май 1929 год.
team

Брой 7

бр@Й 2 лев;

йреот, шшярвдоиь!
Вие можете спокойно да се ве
сел ит-Ь,"защо то ища 10й да Ви
озфснва» пристигнаха въ
,
КИНО ПЯЛЯСЪ

Н Р А Ч У Н Ъ И МАЛЧО
1*0^*и*йй' ДЕДЕКТИВИ
които ще ви разкрийтъ тайната
ка 7-ТВХЪ СМЪРТНИ ГРЪХОВЕ
и ще ви кежа?ъ, че знаменито
то творение на X. ЗУДЕРМЯНЪ

Органъ на Дружеството на журналистите

юшт

Урежда редакционенъ комитетъ

.•швото!ж«2аш*кяШ9ггалаяж«а«^^

Борисъ Сакжзовъ

Последни
съобщения
щш„Съвпниенке"
п шш
Най-важната задача йшмвва pinipiWMfi Шт

Георги Христовъ

директоръ Млш.Тимназкя ь*
на д* пр.-ема на ииенкя
честити на своите клиенти
си день.
Възкресение Христово
•*l!ll

I

i

"•

"•'-'

••

-

ЗЙПЙ

Дммитръ Калояновъ

Фото „Идеалъ" .
'• честити на клиентите сиВъзкресение Христово.

обущарь, честити на клиенти
те си Възкресение Христово

Сладкарница „Роза*

Химическото ател* е

на Д. Топаревъ, честити на
у#. Владиславъ честити на кли своите
клиенти Възкресение
ентите ек Възкр. Христово
.,Христово

Колон маг. Ст. Яндр&евъ Пивница Коста М. Янусев
,;,честити на клиентите си
Възкресение Христово

честити на клиентите си Въскресение Хр СТОЕО

Ресторангь „Булевардъ"
честити на клиентите си
Г Възкресеоие Христово

Колониаленъ магазинъ
Калояновъ ГеоргиеЕЪ

I

„Родина"

честити на клиентите си Възкреенние Христово

Вългар.-Общо Застрахов: Д-во
честити Възкресение Христово Я.Цукато и Д. Янемоянев
ha
клиентите, деятелите и съ- честити на клиентите си Въз{,;•
.;, кресение Христово
' • • трудниците си.
Магазннъ „Тутанка м е н ъ " Сладкарница и мл-вкар:
честити на клиентите си Възница Еделвайсъ
»
кресение Христово .
честити на клиентите^си Въз. кресение Христовъ
Пианица „ С л а д к а д у м а "
.честити на своите клиент и Въз
кресение Христово и съобща Книжарница „Меркурий"
ва че разполага съ най-финни честити на клиентите си Въз
кресение Христово
, напитки и хубави мезета

Ф^то „Светлина" .
I Пивница „ М а л а г а "
честити
на клиентите си Въз
рестити на клиентите си Въз
кресение Христово
кресение Христово
Карнацария „Русалка"
естити на клиентите си Въз
кресение Христово

Фото Д'Яргь
честити на клиентите си Въз
кресение Христово

китя

ккно Пашась Дн. 2.34,3, б 2.в*ч. 8^10

яшежйтйшшшжзха

Крояческо ателие
Яршанъ Закеянъ

ИЗГРЪВЪ

Ще се дава отъ Вторник* 1вЩ/NO B'i*

Обущарската коопера
ция „Доверие"
честити на клиентите си Въз
кресение Христово

Бръснгр^ФрУзьорски са
лон> „Роза"

1 Може би ний сме единстве-, аспирация, фактически прояве
ната държава, останала следъ но презъ 1913 год., требва да 3София 4. Докладъть
войните съ най-много откри- изправимъ ^стопанско-култур-^ м е ж д у с ъ ю з н и ч е с к а т а
«ти и незащитени граници. сЗтъ ния подемъ на Варна, катоjКОМИСИЯ ОТНОСНО ИСКЗвсички страни нашите съседи стражъ на s рационалната ни н е т о на б ъ л г а р с к о т о пра
i успеха да си създадатъ отво целостьи ;^то фаръ, ° с в е т - : в и т е л с т в о з а
отлагане
ри за техните прикрити аспи- лявзщъ вънл.ътденията никъмъ ..„ „ „ - . j , ^«_~„ „..-.
рации-за по дълбоко прони северъ.
'*иГ •
1на Две™
репарационни
кване въ родните ни земи.
Н а л о ж и т е ^ е, прочее, ед-i в н о с к и е и з п р а т в н ъ в е ч е
I Срещу това положение, на на по-енерги :на и обединена\пъ П в р и ж ъ . Комисията
г
насъ победените, е оставено, работа, посвела
инициатива / х о д а т а й с т в у в а д а с е о т •
като най-лоялно средство за отъ страна «je държава, о к - i
половините
ложатъ
противодействие и защита, са
и
ржгъ,
общини,
сдружения
!
в
н
0
£
к
и
мо едно — стопанско разви пр. за издигането на нашия j ;
тие и култура. Чрезъ стопан- край — и изобщо на целатаственъ подемъ и културно раз чърта отъ морето до Дунавъ.
витие, намъ предстои да въз- Имено въ тел насока се очър- ]
,l??;eшeпs«pзт©§sк»,
становимъ силите на народа, а тава най-ваулата. задача на; Б^лградъ 4. Бълградския иззаедно съ туй — мощьта и варненската интелегенция, на
авторитета на държавата.
варненския ..йбщественикъ и
^^Relll3^^hJB^S^JES:
ведъ^съ която двамата хърват
Това мирно развитие, обаче, журналистъ. ^
за да бжде заздравено, ще
Нека всеки", който владее ски водители Павеличъ и Пер
требва да се разшири и въ живото и печатно слово, при чецъ2_които недавна беха~*въ
стремежъ къмъ създаване на несе своя де^ь за разрешение' София_се_обвиняватъ че_ |конкултурно-стопански ядра по то на тая задача, поставена
границите ни, т. е. създаване отъ тежкото;ьреме, което .на спиратиратъ срещу Югослакултурна охрана на държавна цията ни преживява.
вянската държава.
. Нека всеки даде своето уси
та ни периферия.
-.ft въ кржга на тая перифе лие да затвърдимъ това, кое
рия именно нашиятъ градъ то ни е остенало, за да подБургазъ 5. Радка П. Косто
Варна и окржга му заема едно готвимъ по добра почва.и от- ва, 26 годишна жена на Пеместо отъ първостепенно зна кърмимъ по-здрввф въ' него тръ Тюфекчйевъ. бежанецъ
чение — винаги, изложено на надеждигв, см за изгубеното. отъ Македония, преселенъ въ
Съ това пожелание ние по Бургазъ, вчора сутринь . взела
известстната съседска полити
ка, диряща Източния Балканъ здравляваме 'iчитателите н а пвете си деца— 5 годишната
като стратегическа линия . . . .Варненския пестникъ на ве Живка и 4 годишната Маринка
Предъ знака на тая чужда стниците" съ Христ. възкресе! отишла на вълнолома, хвър
лила ги двете въ водата и
се хвгрлила подире имъ; И
Р. Василевъ
Народвнъ. Представитель
трите се удавили. Причини
— мизерия.

на клиентите си Въз
, Парф „Белия Коъстъ" честитикресение
Христово

нагтитй"t:a кпхснхитЪ си Еъз
(I • кресение Христово

Шттчъ i Пернецъ

lop
.мирМпп
Берлинъ* 4 безрери-

въ Полша

Виена, 4 Въ Позненъ, Пол
ша, еж ствнглк ГОЛЕМИ проти
воггриЕнски дечов|стр»ция въ
конто участвували надъ 3000
души студенти. Демонстран
тите нвпадкйли германското
консулство и разбили прозор
ците, кекто и редакцията на
единъ германоф)!леки вестникъ
нждето еж нзпочукилн и реахяърлнли всичко. Полицията
развръгнвла демонвтрвнтите
като арестувала 50 студенти,

ШшшшИвв
Галацъ 4. Полицията
разкри една банда със
тояща се все отъ еле
гантни младежи, мина
ващи всредъ общество
то за джентлекенти. Та
зи баеда се занимавала
съ грабене и отвличане
на д-вца. Разкритието)
произведе голЪма сен-|
зация.
t

гцдс-ИедЪля Цееввб 3 т
Студент чеси а
Фантазия
въ 4 дейст. отъ Лвуферъ

ВЕЧЕРНО 87, 4RCR
оркестръ —• пъленъ съставъ—двркгеитъ Д. Мгвденевъ. Бвлвтъ, специвлни декори и костюми.

teAtMii 6 кзК. Дневно 11.
българска драма

БЪ4Д£ЙСТ.ОТЪИ.

Йсвковъ

Вечерно 8 и псп. ч.

8СЪСН1? Ъ

при касата на театъра.
KS3S*JS^.
Билети презъ целил день

(Варненска Поп. Банка
Кооперативно сдружение, основано въ 1910 г.

№№)шт\
вjutgii nn'li-ivin
1929 г. ле. 2J,260,0liI
И ш siмъ шщата дата
л . 71,010,810
ддашяъ
тщт
л
. 20,000,080
1
Шит щ ш л CToffnm" o t o i o . . . . . . п. 1ШШ /
\1Ш№ 0Ш0 4,000 ДУШИ

iJSErt*
Яатсмобиленъ гвражъ
Историята на народите се Ожесточените партизан. бор- цмгЪ отть кюмуимсти^егПРИЕМЯ В Л О Г О В Е
Об. Кооп. Производство К. Българановъ, честити на j1твори
отъ водителите на еж- би не оставятъ нищо свято у кмт& натъпкания оше
по книжки, съ които вложителите мочестити на клиентите си Въз- автомобилисти, шофьори и
, Добро
„ „•__ ли,
_.. или зло пое насъ и често турятъ въ услу «роръпжгтятъ.. д© «era
гатъ да власятъ и теглятъ суми въ
клиенти Възкресение Христово щите.
Г лкресение Христово
!ткга единъ кврояъ, за това е га на интригата и клюката и има 17 уб^тии 110 смър
всички- популярни банки въ страната,
Коота
М.
Янусевъ
печата.
Резултатите
еж
>
твървиновенъ
преди
всичко
оня,
въ
безъ предизвестие.
тно
ранени.
Вчвре
.
в
*
[Крояч ателие „Берлинъ"
бившъ кленъ Зари Коста че» | чийто ржце еж поставени ежд- де пакостни за възпитанието обявено воеммо, пово»
ДЕТСКИ СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
честити
на
клиентите
си
Въз1
стити не многобройните си бините му въ това време. Яс и правилното развитие на на гкенно в ъ еесягь 3 сед
кресение Христово
Изпършва преводи до всички градове
клиенти. В. Хр!
но е, прочее, каква важна
ро рода и страната ни. Техъ ги мици цчь еемчкн пунктаи по-големи села въ страната.
;
ля играятъ въ живота на иа виждаме всЬки день й въпре Re »гжд®то еж станали
Крояч. ател. Здр. Титевъ
ИНКПСОВЛ
СЛУЖБА: Издава удосто
Б а н я М. Ф и л и п о в ъ
родите и въобще въ човЪш ки това уронване престижа и безреддоцм.
честити на клиентите си Въз- честити
верения
за
гаранции.
Извършва достав
на
клиентите
си
Въз1
ките общества по първите хо на авторитетни водачи и на
кресение Христово
ки на материали и др. за членовете си.
кресение Христово
рв, тъй наречени водители.
самите . институци, осветени
Отъ техъ се иска и очаква отъ основния ни•' законъ еж
твърде много и те тр*бва да неща, които най-често се сре- Русе 5. Бързия влзкъ >6 31
се подготвягь да направятъ щатъ въ нашия печатъ. - j които тръгва отъ тукъ sa Г.
кжш^5^«8ш®®зжгаЕ^г8*звк8зда^аааг5а(
вси~чко добро, що силите и ус При все това народа и пле Ореховща нъ 12*20 ч. вечерьловията имъ позволяватъ. За мето ни е дало велики хора, а тв, следъ като е минвлъ гвр»
това, обаче, rfe иматъ всичко^ това значи, че такива има и две Могили, при прелеза до
Якционерно Дружество за камучво
то основание да очакватъ съ днесъ. Нека да издигнемъ ТЕ с. Дебелина, една каруца се
действието на всекиго отъ ХНИЯ авторитетъ и достойнство опитвла да премине предъ м*'предйчество и тъкачество
VA^v^'a^»**
средата, въ която се проявя- предъ очите на тоя народъ; невашия нлак-i.. Влака влъсвв
ВАРНА
квруцвтя
като
я
разрушава
нзватъ и особенно отъ страна да го научимъ да уважава сво
на изразителите на обществе- ите добри водачи и обектив пълно. Н?мирвщите се втьтре
К«питвпъ лева 30,000,000,
нот мнение — преса и печат но да цени Т-БХНИГБ дт^ла; съ Никола Милвнчвъ отъ е. Кецапо, 32 г. билъ тежко ваненъ,
наггъкно виесенъ
изобщо.
това ще се възпитава сжщия
Нзгй к@мфгртмгь мьбиямровкй. Еакн, Сбпони
Пресата, наречена фигура и ще догонва културния евро- найка му баба Минв, 70 год.
Предлага:
отхвръкнала
на
неколко
мет
топла и й*?уцекз веди в ъ вевка стая.
тивно, седма велика сила, рж пеецъ. Общественика ще се
Икегпиа чист&тв и нрквпуггз,
ководена отъ достойни и ИЗ' окриля и съ по голема енер ра и паднала убитя, и к»лво
платна български белени
то
му
7
годишно
дете
било
дигнати културно журналисти гия и ентусиазмъ ще работи
Собственъ автомобиленъ гаражъ въ двора на хо
е най-могжщия сътрудникъ на за благото на народе си. Не на место разкжсано.
и небЪлени.
тела безплатно на разположение на клиентите
народния водитель — общест- ка се знае, че твърде тежко
веникъ, чийто добри дела на е бремето н-1 оня що служи
цени достжпии за всекиго
широко и публично разгласява почтенно и неуморно на обще
и поощрява, а съ своята обек ството, и мнозина отъ тия слу Парижъ 4 Въ Мадридъ без
тивна критика и правдива пре жители напущатъ преждевре редиците наново се разширяценка върху дейностьта на менно живота, преуморени, ос ватъ. Властите еж предприе
сжщия, служи като твърде кърбени, унизени и съ мжка ли маезви арести. Само въ
полезенъ кооективъ и пред на непоносими горчивини. Ето последните неколко дни еж
пазва тая дейность отъ грЪш- тукъ голямата задача на пе арестугани 200 души.
Криет© г. Щеневъ — кеммеиое ср»ъ чевтитбв Въз1
ки — приежщи на чов-вка, ув чата да. облегчи бремето на
Производство на себстве ИТБ
кресение Христоао ка клиенти м приятели
Печатница .Новикя" - Bapiu
лечения и лоши насоки.
общественика съ лоялното си
Това ценно сътрудничество и искрено сътрудничество, за
му тжкачни фабрики въ Варна
между печата и хората на об което се говори по-горе. Вре
Телефони: 332 и 170 * За телегр. Текстилъ
щественото ржководство и дей ме е нашия наистина, млапъ
ность, обаче налага запазва оше печатъ да се проникне
нето авторитета и достойнст отъ тая.си високо благород
вото на едните и другнгв.
на задяча и да й се отдаде
Особно у насъ, младъ на- въ служба, която ще е тако
Грзвдъ
родъ, току що освободилъ се ва преди всичко на самия ни
отъ тежко робство, останалъ народъ, който има още голе
Хетелъ
Хотш
твърде назадъ въ културно ма нужда и отъ добри обще
ЦЕНТРАЛЯ СОФИЯ
отношение, безъ традиции и ственици и отъ добъръ печатъ.
обществено възпитание, авто
УПНЦА „ГРАФЪ ИГНАТИЕОЪ" № 4
По-малко сензация, по голе
ритета на водителя и общест
ма
борба
срещу
интригвта
и
веника е много малъкъ и всич
т
ко се прави за да се урони и клрве ата, изтъкването на
К л о н о в е и представителства в ъ всички
първа
линия
добродетелите на
съвсемъ. Ние авторитети не
признаваме и голтзмите си дей« родни и добросъвестно отбег р а д о в е в ъ Царството.
ци ценимъ следъ като ги за лезвание грешките и недоста
губимъ. Страната ни бедн-ве тъците на народъ и водители
все повече отъ високо тачени — ето какъ ще се издигне бъ
водители и общественищ», за лгарския печатъ й журналистъ
щото ги деградираме много на оная висота, на която еж за- j
скоро и унищожаване. Въ ку станали ония въ културните
лтурните страни такива води народи.
тели еж идеалъ, национална
Всичката ни подкрепа, раз
гордость и се боготворятъ
бира
се, на пресата тоя моНтт и м ш гни». йетшШ па iарата, телеф. h 125
преди всичко от самия печатъ
гжщъ
лостъ йа съвременната
и чрезъ него отъ обществе
i'B
култура.
ното мнение.

шт шт

\т ХОТЕЛА

СОФИЯ-ПАЛЯСЪ

fntnni п'№гаГ

Оксфорди,
цвЪтни аладжи,
докуми и др.

Сзджгаь: Шщъ Штт

МУСЯЛЛЯ

Строго фамилияренъ. Ком
фортно луксозно мебелиранъ. Дсансьоръ, бани, топ
ла и студена вода въ вевка
стая. Парно отопление. Из
рядна чистота. Подъ хотела
разкощенъ РЕСТОРЖТЪ
БЯРЪ

I

Търговия съ газь, беезинъ,
газь
за всички видове машини.

Брой 7
Петръ х. Стойчевт» — Габрово

Електрификацията
т Габровската п н и ш ш ш п ь
Въпроса за електрификация требва да се изпуска, ако жета на габровската промишле лаемъ на Габрово добри бждност!., интересува не само ин нини и реални общински бюд
дустриалци и занаятчии, но жети. Изоставимъ ли макаръ
инте; есуна целото граждан и за по-късно разрешението на
тоя проектъ, ще направимъ
ство.
Тоя въпросъ е вълнувалъ и грешка, ще спремъ правилния
съюза на габровските промиш растежъ на нашия градъ въ
леници и той е вземалъ при- промишлено отношение; ще дасърдце тая идея и е поделъ демъ възможность да нзпредпръвъ инициативата за реали натъ други градове за сметка
зирането й. Още презъ 1925 ( на него. И той, който до сега
г. съюза се отнесе съ опием ] минава като пръвъ индустриадо мината „Перникъ", като ленъ центъръ въ България, а
вярваше, че тя е която може за такъвъ е признатъ и вънъ
да задоволи големите нужди отъ пределите на Царството,
на промишлено Габрово. Пред ще бжде надминйтъ отъ други
ложено бе да се построи една индустриал.-занаятчийски гра
термическа централа при гара дове въ страната.
Габрово, която да обслужва Електрификацията на габров
нуждите на промишлвностьта. ската промишленость, носи бла
Габровските промишленици да га не само за самите инду
же бЪха решили да взематъ стриалци и заначтчии, тя носи
участие съ капиталъ при ин блага за целото гражданство.
сталирането на централата, ако Електрификацията ще даде
въ краенъ случай се наложи. възможность на индустриал
Следъ дълги проучвания и ните предприятия да се разконференции, които на н%кол- виятъ и усъвършенствува™», а
ко пжти се състояха въ Габ на занаятчийските работилни
рово по тоя въпросъ, управ ци да се засилятъ и догонлението на мините ни отгово ватъ по-големитЪ индустриал
ри, че това неможе да бжде ни предприятия.
Въпроса по електрофикациобектъ на мина „Перникъ" и
ни сьветва да се отнесем ъ до ята на Габровската Промишле
частни мини, близкостоящи на ность е въ ржиегв на Общин
ския Съветъ. Той има думата
нашия градъ.
Неможе да има две мнения и той трЪбва наново да под
по електрификация на габров еме въпроса. Още въ края на
ската индустрия и който мис миналата година се поиска
ли, че тая идея требва да се мнението по тоя въпросъ отъ
изостави и отблъсне, е врагъ Съюза на Габровските Проми
на Промишлено Габрово. Нуж шленици и той даде своя
дата отъ електрификация на ясенъ отговоръ. Съюза препогабровската индустрия требва ржча на стария Общински
интересува не само индустри Съветъ по скорошната елекалците въ града, а ц-Ьлото трофикация, като даже кон
гражданство. Тлъсъка, който кретно му посочи, неколко пу
ще даде подобна електрифи нкта на които трЪбва да се
кация, е тлъсъкъ и за самия обърне внимание при сключва-.
градъ. Габрово, «като инду- нето на договора, съ когото
стриаленъ и занаятчийски цен и да било.
търъ, такъвъ ще остане и за
Дългъ се налага, отъ общо
въ бждаще. въ такъвъ темпъ граждански интервсъ на но
ще требва да се развива. Уп вия Общински съветъ да под
равницигв му требва да създа еме наново въпроса и да му
датъ условия за такова разви даде едно правилно и по-ско
тие, ако желаятъ да се рад- рошно. разрешение.
ватъ на благоденствие и на- Той ще трЪбва да разреши
предъкъ.
въпроса, както налагатъ инте
Моментъ настжпилъ е за ресите на града. Само така
Габрово, да се реши тоя въ той ше зарегистрира нови
просъ. Лзъ. мисля, а така вЪр- страници отъ проявена ползо«ГМЙСЛГЯГБ много граждани, творна дейность още' въ наче тоя моментъ не може и не чалото на своя мандатъ.

Стр. 2

Варненски Вестникъ на ВестиииитЬ

ррайнидршщ
Оь насмЪшка, която все пакъ
издаваше една вжтрешнв трево
га, всички разправяха за иея, sa
— Правдата.
— Я отъ где е дошла тя?
— Казватъ, че се е родила въ
нЪкакъвъ мизеренъ оборъ, въ

П. Н. Янтоновъ

ИЗНЕНАДА ЗА ВАРНЕНЦИ

Мош

съ качества, цени и голЪмъ изборь на дамски, мжжки и детски

ш! вдиша in бързо събиране патистич.доиза него; Нанти-Т p@&f чк®©тн-1!©с ? юни
В©рд©€ютщ-ебу©ки-вълнени
ллатобш-кшмегш
ржк«тиции

Известно е, че землед. про- рономическа помощь, но и на
яслите
— Хайде де, че може ли Прав' изводство е подхвърлено на(дейностьта на кредитните зекаприГигЬ наприродните вли- млед. кооперации и Б. 3. Бадата толкова да се унижи 1
— И при това ходила много яния Често? '«мЬ за няколко нка *а по добри резултати въ
скромно, само съедно просто на»
, . ! . ! ™ МИНУТИ рекол-L случая се налага еднокоорди-,
метало, и боса.
— Хич-ь ти, такава високопос дни, часа или """/е а ко не нирана дейностьта на Дирек-'
тавена личность, да тръгне боса! иГцЪлоТ £ п о з а т а с^цията, Статистиката, Минно*
се има рството, Земледелието и .Дър-,
— И била кротка, тиха, само бла частъ изгубена Като се
гость лжхала отъ нейната уста.
жавн. имоти и Бълг. Центр.
— Е, това не е никаква Правда! предъ видъ, че поминъка на Кооперативна Банка — отде
на
населението
у
насъ
идва
Тя би требвало да заслепява съ
своя блъсъкъ и да всЬва трепетъ отъ това производство, съ коа- ление за застраховка на земл.
съ своята мощь! . . .
страна е тесно произведения. Няколкото стоИ никой не се и размисляше, то отъ друга
тинъ школувани и вещи оце-,
че Правдата не се нуждае отъ свързана не само нашата из- ненители, които прт-снети изъ
груба сила и отъ блъхтящи на- носна търговия, но въобще цъ цЪлата страна има Б Ц- К.
металг.
лия ни сопански животъ, то Еанка еж деятелите които най•
Но кротката, тихата и блага явно е, че значението на земл. добре и бързо могатъ да съПравда раздвижи умоветЪ на вси статистика е отъ особено го- бератъ сведенията за състоя
чки народи и разклати троновете лемо значение. При това на нието на посевите и евен
на потисници и тирани.
Нейните думи шибаха по-остро ложително е.Гщото даннит*. туалните имъ повреди отъ зи
и отъ най-жилавия бичъ търга- които ни дава статистиката за мните и пролетни студове,
шитъ въ храма. Съ нежната си реколтата изобщо, да бждатъ градушка, наводнение, суша,;
ржка тя раздра грубитЪ маски на разположението на управ болести и неприятели. Това.
ма фарисеите и лнцемеригв.
ниците, общесяЗйниците и тър лесно ще се отдаде, особено:
Благата й весть, че всички хо
ра еж равни и иматъ еднакво говците, въ »т скоро време, когато оценителите бждатъ'
право на слънце и въздухъ вее особено следт| некое . неочак подпомагани отъ агрономиче-.'
ха трепетъ и ужасъ средъ тия, вано настжпила стихия. Само ския персоналъ на М-то, на Зе
които искаха да закрепятъ своя при налично стьта на едни бър
мледелието и Държ. имоти. J
та власть надъ робството на дру
зо дадени данни, ще може
гите.
Въ заключение ще добавя,
И затова всички неистово за- правилно да се насочва изно че докле не стане това, ще
крещяха:
са на зърн. храни, организира се борави само съ неизвестне— Да се разпие, да се разпие! прехраната, особено въ по-го- сти, а населението ще продъл
И разпнаха Телото, но Духътъ л*мит* градове и парира спе
жава да плаща скжпо и за
остана да живее.
кулацията.
дълго дань.
Ние преживехме една тежка
Това не задоволи ожесточени
те победители — поне тЬ за та непомнена отт* мнозина съ сво
кива се мислеха — на Правдата. ята суровость зима. Има пов
И, за по-голема сигурность, че
еж я унищожили, решиха да я реди на зимните посеви, осо
Изминаха и не се връщатъ
бено на ечмика, а следъ това
погребат*.
Изкопаха трапъ, заровиха я,на- на пшеницата. Ржжъта остана вече старите хубавя и бла
трупаха тежки камъни върху Нея почти незасегната. Но какъвъ гатки времена. Проблесва на
и поставиха силна стража, да я е размера на тия повреди, то мрачния човешки небосклонъ
пази.
Но, въпрекч това, тя възкресна. чно никой ке може да каже надеждата за възкресяване и
Защото Правдата • Духъ, а Ду Спогедъ едни 30°/#, а споредъ възцаряване на истината, пра
хътъ не може между стечи да се други 50 — 60°/о за пшеницата вдата и любовьта между хора
обкове, нито съ стража да се и до 90*/о за ечмика. Произ- та, за да изчезнатъ отъ чо
опази.
И. Н. Волний ходящо отъ това наблюдава вешкото сърдце, умъ и духъ
се следното явление. По рано завистьта, злобата, отмжетиСтефанъ Савовъ
презъ м. декемврий се прави телностьта и клеветничеството,
ха постжпки за намаление из Днесъ ние сме силно при
носното мито на зърнените вързани къмъ външния бле'
въ Вари. о к р ж г ъ
храни, презъ м. априлъ мел съкъ, тъй както за Възкресе
На 28 Априлъ, Връбница, ничарите, за да се противопо-1 ние Христово се обличаме въ
се състоя въ Варна IV тата ре ставяли на търговците, настоя-1 нови одежди, палимъ големи
довна годишна сбирка на На ватъ за базмитенъ вносъ на СВ-БЩИ, удряйки се демоничесродните читалища организи пшеницата. Н а стоковите ки въ гърдите декларираме
рани при Варненския читали- борси по-раио предлагания го че сме истински последовате
щенъ съюзъ.
леми и. липса на купувачи, ли на Христа: да обичаме бли
Млади и ентусиазирани чи сега — обратното На малките жния си, да му помагаме и
талищни дейци, проникнати борси сега царува мъртвило, прощаваме, а въ нашия вжтдълбоко отъ важностьта на обяснявано, Г земледелците решенъ м и р ъ подхранваме
работата съ която се нагър оставяли зйТввит'» да гн про- жестскостьти, егоизма, злоба
били самоволно и безвъзмез дадатъ следъ харманъ. Сума та, ехидностьта и клеветни
дно, и вдъхновявани отъ вели тоха голема, суматоха раздух чеството, като никому не про
ката мечта да видятъ своя на- вана цари, защото никой не щаваме, никого не съжелявародъ напълно просветенъ, се може да каже -колко еж запа ме и правимъ краткия човеш
събраха за да видятъ до кждв сите въ търговските складове ки животъ труденъ и мжченъ.
еж стигнали въ своята рабо и колко въ селските хамбари. Годините текатъ, прогреса
и да начертаятъ своя пжть Сжщо така никой не знае кол
Най добре уредената пивница въ града. Комфортна | та
въ пъленъ размахъ, едно
за напредъ. Пионери на прог ко е необходимо за изхранва епокол-вние
следва отъ дру
мебелировка. Изрядна чистота.
I реса, борци противъ тъмннт-fe нето на населението до вър- го такова, се
но въ човешката
сили иа най-страшния наро- шидбата.
,
мизерна душа клокочатъ най
деиъ врагъ— невежеството, Т-Б
Крайно време е и у насъ да ниските инстинкти безъ да се
ВСИЧКИ НАПИТКИ И ЗДКУСКИ
| вършатъ своята работа без
се организира бързото съби е направило нещо да се зажи'
шумно.
вее съ любовь, прошка, заб
Варненския читалищенъ съ ране на статистически данни вение и съ искрена редость
за
реколтата,
особено
както
юзъ образувачъ само преди 4
да си кажемъ:
години отъ нЪколко читалища това и no-rope споменахъ, вед
нага
следъ
некоя
природна
„Възкръсна правда»
бързо се разсраства и засил
за елегантни мжжки костюми, европейски и бъл»
т
г
,
и с т и н а т а и" т о
стихия.
i
ва и днесъ брои въ своите
гарски платове, винаги предпочитайте
редове 100 читалища съ общо Отъ тукъ ще дойде до голЪ- бовьте*.
ма степень новата насока, ко
Б. Вакжвчиевъ
6,000 члена.
ТСледъ освобождението, мал ято требва да се даде у насъ
ко бЪха носителите на чита не само на обществената аглищната идея, анемични бЪха
народните читалища до кол между народа и неговата инкото ги имаше, но последни телегенция.
(ул. „Царь Борисъ № 16, Варна)
те нЪколко години новите ус Но грамадната часть на бъл
ловия на живота ги извикаха, гарската интелегенция е глу
Известенъ на почитаемото гражданство съ своя
както н-Ьвгв, на дейна спаси ха още къмъ зовътъ на народ.
та акуратность и естетика при изпълнение на
телна работа.
читалища да дойде средъ на
поржчкигЬ.
Читалищата не еж само ме рода и отъ трибуните които
ста, кждето се четатъ книги, еж издигнати при всеко отъ
Съ почитание: ЯРШЯКЪ ЗЯКЕЯНЪ
списания и вестници, както техъ, да му дадатъ своите
мнозина още мислятъ, но те знания, да окрЪпятъ неговия
еж народни университети, ко духъ и да засилятъ вЪрато му
гПЖШ
ито работятъ да се създаде у въ неговото бждъще. Народа: |—
—
българските граждани и гра чака своите интелигентни си [ в О О Г И I б О О Г И б В Ъ
жданки повече човечность, нове да дойдатъ при него.]
на ул. Гургуяята № 3 Чието кафе сурово пе
повече общественно съзнание, Чрезъ просвета и знания той}
yj|
ШуМвНСКа
чоно и ежедневно чукано.
повече просвета.
търси пжть къмъ по добъръ!
Винаги пресни чай н к&кво.
Читалищата трЪбва да ста- материаленъ и по смисленъ
натъ обединителното звено д уховенъ животъ.
шашшштшшяттшшштятшттттттшшташшитх

©ДвЯ£1® безброй още потр-Ьби
ще намерите само въ Модния и
Елегантенъ магазинъ на

Георги Я.Бошнаков
ул. Ц.-Борисъ 12. Телефонъ 128.

карвдбрмй
И

I

положението ни, иначе ще
отиде и гардиробъ, и декори,
и реквизитъ и велчко, за да
се измъкнемъ отъ хотела, го
стилницата, печатаря и Варната
(Театрални спомени)
Ви. . . и ми бутва въ ржка
Време — преди около 15 — ставлението се отлага за утре чашка съ сливова. Сядамъ на
16 год. Пристигна въ града ни вечерь. На другата вечерь — масата, а Манасий — ядосанъ
Съвременния театръ" на Ма» сжщия резултатъ, съ изклю „по актьорски" започва: „Не,
т а й Н к о к о м о в ъ на госту чение само на увеличените Варненската публика не е те
ване съ новата си репертуар „гратиси". И нея вечерь сж атрална; не е културна, няма
на пиеса „Подъ новото иго", що се обяви „отлага се", аз въ Варна интел^енция, за Вакоято овяви на следния день неопределено време.
ненци — дай имъ Ибишъ-flra"
въ Театъръ „Ранковъ". Вече- Минаха 2 - 3 дена, но афи и пр. пр.
рьта на представлението — ши изъ града за .Подъ Ново
Бай Матю пъкъ, — отъ дру
театъра празенъ. Надникнахъ то Иго" нтзмо, а артистите ре га страна, нЪкакъ си тъй —
въ касата*— гледамъ въ пла довно си посещаватъ хотела, „нервно" — цжка съ уста, дона половината места зачеркна гостилниците, бирариите и пива си сливовицата и си бър
ти съ червенъ и синъ моливъ. сладкарниците Само „Матю", бори: „азъ затж си казахъ —
Разбрах съдъжанието му: 20— не се вижда изъ града. Като Варна не ни требва — да не
30 билета продадени съ пари стари колеги, хайде рекохъ си отиваме —- тамъ провинциал
и „гратиси" (съ червенъ мо да му напрвя визата въ хоте ните групи винаги еж загазливъ) и 80—100 места зачер ла. Огивамъ въ хотель „Пре вали и еж се удавял» въ мо
кнати — „ужъ продадени" (съ лавъ" и го заварвамъ въ ед- рето, но кому ще разправяшъ"...
синъ моливъ). Пристига Матю на стая заедно съ Манасий на (къмъ менъ:) „Сега пакъ ти ще
Икономовъ - „нещо" говори J „ракж — кефи", но тъй некакъ спасишъ положението, иначе
съ касиера, влезе въ сцената си . . . "неразположени" — пари ще трЪбва да тьрсимъ въ
и изяезе, а следъ него арти {позамислени*. Посрещатъ ме заемъ и ти поржчитель да стаста .МакасиЙ" обяви че пред- съ думит-b: „Драгий, спасявай вашъ. Гледамъ работата ста

ва по-сериозна, особено като
чухъ думата „поржчитель" и
всичко, като ли ще се струпа
върху главата ми „отъ колегиалность". Думамъ си. азъ
едвамъ изплатихъ на гостилничара Бай Марка поржчител
ството за дългътъ на трупата
на Рози Попова, сега ще треб
ва да се вкопча и въ друго
поржчителство . . . Помислихъ
малко, изпихъ набързо още
една сливова и... отсекахъ съ
думите: „хайде, обявявайте за
утре вечерь, за трети пжть,
„Подъ новото иго", а за пуб
лика—не е ваша работа — азъ
гарантирамъ пъленъ салонъ и
следъ тия думи си излезохъ.
Следъ об-вдъ, на пжть за
пощата, чета афишите: „По
желанието на публиката —• за
трети пжть — „Подъ новото
иго" — за последенъ пжть!""
Влизамъ въ пощата и подавамъ следната; телеграма:
,До негово Величество Царя
въ Евксиногръ.

Христови праздници

Qpfextf, Qp&xn, OptXK
ще нвмЪектеК«38Нпъшкв1 ЕКСТРА евмопви

МОСТОВЪ Тс11ШШ(вТЬ

Тешъ йслу срещу хвпитЪ (бивша кръчнв
на Анг. Славовъ)

?Най-финни парфюми*
пулри, сапуни, кремове, одеколони при

„ТУТЯНКЯМЕНЪ'
за банния сезонъ, клонъ при
Морската градина съ ОШБЛЪ
БАНСКИ КОСТЮМИ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

<

Художествемни кертиии
Ненадминато до сега въ изкуството постижение, при
стигнаха въ к и м ж в р н и ц а „ О б р а а о в в м и е " ул.
„Царь Борисъ* 19, коато единствена въ града държи
рекордъ съ постоят-я си склвдъ на всичко художе
ствено: картини, картички, рамьи, ввзи, ствтуйки брон
зови и порцеланови и др. Изрвботввтъ се съ вкусъ

и разни ранки за картини и портрети.

ВЕГШРИДНШ ГОСТИЛНИЦА
(ул. б Септемврий-бившъ „Старъ

Боръ" идеално чкетз и здра
ва хрги». — и ™
ft

ЕШНЕДЕИЕ
0ГОЕЯН0 ЧЕРНО СЛИВЕНСКО ВИНО

Закона за

МАГДЗИНЪ „ К А М И Л А "

даервни

ГР. ВАРНА

БЕЗЪ КОНКУРЕНЦИЯ

народното f
здраве

I

ВЪ

§ |

съ в-врность на традицията и реноме за чисти на
питки, пресни закуски, отлична кухня

модерното крояческо ателие на

и всички други
закони при

ПИВНИЦА

СВЪТЛИГБ

тш®^шшшзтт¥ч$?ш^шшш1

Аршакъ Закеянъ

4И Ч©

Гордость и слава на Черното море приветствува
СВОИГБ многобройни клиенти и имъ честити

I Пивница
|
(

юбители на модата!

f l

•»

П

ШЕ1КА («

£7. В!€ШЕВЪ

НВ

Най-голЪмъ изборъ отъ албуми, картички,
прочитни книги и разни книжарски артикули
Едкиственна в ъ града книговЪнница за
1§8

всички видове подвързии.

Ваше Велиьество,
знвти граждани.
автомобила исфуча. Заоби»
Стария ветеранъ на театрал „Наша милогть" - въ канцела лиха ме Матю, артисти, rpi*
ното искуство въ България г. рията си, въ това време, е въ дани и на въпросите имъ-р
Матей Икономовъ гостува въ напрегнато очакване и вськи шигелно и гордо отговарям
Варна съ трупата си и утре момантъ ч*ка изненада отъ „Довечера г-да Царя ще пр
вечерь ще представи въ театръ двореца съ „ н е щ и ч к о " ежтетвува въ театъра". „Мать
Ранковъ новата пиеса: „Подъ Следъ малко врЪке телефона бързи разпореждания" — Ре
новото иго". Честь имаме да заънл и гласътъ на Матя се тичватъ се артисти насамт»
поканимъ Ваше Величество от чувв: „бързо идвай ~ адю нататъкъ, азъ пипвамъ тел
имгто на театралния комитетъ танта на царя пристигна и те фона и давамъ окржжни тел»
н» Варнен;кия театръ да при- чака въ сладкарницата". Ска фонограми до Окр. Управ
ежтетвувате. Председатель на чамъ отъ стола, иехвръчвамъ витель, Градоначалника, Км1
Комитета: П.П.* Козиеотъ т«я отъ канцеларията, качвамъ се та, Началника на гарнизон
впеграмш връчвамъ на Грпдо- (за по-голЪма официалность) редакциите и др. съ две
началнина и Кмега аа сведе на първия минувающъ фай- ми: „Въ тоя моментъ адюта^
ние и на Варненските еже тонъ, минавамъ край театра, на Царя пристигна и ме у»!
дневни вестниця — за хрони- нагъвамъ отъ гардироба теа доми, че довечера Царя W
киранв, при звглявие: „Утре тралния рединготъ и се истръ- приежтетвува на предсталвй1
вечерь Ц«ря вътсатрана пре- свамъ предъ сладкарницата, нието „Подъ новото иго". М<
д:тавлението „Подъ новото Слизамъ важно отъ файтона, ля Вашето бързо разпорел
игс".
ржкувамъ се съ адютанта и дане."
На д^уги! день сутриньта, вржчвайки ми банкнота отъ
Часътъ е 3V2 сл. обедъ. Гя
предъ сладкарнищ „Мари- 500 лв., ме запитва: „Вие сте дамъ пожарникари въ и. првя
новъ", и «ата е отворена и г. Председателя на Театрал Театръ „Ранковъ" поставя!
Бай Матю седн»лъ до нв! п*е ния комитетъ? — „Да*. „Моля, гербови и трицветни знаме*
си, нЪкакъ тъй предозоленъ
.
»,Н. В. Царя благодари за пока' по нареждане на Кмета. Кон!
сутрешното кафе и важно ва-ната — нека бжде запазена' стража започна да циркули^
жно „по актьорски" поглежда една ложа". Пакъ ржкуване, |па ул. „Царь Борисъ*; П<*|
и поздравлява минаващите по.'поклони 2—3 пжти „мерси" и цейски пристави и стражар if

Варненски Вестникъ на Вестниците

Брой 7,

' _,-

tosss^*™

Жилище и родина

1 щ ||р fjjiunl

Стр, 3

Д-ръ fl. Д. Скорчевъ

Гения на медицината
Пти да ^аалоиюош

Чогато турчина има пари - грозно върху нашето п л е м еколп,л
,^"М/я»С||^ Л ^ л а а д в я а
|!ма си още една жена; бъп- обезвери народните маси. И nspt4 *
и е» молитвата си
шна строи кжща. Така каз- първия повикъ б-в - дайте
%nmun
._ Яя и,
u. unw.
Още до пргди петдесеть го- халното откритие на великия
| народа и така е. Ние бъл- подслонъ на бездомни и обез- "~„ иаша
штЪ немаме конкурентъ въ домени! Подъ него ще С Т И Х - J 0 ^ " * ' * w . ° •и в• ' •а ш ш а я в дини человечеството стоеше англичанинъ Дженъръ (1796)г.
безпомощно спрямо почти вси-| —ваксинацията — тази шарка
^емежа да имаме своя соб- натъ и страсть излъчъ иТам
всиН ™ ^ ^ * ° аана
/ * «само
ча
чки заразни болести. Опусто-^е вече почти не позната бо|.ена нжща, своя стреха. Та- чки рушителни прояви.
*1щджв
яа
<**
'
'
шителни и чести епидемии от.есть въ културнитЪ страни и
черта; толкозъ характерна ще се плете връзката, която \шата на живота
чума, холера, днфтерия, отъ е на пжть напълно да се из
Живот*,
бжци
благословен*/
i благородна и благотвор- наново ще свърже бащата съ
петнистъ и коременъ тифъ и корени.
* *
ь Защото само .подъ бащи- смемейството, гражданина съ
още много други косвха насе Бесътъ—най безпощадната
От*
червената
изпъстрена
*
га собствена стрЪха вире- родината. И така се даде
лението на Европа и на оста отъ всички заразни болести > семейнит-fc и граждански отдушникъ на едно голЪмо е* черня точици мантия ка налия свЪтъ.
калинката
до
пурпурната
ман
който по рано вземаше много
5родетели, защото жилище- зло, което бе залЪло душите
Призракътъ на сторжкия жертви, стъ 1885 г. насамъ,
тия
на
царя
..
.
е най-здравия стълпъ на на народните маси. Настана
отъ синитя очици на син- моръ непрестанно висеше над когато знаменития французинъ
Ьодното благо. То дава спо- миръ въ тЬхните души.
чеца
до синитя очи на Мада- измжчения човешки родъ.
Луи Пастьоръ откри своята
адъ уютенъ подслонъ на Обсегътъ на това явление
До края на 18 .ст. люти епи метода за предпазното му
лека
...
«орени гЬло и душа, тамъ социално не спира тукъ. То
отъ едра шарка вър лекуване, днесъ е вече край
|коватъ първите халки отъ нзси грамадни спестявания и отъ плача на мушитрънче-демии
луваха
между децата и грабе но редко^ явление дори и у
тата
предъ
змийския
сьсъкъ
дигата на семейнитЪ и гра- За община и за държава, какха
съ
стотици
хиляди жертви насъ. Той е изкорвнъ уиищодо
сьлзат/ь
на
робитл
.
.
.
ански добродетели. И за- в и т о никоя финансова теория
изъ
т-Ьхната
ср-Ьда,
като оста женъ въ Явстралия, Янглия,
вредомь
се
люллять
и
раз
I то» стремежъ на българи- не е въ състояние да даде.
вяха
на
пощадените
или обе Дания, Швеция и Норвегия.
ливат*
вшлнитп,
яа
живота...
.'да има свое жилище е бла- Защото държава, въ която гразобразено
лица
или
другъ
нЪ- Презъ 1894 г. славния гер
)Кялотъ
блаи
благословени
Ьоденъ: той нсси въ себе жданите еж собственици на
кой тежънъ неджгъ.
Вредомь
жвьни
и
се
разнася
ученъ Берингъ даде
зародиша на най-чистото * с в о й домъ и дворъ не харчи несмьлкаемата симфония на Екипажътъ на Колумба се мански
на човешкия родъ лечебниятъ
долюбие.
(лишни средства за затвори, живота—буритп и влтроиетлзавърна презъ 1493 г, отъ Я- предпазенъ
сврумъ противъ
(Бездомника е неспокоенъ болници и лудници; не хаби я ятят» в* неспирния си ле мерика носещъ ледно съ изо страшната дифтерия.
аби еж връзките му съ родъ сили въ укротяване на пакост- тежъ отъ полюсъ до полюс*, билното злато г,*единъ новъ Въ последните години(19/3)
година и леко се подава на'ни прояви на съсловенъ анта- в%лнолиишщияиь океани и мо
бичъ за населението на Евро американците Дохецъ и съпру
течени* разрушителни и па-' гонизмъ. Нейните синове, ро- рета, я поемать — призвеаряи-па — сифилиса, който въ пос зите Дикъ ^приготвиха лечернн. Налага се следоват. да*дени подъ бащината стр-fexa тл планински веряги я отна- ледващите години съ свирепъ бенъ предпазенъ серумъ, кой
подържа и подхранва чув-' расли подъ грижите на довол сять въ човлшкитл сьрдца, а бесъ обхвана романските стра то съ успехъ се прилага про
ното на стремежъ къмъ соб-' ни родители, привързватъ се времето я тактува ваковгьчно..ни и .после останалите части тивъ коварната скарлатина.
JHB страха у широките на-]къмъ семейството; обикватъ Живот*, бжци благословен*]на стария светъл
Смъртоносните по рано тидни слоеве, за да се засили родината си. Те еж най-доб*
•
Въ древните времена прока- фусни епидемии, които взема
*
"ивързаностьта къмъ семей-'1 рите защитници на отечествоЦвлтя и сълзи, сълзи и цел- зата опустошаваше цели поее- ха по-грамадни жертви отъ
SOTO, обичьта къмъ родина- то, най-яркитЪ родолюбци.
тя
— верлд* тяхь се ражда лища, нанасяйки отвратителни най жестоките войни днесъ
Община и държа требва' Нека пазимъ и крепимъ тоя
човгилть,
тл еж цветя блюда поражения на засегнатите отъ съ успехъ предотвратяваме
!1 подпомагатъ бездомните цЪненъ култъ на българина
чрезъ вакциниране по методи
на
везнитя.
на живота му и нея
5Ъдни за да се подсланятъ* и къмъ своя домъ, за да се креМаларията е върлувала въ те на Пфайферъ и Колле дати
mv
нажежават*
цлттята,
ту
подъ своя. стреха. Войната .'пи и култа на обичь и прегрозни разм-ври въ Египетъ и ращи отъ 30 години насамъ.
с*лзитя..
I своите ужаси, изсипанинай-*данность къмъ родината
е попречила на фараоните да Противъ брусници, петнистъ
Найсетне,
верлр*
обкиченъ
шямяамигаеявв
швттявювявятаттяатвштат с* венци отъ цвлтя тече** прокопаятъ канала, С1вдиня тифъ и др. ний можемъ да се
и
оргеенн от* неудържим* поващъ Червено съ Средиземно предпазимъ чрезъ инжекции
ток* сълзи, слагат* човпкавъ море— мечта оежществена съ съ кръвь отъ токущо оздравели
I
Суезкия каналъ въ 1869 г.
академия
Ний днесъ знаемъ какъ да
за нашата пяакета
гроба.
Lib решение на управител- Хората постоянно се оплак- Христос* блше н*рвия вра- Неизброими еж жертвите въ се предпазимъ отъ чума, холе
те комитети на разните му- ватъ, че времената еж се мно винаръ, който поля с* кр&вьтаминалото, които човЪщкия род ра, етанусъ, антраксъ, змийска
е давалъ на неукротимия бесъ отрова и много други.
кални;' сдружения въ столи • го ИЗМ-БНИЛИ и еж станали не си цвптята на живота...
на
Ний знаемъ какъ да водимъ
>)та и въ града ни се основа поносими. BctKH се оплаква Живот*, бжпи благословен*! разните епидемии.
уаимална федерация, сжщо отъ дъждове, студове,
Брабанцио. Яла человечеството въ пред успешни борби съ маларията,
смъртно примирение безпо която въ културните страни
<ляща издигането и широка- прахъ и горещини. За утеха
мощно е стояло предъ стра- почти вече не сжществува.
пропаганда на родното ни нека послужатъ нЪкои стати
хотите на епидемиите й е тър Ний разполагаме съ средст
зрчество. Федерацията даде стически данни за климатиче
сега два популярни кон ските условия за нашата пла иаъ живота на Христа село спасение въ храмовете ва да лекуваме сифилиса и да
и свещените гори.
го откриваме чрезъ ВДсермаете, въ които б-fexa застжпе- нета:
До днесъ еж снети множе Презъ тези дълги векове новата реакция и тамъ; дето
, въ no-големата си часть, 52 на сто отъ земното къл ство
филми посветени изклю човЪшкиятъ родъ не е можалъ по-раншната медицина не го
й-новите творби на нашите бо е покрито съ облаци. Яко
на живота ма Исуса да се добере до истинско раз дори и подозираше.
I
'мпонисти: П. Стайновъ, FKn. на друга планета живЪятъ хо чително
Христа.
Но
тези филми биране на причинностьта и
Дори и за туберкулозата]
гьстевъ, Я. Букорещлисвъ, ра и-погледнатъ съ телескопъ като «И. Н. всички
И.", „Животътъ естеството на епидемиите. французкиятъ ученъ Калметъ,>рфовъ и др., а отъ оркест- къмъ земята, никога не ще по- и далата наЦ. Исуса
Христа", Те еж били за него прояви на ни посочи многообещаващия
лните! П. Чайковск", Ф. Мен искатъ да дойдатъ при насъ „Царь на царете" и други
се свърхестест вени сили, отда свой методъ аа имунизиране
^сонъ, Дворжакъ и др. Кон- понеже облаците ни обвиватъ отличаватъ съ своите техниче
Ьтит-в бЪха добре посетени съ една твърде мрачна покрив ски съвършенства; те обаче, вали еж имъ телеологическо на новородените чрезъ лесно
значение — ужъ разлютеното достжпна вакцина.
програмите добре изпълне- ка. Оплакваме се, че вали мно
лишени отъ онази-мистич божество е npaui,aAo моръ и Наистина, модерната здраве
J Това единодушие между го дъждъ. Да не забравяме, еж
на религиозность, съ която е наказание на самозабравили опазиа наука не е още всичко
шите музикални сили въ обаче, че 93 на сто отъ всич пропитъ
на Богочо- те се хора.
постигнала. Още много мжчзда е похвално и желано отъ ките дъждове падатъ въ мо века. Тазиживотътъ
религиозна
най- Тъй беше въ миналото.
нотии има съ които ний ще
Тлото гражданство. То ще из- ретата! Прахътъ, който поето малко звучи въ филманота
„Царь
Днесъ нашето положение требва да се справимъ, още
1Лни своятъ дългъ съ голе- янно re намира въ въздуха, от на царете", за който американ
I достойнство, ако изненада нема една пета отъ слънчева ците дигнаха толкова шумъ спрямо епидемиите е изко- много пречки, глввно отъ па
рично естество спъватъ нейна
•жданството съ единъ по- та топлина. Требва ли тогава напоследъкъ, и който се оча ренъ променено.
^упенъ концертъ, въ който да се оплакваме отъ праха ква съ такова нетърпение на И днесъ върлуватъ епиде та успешна работа.
мии, и сега заразните болести
Но онова, което отличава
; се даде место на съвмътт- презъ летните горещини?
всекжде.
Филмътъ
е
приготвзематъ големи жертви.
съвременната, научната меди
1 участие на хоръ и оркестръ
венъ въ духа на заглавието Яла ужасите на предишните цина отъ метафизичната на ми
[и пъкъ чисто намерна муси: отъ личностьта на Христа времена еж ни вече отдавна не налото е, че ний днесъ сме на
ка.
отнетъ Богътъ, а е останалъ познати. Броятъ на епидемии правъ пжть, ний откриваме и
Червеното стъкло ускорява есамо
човекътъ.
те съ които ний все още не изучаваме причинителите и мо
растежа, а виолетовото, го за
бавя. Подъ червеното стъкло Отъ многото опити да се можемъ да се справимъ, силно жемъ да биемъ епидемиите
нашата скромна музикална мимозата расте 15 пжти по- приготви филмъ, който да пока намале, страшните чуми и хо- право въ главата.
Цтеретура се обогати още бързо, отколкото подъ виоле же сжщината на. божествено лери вече нематъ достжпъ въ Сегашната наука отъ 50 го
то Христово величие, за най- цивилизованите страни.
дини насамъ ни е набелязала
единъ цененъ приносъ —- товото.
сполучливъ се счита израбо- Ний днесъ познаваме изтън- правилните насоки на нашата
бумъ отъ солови песни, съ*
ржащъ: 1. Китка т и па- Пространството което заема тениятъ отъ италиянската фи ко причините на повечето за борба съ епидемиите. На ид
„Синесъ-Рома" филмъ,
ко- разни болести, ний знаемъ тех ните поколения остава да раз
.
ю, Ламе; 2 , Хайдушка пустинята Сахара, е 40 пжти рма
к е и ь N 9 1 и 3 . Що ми по>гол%ма отъ територията на " т о Д° скоро ^се пазилъ ^въ ните жизнени условия, ний по работятъ днешните методи,
Сикстинската "Капела
- -при-- Ва
" - знаваме пжтищата, по които да ги опростотворятъ и да ги
i д о х о ж д а ш ъ и Коня България.
тикана. Филмътъ се нарича те достигатъ до хората.
направятъ достжпни и масово
1§МЪ — композиции на по
етия нашъ народенъ компо12 милиона кръвни гвлца „Исусъ Христосъ" а съдържа Днешната здравеопазиа нау приложими.
нието му отговаря напълно на ка разполага съ средства и ме
И не е далечъ въжделеното
стъ Ял. Кръстевъ. Всички тежеста само единъ грамъ.
заглавието му. За приготвяне тоди за у спешна, борба съ по и светло бждаще, когато чоI творби еж одобрени отъ
*
вешкиятъ родъ ще се отърси
рикчлния комитетъ при Бе- Птиците презъ зимата за- то на този филмъ Папата е вечето епидемии.
инската грамофонна фирма гинватъ много повече отъ жа далъ всичи необходими сред И ако народите изразходва отъ страшните епидемии кои
Idor и изпети на грамоф. жда отколкото отъ гладъ илч ства. Следъ снемането му, ха повече средства за борба то еж се впили въ неговата
обаче, Папата не позволилъ съ заразите отколкото за свои снага и ще може да се отда
очи отъ нашия съгражда- студъ.
прожектирането му предъ пуб те взаимоизтребителни войни, де, здравъ и жизнерадостенъ,
^ъ, камеренъ ггЬвецъ, Ял
*
ликата. Едва напоследъкъ много отъ епидемиите биха съ всички свои сили и съ новъ
|аевъ, придружаванъ на пиСпоредъ в-врването на мо той се съгласилъ да даде раз изчезнали отъ лицето на земята подйемъ за своето благоден
» отъ Панчо Владигеровъ. хамеданите,
два ангела следъ решение за снемане на някол Такива примери за изкоре ствие и култура, за разкройщите пъхни имахме случай смъртьта изпитватъ
покойни ко копия отъ него, а самиятъ нени епидемии ний имаме и ване световните тайни.
чуемъ въ нЪколко радио ка за неговите грехове.
оригиналъ ще остане и за на- отъ най-ново време.
Нека съ тези светли наде
щерти отъ Виена. Най-сил
впечатление еж направили Печатница Н О В И Н И е предъ въ Сикстинската Капе Тъй, до преди 130 год. едра жди посрещнемъ светлия Be|менатите композиции съ снабдена съ най-модер ла. Главните роли въ филма та шарка беше чумата по де ликъ-день!
ятъ ретмусъ и оригиналенъ ни биквн и орнаменти. се играятъ отъ Леди Гисъ (Ма цата, които даваха ежегодно
рия) и Лането Новели (Исусъ). грамадни жертви. Следъ епо- Печатница Новини, Варна
•мпаниментъ.

Акционерна Банка

„НЯПРЕДЪКЪ"

въ борба съ епидемиите

феенсквта

щьтит

Основана 1807 год.
Капитааъ и pesepott 15,000,000 пв.
Централа въ гр. Ллввенъ
Клоиово: София, варна и Чарв.-Врвгъ чяенъ
на Централната банка на Бъкгарскитъ про
вмнциалии Ванки
Приема влогове гю най-износни лихви и условия. Детски
спестяв1няя съ металически касички. Имършвя в«:еквкеи
банкови операции. Кореспонденти въ векчки грвдовв к поголеми села въ Царството. При клона Варна специално

уредена елхжба за продажба на храни, варива и мас
лодайни семена на комисионни начала при
иайивносни условия
Варненски клонъ •- ул. Цвриградъ 1.
Магазинъ ИОВКОВъ и ЖЕЧЕВЪ
срещу хот. Парижъ, разполага съ най-голекъ ксорт^ментъ отъ финна . галантерия и всичми вкдоже
щ|пки.
. Представители на шапни ПЯНЙЦЯ.

Книжарница Д. ДИМИТРОВЪ
теяефонъ N9 404

Любители на музиката!
търсете цигулките, китарите и мандолините
•t1

РОДИТЕЛИ! привикнете Вашите деца да четатъ, като ги заинтересувате съ евтините
книжки отъ по 1 -— 2 лева.

Малко статистика

В. ВИЧЕВЪ & П. ПЕШЕВЪ
уп. Гургулята и Вургазка. телефонъ 206
ВАРНА

Колониални стоки, кашкавалъ, сирене, хамсии
,. •'
цариградски и други.

Търговско Акционерно Дружество

„Искокашвели"
Манифяктура и памучни прежди не едро
ВЯРНЯ, улица Габровска № 12
СОФИЯ, ул. Царь-Борисъ № 143

Вегетарианска гостилш
„ВЪЗРЯЖДЯНЕ"
(ул. 27 юлий, № 22, II етажъ срещу „Св, Никола)
Строга чистота, приятна
обстановка, чиста и здрава храна
На предплатили 20а/о отстжпка. Дава храна и за домовете

Ашкшш е тмтт нзшш
:; Вашлъ Раймовъ ::

И1И. ШП

Шт отъ ш и Ш

I

р е н о н 8«I

има всички видове

първокачестве-

ни колониални стоки и винаги
пресни деликатеси

Х.Парсехягзъ &Г.7&кверянъ
Магазинъ „ЗВЕЗДЯ"- Варна
срещу хотелъ Лоидонъ

Всички видове бои за здания, стъкла,
рамки за портрети, безиръ и др
Сладкарница „ПЯРИЖЪ"
Д. МАРИИОВЪ - ВАРНА
улица „Преславска", № 29, телефонъ № 489

Винаги пресни шоколади и захарни
изделия.

=
3

ВИШШ^ОРЖТГ1Ш1^ЕШШВ1В
Нолониаленъ магазинъ ,,ОВЦА"

f бели ржнавици, предъ те- ТИСТИТВ" — Негово Вели- театра — препълненъ отъ пуб- стите, при най-голямо разпо тей Икономовъ отлетяха съ
ра бързо приематъ нареж- чество Царя! и — решавамъ:'лика, чрезъ нетърпимо ржко- ложнние на духа откриха за трена за гр. Провадия, дочу|НМя отъ г. Градоначалника; бърза изпращамъ бележки до'плескане и тропане—се очак-, весата и започнаха отложеното вайси се отъ многобройните
ул. Преславска № 37
,енната музика, съ магареш г. г. чпеновет-fe на почетния ва откриване на завесата. На'два пжти „Подъ новото иго". изпращачи, радостните имъ
Съобщшва
на
многобройните
клиенти, ie му пристггка си каручка, пренася ин- театраленъ комитетъ при Вар-jсцената се бие за 5 пжтьзвъ-1. . .
ntcHH и викове: „да живЪе _ наха пресни сирена и нашкавали.си
Първок!
ч. колониални стени _
рументите си въ сжщия те ненския театръ — г. г. Ради неца — но представлението не] Представлениетоблагополуч- Царя — нашия спаситель" —
ръ; двама артисти тържест Василевъ, Георги Железковъ, j се започва. Всички, въ напрег-|но се свърши, гостите любез- «да жив^ятъ членовете на Варво носятъ (презъ Мусалата Боянъ Смиловъ, Никола Сте-^нато състояние очакватъ Висо-|но се изпратиха, публиката за- ннкския театраленъ комитетъ",
,?sa по-голЪма реклама) по фановъ и др. съ молба вечерь-. чайшитЪ гости. Часа е 9 безъ почна да изпразва салона, а — „да жив-fee нашия истински
jera на Н. В. Царя и черве- та на BCfexa цЪна, да при-ИО минути и изфуча предъ Бай Матю и артистите разти- колега—„виновника" на всич...
f кресло — взети на бързо ежтетвуватъ въ театра и то театра дворцовия автомобилъ. чали се съ засмЪни лица въ и по-вече гласове не се дочуха...
на ул. Преславска № 22, има голЯмъ
[> фотографа Захарий Жей- официално, — за посрещане |Слизатъ а д ю т я н т а и е д н а бирария „Кристалъ" бързо при- трена изчезна отъ очите ни.
склад
на музикални инструменти, грамо
рт»; въ „Ранковата ложа", на Царя, а за да гарантирамъ| п р и д в о р н а д а м а , ржку- готовляватъ банкетъ на офип. П.
фони, фотоматериали и очила.
упа пожарникари поставятъ техото приежтетвие, изпратихъ ватъ се съ официалните вла- циалните власти и членовете
•алми", а при входа й — имъ и .гратиси билети"
1сти, а ний приемаме чрезъ на театралния комитетъ, при
(Паиииа; вестникарчетата кре Часътъ е 8 вечерьта — ка-'ГБхъ извиненията на Н.В.Царя, благосклонното учаетиа на г.г.
ел» по улиците: «довечера сата на театра затворена и се]— че по неразположеность не хотелджията, гостилничаря и
>ря въ театръ .Ранковъ' на лепи предъ нея обявление:.можалъдаприежтетвуванатеа- печатаря — вечните кредито комисиона-прадставител
има винаги прасна и солена морска риба
*одъ новото иго", а тамъ — „всички б и л е т и л р о д а * тра. „Матю* ме бутва по реб ри на артистите.
ство - експедиция
/сладкарницата „Мвриновъ" дени* 1 . При входа на театра рото — да заведа гостите въ
и полицей-'
царската
ложа,, той
tao» — Бай* Матю Иконо-Градоначалника
....„ ,.,.«..,.
-,.-.. градостенъ
-„
На другия день, по мое хо
Г-„
ч
г
)•*-, Манасий и Касира, не ски пристави — въ празднич- и тържествуващъ , , Ч в ц е л ь датайство. г. Началника на гар
улица 6 Септемврий № 26
|гатъ да смогнатъ въ бърза-' но облекло, до тЬхъ Кмета, ТЯ е ЛОСТИГНата" — избег- низона нареди да се даджтъ
на
продажба на билетите. Въ задъ него — шпалиръ нареде- ва бързо на сцената — за за- 2 дневни представления за
* най-тържественъ за арти-'ни: почетния театраленъ коми •' почване превтавлението. Пуб- всички войници, прихода отъ Commission -Representation
(а иементъ, азъ, доволенъ отъ тетъ, начело на Матю Йко- ликата отъ партера, предпола които още по-вече оправи смЪтима винаги първокачественни колониални стоки
Expedition
I успехъ, обмислямъ плана номовъ и наша милость «— гайки, че царя е пристигналъ кит-в на артистите и вечерьта
и финни сухи закуски. — Цени конкурентни.
,; по тъжеервеното посреща- в ъ официални костюми и|1 въ ложата на става крака и бур- последните начало съ своя люПосетете го да се увврите
i| на „ с п а с и т е л я на ар*'съ букети въ ржка, а въ но аплодира гостите, а арти бимъ театраленъ )»етеранъ Ма-

Музикаленъ магазинъ

Е-91ИШ I. №№

Варна - Оборище

D-r Ivan N. ftattlietf
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Яни Ятанасовъ — рибните хали
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нолониаленъ магпзкнъ

„ПЙРИГРЙДЪ"

Яни Г. Ханджиевъ

Varna - Oborichte
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Л. Черпански

преде, на пари, окр.п.комисн»

лекарство

Самоубийствата

Георги М. Д а с к а л о в ъ
адвокатъ, нема да приема на именния си день.

Чуденъ затвор*

Георги Серафимовъ
нема да приема на именния си день.

Хубава земя и хубавъ наЗа прочутия американски
Сийка Р. Пенакова
родъ. Това е Българската зе
въ Европа
държавенъ затворъ С и н г ъмя и Българския народъ. Но Както е известно, следъ вой С и н г ъ " се разправят ъ истин не ще може да приема на именния си день поради отс^
ствив отъ града.
. . . о б е д н я в а нашия ната броятъ на самоубийства ски чудеса. Всеки се очудва
народъ, говорятъ в с и ч к и , та и опитите за самоубийства на неговия директоръ MHCI ъръ
Нито педя se*» подъ угаръ,
които, промишляватъ за хала та въ Европа необикновенно е Севисъ, който е едновременно
Нито педя ц-влина въ р.бнигв пелетв.
Съ шприцъ апаратъ и истин
му. Хиляди лЪкарства еж пред
СЪ ШПРНИЪ АПАРДТЪ »
ска ДуКО боя, боядисва ней
достигналъ раз
Споредъ данните на съвре- годни Mtcra за икруване на Р 1 у . л п » » н п л и п . ^ . м « „™ . . г ~ „ н а р а с ъ Л ъ И е ДОСТИГНаль
к " ' и известенъ американски крибързо и ефтино автомобил
мената ихтиология и океано- масовите риби, севень за кал- писани и се предписватъ вев- н£г к а т о н и к о г а д 0 сега. Въ минологъ. ТоЙ е въвелъ въ
поправя ударени калници, бе,
градове
графия, рибите жив-Ьятъ при канътъ.
Сингъ-Сингъ образцова дисци
ки день, за да спасятъ наро- големите
.
. европейски
— « — _^=
ЯЛП А
дисва колелета и др.
а особено въ столиците, бро плина. Най опасните затворни
разни дълбочини на водата. Карагьозите и есетровите да отъ това обедняване.
Обаче, установено е, че тъйриби се размиежаввтъ въ Ду Едно лекарство ще си поз ятъ на самоубийствата презъ ци еж станали подъ неговото
наречените промислови риби, нава. Тукъ те се събиратъ въ воля и азъ да предпиша, но 1928 г. е билъ много по-го- управление кротки като агън
т. е. ония, които се явяватъ гол-Ьми маси и предст.вяяватъ', не за обеднялия Български гЛзмъ, отколкото миналата го ца. Въ това отношение той е
катопредметъ на консумацията отличенъ обектъ за ловитба! народъ, а за тия, които проми- дина.
постигналъ чудотворни резул
&ОЯЛПСВА ИО/1Й
и индустрията, се държатъ из 3) че нашите води не еж до 'ШЛЯРВТЪ за хала му.
Въ Виена презъ 1928 г. има тати. Тъй, напримеръ, готваПОПРДВ?
КЙЛМЦМ «ДР-,
ключително въ водит-fe на под статъчно богати на храна за То е:
улица Княжеска № 34.
ло 3300 самоубийства и опити чътъ на затвора t ЧОВ-БКЪ, кои
водното континентално плато. да могатъ да задържатъ на ПрикцкпитЬ м*з деио за самоубийства, 6900, въ то е оежденъ на доживотенъ
Справка: Ателие МЛреславск
(Подъ името на това плато се паша презъ лотото пасажните крацията, ясгкгяк в с е - Будапаща 1600, въ Москва затворъ, за дето е отровилъ
б и Български Фиат*.
разбира оная часть отъ кон риби — скумрия, паламудъ, не ears н» отношенията 3800, въ Ленинъ градъ 3900, множество хора, като имъслатинента, която се намира подъ хамсия и пр., които на пжть менсцу уп?авяйвгиия it въ Лондонъ 5500, въ Парижъ галъ въ яденето отрова! Бръсводата до 200 метра дълбочина за северо-западната честь на упревяящня де се пре 4700.
наринътъ на затвора е човекъ,
отъ гдето обикновенно поч- Черно-море, гдето намиратъ сЪятъ съ ситото на се»
който е билъ пререзалъ неватъ глъбинит% на морската изобилна храна — само мина- гашкктв нужди и ка т я
кому гръклана съ бръсначъ!
котловина).
ватъ покрий нашия брегъ, бгзъ ндващм гледъ тЪхъ.
Двете малки дъщери на дирек
39
убийСТБО
Н»
ИУЧв
Тъкмо това плато съставля д? еставатъ тукъ по-продъл Това повелително налага
тора се возятъ и вънъ o n зат
Въ Дебрецинъ, Унгария, сж- вора съ файтонъ отъ затворплача на хилядите Българче
ва жилището на рибите (('ha жително;
bitat du poissbn).
4) че нашигв води въ отли та, надеждата и у пората надътъ издалъ едва оргинална никъ, който е оежденъ за
Очевидно е, че колкото е чие отъ тия въ Мраморно мо България, които еж боси, го приежда, коят<5 нема друга кражби на деца! За тези три
подобна на себе си в еждебна- ма затворници директорътъ Се
ANTICR Cnsn
по голема площьта на конти ре не представляватъ нужните ли и недохранени.ненталното плаго, толкова по температурни условия за да Какво ще се получи, ако тия та практика. Чифликчията Бе висъ казва, че те еж неговите
голЪмо ще бжде и количе- се зядържатъ въ техъ пасаж- принципи се годгожатъ на ла Талфи убилъ съ револверъ най-мирни и послушни пи
кучето на Шандоръ Менхартъ. томци...
ството на рибата, която ще се!нитЬ риби презъ есеньта и зи- едно отсевание?
Ще се получи ИЪЩО чиМенхартовия синь бранилъ ку
нам-всти и жив-ве тамъ.
{мата.
Кец
чето отъ нападателя, но поОбаче, приежтетвието на това) Ясно е, прочее, отъ гореиз- сто и н в щ о нечисто.
I в»; ; t s s i
сгедниятъ
въпреки
това
стреНека нечистото се хвърли и
или онова количество риба не[ложеното, че факторите, опре
ш
да
зависи изключително отъ го-! делящи движенията и групи- се вземе чистото, а чистото ще лялъ и лесно е тможалъ
ъ
убие
и
детето.
о
претърпе-|
въ асропяаинктЪ и ев* я
лЪмината на платото.
[ранията на рибите не еж до-е: грижа за хала на народе,
•'
Напрзтивъ, движението на статъчно застжпени въ наши- но грижа, която въ най скоро ния страхъ детето се разболе- ТОМОбИИ1*ИТЪ МОТОрИ
ПРОТИВЪ ПОЖЛРЪ
рибите, техното появяване въЧе води, поради които и ри-време да даде свои резултати. ло и боледувало цела година. Белгийскиятъ инженеръ ЛеСждътъ
оеждилъ
сега
Талфи
една или доуга часть на под-J боловътъ въ тЪхъ сравнително R въ най-скоро време резултати
бакъ сполучилъ да разреши
ще даде тая грижа, която е на една година затворъи 6000 проблемата за горене на неф
водното континентално плато е слабъ.
се обуславя още отъ редъ дру ] Обаче отъ друга страна се съпроводена съ една разумна лв. глоба.
та въ автомобилните и вероги фактори, отъ които глав , вижда каяво слабия риболовъ, заповедь, издадена отъ управ
планите мотори. Той изнаме
нитв еж: храната, размножа-' който често ни принуждава да ляващия до управлявания.
рилъ апаратъ, който може да
отъ Лондонъ
Какво може да се направи
ването и температурата на си спомняме за българската по
бжде приежединенъ к ъ м ъ
водата.
говорка: «вода газимъ, жадни с една разумна заповедь ще ни еднъ емарккакацъ? всеки работящъ вече моторъ
основано презъ 1782 година
Въ замисимость отъ тия ус- ходимъ" се длъжи въ голяма кажатъ следните сведения.
На това питане американ- При горенето на нефтъ, рабо
Япония е изнасяла буби: въ скиятъ ученъ Трнплъ дава тата на мотора поефтинява
ловия, рибите безъ; разлика степень
на
обстоятелство,
че
JO,000,000
дали еж местни, постоянни въ u /is отъ рибното ни поле е оста 1880 г. за 100 мил. златни лв. следния чисто" американски от- близо 10 пжти.
въ 1895 г. за 200 мил. златни говоръ:
дадено море, или еж пасажни, вено целина
Лебакъ направилъ демон
мигрирующи ежегодно извърш- Ето защо, ако въ областьта лв. въ 1910 г. яа 450 мил. зла Днешниятъ американецъ се страция съ единъ построенъ
ватъ по-големи или по малки на земледелието псвикътъ е: тни лв. въ 1927 г. за 3 мили състои отъ, следните части: преди 10 години автомобилъ
Главенъ Ягентъ за Варна и окржга
движения, постоянно се ме.нито педя земя подъ угаръ" арда златни лев».
автомобилъ, писуша машина, ремонтъ, който не билъ рестятъ отъ едно место на дру тукъ съ още по-голема енер Япония има 38,000,000 хек- перо-мастилница, телефоиъ, ра монтиранъ въ продължение на
го споредъ сезона на годината. гия би требвало .д а се ктара земя, отъ която: 80 надио, самобръсначъ, автомати- 4 години. Този моторъ, благо
Ето въ кратце факторите, подържа повикътъ: .нито ме еж гори, 12 на сто обработва ченъ чадъръ, гума за дъвчене дарение на апарата на Лебакъ,
Улица Габровсна, 10
които изобщо определятъ дви търъ целина въ рибните по ема площь и 8 на сто пусту- и златни зжби. Единствените започналъ да дава 2800 обръ
женията и групиранията на ри лета" не само предъ нашия юши места.
н^ща, дето. неговата личность щения вместо нормалните 2400
•«•гшяв
бите въ даданъ пунктъ и сле брегъ, но и въ зоните на ек Обработваемата площь на се проявява, еж цветовете и а и при това не билъ прегорешнна
дователно въ водит-fe предъ на етеритериалните води, гдето Яопония,следователно, е равна вратовръзките му и гласува щенъ; температурата на вода
шето крайбрежие.
правото на риболовството при на тая, която има България. нето за презивентъ на щатите та въ радиатора било по-долу
Яко всеко стопанство отъ и за сената, или евентуално отъ нормата. Изобретението
надлежи
на всички народи,
* *
В. Търновския окржгъ посади неговата .симпатия къмъ ал на Лебакъ е основано на
Дко речемъ да разгледаме и Този повикъ би следвало да ио епинъ декаръ черничева
Обущарски магааииъ
единъ особенъ методъ за вка
видимъ всеки единъ отъ тия се подеме най-нече въ варнен градина, ежегодишно отъ тия кохола." ,
лкавщж какъ и въ каква сте-' ско, чието риболовство е зна градини ще се вземе доходътi Този вицъ^ЧчЬже и да не е рване но нефта въ карборадоходъ| ВКЦЪ| а Жалка действителность. тора.
лень е застжпенъ въ наии-]чително победно отъ това въ равенъ на тоя, който сега
има *
е води, ние ще нам%римъ: ^ бургазко и чието значение окржга отъ всичките си земле- ]
ул. Преславска 12 до Б.Н Н
1) че подводното континен- и бждаще като риболовенъ делски култури.
Има големъ изборъ на го
М
О
М
И
Ч
Е
'
*
ално плато е* простира предъ'пунктъ се крие тъкмо въ разтови местни и еаропей-КИ
JBSWBR*.
Т. Бончевъ
кашия брегъ на едно разстоя-Сработването и* използуването
Преиседатель
на
В.
Т-»
рнов-;
ииз отъ 25 до-30 мили и об-:целимите въ рибните полета
ОБУЩЯ
ката постоянна нсмисия.
разуаа една площь 15500 до.предъ насъ и особено въ се18600 кв. километра.
|верс-западната часть на Черно
Отъ тази площь днесъ море, спрямо които Варна се
при сжществуващите риболов- [ явява най-близката и следова- Ски-спортътъ започна да се
ни уреди се използува или об-(Телно най-удобна база по на-разпространява у насъ следъ
ня тютюневата фабркка
работва едва Vis часть.
шето крайбрежие за индустри- войната. Между това въ дру
„^Останалите "/is отъ рибното (алния риболовъ чрезъ въвеж- гите страни той се счита като
ни поле си остава за сега дането на които единствено важенъ отделъ отъ спорта, а
В АРИ А
цЪлкна;
!ще
^_ се разреши по- ските еж едни отъ наЙ-важ4_^_ може *да
2) че въ нашите води
ните спортни прибори. Тъй на
H I M iiiwi.nm »и «iwm mi ««niiii нъма ставения тукъ проблемъ.
примеръ въ Осло, столицата
на Норвегия, има единъ големъ музей за ски, въ който
има предмети отъ историческо
Ж. Желябовъ, адвокатъ
Буко Басановъ
бюро Шуменска 8, домъ Шип едвокатъ — бюро Шуменска 8 значение. Тамъ могатъ да се
видятъ най-първобитните и най
ченска 1
домъ 6 септември 3
модерните образци отъ ски.
Отъ първия двкь на Вепикъ>день
Ил. Петрушевъ, адвокатъ Богомилъ Вакжвчиевъ Въ този музей се пазятъ и ски твтя
въ градина -• Бирария .НИКОЛЯ БОЕВЪ
бюро Шуменска 16, домъ Ра- адвокатъ — бюро Шуменска 8 те на норвежките изследвадомъ Пиротска 25
коаска 20
чи на Северния и Южния
на Никола Костовъ ще намерите уютна почивка, натури )
полюси
—
Нансенъ,
Норденни К е е т р н ч к и в и н а , спецпаленъ пелинъ Кастрнч!
Никола Спасовъ
Ив. Петровъ, адвокатъ
скьолдъ и Дмундземъ.Тукъ еж
и закуски нз скара. 3 s r. г. журналистите нма винаги si
се
откри
на
1-й
априлъ
т.
г.
бюро Шуменска 16 домъ
ходатай—бюро—срещу пазаря всичките ски, съ които те еж
i!
паюна маса.
въ центъра на града срещу
Колони 3
Георги Дечевъ
обходили необзоримите сна
Варненската Община. ПърПвраско Я. Поповъ, адв. адвокатъ—бюро-срещу пазаря жни пустини на полярните
вокласенъ,'
новопостроенъ,
краища.
и,бюро Владиславъ 1
Ш. Натанъ
сь ново конфортна мобилидомъ Плевенска 24
ровка, съ течаща топла и сту
адвокатъ—бюро— М. Луиза 28 Инжинеръ Ст. Сапаревъ
дена вода въ всека стая, ба
Минчо
Каратинковъ
бюро
Мусалата,
домъ
Маке
Драгой Ненковъ, адв.
ни и салони въ всеки етажъ,
донска 76
адвокатъ — бюро М. Луиза 34
бюро Шуменска 14,
хигиениченъ, чистота изрядна,
:: ВАРНА ::
Димитръ Янакевъ
домъ Владиславъ 19
Лрхитектъ Ст. Доковъ
строго фамилияренъ,—На г.г.
вдвокатъ — бюро — Чирпан бюро Левски 12, домъ Бр.
търговските пжтници се пра
Иосифъ Николовъ, адв. ска 6—домъ-кв. 577- пар. 14
Георгиевичъ 12
ви Ю'/о отстжпка. Товорятъ
бюро Шуменска 16,
се чужди езици.
Лрхитектъ
Янт.
Франгя
Матей
Р.
Матеевъ
домъ Соколска 26
Единствена по рода си на Балкански Полуостровъ
бюро
Ц.
Борисъ
б,
адвокатъ — бюро
В. Г. З о г р а ф о в ъ , а д в .
домъ Плевенска 12
кай-модерно инсталирана.
М. Луиза —- домъ Съборна
бюро М. Луиза 30,
Д-ръ
Панайотъ
Ранковъ
Произвежда качество по хубаво отъ Европейското
домъ Раковска 60
Христо Кр. Мирски
представителство и складъ на ЙЙЦ. Д-СТВО „СЪЕДШЕВТ! КОЯОНЙВЙЕТа", 1CPS8
Всички видова
Христо Н. Райчвновъ адвокатъ — бюро Пиротска 59 земледЪлски и инд. машини
Търговия съ колониални турски,
дсмъ Кр. Мирски 7
адвокатъ — бюро Шуменска
К Р И С Т П Л И, Б У Ч К И, ' П Е С О К Ъ, Т Е Ч Н Д
Ярхитектъ Ник. Хоро^овъ'
гръцки и други стоки на едро:
;„flOMjb^Охридска" 4
Никола Савовъ
сояани
риби,
първокачеетвени
дървени
и
бюро и домъ ул. Филаретова
• ЦЕНИ ИАЙ ИЗНОСНИ ;;:;,::: i •:
Софрони Георгиевъ адвокатъ — бюро XX линия 2
др. растителни масла, маслини, сапуни, ан
Д-ръ
Г.
Клисурски
|
адвокътъ — бюро 18 линия
глийски синъ мамъкъ Мгкяесфипдъ, МалехСимеонъ Р. Симеоновъ
ул. Съборна 8
9 — домъ Русенска 27
ки, Мондъ Нккелъ, първокач. Рафия и д р .
адвокатъ — бюро Чирпанска 3 Д-ръ Ясенъ Ганевъ
Телеграф, адресъ : СЪЕДИНИСТИ
Д-ръ Т. Бсевъ и
__^домъ Македонска 48
ул. Нишка 13
Телефонъ № 380
С. Киркоровъ Маринъ ИвГ Маджаровъ
адвокати — бюро ул. Чирпан- адвокатъ — бюро Бдинска, Дръ Христо Душковъ
ска 7 - •
ул. 6 септември 33
улица Малка Преславска 5 — Варна
домъ Любенъ Караваловъ 16
Д-ръ
Ив.
Друмевъ
Никола Паница
Електрически и водопроводни материали,
Станчо Савовъ
адвокатъ — бюро подъ Окр. адвокатъ - бюро М. Луиза 28
ул. Лнтимъ 1 № 11
Грамофони и плочи
еждъ домъ Регентска 5
домъ Войнишка 17
Д ръ Д. Цоневъ
S
Постоянгнъ смладъ и доставчикъ на:
НЯ КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.
Стефанъ Пешевъ
частна клиника — Мусалата, Първоначествени трансмисови кожени каиши балвтп и к а п а л а т а
Навършва
инстаяацим.
Емилъ Ятеловъ
С1ециапно.нагодвни и съ гарантирана трайность за вършачки отъ
адвокатъ — бюро Пиротска вдвокатъ — бюро Шуменска 8 Д-ръ Цонко Стояновъ | всвИ1ввстна
фабзичи, всички видове гапван-зирани и черни водо
— домъ Регентска 30
домъ X. Шкорпилъ
жгълъ улица Соколска и Ма-( проводни тржби съ нущдн- Tls кьмъ гвхъ части, пожарогасители. . . н и .
нимаксъ", вани, к л о з е т и , омивалници, печки и г о т в а р .
кедонска
$ ски
Захари Д Христовъ
Боянъ К. Желевъ
машинИ| ра»ни видове канелкм н кранове, електрически ма
адвокатъ — бюро Херминъ адвокатъ — бюро Венчанъ
Ивавъ Доревски
; териали, динама за върша ти и мелници, електромотори, маркуч»
Шкорпилъ — домъ сжщо_
домъ Македонска 45
зжболЪкарь, ул. Русенска | разни видове фурнири и всички останали технически материали '
Пргдпрша Е(1шш В1дъ Електрически i ВОДООРОЕОДВН ЖШЩП
Костадин^ Буровъ уя. П- зарека
срещу градския театръ [
ул Преславска N3 4— Телефонъ Ki 3^0 — Варна
по случай празниците пусна на много пиеси цени натурални в*-*
Ясенъ Брусевъ
Величко Родевъ
ли и червини вина и окстра сливова и джиброва ракии аа весе
За телеграми СЕРПФИМЪ ИВАНОВЪ — ВПРНП
\ а й - , амт ъ _ бюро Пиротска 52.адвокатъ — бюро подъ Мир.
ло прекарване св^тлитЪ праздници.
« ъ Търновска 17
1сждмлища — домъ Волова 23 Печатница Новини, Варна,

Финна манифактура
галантерия и шапки

Едке ттъ ззтвиръ

Бой.сял и но

1П T I I I P l T i M I l l - "

Нефтътъ

Капиталъ и резерви
лири стерлинги

Ф. П. Б е й к д р ъ

Ради Чаталовъ
„ЯСТРЯ"

ммм**»*и*

ninn

„МОМИЧЕ"

м.

А Д Р I CН И К Ъ

К. Я В Г Е Р И НИ Д И

се предпочитат/ъ винаги отъ
истинскит-Ь пушачи поради
това, че се обработватъ отъ
южно-български ароматич
ни тютюни
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РЯЗНИ БОИ, БЕЗИРИ И
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Т. Сарайдаровъ

Серафимъ Ивановъ

ПИВНИЦА ИЗВОРЪ
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