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Курортъ

4

Недовършмло то ,своята симфонwя,
трето се обажда . . .
и доде•го си повтарятъ ггkснит~,
зорати се пуква и горещината поч ва . Хай да му ее не види, ааъ дой дохъ нервит си да лекувамъ, а то
ще ги разстроа съвсемъ.
— Прюятелйо, курортъ безъ мага
рета не може, консултирайте се съ
Л~эаръ Търпикожовъ п® тая мате
рия. После само това ли е лошотб

~,. —_.'
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Редакцня : печатница „Св^1;тл,ина" ул, ,.Гургулятаи ~
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Ргклами : 2 кв. см., годr•жни и венчални
по 50 лева на публикация^
Въ xpoaикara 6 лева на редъ.

езъ маа^врета

не t•чоltге
~
— Какво си се омисурилъ, бе
приятелйо, питамъ единъ гоатенинъ,
добъръ мой достъ.. Да не си гулялъ
снощи?
—Какъ на се омяасуришъ, ц'вла
нощь да ти р®ватъ ысть-шесть ма г~рета.
— 1-t?e тс рвзбирамъ.
—11 бе атде се, бухнахъ въ единъ
ька касща име
кварталъ, дето въ вс'
и по едно м~жко мигарs. Кой знаг,
моr,се би вдъхновяеани ort, чароsa;wrk лунни нощи, т се квреждатъ`
Реsне едно, осуква, ocytaa додето прегракне. Току замлъкнало,
обаци се друго въ друга гама, осуква нато пиянъ анадолски х~ажа.

Абаи?меу3тъ га гидиЕ;а 300 ла.,
за стр.нСтво 600 лева.

-

магариит~ ?
Хиъ магариwт~k на магаретата
предъ хо~снит~k магирин сж нищо^
К1з:~кт.
..
кл5тта Сггевi~въ, пьрвtяя нарече
Сл~ве>!а най глу:гдвия чов~къ
въ Uапн~^.
ДиесЪ Cьf.i°f?~т7~ ще продъл~~и с;.тагЕrлит~fi точки отъ днев:=ия редъ
~.~;t:І 1:
—

~OF3Wнй~?

~п
'ть ~а~f~hвтв~lСl{ЯЯ оЪввтb8 Аусг1 ~
аг,~-Ръ ~
~а
сt
УРо
. Софня 1. днесъ се съсt?іоя министгрски съветъ
тъ 425 часа по 7 ч.
1 а~ М-ръ Буровъ поклапва
ьр а мисията си въ Парижъ.
.?:L Присжтствуваха всички
. И,f инистри съ изключение
ia Сл. Васипевъ н Н. Най-

ДИ~G

КB~S вЛ

62

І~

Донлг4яд3 нз Iiг.scтa
Вчерх кмгт•ьтъ до.г.садва no
прехранзта.
тр~бва да бжпе нШ?itстИ•t на
Съ 15 гл~ с.а виазючително и
нова: тя ще тргабва да гл,аса на пор=rцани.я Tr-злизов ,
обнадеоггди и огsу1г;ао,сv. гlгалия съвгт ; тЪ ог:ори дoFraдa.
При едт;о пР;ере.гано
r.2ежду
народъ, но не съ авангrээори,
СъветЕ;нка
zi:•ш.в-s
sг
Ст.
попп.
а съ согРи?:zлни реформи гг

г. ГеОрг i~арко~ъ

Кa~уссkа
Вчера пристигна въ гратеlэорисrическв група въ па ни зем.пеп ~лския воСаргево. Водача имь уб.аятъ пачъ г. Георrи Марковъ,
отъ комунtнсти.
ицеш.ь отъ Попово съ авБ^hлградъ 1. Полицията се е
томо(:~илъ.
Днесъ той за-~
:
~~~
добрала до сведення, че въ Са
съ .аыеагсдународно захреrгвсtiне
ргево слгществува кстмуr~. теро- мингва за Рогtъt3ия.
ристическа груг:а, sоято готви:
Препъ е.пинъ отъ на ніг Българгьsг.
безредици по случай 1 августт:~. шит
подъ покровитёгtсти2sта на Н. Б. Ц1~РЯ
3а такава власть Б.Н.3.
редактори г. . Мар
Предприетъ билъ обискъ въ
о3ъ
се е исказалъ
въ
1 1~вгустъ — ноты~ъртъг~ъ.
дсма на Моринъ Баруиъ, ко- ковъ напрагзи слепн,.т съf
своит
кснгреси itрезъ
гото подозирали за вдъхнови- иsявления:
~~ ~ Р к ~ 1~ ~ ~i (~ 1Е Р'~"~
и на 24 1I т. г.
~У t? еновъ.
тель на грулата.
Псiлсжението на стг„а - j~27
І.
т:в.каме новата власть па
Съветътъ опобри док- Заловени биле ксэмгэромити
5i Ci
ната пнесъ е крайно лашо.'
Г
.
сl.~sг~аговскгs—Въ църквtта (муsик. картнкsг)
1.
рующн
Ба
броцэури
но
саsчия
б~кпе сбшондропна, т^ е.
1Нс,јаДе.
2. LLlулчвиъ — Цигани
Голвмъ п-~лъ отъ orroшироко ко.~лo-:циоi-га за па
М-ръ Ляпчеаъ заяви, че оунъ отСжтетвувsлъ отъ кжщи.
3. l~га•:детасог~ъ --'Литни opra а~енъ
Следъ малпго полицияrа го аа ворность за това нос ~ Сгосе поставятъ зправи ос
равителстаото шеотгово- лавя; когато се вр~ъщалъ въ
4. Со;оокинъ -- Руска хорова фантазия
всэр. управление. Вътреш .
5. Фrггvгъ — В~ь балната зала — валсъ.
н~ви
на еда
н ~:аропосто
на двет сръбски ноти rл~щата си.
ни Ра межпунаропни гр~~-,
панска и съобразена съ
+я lатоваренъ е м-ръ Буровъ
Твй направхглъ пълни Саио
1@ е
е Егег
признгння и поiочнг~ъ м~стото чини показватъ, че
ври^'мето полг~тика. Ние
Свъриахъ
Стадо, пиле Радо
I; a изготви отr овора. В
1.
'
rE.
—
Крьстеsъ
обхеп~гма пром~на, че тrз~2 Бугтезрещ~~rИ•неsъ — Зееалили до дгза сл%га
z
°ас,~ оятио пнесъ м-ръ Буровъ на тайtаггта печатггицгт, гдето сж
Българа
!
я
па
се
печатани брешурит h. Барун баг~т бва отпушникъ, и въпiре- гим
3. Д. ?~рагстоа3ъ -- Легенда аа Св. Геоlэгн — изъ
гра.пи чрсзъ
чжтрс~шнз
кг~Р~.t~ nрисtигне въ 8арна, повг:де~іъ дапоеочн аь^~стого. По
ки че сговQра е разнапаt-іъ
„Коледгзата Сюгата"
11оС а
прлмирение и
ист.рено
па Ее яви На пОКлапъ пжтя били дадени неньдейно и4. Венед. Бг бчевсЕги—Минко льо. Минко, дезойко
отъ своит',; вътрешrаи и ;
есИз
съжителство съ съсеп.агит~
етрел.и отг. 3 лиаца, които въз5, ГI. Ствйновъ — а) Дс бре Дитvlо
~з к ри Царя.
непримиримн борби, по
по~тэуаани отъ ноr~tната тъмгsияа
нар°пи t~a базата на об6) Пустн Димэ
се укрг~ли. Отъ т~хЕзит% иатре.. слёгiния не може ra сг д шит~ наропни ,и •пържававансъ
изп. рус пския сrл.~сгнъ кат`драленъ хоръ.
решн да си върви.
лтУ Баручъ пгдналъ убитъ.
Б. Nlпoreкap~za Баныа
Copettн¢.^~
~.
л -!~и сьт^ь,: .;ras.
т,2.~-- -нн rтнтгрсс:; на всlакыг нг,~
t?t??:t? София 1. На Ипотекар•' Убиihцит~ сх, нав~рг~Е tг неговл
s.L.Gиьiцгi.ь;,гs,к~п
а4 "г-д°Уi.8и'L:~n~гF~"ia'+sd ~s
. ..
Азъ не л-;исля, че сго- ропъ r.тпдлно.
Т!т+.в.вГу..~~-~^iiь' вry...'►.'~~ Г ~
1а
дiэугари ..
цоито сл;. см•~та~
.
. J_ 7 ч '!
~ь".~'~л~... ~г~.а:
'~д~л
' ~'Q
мм' .'.гль~т-'"~
иь.~"~:ivSч
ата банха е отпуснатъ
ж**
вора може па папе 111 каБарунь е ги издаде.
финансовия Консор
16ыатъ
;,
бинетъ, слепсвателнr: но•
утре ше дапемъ нзslвлеВъ курорт~ата чаеть
иумъ въ Парижъ вмъсто ;
ва еласгэгъ е необхо.дима и нията на г-нъ аркова по
на г . Bоpна
на 1 авrустъ
irr r милиона само пиа ми- ?
тя не ще закъсн~е.
борбити гюлажението
,1Е..
Fiарежданг
sгэ.
м
ра
на
близо
до Морс. грвдина
~~..,иона франка авансъ при ;
Тази нова власть ше въ съюза.
:
жедь'~ЗFiлгцнiт')Б
б:
е
зсиорна
ивй уютната
jп п на сто лихва. По реше- 7
С
ф
М.
жеръ
tъ, ието на министер. съветъ о гЯ 1"
р~оторвЯтъ о
тЪт~а
М~рі 1л. протll-въ
Rзь, 3. Банка ще се палзвs ; лцwтfь е -.- 3дпъ
всче;:ь
un
Сошгл
б
i-,
Гз1.комуниСтит въ Гърптия
~ Ск;та гf Ь{+ э:Ь. Салі°гоЪтъ наlгсога
о мо съ 800,000 фvанка.;схрог~ з~аЯ~sь~дь ггсг
~i ~~
Атина 1. Въ всичКu го • г нс е 4эг,бирал°а толкоча св~rЬ.
:
L
О
а
я~асlrв0,
Цfи
се иска отпускането ; с~ ~то
дк
лми грапове на Гърцьгя ' Прис~r тs ТЕSува Н. Ц. В. Княги кжд.:то е~седнеено Свири
д~
; Ееми на н~кои обшини, ? тс' д?2®съ
сж вземати сериозrаи мр. ~ гэя Е: д.:: киsэ. То.ва показва гоа~дLЭ ~дст~3е
Я FъЯг.
`
у които на първо; б~д~тъ г~а пгОSта~~тfi, к.и пь отивъ Егомунис7иГ~ес- .'гт,мFя и~гтереС .. гг = лтэз бт:лгар.
і~ r:ежд
S
Бi*;е.гтЬ.
сг l~сто Сливенската, Пловда
ки лз анифестации а о слу ^ f cгfaTQ2
ior°1веката и пр.
~e.
С oт
ИЗпъ :ителад h Ио. ПеТдсв ,
1д
сfлопсИг~ атіс~зс. gзъ-•
ча t 1 ггвгустъ.
мм
~
Женя Стефа::>>,sG , Ал. KpaeLb t=
і
наедно съ сиоя пупаетисf
Силни воыаскевг•[ отп - Хр. Мор,фовз, :~Саiено послед~оОlNyCrT Ь въ Pot Я ;
Сз~кзидw
р ~аыкцт~.
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на

Nc4
п
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л
ЛС

а

�

~па,
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~ъкi
ри1

1 ллG
наi
1.лл'
[ но

Б~

ри Т

тия охраняватъ плоша ; аит

ле~_
^fi
б~зд
Р® б ъ
п
zцта
гпаднати военнн скгiадоsеs; Н
е-,питј и угицит~. 3aбpz нe-, агsлаінгграг;и. Иа
06wcЕaN<а и
УЯуРецъ1. въ ~ ръз- rір
ни сж всЬкаквл събрани . у Все паЕ:т. нгша гордссть си
+1~
стагsатй Ал, Крі св~ь, кайто се
н а съ ггзті ,еЯата коrwу- арасту
Вчера полицията препПрие ~"
( у~о'
а~.~ц~J')
цен4И твърде много на зо- падъ
стг~и~сес~ г~ициsа ! Ь
и?
абиски, които вИ.це z:po g,r Хр, 1чsо,зфова, эсоято прдд;в .
агQв~3.Я
i
Ко Ям,~м~Я no
(L~99
аз+'ë,i4iы9b9.
Арестугзани народнаrа п~с::-нь, гsзкто кикой ~уи~~я
- Следствг.~тп ааlэивършено аължаватъ.
ь
Явгустъ с:,~ ва~т~ър ;
п-hеРцъ
п-hвицw.
и
ц
~
другъ
^
слуа~
2
бър~~
100
.
~prvcr~yr~
пуши
загоsгарницит•I
кои с
сж
з
с1 вм д~о
, Ка°въ t:зп . ?гrгч „Елегията ~ ~
апагд+N К~t7Я + БумууегсРъ 31. Следсnгвието
+'~п.q'i.'•
х~}s
rocc rc~
~zт •++чп
_ -~t
,.. . ,
°'
т,а БотS_ .,а огъ Ал. К,^ъсте,rъ.
fl
з
с~~~д0?л ~` ~ no заговора проrпива nравиоега
шг а~'aка
~
^ ~
4
гтубл~~fсата апллдира и любиЧет~те в. ,,~IC}рно [~оре ``
о~1аз
т г гганг
ч®рь ` телствоупо на Маниу усnга3авчгl..а ~ъ кафечето на ~ ,. кrп. п Е истъ — ръстева
~.-.
и
6R Т
_
,,- ~.,т-,
_ - -.
Варненскс.~,
ка
Емирово,
С.
ъ
аПадЯатъ ' новява, че сж билгс зг.г.ас rьr,енг.г
гR
Рускигrъ иег,рит,ъ про~SеQъ І . Ъ
Чоg~ъ,ртs42 зап офичери и
сж
се
събравсbЕ~ога
н.то
r
Opyru на
Сабелк•г :Еъ твъl°дл на оСЕаоЕ~иг ~Сн
6ГрЯг~~lе5е~iъ ПоЛ~ъ ъ,
съ aan. каnгсnганв Cnzoic- ли па слушатъ грамофонъ
чело
изучавянето на етари ~у- 1
ио .[~са
6~зЯ,
С7~щаТо ха. С~хг~ суо mara и други 28 нbколко млап.ежи отъ сжмеr~ти, че царСт'L~ на отlдна ~о7
БQfблиптекwтz на Ив. Грозн.г-х
бы"~ь ~~ь е 6~tтАъ ~Ял~ +ц- ~ дуиги офигуери,
атаднал..т времена сж посјой авиаторгs., ха- i.г.zото село. Межпу тbхъ
Рус~rнятъ археапогь, E:poф~a- ri:r ЛеЕат€ногия мавзолей, рыбот- вали подъ Кремлъ х®дс;t и ~
и ъ ТР~ нсоіа-, валеристгс и др, гsогсnго
сыіптъ
се сж били и Ахмепъ Алиевъ соръ Игнат$> Стелецни, е ?:еа:то• г-вг!.гzгзт се натъкнллЕэ при изгеез- СвОдQВЕ, за да ги :3Э:3олз3атъ
к
ры `
я' '~адъ 'ГГ2 5.
1 обвиняватв, че еж готвелц 25 г. и Акнфъ Хасановъ взрен-ь отъ С•rв:;тсг:ото г?рави- пзв lнео паТ.-/ н.а едга rъ rаЕ:ъвъ като хрангълиЕца на егсцеЕ:Отхрата е открв~Коrато пъlавИ5тъ е из- телСьво да пред% гряе*,ае едно таеs.ъ ходъ, който излгехсда да ности. На мhСтото нч ко~о се
на 4 голий да сваляпгъ пра2Ъ 1
и си отивалъ по• сь;стеиати-ако изсле;дi:ан Еь.з под- сд с..едиЕ:ява съ катд°.омбит-h издиrа ' днеСъ Крем;тv, реаъ t- ка
лbзълъ
Дь ~ ог
° О
ви'телството и да ycmauo
3~ми€: i га на ICpe:~t :ъ, аа да. мо - :за Крелмъ.
•
2ь
1157 годыtн3 е била пгсоена ; >~Л
ЯЯг • За~ързого 'се ' вяnга дихnгаяn,ура въ Ромлс- ма, билъ настигнатъ отъ г:г па се изяс;гл: далa nтгоноь
Гз
МоС€гза
твърдн,
се
че отъ крепость, Егоято Царь Иг'нъ III ~
,.~0стр®гак~ w нЯ~ч~деХасановъ,
Акифъ
който
ния, машо заемагrгъ nощгс,
nятъ иа t? Стк?ата разнрLсграче- мнсго о~коыw, подъ чу:ано ху- преsъ 1475 год. заоGиlоъялъ
Та
лЯr,Іат0 6N11€г ocyеTі F~O. ' телегра,уби. Заловени, гlяалия му н=зг,есълъ упаръ съ вит-h отъ ьекаве Слухове пчех:ду Эвих".Т когчЭплG::кСЪ отъ
3ла/нuя, съ готг~мъ згвдъ. Въ тазт епt~?t?
заговоръ;еравхриrnъ no-pauo и ножъ въ лbвата страиа усгsия нароДъ за с.т.щестпува- г.ойrо обgазувз Кремлъ, се на- х, е Съградеr,л 'Сжщи зас:Ст- I' ц.
За фиданкит~. Общината зааоворнигуигггга ще бжда»г~ на гърпитъ, и започналъ него на таr%гни сзкроангsйа на мираг единъ въrашебен-ь грSадъ, ната катедрала .Усл kн ъа Соца;>er1;. Стелецкм е запоцstалъ t?іо ??то Скрi:г•гТ_ С::жпи Сьг.rовиц'{а
ят
r~зеди и се насадиха отъ двеизnравени предъ слtда на 2 да бbга. Другаритb имъ веднага раабота.та си. Р33бира отъ злг.то н сlтебро, а сх.що боръц, Небг:Сната Кат;Ді~s:а, i ше
стр.
ъя
аны на общин. зеленчук.
ксято и днусъ още е най-забеотъ кафенето се спуснали се, не е
сюмо иггр-о.днат:а леген- тг,й itpo=Еутата библиотека на
ъио`Едиэаа въ квартала Сесъ Сев- септемвриtiс .
и ycnbnu Да, коЯто ДЗва ПбводЪ аа Tь3vi )F'Iваиъ ГрозFiий. Танъ тр hбвз лежителната построжка .ta Мосслвдитb
по
му
оагд:ъ млзди дръвчtта.
съ нейния полувиз~итийски I
Чешмата на ул. r Усп%нСкаь да го заловятъ и препа- изследваняя, но сжщиз и 1: аз- да ~-аежи едт-го съкровиЕь.е, гsос;- ква полутатарСЕSи
ото 3лоннм^k рени лица, обаче, нен
Стиль. Тъй
поправена.
Околнит%
не е
патъ на властьта, а ра- нитlз историчускu устлаЕовеЕSи то се съСтоsт отъ вWляколезнтл като по онева време татарнт•~
~rc+'Ущаватаи отъ никого сж из- още
ri
жители протесгнратъ.
дъ ;tггл:а 36 кола подпиращи фи
нения е откаэранъ въ бол- фач.сти, а преди всичк.о сжщеСт гартинп н релидzсгчи, отъ пе.рли мчvго плiти сж заст~ашавали
мІ
вуваЕtrто на ед.иЕзъ лгбкнрпнтъ и бз,аго~зодтьи л:аптъr.а отъ не- с:тола,цата, а пъкъ и д?рьтъ е
исг''~кпт% н СГЕупили 8 дръвчета.
Чете пнесъ
нииата.
неs
отъ
пэдsF..~и.Е9и ходовw и своггове изго-Ъ„оима стойЕ€ость, нзтрупаЕ:и ktЕ,лъ .инаги въ азорСа съ м%стса оіщнната, която е сжra
па въпроенит-Ь фидгнки взаме "GьЯрови~Ята въ КръЯъ"
подъ
Кте мf.ъ, тsиято цель до къмъ E;pact на 16 в~кЪ. Никой нкт% благоро.ttници, била е поДобруджачц i
егрки за опазваыето имъ, като
сег3 Fге се осм~гsявх1, р зз rрз не е могълъ да го отгоряе, оС- строена едно подземно аранили•
Гот Wro с
Ора~- i Се, да обесаятъ. Ед~?а пре,ан венъ Пtтт р Вглики, Еэо той е ще за запазване на скжпоц. отъ t?OBu и накааке виновнитl3 найаоа^о,
малко години, при постройксгта отнесълъ тайната съ Себе си,
Печагница ,Св~тлина" ЯЯКа а ар+ одж~ЭТа
нападенияга на непрнятtля. Сл.
двап4а

гъзторЛ~zЕго

Ей

С

•
~.vp. :.

~шІ0Т0

В. ..a9еp~so бг8ор®'~~
-

ч~Сft0 ППn~

.т

•

-
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мзъ ц$пъ с~-ьТъ

вв~в
.

раркекска у~унь ча~шя
Най многолюднинтъ булеваl~дъ
Сливница е запрлвличsлъ на naнанрджийска ча•>?шгsя.
Всевъзможни детсг;и играчкл,
д;эмСки кОмбиниЗОяУ., мЯ.жR-П гащички, кухнеыски и мебелнті
принадлРжности пълня-гъ иаточ иг я тротуар•F., u,ти сж пУсвиснати на нжжета.
ДваТа тдхОда ва ,домъ N° 10
на поменатия булевьердъ сж затрупани съ Стоиа и лречаrъ ня
праходящитh.
Всичко това зад hва таз~+зде
много проходящитh и ивгтстмна
турската Узунъ чаршия, а не н
модерснъ кур^ртенъ градъ.

-

а Ёь
гаss Сfiuеnuрооъ

4~1е сгpiSFlаУг;~
то тр•kбва да се посгигне т%сно
г. Изходъ
~
За ;;а дойде д~з ~rОвз подоже- сътрудннчгство съ инустрията
Ввнчанъу
ние икочэмиаескля ни животъ като облагнтl3, които gьржаваможемъ ,да сгру;тлр4ме причи- та осигурява на ичдустрията,
мировит$ сждилиша. •
прн гчнит-h в л .пв=в: П ьрво — по- не остаяатъ само за ь:ея, а пра. .
• Сл.едствията отi деет% войни и вилг.зо се раздhлятъ съ произвгоро липса на политичка ста- воrителя на суровитh :иатгриабилитетъ и единодушие въ стра- ли. ЗамhСтване на всички недоСедемъ души умрbли отъ
Д
bатръ Таиовъ
ната, чрез-ь който да тnожр да ходнц куятури съ най-даходни- ~
ъ магаа
жажда
т~,
като
заедно
се
осисъ
това
се премахнаrъ репарациитb. а
иа ул. Преславска
Въ Каливорния, въ тъй tа_страната да бжде третирана гурн пазаря имъ.
ще нам%рите всн~аки лоани артикули: гилзи, кабзн, саами
Ето зещо диренето н аеигу- ' ри ганата Ймпеlэаторска долина
дейсттително като равноправен
тапи, барутъ, патрондаши, п;1шки двуценнн белгийски
членъ между народит'k, та при ряването на пазаритh не може — пустиниа и безвлдна м%ст
едноцевл.и, пистолетн, патрони отъ разрешени калибри и
сключван.то на търговски до- да се остави само на частната ность — е намеренъ презъ
много други артнкулн на едро и дребно при
гозоры да може да зикщити ин- инициатива, а да се органггзира юлий т. г, автомобилъ. и до
най-изs~осни цени.
-*---+
++-*-о
тереСигb си. Заедно съ това у и детунрs, или отъ специаленъ него седемь трупа Уста Fговено •
насъ трhбва да се сложи убеж- съветъ подпомогнатъ отъ дру е, че умрl;лит k сж: богатия ~
j дението, че търговията е тfiсно жествата, или отъ самата нг:я тмериканецъ Ерикъ Армента,
®
върви
;;
неговата жена и петь деиа
Им;нио тука тр%бва да се н
свързаиа Съ до5рото икономиСемейството излbзло на раз•
ческо с:оложг:ние на селянича, ползва ташия дипломатически
® Говор®те българsки
който си остава глазния консу корпусъ, защото фактически ходк~, но въ Императорската
!
фа~рт~ ч~~s ц® и~и пр~ъ
Най-видното м%сто въ Варнашата политюгса се ржководн дnлина автомсбилътъ претърматоръ.
прлстани~tе биде да- ;
ГЕ®РГ А. Б ® (1i Н й 1{ О ~ъ — ~ориа ~ а ,
Подвгането иа търговския мо- само въ София, или въ стран- п-Ьлъ павреда и пе могли да ненското
хла,тиляиггъ
п©стройка
Най
дено
за
продъллгатъ
пл;
туването.
личюо
•
ство,
отъ
самитb
наши
. .~т вw~_.~~. п.s %
ЭС~:Ег~чт
ралъ, пострадалъ отъ гол%мия
напливъ на много нови търгов• министри. Ето ззщо наиt ия кон- блг:зхия граиъ билъ на 33 клм. на свинската коьцетня.
-,,.~ ;
Хлапилника е на привАрпгвгии, lаредотвратяването и из- сулсви съставъ тр%бва да бжде и ц%лот0 семейстао gагннало
,енъ
е
постав
тадата
не
и на сгl
кореняването на хгзкуственнтb изключително отъ хора, позна- отъ жажпа. По положениато на
на.дписъ на англ:ийа фалити
чрезъ едно по строго, ващи много д~бре производст- п:глуразложилнт% се трюпове се бетоненъ
и на български. Не
не
но
като
иаписки,
вижда,
следъ
сж
че
вото
на
страната
с~
з
н
нгйнитb
законополо:саенне е наложителыо.
освенъ и тамъ да
бадруго,
остава
ли
отъ
ро$натора,
водета
Июдустрията не бива да бжде почвени и кл:аматически услокр,
ъ~f
налписъ : „гоепинъ
се
покачи
децата
щата
и
отъ
се
и
поиземни
н•kкои
вия
и
надземни
ботака безогледно фаворизирана,
~ 11
Въ
че да се смhта за хране:,,ица на . гатства. Tb тр%бва да ржко- макцилн да преминатъ безводна- воренето българсин е заzт,ълдържавата. Съ ограничителиитb водятъ и осс,гуряватъ пласимен та долака, но отъ сла5асть и жително", клкъвто виси въ
С~іри оееУъра а елGпиа~.
ни
г.tята да се локровзателсгаувзтъ та въ чужбина, да изучватъ Силната горещина паднали и всички държавни и обществ{rаи
'К
учреждения въ Варна.
тия индустрии, които иматъ търсеыията тамъ н по тия тър умрЬл.,и.
да
сеиня
нас©чва
се
нашето
адвокатъ
Най-стария
въ
действително стопанско значеЕ{еp~iEsA4A"
и
Босна умрl;,лъ
з~=гомое~а~~ч ~с
rsue за страната и се базиратъ произвадстао. Ето зашо •въ то •
а оЧа.квайте
приказь;
п
FьзУОЧНЭ
върху суровитh материали отъ ва отношеиие т% тр%бва да бжВъ Сарае ао тfiзи днн е умзаржедатъ при
и
,
поправятъ
се
р.~д~о
Іl
УтРе•'
датъ подгоинени на спеииаленъ р~лъ наг%г стария житель ва
страната.
рабатилнииа
мехгническвта
~,.
Около тия индусзрин трhбва стопанскн съветъ при министер- града и най•сrарня адвокатъ
.г
„~46lРУД?~С~" ул. Драrомоf~ъ 1Ys 28.
и да се центриратъ ктпдталитh, ството на земледhлието.
въ Босиа Акисъ Ефендн БыgсНо така ли е фактически, ко- рожичъ. Той е достигналъ -90
конто искать да с впуснатъ въ
т~9IY.RAY'~сглгт+о ~ ~~~~~~
Sfeя4~Tra~~
гато
нашия коясулСки съставт. годишна въсзрасть и до с~горо
q3
алндустрия
и тамъ държавата не
н
се
състои
главно
отъ
чужеднци
само да имъ гараатира вжтреше упажяявалъ свояrа проф-:~Банка за жени
Всички лековити
п •ния пазаръ, но и чрезъ систе- и можемъ ли да очакваме отъ сия.
от,сриТа
е.
Амстергьамъ
Въ
т~хъетова,
което rрhбва да се Единъ
г,Рй МаГази ~ ъ а БИлК 4.
мата на насърдчителниг% препюбовенъ романъ ед~±а анка за жени. Тя ите се
г
очаква.
ъ 11[s 28.
1-10 Ерта, ул® ,Д~аго
на Наполеона
и МНи за иЗНОса да ги ПОдпОмоГНе.
.и .
ржково.пи отъ К~ара Майдрсъ, .иаSS°_+4:..#'~--тZ6IIL'7~'~R'~..uz•n,-.~`i~i
, ro.•:_....,..,,.. .. .....n . ,е.:
•J
,, .
Въ о5ластьта иа з:млед%лиеИ. А. Ч.
Въ Варшава е откритъ едннъ
която е била 10 го:tэани nnoна
въ
nonрдскописъ
Наполеона
н
куоисrгга иа Банковото сътру
лрк
ския замъкъ Корникъ. Еqи;гъ
учитвлк ј люQовенъ романъ „Клис<.анъ и ие въ Ротгрдамъ.
въ Цариrрвдъ
; Енгення" въ който младия ге- Апчикамзска днзтлпмнтьеsэ
~ ,. ~~°в°►М!5
~
-.. _ .
Т
Сбявлс.ние Nfl
н г
(Отъ нашия спс.циаленз хо- ; ггсра•чъ предава Своитb паехси- • Въ Съептhненит Щати изглеg.
гтки
се
женитfi',
липпом
вяbани
пнтb
за
респондентъ)
Разтуg►ена чеlгма
На 24 августъ 1929 година, отъ 15 до 17 часа, въ тьрж• •
s
Ииператорътъ е взелъ съ се- плдо~>аяватъ, Пъгв~та хсека на
данъчно управленле, ще
Цариградъ
БълГарскиrfi,
28.
О.iлаивать ин се кароргиетн
т
бе си р.кколаsса на OCTDOBb Сг}. служба F:з а:иерикаетсиата лн ната зала на Barвеггслото окржж,.то
• въ маr~астира Св. Консr. ~нгs.хiъ, учrггели, учителки и учениии Елег.а, НсгОвчяя лl;карь го е да- ~чломвцця е билг Лусипа Агер- се пронзведе търгъ съ тайна над:авване за отдаване подъ наотъ лишаване курорта отъ ху- егскурз=ганти бbха посреш,нати , ну~.ълъ въ 1821 г. въ Парьпчъ слнъ. като нтм:tе хонсу
е na- емъ цьрклвння доrJгъ — КИff-ЕО i7RЛRCЪ за кинемотографъ
идещи
тvкъ,
отъ
Варна,
срокъ отъ трн години, ?эезъ
много
~
бата и чиста вода. съ ненавре1922 год, го е пrидобнл-ь Гроф r боты~tъ въ АмсТерявмъ, Х. Фит дъ по следнитb три условиs:: 1) 3з
наемъ 170,000 лева, 2) 3а
Съ
годюш~нъ
пр,устройство,,
~с1;:го
мсанното разкрдванена кавалитb радушно отъ страна на турски-1 Дз~ злииски н го скрилъ оъ е rсатс
тtечnнсулъ в ъ В~лпо
.ални
ОфицУ
Т1;
влаСЛн.
се реставрира въ дsа
като
здаиието
n
годнни,
осем
срокъ
от
и извОра на едничката чешма
СвGЯ пОлСКи тЭМЪКъ, отъ дет0
л—Фзаиц^съ Влисъ, Межтгушални,
из а%нение стълбнНа кея т1; Gxa причякани наскаро излиза па:гъ на бbлъ оМйF
е.оридори.
клозети.
~
ложи,
етажа
въ манастfгра и курортист% бипц 23 кан.аиввта тсоита усп%шно
тка
на нак,мателя, плюсъ rод~гшенъ наеn~ъ 80,000
щата
за
см-k
ли ;rринудени да черпатъ вода отъ представители на Цари- ј св-~тъ,
изпитвтb
за
али
сж издъnу*
).ъ о:гая на църквицата, която градската сбщигга, българската Баснгзсловнатг застрах. сума глvжба въ Въчшлотл министер- левд и 3) за срокъ отч 10 години съ горнит% преустройссва
лРгацич
а~
предсгавители
на
и годуrшг:нъ Fэагмъ 90,0~0 лева, пяатими за всRгчи слу-ган въ
е и слабо течаща и нечиста.
ство били и две жени.
въ Европ и Америка.
преса.
турската
сронов указани въ п.чsмнит-1 условчя. Офертитh по вторня и :.
f
•Пост. прнсжтстsие на Окр.
Споредъ Сп. Assicuraпz Кот[3раЭ7'ивъ гs&тЩ'иТb
третсдя наvинъ тр~бзп да ождатз пр.зд~эуменн сь нужднит%
Следъ топлит fi пркветствия,
Пост. К-Сия се можали тass раит каптаОтза,.янето т.л нави чгйнh ~ Скнин въ мbркв 1: 100, тгкни гески пэяснит h:7нг: з-?пискн и
бота да изаършл лреди сезона поднесе:ки имъ bbxa букети и Pa ss застF:ахавателг:
по-главннтb застрахов- и съ гейш:г въ Японг~я, попъ sлs=вбозчачаване стойчостътл на необхо ~илгата мобилиповка за
на курорта или nъкъ следъ не- на чело съ ученичдската музи- лн на
Ужества
въ Ев опа н Ахери- я:;иет0 на яп ~нгlстяя жечсt:и сьСм-hтка н нас°мателя. З~глогъ за пра.эоучасте въ търга: при
го — септамври, оsстомври и де- ка на II1 варненска прогнмг~а ~ дР
сж надъ 100,000 кгр. злато. юзъ, е за•~ранFно отъ прзВи. сzюк•с, гт
години 10 гьа Сто — 17 000 лева; — за 8 гокемврн ?
Д. зня гостит-h минаха въ страечъ каВъ
Е3ро за има 63 застрахоз. телството, а н-: сж:це стзуюцлт-k дияи 64,000 лева и за 10 години — 90,000 лв. в баикэво
редъ
презъ
Стамбулъ
за
СирВмирисанъ мостъ
д-ва, общата sастрахователна е даденъ Сракъ .па ги заrва- удr.стов~реиие или ценн кн~ззыа, гаранти :анн отъ дьржааата,
Около камеиния мостъ •да кидже, кждето имъ бbха отре сума на кбито вьзаиза на 19
рятъ. Съ това се целгь премах- 3а^<она на бюджетгt, отчетгiостьта и предп;гиятгята е задължив.
търговск-ата актдемня ужасно дени квартири ъ хотелитl; мил. 128 680 кгр. злато.
в^.кето проф=екята аа гейtУ~ит-b. теле:;ь, Разно6кг-iтb за пуолrl`- ии,я, гер6ъ и др_ сж за см-Ьтка
„Ктра
денизъ«,
„
ВарначΡ,
„
Фгре"
воны.
Рзпреаbлеин го държааи,
на нзе:лат:ля. По:мннт b условия могатъ да се аидятъ вс%ки
Nаниквете и къмъ него г-да и др.
мня д%.л,ъ се п.ыда на Ба>✓арs~.ата приг:цгесз спаtянай•гол%
По
протQжение
на
уцhлато
присл;тствг.г-гъ день въ т?ърковн.та канцалария,. а, въ :tензг на
ва
ДВАма
гlпj/вць3
общинаря, като раsбира се предАнглия, ксято има 33 Д вn с ь
а о,.;ржжното ланъч.rго управленЕте.
варютелно си запушите носоsет%. лнцитb, по които минаха еис- застрах. напита-г надз 100,000
Дчама чужденци эдзл~зл~г на търга —
курзиантит%
отъ
титницата
до
Гр. Ваг на, 26 юлий 1929 год
Има нhщо ггшло . . . . подъ
~. разходка Съ лодка въ езерото
хотелит% т бhха акламирани г. гр. злато, или общо 13,723,886
Отъ Наствятеястаото
1--2
мо~та.
rгъ и по средъ езеро.о наотъ публиката. Утре гастит% кгр. злато, Гермаиr,я сь 11 п-ва Ал
импровизг~рзн4
прави;sи
ецно
.
1,083,663
съ зgстргх чаnителъ
П1:енасяне на з.rьатоІ съ
85 годишнина на Р- пина
Cff:Тi-.°У •`: иудажесУ- ще разгледэтъ старинитb н иракгр. злтто, Шзеция съ 7 д-е3а съ пзатно на лодката. От°ь сгчггння
аеропланъ
на
Цариградъ.
сотзэтb
На 6 августъ прочутня рускы',
Е'д fу.3 еЭУа
ожб:ЭS
1,083,666 кгр. злат^, Ита ~ия с` вbтъръ лодката се обрs>щз и
А
хуцо.к.нак
L. Рhпинъ ще навършы ~;
д.
Пристигsгали
преди
г
hчал;.о
~~►,~Е~'~8®Уо ЕС3ъ P
скндУа'8
3 такива д-ва съ 903,086 кгр. 1 двагч,ата па тьчали въ водЯт каглдини
85
F
дегаа
въ
Бурж'~
7
тенски
ф,
,и
г
.и
борит
нwт:оазао
съ въ.
то се
Xуж
уЭГрЕ: ТочіаТаti злата и п .
~У~ ~~. ~~р~л® ~.Ь ~ ' ~ру~~~~~~~~
~
~ 2
~ Америыа има 48 такива застр. нат h. Про=нцеса Руг,рехтъ, коя- ; атгrлий Ски а е,гпл:.ни натов:sр;:н а
а ху•i г:Иов~sб~вУаа
Ж д
Я д- ва Съ-5`1,663,000 кгр, злато то заб°л-bзала нещзСтиет0. cs: съ злато зй Б:;нкъ де Фрг:нсъ•
~ j~~ o
~~ ~ ~одъ ~
д0жИ
ROвёл е
лта
~а ~ Р
~ или общо застрах. сума на по- притекла на памогггь Съ св:з:
.
3,:атато възлизало на 140 мв- 67а'1ГР~3TJ'а въ КëaзоТ0.
-._ - _-. ..._._._.__._.~._..____.__.---- главнит~ д-ва възлиза на 75 ми- иалка лодка и уСп~ла да GеаСи
лноыа фУ,анка.
tь3иоДъ с~с~~
змад~~ъ.
дамлта д~вящтг.
ечатнг.ца „СВ- TЛIIHA" ' Четете „Чер:-:о Моро
nuoua кгр. злата !

►

~f

~~с ~ т ~ й ~~~ +

;

премЬсти адвокатската си
кантора на ул.
по
ЛоВ~ И МАТЕРИЯЛ И

~~ _ К

1& АТ

~ г
~I

Ефтена винаги пр-Ьсна и
ВКУС F xPRНР

1: кY1у QЛSITОPI/I

Б иЛКИ!~ У~

Цър вн0 НастОлтелство

Българск~)т

Събврната Цър~гва—Варна
92

І

~

р Г жг, Л9агаику и .пдже бе~грнж
де смi5тано за сериозно отъ мьгого св%тстга за .д:з й се яр.а -1 с Fcrpа си:
— Жалч0 е, че в;;ма да дой- иата Силвия почувсгкаха пгчав' _'
една майка? Нима, тя не трbб- ваТз. Музиsr.гтЭ, гНlчгиТb, еТ 7
дешъ. Ти iи могла да се Облк.• ния акуетъ и две г-к остаэtан
ваше да се усмихнз и помъчи квкво я разв:.ича.
— да , rламо, н0 единъ кос чег;тъ като харЕмкння . С:ггурна с~гонфузени. .
да я уб-fiдн?
Рямънъ отъ Людвикъ Моренъ
4
— Костгома на харемкиня nte
Не rp~fs_ше ли да каже ду- I тю.ss.ранъ балъ е миого загэав съмз, че щ:: се зsзгвлязашъ
Гса Манику не настоя помного .., защото ще има мrіо- ти отива м;гого добре, _ каза веf 1о понеже сде си туря пг- мигb, които дъщеря:'.з очаква- • но н1Sща1
вече Едно такова решенгэе на рука
ше : .„Вс-hки чов%къ uuua cuoe И беsгри.жггата Силвагя, заплhс- го раs:sични ностюми . . . Ц~ село Силвия, нзправяпки сі,
.
й сРхаресваше, но съв~стьта
лия Ди:,сонъ ще а.кде там ... много по-вече отыолкото на
изз:днахгъ рд;ц'1;:
— ИСтн~а ~1, , го
о до5ре е да асобеrо очарааание": И ти сжй б1;гг спокойна, понеже сама те вадя, като циганка,
— Ачо се ofn%ка като ха- Гнъ Бертранъ поз..ава ц-fiлия МеGъ.
.
ганка, напрн- що, молгешъ да се харесашъ.
Франоа действаше по волята си . •
— Е добре! хвйде веднага
?
И ти сл;що ще бждешъ о5и ремкиняl цЦе бжде вельsкол-Ідп . градъ. КОлко ще се радвамъ!
TaR, когато н-bколко днн гьо Мсгсля, че в-kма да дох.ивbя до при шизачката, заяви г жа Ма
но, наhи ?
а ? каза юз- чана ? . . .
— А ти Франсоа
късно п;;истигна ед,на понана в?днъжъ Силвня, обръщайки
— Имамъ друrа ндея, каза тогзва! Ела грогие! Франсоа! нику.
Вwfiсто това, тя я помисли за
за коггюмиранъ балъ, даванъ се къмъ сестра си, която стое гор.па 1
г-жа Манику. Не си ли в. д~ла
— Не наСтояваrлъ така! се
цI
отъ н►тариуса г-нъ Б°ртраидъ, ше мълталива, ти какъвъ кои:iъ си- ядоса гжа Маиику, понегхе тя
Горда ! тя, коят® всfiк.и день въ нашия журналъ с:
Това, което подтикна Фрав'
по сл~чай даадесеть години ва стюмъ ще си напражишъ ?
чувстваше какъ се увеличавд луетъ, който вl3рвамъ ще ти не иска да дойде, Но за гол~ соа, да отиде на г.i? ала, б%тг
своя.;инъ Леоиъ, ведиага се
—О, азъ ли? . . каза младото уа,эжгнието къмъ нiйната г ро- подхожда: „Лунна нощь". Ро.:- ма изиенада, Франсоа, съ изпъ.к- възмОжностьта да види ПоЛb
заеха само за костюма на Сил- момиче като СВА печално уст- зота? Горда , тогава, когата те- лята е отъ черъ тюл•ь върху нальs очи каза тzй,
Гаtнери. Не б~ше ли кааала
вяя. °о б%ше Слохсна работа, ниr-k си.
ва което я разкъсваше, бhше зеленъ копринемъ сгтенъ. На
— Но да! ще дойдаl Ти Силвия, че ц-bлия Дижонъ Wc.
защотс г-жа Маннку повечQ отъ
Нгистина, тя слушаше да го. самата nunca на истннска глай• корсажа, една голулуна отъ имашъ право Силвия, костюма ше да бжде тамъ? .
Силвия не можеше да се решя. воратъ безъ дума да продума, чина лгобовь, поради тази гро- крепъ марогсенъ, бродирана съ на харемкиня ще ми подхожда
ЛюSавьта есец%ло б%ше и
— Аео се облbка като Кар- очаквайки нетър
нетърпеливо щото зота за която тя не е виновяа? злато, идва отъ лbвато рамо най-добре.
влвд-fina сърдцето на Франсоа
менъ?.. казваше Силвия:
и къмъ Горда! О, не. .. но нещагтна, къмъ колана и много сребърни
обърне
.
— Какъ? Ти най-тгосле се ре- и се пока;зваше тиранка, канго
майка й да се об
И майиата негодуваше :
паети, златви, лилаsи нгхвът- шавашъ да . . .
оста подчерта- •дъл5око нещастна.
нгя, която cera доста
винаги.
— Сигурно много ще има?
•
предпочитанието си . . .
И за да потвърди печалиssт-Ь лени по цl;лвя костюмъ като
— да! мамо l Помьасли си саБbдното грозно момиче re
—Или пъкъ дукеса отъ Людсвbтила. Нав-hрно мо! Единъ косrюмь, въ който б1; опитала да го отб•kгва, аа
Тя се над%ваше. Но защо 1 мисли които измъчзаха б%диата иебеснит
викъ XV! Обожавамъ малако- Нима сама тя н
ще бжде много ефекти0,
не заяви, че се Франсоа, г-жа Мапику каза:
ще бжда завиrа . . .
го изпvди отъ мисъльта си, дг
вютј1 .
— Ти миого добре знаешъ,
— Наистинаl Е, добре! Н~tда Ор;тенталСиия костюмъ пон$ко- разтърсн този очарователенъ
отказва отъ салонит%? Да, но
— Не, тозн костнмъ е за ру едно решение, взета на дваде- Силвия, че Франсоа ие обича бжда „Лун:га нощьЧ.
га върши чудесаl Нала?
и печаде.иъ сждия, но не уен1 '
сит~ ! ,
И се обрьна нанов© къмъ
сеть години, тр-kбва ли да бг~- този видъ удоволствия. Т сж
Това тя го каза почти весело.
Следва

а fс - •та

