерь3ка въ
пивиwца „РУСАЛ 1i А"

Прсдставителство Варна,
ул. „ГУрrулята". ,1-4
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ность да идатъ

съ които сж засадени н%колко
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салопъ а nроклаааа лiьі~аа tів~аса

(Буј;ев. „С л и в н и ц а", срещу у ще _Сулини").

(~кгъпа бул". tпкв:3гсца - г. Кггаджа)
Сервира вннаги свежа и питателка храна —
при образцоаа чистота и

Тамъ при пtтна абtтановка, лри пъпна проилада

1-4

IЦЕ HAutPHTE

еф6~3~Фа хра~0'~

ко~а~у

вн~нгј Хдвни•
АБОНFIТИ ПО СПОРАЗУ '1ЕНИЕ.

таiiа ,к iшЭ~Фна. і ЕЈ .

по

Лева

по цена 700 Лв. аа I во качестпо Банката вапочаа да ряадяна на чденовет си. Горнята цена ыа н,жглищатя е ыемалена
и важи гамо до 5 авгf с ъ, еледъ което ще б~де повг.шева
най малко съ 50 лева на тонъ.
Поканвнтъ ее членовет% да се енабдягъ на врете съ гориво
ва •да ее яаб•kгнятъ трSдносги при рr адяваыето.
1-2

ТFОГ

і

• s ~ У2 ~ес~е~ ь & Vs•~11е
N9 7
на „G
Разполага -съ най-разнообгвазни тлодели печки,
които пу-,на въ продажба при съвършено
I-iАЛ1АЛЕНИ ЦЕНИ На нлиентит се правятъ
най гол-kми улеснения паи изплащането.
t

i

ИсКаТе ли да ич1гЪ1'н tагю ху~ави иуд0жествеано зра6отечн с
гии,
аав~lяйте ъ ~07t'О~:7~>P~2,Z$,°ъ и ще
ее рнрт3те, ve •ганъ се рaGord най цОбр .
Съ почитанне :
K А. ТЕРЗИСТОЕSЪ.
.~~. ..,,,....
~
~.,У.;~-•~~а

ПО ИЗЯЩНОСТЬ и КАЧЕСТЕО конкуриратъ
всички печки. Ихономия въ горивото 50°/о•
Прнема поржчки за изработване бани, оми.

вал:эици и друrи.
нзгкожбата да се увL рwт0 !
Съ почить: А. дЛ4:кс4Sевъ и С-не.

Посетете
Тр9Ао

Таflадсрск~ ~~газон ~
а Гойцо Т. Цајпаравъ
(ул. „ Ц- рь Борисъ 22 до бирпия „1-(ристапъ")

ще нам~рwте вс~накъвъ

wјъ

мебеЛь :
канапета, дивани, кушетки, сз,лонци гарнитури, крупъ гарнитури, кожени столве за трапезария и др.
мека

Изработ'ка модерна по поржvка, задово•
ляваща най-изискани вкусове.
Поправки на вс%какъвъ видъ мека мебеr ь.
Н складъ най различни видове плюшове

и другн платове
Цени кочкурентни сь улеснениL при
из,плащане
®ед

Шоф~► ®ps~►е~

Варненската Уърговска wндустрНапна f~амара
ваема подъ евс е покровителетво откриыането отъ 95 юлий
т. г, единъ тритесеченъ дневенъ и вечеренъ

шофь".•54 1/

*~Г

еъ

®©
Подъ ртководетвото на 3~паеень мичтанъ Шофы~ръ мъехa ник
Iд~НК0 А.Т~ 1L~~tЭOB'b
при пр подаыатели епециалисти.
Куреа е раврешенъ отъ миниетеретвото съ писыго .\% 2235
отъ 17 юний 1929 годинs.
Курса е теоритиvески и практически. КурсиститЪ трЪбва да
бдатъ еъ 111 класыо обрлаоваыие и нввърпгиди 1tS години. Щв
се приематъ куреисти и беаъ обрааование.
Кормилнит
упряжыения стиыатъ съ автомобили на курса.
Всы4кия горивенъ мятериалъ е аа стlзтка на управа•га на кур•
еа 3анягията етаватъ иреаъ ивыънрабитнит часове и не п1,е
чатъ на ежедневнатя работа ыа курсиста, Въ курса ще бде
ааста~пено и тракторни д-1зво. Таксата ва курса е 300O лв. плятитя на срокове. Огъ селата курсиети ще се п),иематъ до 20
юлий Записввнията ставатъ при Георги Московъ сладкарница
илка" отъ 8 часа сутриньта до 8 часа вечерьта вс~ки день, който дава и гюдробности.
Ржководитель на курса : Ре$,акt¢1э (- тгаft~аеовъ
(

Комитетъ по отпразднуиаив 25 rод~цки~п юби~еп
на барменското Срtдмо Тъ2говско Уиипище
Из iе~тява се на бившит- възпитаьгг!ц ? на Варнгнсксто
Срно Търговско Училище, че търаlсеството o ®т-

улици въ центъра и въ курортната часть на града. Сега т%
сж разцъфтелн и единъ уnон
теленъ ароматъ се носи надъ
ц~лия градъ. Желателно е
обаче, власти и гражqанство
да бдятъ и ги пазятъ отъ зло•
сторници; които немилостиво
трошат ь х ?бавит% дръвчета
заради цв~та.
Тукъ му е MCTOTO да повдигнемъ въпроса предъ общиЧарит за по гол'вма укоаса
на Варна, да бждатъ засадени
още н~колко улици съ липи.
1 r1
11

Едг~трвчссі е
EHeрPHS

оВввчесІа

Рестораторит% въ курортната
часть се оплакватъ отъ чинов•
по електричеството.
ницит
Нека началството на тия чи•
новници по зорко бди — дали
записватъ точно киловатитh за
изразходваната елект.енергия.
Ннкой не се съмнява въ енер
гията на rъзи чиновници, но
мнозина изказвеТъ съмнение
въ количеството на киловатит'~
енергия.

ъ

~гРА Н йчЕн

i'а r гко Сто~ккстао T Іі Ч А" - гавх аол. ЧkФлию
-.
.-и.

--

..-

Прохлада

~ Б1 1 1L.1 А

S'b НОГt00'I'~7^t7~'~'~~.F'~

,f

Ј ~Чf~! ФАA НСОВИ! 1ТЕЧКИ!i
ОТЪ ФАБРИКАТR „КЕРАМИКЪ"

1 •

Sa00 — тона рЬзаии до 5 тона и

фоТо

х+иw:ь~ь:мi~«тg~ьпJК;.w.,~,чм•м~й. .м?-і W:.•, - -,-

Посетете изложбата на

а

a Ва~во

Това сж ония кичести липи,

но вс-tаии може и тр- бва да посети
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Трудивото Гг)pcso Сl осапство ,Т и ч а въ с. ДоЧифлик-і-, I3чрыеис•к0, р;ізполага съ гол sо количеегв~) нав-добрагачествг*ви дмfiави гр f ди за ст~роешъ
на к~гцв, о~ ъ д~аз:гичви разы~ри vo пева :
Д-bлави фрянка внгинъ гара Даленъ Чефликъ

лQг1•}:

900 лева на пл. 11Э
Фi)аиг:п брІга ГьОзекевъ i5U лева за пл. МЗ.
3а иатеГиалит~, Е~тп4 им огъ степаиствотr', купрвачнчЬ се пплзрнатъ съ 25 на с ~о ид~нленее отъ превоза по В Д Ж.
Желаюшит- да купятъ та r.иЕа атериале да се
отиесгг ъ до с гцото.
ь 4 ~ tе.
О'РЪ СУОГ9гЯ1И1СТВОТ0.
издигнаха съ св~ткавична бър
h рii „(В.
зина ейнмствемня часТенъ паркъ уреденъ ПО
кр~ .кв0 д л0 м ЧpCTHattl
еврОЛемскн обравецъ.
інVднотиво
Въ тази издържана стилно
О.голностит-k на Варна безспорно сж едни отъ най- пое~ илΡнит по черноморс. кия
бр-~гъ.
Излезете ли отъ Варна, по
която и посока да тръгнете,
вие се обайаате от-ь хубавата
природа Но пжтьтт, отъ Варна
за монастиря св. Константинъ
безсъмнение дърни първенство
въ това отношееие. Отъ двет%
с* рани на виещгто се като
змия шосе всредъ китно зелени
лозя и евоцдчи градинн сы накацали кокетни вили и кьошкове въ най ра ~личёнъ стилt.
Колк- то се двчжите по нанагорището къмъ Евксиноградския
дворецъ, толкова , картинит
ставатъ по-чаоовни и по омай•
ни и морето вече се разтила
предъ васъ като необятенъ
синъ келимъ.
Но пl5ироднит хубости придобиватъ по голЪма прелесть,
когато и чов-~liгката ржка и
ум-ениевнесе елементъ на каасота, когато се съчетае природата и творчесгвато.
Прехвърлите ли баира и се
отг:равите за мънастиря св
КоF;сг;:нтинъ, на 9 клм. отъ
Rap а и 1 клм. до мънастиря

постройко, подъ вещото ржководство
на известния вар •
ненски архитектъ г. Аnтонъ
Франгя, се; помещ ва отлично
уреденъ буфеrъ, кждето както
посетителит отъ Варна, така
и лътуващит
въ мънастиря
св Константинъ ще намt рятъ
питателна храча и натурални
питлета при ефтена цена, а
любwтелит на танqа и тениса

подъ военния паметникъ въ
морската градина.
Кичестит% тополи хвърлятъ
своитЪ хладни сl;нки и те ка
нятъ да седнешъ, а седнешъ
ли, предъ тебе се разтила не
обятната синя морска ширъ,
ти се гърчатъ
подъ нозет
пhнестиrh вълни и пl;ятъ вков%чната симфония.
Тукъ и питиетата ти сж по•
по апв•
вкусни и закускит
ТИТИИ.

Международ;ния кооперативенъ день, празника на всн•
чки косператори въ св~та, съединени съ девиза: единъ за

всички и всички за единъ
ще се отпразнува днесъ въ
града ни най тържествено.
Въ 10 1/2 Ч. сутриньта всички - кооnератоЕи въ Варна ще
се събератъ предъ зела „Съе
динение" въ, градската градина. Огтамъ ще се образува
грандиозна манифестация до
морската градина, клсцето въ

Л~тния

театъръ ще се отгiрие
тържест вото съ речь отъ г.
Ради Василевъ, председтель

— м-1;сто за сыоя нсанръ удо-

на Поnулярнате банка.

всредъ неописуемо
крг,сива природа и въздухъ.

Варн. градска Землед-Ьлска дружба свиква членове•
т-Ь си на събрание въ нед~ля

волствие

7-того 9 ч. сутр въ клуbа си
на ул. бдинска Драгоманъ 14

Тича- Владиславъ
Състезание за купа иВарна u
Ез,ни ' отъ най гол~митЬ футболни състезания; които винагм сж будили гол~ мъ интересъ, това сж мачовет „Тича•Владиславъ" — първокласни Варненски клубове, които
винаги сж си оспорвали първенство. Д -зесъ 5 часа въ ко-

при важенъ дневенъ редъ.
Пребивава въ града ни
дългогодишния инспекторъ на
застрахователното д-во ,Urania• въ букурещъ, а по настоящемъ такъвъ при застрахов.
а во ,Европа• въ София • г•нъ
В. Ив. Грудовъ.
Той е известенъ, като отли• .
ченъ познавачъ на застрахо-

вателното д kло и посещение•
то му въ Варна може да• се
лодрума имать първата среща използува отъ познати. Г нъ
за купа „Взрна", кждето всЪ- ' Г р у д о в ъ е дългогодишенъ
кой ще се наслади отъ тем• председтель на д- во .Сливии•

пераментната игра на 2-таекипа.
— На 14 V11 въ Варна ще се
игр~е
пър?ия на ІЪ за купата
пищка зелени;lа, се издига една нова двукрила постройка на Н. В. Ціря м >жду първесъ изящно кубе. Предъ кея неца на Варна „Ш. Соколъ"
е
г?ннклнво
култивиранъ и „Оморт ;гъ-Хзнъ" Шу менъ.

т;зку до самоrо шосе въ дkсно
на едно разно пла • о всредъ

ЛразсzуваН® 25 гОднодниН вОбrЛе на уг-щет0 ше отличенъ паFкъ — н kколко
започиа на 11 юлий т. г. 10,часа вечерьта съ литерату рно
хиляди кв. метра, съ тенисъ
музикал -га забава въ л~.тния ебидински театърь и ще п )Ј
плацъ и дансингъ.
дължи на 12 т. м.
Това е новия паркъ въ
Комитетs счиrа з сасй і Iр824iТЕ;нТ0 дъЛ6`ъ да [~ix- •околностит-Ъ на Варна
Канн сще веднъжъ всич <итъ биsши учите;lи и нъзпитаниб1
д5
ё► ,,С . ЕЛЕР9А••
цч, да присдzтствуватъ на тов:ј културно празднеггс;во.
хубаио
д-~лј е пrѕоиъ
Това
6 1еши възпитанvци, кждето и да се намирате, макаръ
1-га
г
,а
усилията
нЪколцина
и t e полvчипи покана, заlлотп аоЕ . еса Ви не е билъ иsвес:крайно ене nгйчни варненцй,
тrя
комитета
ее
е
.~иo-Эыа
въ
день
за
до
еТ4'.четР
теr-ъ нз
които чисто по амsрикански.
бл~:кгвото отпF аз ~нуване на училищн ,я юбилF й
с~. мо за дs ~ йс,тина ден~, на
Отъ аоа'итета.
м~стотс на згпус:ели хаври

и прелесть може

да почувству ва въ настжnващит-в горейдини вс%ки свмо въ
Гранаiченъ к~тъ

Кара батакъ. Като вървите
по ул „6 Септемврий" и сти•
гнете до църквата св. ,Нико
ла", отбийте се въ д%сно въ
ул. „27 Ютий". за да песетите

една отъ най старит h прочути
пивници на Варна — КаРа батакъ.
Нзтурал~-i и напитки и п,ексанъ
докузъ мезета.

Чете1 е s. Черно море

ца" въ Русе и се ползува .съ
симпатиит% на другарит CH
по оржжие.

С. к. Владиславъ свиква
сsоит% членове на събрание
въ Мдсжката Гимназия на 7•
того нед~ля 9 ч. сутр. при
мног•о важенъ дневенъ редъ.
отъ Първата варненска
смkсенв прогимназия т. Г. сж
завършили курса 90 ученици
и ученички, отъ които издър'
жали съ отличенъ усп~хъ 41
мн. дооъръ 29, добъръ 21, сРе
денъ 1 и съ поправителенъ
изпитъ 35 учени.цн.

iРА1K ЧЕНЪ

Ъ?

