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Земнит1 к®вги ва Ei®б®сии7Ь
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служигели.
Отдавнв сlкществуватъ кавги и

всредъ най миролюбивит~, всредъ
bния, които см се нагърбилн да служатъ на най-светото и най-великото
божествено начало, прогласено отъ
Богочелов~ка — Миръ на аамята и
благоволение всредъ хората си.
Българския периодиченъ печатъ
се пълни отъ месеци съ остри нападки между духовницит ~, а въ попския конгресъ едва сас били изб•~гнати скандалют%.
Запитахме единъ ;отъ сведущит~

та

Н
!fЪ

по църковни въпроси :

— Каква е сжщината на спора
между нашит пастири ?
— Остави се холанъ, т~хъ и Господъ не може ги разбра.
Но все пакъ можа да ни ббяснй,

~;.F
АР ®дЕНЪ
-~~У"', J

Гл. редакторъ

Александръ Великовъ
Редакция : 7ечатница „Св%тлина" ул. ,.Гургулята"

д©кла~ъ
на м-}эъ Буровъ

I

22

кЯлЯдв стражарв

ще пазятъ Паринtъ

София 30. та~в сутПарижъ 29. В-къ Жур`
C[iЕЕЬ м-ръ Пsат~мЕвъ ще налъ в~рва, че 1 августъ
6~?има среЕSда съ гd-рЬ предвешава да мине спо-

я,

.

,

койно.

3 і утре се свw~сва
Префектътъ е получилъ
i n икЕдетер. съветъ, Еео- '
запоЕедъ
да запази фабёленl
То ще R,aellyt'Ja да+Аiгарит~,
,
заводит•Ь,
рикит
,гнаэ
до'•

.~~
д Е1а Лa - ъ Еуровъ подземнит жел•~зници и
ои~а o6i9ESOnата му въ всички площади.
гtвропа . Еа а а~ег~дуна3а тази му задача той
~ родиото
лоraе~н® ше разполага съ 16 хиля-

иа ЕъЛгариЯ.
След Догцпада гл-ръ
а н,
эгЕ; 59ровъ ще вам»иьт за
:ег Аа се яв uD дои~а,цтд
и н ири Н. 43. СЦ.: рЯ.
о С'
~ -г><t[е13Ъ

ди стражари, 2 хиляди об
шински пазачи, 2 хиляди
инспектори и 2 хиляди
стражари отъ - провинцията, или всичко 22 хэяляди
вънъ
въоржжени лииа
сгУ,
КОИТО
,
отъ ВОЙСКиТ
въ Софих.
разполо
слсшо на негово
30. Снощи се ааахрно
- вк сто,анцата лг-рк председа- жение.

1.'-ръ

~теля, r•ойто б~ ех Уамз Курия.
tA
,~=
~.•
г

а

н

9,

8~д 'Ь°~

Рекламн : 2 кв. см., годежни~и венчални
по 50 лева на публюкация.
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г~

МхнвстгЯскв крЯзЯ въ

Ромъиия
Ьукурещ 29. Днесц м-ра
ааа аа аа
Р
f неаё нас
о
енат
а.
Утре се очаква да се открне
мннистерска крива.

)іо$ий каб~нетъ
въ Фртнция

отколкото у мнозина миряни.
Защото, не вkрваме да се каратъ
Божиит% служители за под~лбе на
безкрайното, безгра ничюото, без
~ ИЗСтуДе^Эа ВОДЭ, ВЛедеgгена
1
• преднsлното и необатнот® Царство
ВъпУоСътъ тревацси СИлнэ ± Божие.
Е
ощ
~
рестораторит h на Варна.
Чудно ли е тогава , че вир•~ели
КоГл ще се бори противъ
I'
г,iа
секти?
Т
Л
т
кой да се загри>ки
Два института въ държа- на е правото, обаче не може
тkхъ, когато нашит духовници се
з
а
т
Ози
артИкул
,,
з
а
да не
вата, които сж морале.въ и ма- мълкоглъ да отмwiнатъ подроб
карати, кой на по-мекъ стзлъ да
терналеыъ изрззитель на държа• :оостит по гсървавата схватна. паднаТЪ двадесе,тИна
хиЛЯДи Qедне и кой по-голkма корона да
зката впасть, чието нааначение
Чрезъ стр~пСа въ въздуха гоСТи гiа Bapna въ поло2кението си слбжи на главата ?
Уви, Данте какъвъ ли катранъ
е да я бра€зятъ въ ратгкит на стражарит•k сж искали да раз- да ЖдаТъ вмИрFгсани ЯСТия.
имъ е ггрнготвилъ за бня свkтъ.
основния загсонъ. както и да пръснатъ с:fрол,ата се на ве
Брабанино. _
бЪосетет хуДожг;етпазятъ отъ какеото ще да е селие публика. F?с«zчко „ичвилще разпохн,дtеиие жавота, имота, честь- но" се разб~гва. Остаеатъ не- Е~fдата и~Тloж6
въ общ. съветъ днесъ
отъ
часть
остаЕ~алата
.
гпеда
та, спЭкойствието на отдhпния почолебими с^=мо войницитl3 Ка~ииото въ ллсэрсосата
именно:
дневния редъ, а
граждаиинъ.
отпускари. Н:чма, можеше да градвиа ua згудож
~ая1. По доклада на комисарстПеаалната, потресяюгца тра- имъ се прости, ако и тЬ се
циа д
i
61в. Крахгдовъ и вото ще отговори г•нъ Кмета.
гедия, която има за последица б~ха разб~гали?1
Д,Yi . Жда iЭЕ~с iгS і9, E3It &?~.'{ъ 2, Заема за благоустройствоотнемане живота на двама ле- Разбира се, че не.
то на града.
вентъ юнаци — младшиih под•
заговедацо имъ било да се сnободеиъ.
3. Оформяване елекрическата
>фицери Стоилъ Ивановъ и предадатъ.
3аписванията
СалаоСтоятелно
за
ескурзията
дир
ечция въ
ованесъ Давидsгвъ отъ Вар— Но българскиятъ войникъ на
морскня сговоръ за Цари- предприятиг.
н?нския гарнизонъ, разтревожи никога не е у=аенъ да се преградъ се прекратяватъ на 31 т. : 4. Докладъ по бюджета.
гвърде много варненското граж- дава.
гл. 11 ч. пр. обедъ.
„
—`~орскит~
бани т зи дни
че
е,
данство и Миогоfройнитl; гсуЙ твърде естеСтвено
рортисти, стектги се тукъ отъ т , възпитавицит•); на българ- Четете романа
" се посещаватъ нзвънредsо мноЭятЗ
го.
q~ла Балгария.
ската казарма, в•~рни на тра„БЕ3Ъ КРАСОТА" ~ кордъ до 13
кл~н
14 хиляд
Gсв`нъ убигит има т,анени двциит на армията, предпоче- r~„~
.
-..
_ ~
- .
днев
и контузени.
лю смъртьта предъ nозорно
Четете „ Черно Море"~ но до 50нхиляпи лё
ди
ва.Q
'
08екта на тази кървава тра презаване.
_..__.
Допустимо е, да сж буйгедия сл; представители на noлr цията н армията, а това имен ствувалгl, но имаше легалии
~i~i~~~~~;~~
т~~
dп
f1
[ FJ
яо гнети и свива отъ болка средства за усмиряването имъ, 3` •д
f~
сърдцето на вськга д о 6 ъ р ъ безъ да се излага войuюшката
rтодъ покровителството на Н. В. ЦАРЯ
гражданиУsъ.
чеСть на изпитание.
30 юлий — вторникъ
і : :.
Ние сме далечъ отъ ас•kкаквп
Нека всич:.и иСкрено поrкени.
етрагга
въ
не
повтарят
се
вземеме
ъ
да
зоааисълъ да
лае>ki
'i'рс:ти сг~мфо wоъ коа~цертъ
случая. На.мъ еднакео скжгги г-,~ f когз т~зг кървави разгри менотъ едъrЕrарсЕа аЕинторw
доброто име и честьта, както ду nреиставители на полицията
1. а) П. Стайновъ — „Легенда"
мюята.
на полицнята, така н ва армията. н
б) Д. Неновъ — 3 скици за оркестръ
Б. Доброгаолски
Сждебната влаеть ще какге ~ ар
Въ кранrката б лева на редъ.

Парижъ 29. Всичко даза основание да се ap
ва, че тази вечерь ще се
състааи к а б и н е т а на
най-безпристрцстно на чнгг страБриянъ.
Той ше поддържа ка-

1~00
се разбуигТ•увапЕм

бинета на Поанкарё и ше
предложи министерски поъ агле- стове на радикалит~.

Ло~доЕІъ 30.
рикаЧсЕс~rsі агагоръ Обврнъ 1700 ваотвор~иЦH се разбуватіи,
разrрабнла;ор~жиеТо
IНa страт~г~ита-6~2 пуЕл-еаа~•~еиаtiици,
~ ки а

i.'саЕед•ь Sraзв

Радикапи и социалисти
отказватъ да сътрудни -

чатъ. Бриянъ ще задърм-ри
жи досегашнит
Днесъ сл. об. Бриянъ l
на
ше паедстави м- рит

a се еrЕуенгоім- Думергъ.
' лн Кътлъ гЪ'3iФStTВ вpa~ тд я страэлянц
РушвзтчЯЯтЯ
cpeшbу
~ вав~нЕят~,
ие,иргла отъ
София 30.

!~

Дкригентъ: Саша Поповъ
2. Панчо Владигеровъ — Българска сюита ор 21
(за пръвъ пжть въ Бъzгария)
3. Панчо Владигеровъ—Бълг. рапсодия „Вардаръ"

отъ кърваваgа . си~затuа
nри гаамуииата фабриЕаа.
Вчера въ 5 ю. cn. nn. се из- ри. Мнохиляденъ н:lродъ привършн погребеннето на поr.о- дружгвацге гпествs;ето. Погрефиц;рит% Стоипъ Изгн:.въ и бднЕгето се изеърши отъ военно• ~

Ованесъ Давидсвъ, станаЛн жJ- то имъ ничалСтво точно по предртва на схцатката съ полицията птСанията на устава за гар.снзооня день. Ол~лото имъ сеизгър- нн~та слу>иба.
Въо~жжена комачда, съ хоръ~
ши въ църквата при държа;з>за-

та болница, първия отъ €iъ:ига-' трж5ачи отдаде последни почг-

Чолзиовъ

i

Абоняментъ за година 300 лв.,
за странсгво 600 лева.

че кавгиг сЦ, защото въ Аушитt
на ония, които трбва да мислятъ
за чаровния небесенъ свkтъ и да
живБятъ съ него, има много sемнн
}хелания, може би много повече,

рскн свещеникъ, аьна sт~рг.я отъ сти и придруrки прсцесията
арменскю, саедъ което се oбp,a-'. Ткткнит звуцю на военнsгт~
зува пагребалчо шествие, което трл;би вС~аваха трепетъ средъ
при.
л'.сгвующит%.
миаа орезъ града.
На.ча>>ницr:rh на подофииериДвата ковчега• бfiха носени
на убитвт~. т згяэиха, че покйницит•k cxs
отъ друrарит
3а първи пжть Врна виж~а та загинали като доблестни
кова пагребенне Чада на 2 раз- български еойгчици, запиsилични. ма:каръ и Сродгги цър•к. ли евоята ч°сть, съ цената
ви, успоредно носени п гэридру- иа живота си.
женн отъ Своит•fi духовни пасти-

Конциртмайстеръ :
Л. Влвдигеровъ
н,

м•.. .

Диригентъ :

Панчо Владиrеровъ
ж.и:
и

Всички

лековит
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ареа, утга. Д~тагомызwъ Jlfs
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Д~ьi
д~Р96Э~~

26.
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dBЪ

Залования
~
првм kстй адвокатската си
синодаленъ юристъ кон2®тsаоgтиици
кантора на ул. Венчанъ,
султъ Л. ЧОлаковъ въ
yccEisrE~ да
б~гв, тъ и
е обвиубЕап w дватла отъ ria- вземане рушветъ,
сждилиша.
до мировит
по
чл.
428
ал.
2 отъ
ненъ
с зАЧuТ•~'э.
мtw.w i+-мльы.
-.мм . -. _--�___� . ~
м.
4/
..—... н. зак., койrо предвижда
ПЬ-iДA иа П ЛАТО В Е
Еъ
~ Л[ ®•' 1=~ ~ 4~~ я~ т ~ i до 5 години тъмниченъ
згтворъ.
ЮI~ИОНТЕКСТИЛЪ R. Li.
и 1 августъ
Въ диргкцияза на поул. Гургупята Н 4
" София 30. Поллцията
Д'Е~ ~8Uд1СВ~
j рkИT1i на В jlдсTbTc1
. лицияз•а се явяватъ мнОгb
кафене Балканъ и хотелъ Преславъ)
(срнщу
,'}азема строги м-~рки за да
.въ Bapgia
гgтстъ
за 1
~ лииа, които сдс били разээ преяоврати зс•~какви съ- такани и rормозенй отъ
ледътъ
е предметъ отъ
най-Гол-~мъ изборъ
Лhтг
ПОII3Е~S циЯТсг̀з въ ~арSlid
първа необходимость. Т-bзи
брания и. манифестации ~ Чолакова по
бракораз? а вуеЛд вcSiИ0g1и пpf.'ач°
fP'9 ЛіТО ~ Е и ® ДЕЯЛй
дни обаче Ваp.ва прежив~ва
на работницит на 1 ав- ~ о дни
Ва
паугат®аЕuи
тл~ріsи
r' густъ
остра криза за ледъ.
nna. _.~__----- --.
Да се гЕр8:ДоввтатУzтъ Сжществующит две фзбриПрвДсвдвТвЯЯ на ШЯфй0рi~Т$ вс•1каави иuыb~здетI
тu. за изкуственъ ледъ, ко,lто сж
въ Варна
3абраЕ-аемu сж тс-- картелирани диктуватъ н тормоРЕСTб~it~iFi'i'b
ь
зятъ пазаl:я.
Снощн
30.
замина
за кааи
София
Аържавната печатница
еъfiраnитз и ма- Производството имъ е недоВарна председателя на шофйор
~4евЕ2 вгsусъ ах sЕо~ьу,сz~я с7 щи ( офийСофьЕЯ 30. Зат9©ве~sи скня съюзъ въ връзка съ уре- uифестации.
статънно, за кзчеството да госЕ¢~э гЕоsэулярн4s рестораь~Т4а „Р~Еаияиээ cAG дезаыа'Е'а общ ра- ждане въпроса за пропускагге на
воримъ ли? А цанатгz 2 лв. на
зае~оЕ~ъ•
эе:сед:z ЕІ ресоораа~т ,i~аrЕа~
сЕ~ ~ ~
граг ботикцЕа ъ държ. пе- български автомобили въ РоАвдргйчмнъ въ затвора
кгр , когато въ другит
ѕрцЕт
r®.
Г9осет©те, а да се ув'
дове най-висаката му цена е 1
, Чатимца t(р. тояно~ъ мъния.
_~~.
-.'+.е','^`
,-..
-'"~
~
София 30. Андрейчинъ лв. кг;
.
-, ..
- -_-.
у Юр. Огмлg]твъ, ЕsоЕте изпратенъ въ затвора.
Чудното е, че когато ,стесr)Iападиатъ іантонъ
ст с яае Т тта
нения
ледъ е позволенъ навс%Искана
му
е
гаранция
1д то gаеддs~4
чета
отъ сръбска
".1асЯ
сж
само въ Варна не се
кждг,
fiЕи OoFdefrbб7
Сафия 30. Една сDъбска чета за неотклонение отъ 5 еозволява. А знаа: се, че ц~ла
6~or~weт~~, вро~авапбч н 26 т, м. нападнада по шосето хиляди лева.
брилянтно бвла и чакърлива,
София, Русе се продоволствуsа
иг ги ha цiдгп'1uъ по 10 Петричт:-З.sатагэева, жилището
превъзходно качество и чиста.
тъ съ естественъ ледъ, пъкт. и
;, а. пачри rзтсд, а той ги на кантонера било обискиранn, КогмисиитЬ по оценчата на болшинството отъ градовет•';.
РаЗ ТWЕ3~рБЗа Fi Прf3дав.'S ,: а вгАг©М67
~н паодч ~ъо~тят пгэ 13 n. взети му Sилм 2 sлатнн 'турски сгсадит% въ Варна ще привърKasax.r.e, че ледътъ е лрfдавработата
шатъ
къмъ
10
си
билъ
той
върэанъ
а
и
лири,
~1э иа <1•Оі, а flэыtiи. ~
мет-Ь отъ първа необхо^пмость.
Р
ii1&1
откараиъ съ vетницитh. Напа- густъ.
пр~Д~•
Пита.sе: впастьта не би ли
Іb
гугеацц4~тІ
Преr
Вс%ки гражданинъ, аі о хседателит% га заеели до гпанюда упражни ионтролз
тр~бвало
э f,н оцЕ иката
ав rz
Представителство въ Варна
цата, заnлаш rли го съ убийство лае, може па прсэвl
sадъ това произво,аство, както
отъ
Съвъ
меСечень
н
сроКъ
и го пуснали.
ичеСтвоrо,
по отношен~іе на ко:
ул. Гургулята iелефонъ 86.
обиlение за оцеr.ката да я обтака и на кач;стаото' на проиs,
9~рно
`~мг*~•.~ #.лr У~- . —
жалва.
._ .~""}`
.,
~+":,~-~
водството, за да не се продава
Печатница „Св.Ьтлина"
ггв zт® бгі
Идт4ар

раиег~аЕ,

~ф~йС~а г~r

ti ПП

.r._

.--.

~.

,

1

іна

Qfio~

1

41

1

~

н вГ5iзи. fr~ чarn osue сви- с~иебиит~ь власги е следнотЕ~ с
и не ще можемь масов0 да се ' ~!
i _..- -

лв

.,.~s.n ,у ,

.,.,.~.... _... .

,го м,Rжки. квето, пплтинnnецилп I

ц ръ г юл~ ч ~

о

да може да се ограничи въ ааЮЛе~тъ i~3 ва~
разенитb м-вста, спре разпро*.~,, с„-t~. ~.
Лtяь.тонъ Байчsвъ]1tаАвЯ
странението и ца Се прекратt•я
пъ страмата
по бърже, трbбв,s непремено вСЬ•
Въ неаl;ля на 28 т, м1Р160i
кыя стопанин3 на евинл, ш.омъ честву~ана въ Л•вгния j1lp,iip}
своитlз стралыя, ниг илзаме въ
в) Зе:ллед~лието
Обbсила се отъ страхъ да забел:жи заболявяизе у поС.•яе~
..ки театъръ 45 год. нг}' з
не полуд•~с
Положението на землед%лието странство повечето консулсви
на СтиСка ,пе:йность на 60Т~
Собсдава
ведиага
днит~,
да
следъ войвит% не е розово. за длъжнОсти повl3реки на чужден
Въ Вигва се е о•1т,Сила епна ветеринарчата еп.аСть, а тгм•ь А Бэiзчевъ, Прс7 еsно по,~а1
това допринесоха н%колкото не- ци, есоито познаватъ Бьлгария
>сгена
отъ страхъ да не полудl;е, кх.дFто нъма такава н общн обшеств0, изъ еляТа на H1gfy~1~
благоприятни години, отнемгне- по карта, а какво се произвеж
kakTO се узиава отъ писаыоr о о- Ската власть, кпято отъ C3as~ ц?ч, кэгiилярътъ биде пъуда jIл
то житницит•в ни чрезъ погово- да и какво може да се пр0ивестаа:но по сьпругh й Нгйени Страна до пря{СrиГгнеi
о на tnH въ залзта отъ ясастоятгл , е н~.
рит% за миръ, струпването на ј ne в дtyма да не става.
баща н брат•ь сж 6или отъ дъл sоотическата коiл ссия, с': сгавр а жЧрн?ли;Стr< ц. д р ~sc е t1
р~ятъ
вси5.ии
насъ
почти
многото бежанци н др. При то- ј у
го в еме дуцiгвио бiэл:•ри и тя тоимгнень слис•ькъ нз стопан ~тОдъ звуцитl; на ;,IllумирУбв~
tаод® нъ въ погребаленъ
ва почнат®ro оземляване безъ плодсве когато въ центрвлна и
обесала, за да не я поСтисне ствата Съ чис! ото и?а Свинитъ, цаи, с иреиъ атъ сfузи;сааЭАеіИ
се
ковчегъ
•
абсолютно нзкаква васока вь северна Езропа, не могатъ, Веич
участь.
т%хюатп
отд'вл,ьтъ се sдр.авит отъ бол 8 п. Приморска д-на: П1bР1„
Въ крл;говвт•k на сждебгяит~
културитв, които тр~бва да 6ж- ки грахОвт: и бо£~эови видовг, ио
нtчт$
и се затварятъ въ етдl;лчи дательтъ на журнал. д- вс~у gDКа
н
Застр~лstлъ nEэ
датъ главенъ обектъ, не допри кои да се с%ятъ и де да се пла л~карн и xopara на нау+<ата Се
котугй ; стадата Се оазтурватъ Сакд;зоеъ, прочете прочувl,,~авН~
даже
Сиратъ,
и
rлиниСтерствОто
разглежца единъ Случай, койтn
несоха нищо за експорта. СнВь слсда въ Стамfiу ;ъ се раз - и вс~k кн Стопачинъ си зчтваря
чо елово посаетено на юbiг'
стемзта на прокарването типо- на землгдълието надали има яс- може да Се причисли к•ьмъ нW й- гледало д~ло•~о :на i7-с'опншкия
въ лвора своит% свияи Въ за- к0€то заr,рогна всички,
на
представа
Всичхи
планъ.
н
зентереСиит медицински фено ученииv
вит% жита не е лоша, но шума
турчагаъ; обзинен -разенит дворове да се извтъркойто се вдига по нея не ще граздт — еаана, но rfe да ги плаг- меыяи.
ПриветСтвуваха юбнляра з~
вг, уГийство на 19 годишната
ш~а най цtат sлна по~гистка и д-имт.
КаСас се за едно раж nане въ Си леля.
оправдае очакваннята, защото с~рамr, когато още н сме
гарнизояа г, полковин3ЯSМ вb
гяL
рвзтвпр,
вхrифщкцчя съ крео:sйиъ
товз струпване на ж:=ланиr:то ссцгурь~лл изггоса нито съ единъ погребаленъ. кзвч _ гъ, к'оето ста
Въ сгзоя sащита той sаявилъ, а трун::вет на умр%лит•1; сацн -~ Сопа ровъ отъ името на ai! і
при стесненит% гранг3ци, житяяо- договаръ. ВСичкыя sелеячуци, но н~zло иа~лиsо до Р~тиборъ въ че и•bколко пжти ск: му , пзв;азта, ди~зектора на мжж.
да Се закО~заватъ съ кожиТ-Ь
то nроазводство почти остава имаме ли гара4зт>hрани г,дsтища Шлезия
валн непристойкото поведение
•
зия, сскр€.тарп на окр.
Оф>дииалното съ.обще!яие в ва леля му, която 'езл~Sаз. косаь дълбоьо въ земята.
само з вдiтрешна консумация за езгСпортъ и сnец аани хааартяС•ra Гандовъ lЭаDQ~
кОмисия,
Д- ръ 'ТголГвъ
следнот©
и не ще можемъ масова да се диляsг вагони. Mнcrn отце, Сяsя- сждебвйт влаrтн
(go мжжки, което nротиRодечило
Варн~ нския театъръ, aF
явчмъ н:Э голит житни сга - ни, гпведа, птнпи и др , но ви;,Жснат.а н е,.июъ чиноеникт, на турскит
сбичаи. Юизошат.а
Ожет;илъ се на 128 год.
Ст. М.акедояски отъ о;иб0 р
ждаиrто t а пирвато н•~ ;алко пжти молилъ млtадата
зари. П~и това nunurb пЈгоца- Пгчи вСмч ~о, у насъ Се ce очаксзал
въ
Въ трансваRс°гыя гр. Мwпеле- С . юзъ на арткстйтl;
ди се зsгсяватъ главно отъ кул гл tвна овсс, ржжь и царiеаиТlв. си дете Аwушмрьсата устаьаовиоа, жена да не нарушава обичаит3з,
много
други.
рия
и
у~ гъ се е оженилъ ггЬкгй си
•,ЪуИТ '
турн съ вторестепена наsана — ТОва което едва пsгаща тру че раж.ването ще стане следъ но вс-~ кога получлвs.яъ отгсворъ,
Ю5илязътъ no.nynu пода ,1,~
Возлъ
на
булкатьч
128
години,
а
и
това
ългвринътъ
Си
за
ос гь до четг~рнадеСг: ть дни. че турската жена г своіОлна
стойность, макаръ че гл:< Нзатн
".: се же• разкошенъ албумъ отъ ~•
му Езила на 47 год. Тли
чгскитъ ни уrлоsяыяя да гаозволя ходи ал;ърпsтиъ и с чупи кпй Сжшия день ж ната почувствv- отъ игОто на предраСждъцит%.
на журналистит~, Сре~ърнЕ:й~о
за
пдiть.
нип`г
тn
т;
ч
Най-стаr,ия
,
жть
да
хчлне
3ельјтец
b:ьи?то
вала силни болки и акушерката
вать да се *%ятъ иултуи, сЕ
Като решuлъ па „вагатитн се м - синъ бw,лъ на 80 год. и при- Стйлнг,ца отъ окр. пост. ггl;е
които да не нз конку иоа тзч- иска кnренна рефор,іа, ио тая ~ би ~за повия~ана hаново. Тя 1~е- n.°й~iата честь", юносLата aacrp~S
сrгя и др. кассго н ron•sмъ
ти никой. А колкото се оrнася р~ф рмл не маже г:а сr~на съ Ршггла, че нуцs.дна е помошьта на лялъ леля си въ вреляе . на раз сжтствувалъ на Свадбата ва
позпрzвителни телеграми ,
баща
си.
nргб
оть
u~,na
~рането
ЕuрОп,?
I
л~карь и съп~ угътъ отишълъ холке.
до пазаря на землsдЬлСни про
.
М.ладожеицитъ били хотен- видни липа, общгственид.•~~, ~
изводства, тойе изоставгнъ иС всич:.и иsсста 3ааки изъ складо- вь Ротоборъ дг: пвика такъвъ.
2
редачтопи нх веСтници.
ti.
ТОТ
.и.
ъ
вмтb
на
ф.
а
~рьяи
зfrмлед%л.1Д®
Ключителн0 ма часгната ин;9цЙ
като дсйде л•hкаря родил"`~ , ..~-~~,сее
атива. Липсата на масови тчпо- машини, а иска органfзиране CB- ката се поминала.. Лbкаря кгзнпи производства и ли::са на ор гинъ кредитъ на землед%лtца и Сгатиралъ Смър•гьт« на майкаrв
-- Новата пвеса на МорРсъ
$арненцн
Варна и
ганизиранъ пазаръ разкапватъ насочването му по енинъ добре ,я детето въ утробата.
РСтана съ Гюжетъ изъ рускля
природата-'
на
любители
и
оr.,обно турчсги, лзвци
Умр•в.а.ата бз•гла положена въ жк вотъ „Пс.следы•зич Царь." ще
нашето землед%лско производ обмисленъ производствен•м: планъ
КамчийСката Олина и
wай
слу
посетатъ
удава
rta
се
ство. До като всички чужаи вааиращъ се на изпитанит поч ксвчегъ, на следс3ия день съпF~у бтьде предсгавена въ Парижъ
ввковата гора „ЛОНГОЗА" съ увеселителния влакъ Ј "G1iC
консулСкн •длъжыостн у насъ и nеныя и климатичеСкw yGsoвv.>s и гътъ забелязглъ, че покрив!сатв за пръвъ пжть презъ септември
който с° ургжда за
матъ като главна задача да у търсенето на пазари.
на умрiлата е ргзля•bстена, по- т. год.
праэдника на Трудавgто Гор. Стопанство ,.ТИЧА" ;,,и t2
леснятъ и осигурятъ пазаря за
дг.гналъ я и внцълъ едно мърИ. Д. Ч.
— Макдоналдъ сьобщилъ sr
11
?1~ НдЕ Q~ Ь — 2 аагусъ.
гво родено дете.
п рлам нта за прFустгновява,?е
О1jъ стопинствато „Тича" Се уреждатъ празднгн-1;!а5
Продължително летене съ постройката на дв крайиега и
+++++++-*-tQ
Едно еправеддн$о
Ства изпети до пъnвУя бълrа4ски ловенъ развъдникъ ,уа
аерпланъ
;ве полвОдницгл. Прrзъ оН:томтъй ли +
оплакване.
на извънредно красивата м~стность „ Маринъ Тепе" и ra
Авиаторлт#з Ж~ксонь и О6 s°~нй той щ%лъ да посгтьа С.ше върви тя ?
по дековилкгта изъ вl;ковната гора „Лонгоза" и ,Ге- ,
Оалакватъ ни ct* пжт.ницн пж- риенъ, които отъ
ЩЭТи.
12 дни летятъ
6~Pr
:якшъ Ала" пемонстрацг~и въ фабрнкыят% на стоп-вото. ~д
тую wн съ автомобилит% по шо- аадъ Сен-Луи и надаинаха свеБезъ св~.нъ
~~
удЧТ
Тр•Егванt отъ В-рн 6 ч. сутриньта,
Сето Баиръ-башn — Козлуди а и
Чврвенkа по
-,+•~t~
Одлакватъ ни се граж заии, че Бнирь-баши — Ннк®лаевка, отъ rовиия рекордъ съ цель деr:ь,
а sp.-щawe отъ Долъ Чuфлгакъ 8 ч. вгч?пьта.
мнозинё мл;исе въ морскит•fi ба- нареждането щото автопгобнлк- още продъл,есаваrъ летенето Т•;:•
Вар~ енски Окржженъ BerL
ьм.м•Ммо++.
' w -.ни с,х се явз:вали безъ гащички т сь които аастували били нз,и k- •нс.кать да прекаратъ 3 се змнци рин:іренъ Лlsкарь с'і-.о5щава. че
въ
въздуха
Едча
десеть
хилядДа не говоримъ за ония, к и стени хелитъ на ул. В.тадислааъ
въ селата: Чатцэ, Гю _jъ-гогду
на тълпа наблюда*.а непрекъсто кдzп: йки се далече отъ ба чакъ при бр Димови по шосеr®
Николаевка Суджасъ кьой, Круще нвм.ерите въ спf ииалния магааинъ за зеленчукъ иа ~.1Ъ
нитl✓ лравятъ разни безобразия биаи при:+удени гха носятъ бага- ато. Сле гъ спе tелваке на
леов0 и Доулжа се е пnявзtла и
въ мурортниiя кварталъ, ]1,
L~. Е Н Ч
вънъ отъ 6енит•k поцъ кьошко- жа си повеwе отъ 1/, кнломстъръ корда азиа rормт•h полуцав,:т•г в ~рлуеа 6oaer_тьта „Червен~га"
а~
Бай Бончо.
отъ
разни
роплатр,яяи
лзн
фиn
на
;..,.
въ-зданызето
ветн и натвтъкъ.
1 а много пл;ти да отиватъ съ премии по 100 долара на часъ. по сжинит% въ акутиза фортяа и
по бакали.
зеленчуа.
ъ
дирите
Не
лжжете
сё
да
Н•fiляа ли власть, я.оято да се други автомобили до тамъ.
е взе:за ширакw размери съ го
:
в"
~.+
'ваh аТиУ . ;•i,.;I
грижи за тия работи.
d~
рi;"Рі с
ір~а~3а°ГЪ
Бунаъ въ звтворъ
л%мо .число сг,гъртиость. БолесПров%рихме факта и се указа
.-Н%ма ли власть, която да по- в%рно. добре е етОрената rp-b.
за
'z"-'
тьта
н
е
остра,
инфекцы+.оs=.яа
.~
"'L~'^.'~~~'•°°'"
~.~.~,.,.
.,.
.
т
«
,:.,
Въ затвора Д~ ин;;м ; ръ, въ
каже на тия извратенн типовг, шха да се изарави в оставатъ Ню•
йоркъ ло-вече отъ хиляда
Но тази посr_еднята го б~
ае ллажътъ е само за кжпане, и тия автомобилtе при оння кои
затвОрници се опи. тали да разизгледаа.а съ едьsг~ъ ос0 ,I
за изц•kпение н за приятна на- то п,жтуватъ по добричскот0
биятъ врsтит•fi и гяз6%гг,т•ь. Бунг.огледъ, който тя мчrзго
слада, а не .за извратtяи тапо шоо . Мъсто при халкт~, чяе за
тьтъ запоннал~. сутриньта, ко
nosнaeawe и който този
Р<~м .. н~, отъ Людвнигъ Моренъ
ве, които Сас нам%рили село 2, а 20 автомобили кзмяа
гато затворивцтт%, sa na проб~ше аs наго предначз•tкател!
безъ кучета.
— То е т ,й б ~ изvl
ивs дяrъ паннча, запsлsrл.г дър!1
--- -- - -_
▪
і
Когато трх~ т•Ь :~гвrа си тръгнl н ~
г-__
Ние, бащи и майки вдигаме
— Им 4 петннд сеть м~яд=ути Полъ Г рнер;
tод►г_ката ь:абот~ лннпЯ и разв,
ликолъ
з се усм ..хrа пр~~:инЕ-ы
нь
t
~
е
Д}
жi•:н
ад
гласъ на въвмущение и проRллнл елетр чсс <а *а ин та.па ,зСыга rрыд. , кя.г~zт : n•t,;н~ е да Се отътукь ло Га~~ е ри, каза г жа ,- о на G>л ия,
станала
&
f
тесть.
Ролители.
ция. Fia помсшь ва зЭΡ rвпрнs+- г а ,s йg а г~. ~мов~,, г,а инс, ,а нrпр t - іИаниRу н:~ истинч п ) асзбре ше со г м-k на и Франсоа тр ,̀ з1.
ул. „Гургул.ята " № 3
чес--ата стр жа илк п зяекана каtс,акΡ•г~та ~,ктRав ас~ ь nи го.ч~ пжа га взеешъ авмоz~ла . ше .а се +адо 3 ог,и ~ ъ ед
до исв~та ту~ сt.в ба ;я
Поправка. Р.азказътъ „Б::й
н+- йс - в съ ка- Тебзгl и. ;1м ло МКА1 г, а;лг. гз Lr1i7U ua Щ:"з'О СПt~- И ,s, Фнс а и в:~..t наг• л ела!
печ:: и наСt ла гоз 3рь• в . ДН
11г;9а
бу", пачатаиъ въ бр. 29 отъ
Еь~+с~rз ~зжедФΡ~ е~м~~
дгя ма зат!за s= ницл уб сrи и u
Въ сл~;и 4 сть, мла г, о мами тя идваш ;, съв р+д t o ц1ас~;`~И,
:лл
•
я
звтзнцез
сг:
а
не
я
ийст~
вестника ни е отз Николай
пражзио и и*+Сте~
к.~лкn
- ен,•
г. а
То# " ж►~г::~ггн;.слъ. гя npt.- че мислеш _ саые дя нв , радн с е сама, и з~аС;~~• мена да
М. Капитаt~овъ, а не К~плт4н
Иуа~:%1іА,
мі
и пжrеш~~ ствrгя:~ц ка ycnyra на баща си_ кат0 му го п изн.е,
лъстиселсиъ
чев-ь, както гtогрешно е пчата о
предложи
`1р~~
на?+W И
— Баща мн ме изпрати
на д:,- ьгд воля се вастr ява ...
Пра fге, отъ гд-~ идЕше това очилLта Сп. Има нузкда ведеРі Э,
а рzСтосзгt& е по s~.чсч€ sеге~витi
ранти се п*зэыа~:гсг~, сь гоь•15~га лзлнк. ние което г= енад {ыяно я огъ :ъхt~ Можете ли скора,~•
И -ДОЗtТ тя,ы~гарч.
Печзтw 4: пд „СВТЛИНА"
г
Аkе0Ъ
оах f ана, когато с! дна в: ыувто• ги посярав,9те ?
с.~га~а
•,
~д У
U,ол гОстит~k ca~uzo сл; лгн іі го лбила? З,аг.~ло чувствашё единъ ~— Но, да, гсспэжииеl Де~
ингереСrя~ы за тур -ь:.тит~, които рдъ етеснег-зие, при л4нсъльта минути с~ нΡостат ~ чн=я. Пtк];' Э
о5ич.аrь гледката н~ лознта и я . ще идл• пи_ Гаr,нsри? Четеца, јиашия ра5атннк-ь още ве
е, в°цнага от~ш л .. • десеть минутi ;і ~~
зелен:ата д~з~нина. Л13ка;,а М:ни безъ ac.. o Стмнеа:
разгiиіа
ждайки
:
че
в~
Франсо<t То &b е единъ в-вкъ на св,,.~
не
кгзнгнтела
едсi
а
имsше
самьs в•ь Дижонъ и оиол;аос•ти се чЕ раи пот?ъ поrлс=д яг Полъ лина и щястие за нея.
т%, на и по- далечъ, на около Гарг< ери, сигяътъ на оптика, к0й- гато се иsминатъ, т1; ще
15-20 клгв. и всички позлаваха то я поспещна пь,смъ като вл'h- датъ само единъ Сладъкъ
ме::ъ 1...
си,аия $втомо6илъ, който r_пс- ае въ магазина,
напълватъ на 1 Рlвгустъ т. г. 20 години отъ своето
Той е пре.иуга n.илъ че Пол- До като работник4, навед
собстваше ва добрия чов%зкъ
да пр,~,стига на врме при свои 1 Гарнеріг, е;тно хубзпо момче на надъ масата си, пОrравя,ле
този поводъ
осноааване.
артела има честь да
цвядг• Сеть и четирн гОдинsя, не ното стъкло ва очилата, дв
т% болни.
бlяше
равнодушепъ пъмъ дъ- та млаци под,еха едisзаь раэ \
потози
день,
той
6
~
S
Презъ
к а ч е с т в а папироси отъ
съобши на многобройнит
гцерята
на до{тоаъ Манг•~ку.
всръ само за бакалн я нгпа
виС:анъ въ Тугжеивилъ, едно
rіъ
И
iloюse
из~итвашР
— Как~о тйшо врез.е им '~,
би,
около
разположено
малко село,
най ароматични и отлежалм южнобългарски тютюни.
каа ва ляилость гледайки че б kд пнгС h, зааочна Полъ Га~зг,Е
едичъ нас ~> отъ Днжонъ.
Б$ше пр •зъ Маг•rr.,; и в hтъра ното грозно мnми е не хранешг съ охоТностьт:: на търговЕ, `
Освенъ това Картеа ще раздаде по слрчай двадедухаше съ нео5иь~новгна сила ируrа на nе~нда, не Се осмъпя- к,аг'?тоис~а .да Се понрави : ,.'
— Госпо~гиl -- иsчика извед- в~ше да вва Оспенъ въ ра клн н а:
сеть годишния си юбилей многобройни подарци по
— Да, вl;търа е raxoro .~,
hъжъ докторъ Манику, т~-кмп достьта да я наблюпава и да
кг~г~тs с%даха на масата. заб ~ tа- се намира поедъ този, заоil те тич въ.
10,000 лв., 5,000 лв. и други по-малки,
— В•врно е ч презъ мг1
влхъ д~ дамъ да r,яи напl;авятъ каргше тsйгя0, да би нейното
?
nдце
сь
трібзз много да се и `
не
София 1. 8. 1929 г.
очилата и този вiзтъръ. ..
гви лжть, когато Ф+зхн- надваtvе.
п
кssa
—
Млни
край
Гарнери,
г3о лева 10,000
с а, се б•в ~iзе с:зещналз съ Полъ
— Обаvе, ний сме вече '
г жа М нику,
До Без. Акц Д- во
намьри въ ку— Ще закъсн~я миг~го . . . F~- Гарнер•~, б b заедн+т съ майка прпл-~тьз а!
Сведкненнпг Тютюн Ф ки
Франсоа се чуsстваше из;
м м s, време само да хат а м~л си и сесгра си .. по скоро тя
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% гр. София
По случой ав тдесеть годншчия юбнлей на дружествоr•no ни 6poicme срегцу
тая чскь на при~ оскпt еля
су,нота отъ лева десеть
ХилядК.
Б. А. Д Сьед. Тют Ф-ки
Цrкnр упраsлечне
N2 3428 П tдrг.,сь 17одпнск
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ВНИмРIНИЕ!
Който

,

у'Мд.

на отъ отгозорит•fi си и то
ко... и ТО, яко не sакъс~. Ь с cs~• г ! оредr,ужаяаше. . .
О 1,.. колко стра аа тя, з~ег0 лича • аш- гггйното смущенгсе
чЕнотг~1 ..
Той
Ако искате тгтко, г.,бади пень 1 Изведиъжъ тя пгчуяств?
се Франсоа, азъ ще отида ... като че ли ножъ забых~у в - сър— Т;• й, доктоiза Мдник~У
Ще ямъ като се върЕSя, ето длето й. Е.пна безкрзйна нехс се безспокогу з , времето. В
ность я обхдана -,ъмъ този л~мt ^ го винаги гvrовъ да тръ
всь: ч~п1
Ху~лззаа и гтея, мпя мг-гл ~?, ° мла цъ чав~гсъ, ь- огото не позна• ~ и ер ~~цъ самата бvря за да
з яцотп при този в-hrъp ~~, стра- ~ веиге до п;неаи пвлонинъ чаС 1 я >и предъ F:олни
си Той
чv4ямъ ср за очит•в си 1 И г. С- ! Но, тсй н о 5ъра ницакео в и единъ истыянски Св•~теиъ,
Сле
венъ •гпв~, пппрдвкат•: е мйлкы1 магане на нея. Истина е, че и
— Щ оти sa да взема авго- къмъ• Сцлвия не сс покава мно
мобгал s 1
i го галант~нъ.
І Чгтете в. .ЧЕРНО МОР~

