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1РНЕНСНИ НОВИНИ- е първиятъ вг
'ългария провинциаленъ
г.жедневникъ

.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ- е най-многш
четения вестникъ въ северна България.
T A P И ф А по която „Варненски новини* печа.
ти рекламитгь: за II и III страници по 2-50 ле. кг
еж., I и IV — по 3 AS. кв. см., годежни и вен
чални — по 60 ле". публикацията; официални обяв
ления по 2-50"ле. кв.см., приставски по 1 ле. ни
дума; вь хрониками по 5 лева на гармонденъ редь.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ ! за година — 300 лева, яа
6 месеца — 160 лева. Годишнитпъ абонамент» ял
чужбиа • е 600 лева*

ОСНОВАНЪ 1912 ГОДИНА
ivaN> я «яиянистрация ул. «Мария Луиза" м 4]
Телефони: 23-23, 23-16, 25-90
Дневна служба: 23-23.
ве въ редакторъ-: ВЕЛКО! Д. ЮРУКОВЪ

зижъ 8. Частниятъ допие|#на в. «Танъ" Огъ Лон)1ъ пише следното по външ^
БЕЛЕЖНИК-ъ
^шпаш! , им mmmi)ш$ъlists as - uw лиШан^а^
|а политика'Ив Англия:
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[донъ станаха много дипломати}
козината си мЪни но навицитЪ си
се р а з д а д а т ъ ЗО-ООО раоовй' пилета-— С и о т е м н а т а Оорба прочипъ н е п р и я т е л и т е н а
не мЪни". Споммихъ си за тия народ
р разговори; въ които 6txa
( ..
овощнигг*. дъ>рвета; • • . . . • ' :
ни мждрувания, когато слушахъ раз
егнятн предимно въпроент* оиоСофия 8/ М-ръть на ' земпе; бждатъ строго охраня ' Ч1резъ изтеклата есень, съ почната и; ща се води уйилв-i паленото словоизлияние на бивши
йзточйаЩ Ср*дна Европа.
въ с ъ б р а н и е т о
д^лиего
проф. птвнасовъ'Заяаи: вани,
материилнати подкрепа на но, За таяцель, осаенъ o6i величия
д*6 се отнася до демали,
на една популярна банка въ единъ
М вото на земледгьлието, въ
по-пжЬмитвградове немалкото
•ритната зона
иаВейнъ. • — Законътъ за запазввай :
щата пропаганда,' предприе! отъ
ни многоизстрадало царство. ..-.
Законътъ за рнбарс 14 избрани птицевъдни села та
лукени бали оепъ герман т прнродаите хубости РЪ стра
отъ М ВОТО на земладе^ Въпроса върху който се разис
» страна увп>рения, а ната има вредъ видъ всичкц таото е доста сложен?* се построиха люпилни 1 sa из.
бЪше: дали' да се отпусне
куствепо излюпват на пиле ЛЙЙГО въцелага страна, mi кваше
щата/са, и
английската
дългосроченъ заемъ на ' общината,
и
сь
него
не
трЪбаа
д^
мерки
за
опазваие
на«
онвя
та.Въпроснитгъ
люпилни
ся
ЩШлни срШи еж *коя1
бранк сл; вече 75 села въ която ще го употреби за - нуждитЪ
едно отъ стопанствата си. Ком
атирали, че Германия е местЕ', които иматъ за насъ се: бирза. За сегаг про вече снабдени съ инкубатори кай-оаощар^ки те
райони и на
петенция по разрешението му има
Щблизко' заинтересована ястернческ! н' ародностни дталжявамъ дато проуч и работата въ т/ьхъ ще за<
ш е ' о б щ о т о ' събрание. Намерили
:**•• поддържането на за\ особоноств, както и венчая вййъ. -Имамъгпред-ь вкю\ почне къмъ 15 тм'. Презъ тамъ тая борба ще се води подходяща аудитория въпросните
настоящата
пролгьтъ
ще
бж
ЧЩняята;подисани
гь првродеи. хубооти^ъ •-? *•.,>.- лошото
въ гърдигв имъ запламте
положение на датъ,излюпени по изкуственъ подъ нонтролата и рлновзд^ личности,
\
буйно спотаения огьнь. Вм-всто да
карно.
ствотона
йгроиомит^
учи^
Ще се създадатъ на*ртбарит# и ще гледам-ь начйнъ ' около 30,000 расови
взематъ моливъ и внимателно да
твлить н пр. Въ тева отно^ направятъ
см-втка, дали заема влоКазватъ,; чевгерщкскато ционални<шртаеь за кои\ заионътъ да бжде.? гог пипета;-' "
въ това .предприятие ще1 с«
жителства поискало, ЩЗТЙ то ще се полагатъ голгьмй то въ-, КОЛКОТО се може : Бирбата еъ неприятелят^ шашге кмааа пълната подире \ женъ
репродуцира или не и дали сжще-

ствуватъ износни УСЛОВИЯ за бан
i Англия си извоиаа право- грижИл'и чиито
|Щ вшшше дтьйвята е за па на М-твото • ма поосветата^ ката
за да плаща излишнигЬ си
зона ще9по скоро.
на-оъздушяийеги на френпарични средства, гЪ намериха' за
по удобно да критнкуватъ> бивши
\ 'земя, да мояейд сжщата
общински управи, бивши режими!
Белгия
подготвя
отбраната
1бода да угштръбн и герда чернятъи клеиматъ лица, пжть
1
нштъ аере^рувзи при слу ' Единъ ннцндентъ по граннщта. Ismoro впечатление, произведено на грапицигЬ си От«жде идва опасностьта. Изявленията на м.ра на лесенъ да се предиззика негоду
вание и да се попречи на оежщенародната • отбрана.
.... с , >въ Парижь.
зна едно фрвйгнв нападзна заема. Десетици уста
5рюкг:елъ
6.
Споредъ
сведе
главните
сили
повече отъ" !главните
на ствяването
I срещу Германия.
ПариоШ>8. Въ' тукатни- чгхословашш
се изредиха да изсипватъ огънъ и
;
терито\ ния, произходяОди отъ срЪдигЬ непр^ятйля.
• • • ; *жупелъ върху миналото на общината.
Но това отъ английска тгь политически ергьди про рия,^
:
престояли
тамъ
на
комисията
за
народната
от
а други ставаха герои на блестящи
М-рътъ
на
народната
от0ра
изведе лошо
впечатление
\рана\ отговарятъу че та
пледоарии за нейната защита. За
брана,
белгийското
правителс
половинъ
часпук-:.
се
за
\
на
Девеяъ
направо
изложение
еданъ
инцидентъ,
станалъ
голЪма изненада за всички въ найва една взаимность не
тво
обмисля
на
пързо
мъчгго
"върнали
обратно.
иредъспециалните
КОМИСИИ
моментъ излиза кмета
могш да бжде подло- на чехеко германската гра Сжщевреятшо>с£ това, едам какъ би могло да се осигури на камарата и сената, относ драматичния
на естрада н съ твърдъ и ясенъ
!
ница.
„
,•.•."",."'
•
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I
(
на границите; като
та на обежжданву погласъ туря край на трагикомичния
летел! отбраната
засили най-вече артилерийска но мотивите, които налагатъ фарсь:
же при невгьроятния Парижкиятъ Нечатъ ch германска"йероплайъ*
престройството на пародяата — Господа оттеглямъ си предло
учай на едно подобно научи за тая случка отъ надъ' моста а навлезълъ на1 та преграда въ застрашените отбрана и продължението на жението!
2
клм.
дълбочина
надъ
Чехо
сведенията,
които
дава
за
очки
и
като
подсили
мотори
Студения душъ върху запаленигк
женско- напабение,. найзираяето на 1бързоходнит* вой военната служба за известни глави секна развилнелит% страсти.
нея
в.
„Чешке
словй".
словашка
територия.
•
юратгь бази за аНглийШумно салона се изпраздни. Остаскови части; ' конто въ еДна родове войска.
самь въ праздния салонъ. Ви
итгь въздушни операции ИИежну*30 а му Е рий и* 2 Чехословашкото правитеДст- евентуална война ще бждатъ ' М-ръ Девозъ даде нгькой нахъ
и чутото ме потопи въ дъл
'ещуфранция ще бждатъфавруарий Щ 4exs№repiaa^ во е натоверило своя пълн.: натоварени да унишожаватъ повпрителнй сведения до дяното
боки размишления.
•.••<•
сйата
граници'
бАйзо
до
Нам-ръ ei Берланъ да протес ония неприятелски войскови сежно гернанскитгь въоръ — Държавната власть, върховния
ия въ самата Англия.
!
на социалната справед
Поведението на английското хода 30 ти"чехвсловгшй?8 пе.тира за тоя вацадентъ. .•;'.,> ?}астй,: който биха напоеднали жения и «Q.
положението, блюстители
ливост!. не е ли недостатъчно спра
хотенъ'
полнъ
прчзедъ
байнн
•авителство изглежда по-малвъ" което' се намира белгии ведлива, като е оставила вь неми11
!
лость тия които се нуждаятъ отъ
> ясно що се отнася до въз- упражнения,'" въ които участ
ската армия:'
чесала за езицитв имъ? Не би ли
вували
и
голШъ
брой
нар
зжность за ревизиране клвуМ ръ Девезъ сжщо така било човечно и отъ обществейа
съ
шшвияъ
чагъ,
по
«овото
разписание
изложи опаснЬстьта отъ полза да се създаде напр- палата
1те;- за демилитазиране на течняци. Гърмежите се чува
София 8. Директорътъ на . Все пат,
пжтуването възможно нашествие от за^езикочйсане, кждето знайни и
!Йнската зона.
. ; ли чанъ" въ Германмя.•'•
незнайне пострадали отъ бившит-в
БДЖ Колчевъ. запитанъ как
граница. партии: оратори, организатори и пр.
съ 'бързия къмъ$холандската
Една. .такава ревизия по I-5 Вь недтш>' погранични- во става съ новото разпиещ София-Варна?
в'лакъ ще бжде съкратено Въ връзка съ това, той на да намиратъ успокоение отъ непо
мата на нленъ 19 отъ vc- ятъ 'гарнизоШвъ~Баня Ку ниъ по БДЖ, заяви:
да се засили отбра носимия сърбежь по езека? Въ об
дово,
въ
Германия
било
съ
половинъ часъ. Това ще стоя'
зали на тая палата .ще
мва на ОН ще засегне не
-Нбвото разписа
нителната линия Анверсъ- ширните
бждатъ наредени кукли, които -ще
гмо Версайлекия договоръ, вдигнатъ съ тревогата дван и е с е р а б о т и усиле стане чрезъ съкратятне Арлонъ.
иматъ специвлно приспособление
р> и Локарнската спогодба,отряда отъ по 6 офицера н о й к ъ м ъ к р а я н а престоя по гаритгь отъ
да издавать звуцитЪ: горе, долу и
пр. механически изрази. ПредътЪх*
k която държатъ всички и 60 войника били изпра м а р т ъ или най к ъ с н о София до Горна Оряхо
всЪки по редъ ще може да изиграе
одписали я държави.
тени да засилятъ герман п р е з ъ п ъ р в а т а поло вица.
какъвто си иска фарсь, или драма,
да издекламира безброй глупости'
Засега англйчанитъ СА ската пограничнастрйжа. в и н а н а а п р и л ъ иде
но затовв пъкъ, драги читателиьгласни, че двустранните Германският отряда бдаде г о т о в о .
преценявате ли колко много ще с«
ьвещания за защита на Ло- спрпла на самата гра ; Особени изйънания съ него
допринесе за вжтрешното омиро,
творение на страната?
аркската спогодба не могатъ ница. Следъ като напра т се правятъ, защото и безъ
Крякъ боръ
а се смЪтатъ като противмалкоразузнаШке това" У нийъ влан'оавт"Ь сл Q
1$^\$Щ\у;; ~п: '•','? вили
по моста нй* рпИсата достигнал» вече м&исшалааСекция «Нови Стремежи"
Една огъ точките, по която Медуа, гермнцитт на- та скорость, нояго състоя
се установява"' отъ 10"т.''м. на частна" практика въ wP при д-во „Майкв" кани своинглийското правителство би
гр. Провадия, въ бившето здйние на Илия Овча- «J vfe гости на танцова забава въ
скало да получи уверения отъ влгъзли на 70 метра въ нието ' на' ж. п " линия дйпуща]

правишна mm еапгмиош

а.

ермания е проекта за еднв
конвенция за огранича в а н е
ъздушнит-fe въоржжения. Но, Какви е ж д о б н г и т Ь рожултатм. Открзетн гвпЪми п о д п о ч в е 
ни в о д и . С ъ з д а в а н е п о м и н ъ к ъ н а н а с е л е н и е т о . Построй
;акго се знае. Германия на токата н а г а р м о е л е к т р и ч е с к а ц е н т р а л а .
а искане отговори, че такова
1Скане не би дало резултати ' С л и в е н ъ 7. П р е з ъ тавлява
дълбокъ1 воденъ
юкато продължава нтало-аби- т е к у и д а т а г о д н н а в ъ басейнъ.
инската война.
г р а д а н и иде с е p e a
Най очевидниять
фалтъ л и з и р а е д н о к р у п н о \, Предполага се, че а к о
\ъ дипломатическите
раз- д ъ л о — о р о с я в а н е т о с«Г баражйра с'жщестау>
тори въ Лондонь б/ь голгь- на К р а с т о в о п о л е , ваш,гта подпочвена а о
и ятъ интересъ на Англия ч р е з ъ к о е т о и д е с е * д а щ е се добне с р е д н о
юмъ възможностите
за с ъ з д а д е п о м и н ъ к ъ ^ к о л о 400 литри в ъ се
*дно съглашение съ Cieetn- н а н а с е л е н и е т о , а т а 
•ката република.
Основа- к а С А Щ О и д е с е р е а  кувд@.
Тази изобилна вода ще
»ая за такова може да се л и з и р а и с ъ з д а в а н е 
т о н а е д н а т е р м о е л е к - бжде достатъчна за напо
намп>рятъ:

^мъ^среиду^гориата градска градина.

Оросяването еа Красточо иЬле край Сливенъ

т р и ч е с к а ц е н т р а л а . • яването на цгьлата сли

1. Понеже
московското
правителство не държи, ве Подъ ржководството на
че да напада
единството бригаденъ инженеръ omh
"я британската
империя м-вото на земледгьлието ii
пито вь метрополията, пи геологъ-почвоведъ,
повече
то вь Индия, и
отъ 4 месеца
се правиха
2. Политиката на Съвет- проучвания.
\
ка Русия е ясно
ориенти
Въ
резултатъ
се
yemdана къмъ миръ.
носи, че цгълиятъ град%
Голямата опасность за общия
мйръГкоято би представлява Сливенъ, разположенъ юж
по едно присъединявана на но отъ Хамамъ баиръ със)
Лвстрия къмъ Германия, се
нувстввдиесъ по-ясно въ Ян'
гл
ия и ако въ нтжои англий опесна илюзия.
ски; аристократически cp-Ьди се Въ края на краищата, Ан
«герваше, че тоя опесность би глия днесъ е решена да нап
«ила отстранена чрезъ едно рави всичко възможно за да
възстановяване на Хабсбурги- подържа реда и мира въ Ев
тв, представителите на.Малко ропа и тя знае, че това мо
^съглвшание ПРИ погребени- же да стане само чрезъ едно
*Т° на краль Георгь V се по-съгласуване усилията на всичтарвхв
да разпръснатъ тая си народа, съ добра воля.

венска околность, атака
сжщо нейната сила ще мо
же да се използува и за
привеждането въ движе
ние на една термоелектри
чесяа централа. - .; ...

За сега. се правягь
проучвания за баражи
ракета на подпочвената
вода и повдигането й до
естествено ниво.
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ашшт

при д-во «Майка" кани
своитЪ гости на

танцова :забава

въ селона из д во «Мейка"
на 9 т. м. въ 4 ч. сл. об.

"Ъ шт-ъ

.

{J±\ салона не д-зо «Майка* на 9
т« м. въ: 4 ч. сл. об.

пште^Ьшммт-ш

съ ЛУИЗ
и

АТИАСЪ В

тш т шт mm н шт, ж й шт и шзи
Л1юбовьта зад-а» тумм®мт1& mm- з а р и е т е - п з
Рошшм^т-ъ н а е д и н г«*1@зшш1 М1з§»1^ч©
ИГра на Hf изза ¥тртж^ ВЪ Щ flMi il Ш1СЪЛ ШШ
НОВЪ СВЪТОвЕНЪ ТОНПРЕГЛЕДЪ

Варненски новини"

[кипва и ш mm Ъпн ш тжт

h te мг w и тш а шип

кьмь тплотс,
но и т/ълото къмъ дрехата.
Остщест.
вена мечта — грижшпгъ
за красотата,
а спортътъ
вь Америка. Безплатни
лекции по корегиране на лицето
Киното като
училище.
(Специална модна дописка за в. „ВАРНЕНСКИ НОВИНИ"

С-ьв-ършеният-ь с-ъпругъ
Едно френско
е, кое
то излиза на фре
и, англий
ски и италиански езикъ и се
занимаве специално съ про
блемите на модерната жена,
е произвело анкета между чи
тателкигв си, на които задало
въпросе:
— „Какви качества трЪбпа
да притежава съвършеннятъ
съпругъ?"
Отъ отговоригЬ се дошло до
следното заключение:
— Французойката счита, че
съвършен оня, е съпругъ който
е аисокъ — отъ 1'70до Г 8 0 м
— строенъ, тъмна кожа, бръс
нето лице, най-много едни ма
лки мустачки като тия на
Кларкъ Гейблъ, никакви очи
ла, походката му да бжде ле
ка и гъвкава, облекло безуп
речно. неженъ, внимателенъ,
интелигентенъ, културенъ, съ
(
добри маниери.
Англичанката отдава помвпко знач- ние на външность-

га. Тя не споменава |нищо за
височината му, нито за цвета
на косит-fe. Въ зам-вна на тозв
зчявява, че очаква съпругътъ
й да обича гЬлеснвта чистота,
съ незонемаренв къншность,
Добре скроеното облекло е ус
ловие, безспорно, което се
подразбира отъ само себе си.
Достатъчекъ доходъ развито
чувство на другерство,см%лость
енергичность, трудолюбие, благороденъ характеръ, олтруизъмъ, кавалерство спрямо поелзбите — веички тия качест
ва англичанката ги поставя на
по-високо стжпало, отколкото
културностьтв и нежнитв чув
ства, които нейната френска
посестрима поставя на пръвъ
планъ.
Италианката иска
преди
всичко мжжътъ да бжде храбъръ и СМ-БЛЪ. съ борчески
•духъ, който да се чувство доб
ре въ ролята си но естественъ
покровителъ иа жената.

По случай една фризьорска
изложба вь Парижъ е билъ
устроенъ единъ много оригиналенъ конкурсъ:
— Посетителите
требва
ло да опредплятъ
коя отъ
четиридесеть
фризирани дами има перука и коя е съ ес
тествената си коса.
Интересно е да" се отбе
лежи, че нито единъ
отъ
отговоратгь
не е билъ вгь
ренъ.
Почти всички
твърдили,
че 30 до 35 отъ
дамитп,
имали естествени коси. Въ
сжщность само една
единствена отъ тгьхь е
билъ
безъ перука. И тъкмо
за
нейната коса всички се про
изнесли, че бала
лъжлива.

За бързо и еъаършен!
чистване но бутилки, бо
и др. постжпва се така:
— Вземете единъ кар^
нарежете го на ситни к*
да могатъ да влвзатъ evj
лото а следъ това доб^
малко вода, въ която сте
лЪли и доста оцетъ.
|
Стъ ;лото се разкпащ|
ре, излива се течностьтв]
него, сплаква се съ чист]
да. По тоя начинъ то
кристално чисто.

Шщтш дете /I;

Една парижанка. кояго по« лъмата модна кжща Саксъ въ
сетила Америка въ качеството Петото авеию на Нюйоркъ.
А въ модната кжща Бломинна модна дописница, разпраая
Въ анвдолското село у1
редица свои извънредно инте гдейлъ имало н-Ьщо по-друго:
на една девойка добилаi
—Две млади девойки се чер?
ресни прежнв^лиии, въ връз
тежащо едва 70 грама..!
висввли
и
„корегирали"
лице
ка съ модата въ Америла.
Предъ властитй младата
На първо мЪсто, направило то си съ помощьта на помади,
Ш Японците еж започнали ка признала, че баща н
кремове,»крейони
и
пр.—предъ
й впечетление ( че въ Америка
да прокопаватъ вече въ *-и- тето билъ единъ 14 годи]
спортътъ и грижата за красо ОЧИГБ на стотици любопитни
амъ единъ каналъ, дълъгъ 100 мледчжъ.
тата играятъ важна роля. До двми, които съ жадни очи сле
клм., който ще пресича Мв (
ри и ония жени, които еж при- дели квкъ единъ широкъ носъ
лойския полуостровъ. Съ пос
нудеии да работятъ, за да се може да се накара да изглеж
трояването на тоя каналъ ще чево една голъма заплахи
издържатъ, се занимаватъ съ да потвсенъ» какъ може д
се нанесе тежъкъ ударъ на морското владичество на!
спортъ и се грнжатъ обшир се прикрие една пъпчица по
английското пристанище—а еж глия въ Тихия и Индий
лицето, една луничка и какъ
но за външния си зидъ.
i
щевременне и военна база •— океани.
Въ единъ магазинъ пари- отъ едни малки, безъ никак
Сингапуръ, през което до сега
жанкатв попаднала но една во изражение, очи може да се
минаваше вжтьтъ отъ Япония
свежа и бодра девойка-про- направятъ — съ помощьта на
и Китай за Индия и Европа
даввчка въ тоя магазинъ. Мла козметическите средства, раз
Канелътъ ще има грамадно
дата продавачка обяснила на бира се—гол-Ьми. изразителни
военно значение и ш« озич
дописничкита, че три пжти сед очи, като на газела. Съ неве
мично отива въ басейна за роятна ловкость даегв девойки
плуване, и три други вечери - модели си служатъ предъ лю
играе на тенисъ. А я уикъ-ендъ* бознателната публика съ вси
—а си (края на седмицата) го чки ср-Ьдства, които козметиЗа маската отъ жалтъкъ си на лицето си отъ 20 до 30
Вдовица съ 800 лева наел. пенсия на тоимесй'
прекарвала въ една и игра на часката индустрия поставя на гурно много жени еж чували минути. Презъ това време ко
разположение на дамския свЬт. но едва ли н-Ькоя ОТЪ ГЬХЪ -е жата на лицето тр-вбва да и една кжщичка въ крайнитгь квартали, подържа}
голфъ.
въ VIII класъ при тукашната гимназия. Миналащ "•
И тая сцена се повтаря мно опитвала на себе си това из остане напълно неподвижна.
Очуденв отъ това, европей
дина не можа да довърши по н мане средстъоза,
го
пжти
презъ
;
деня.
Това
из
ката я запитала:
Накрай лицето се измива на и такса 500 ле. за II то полугодие и болесть:
вънредно полезно и напълно
— Квкъ? Езда? Голфъ? Въ куство просто се «поглъща" безвредно ср-вдетво.
леко съ хладка вода. Всвка
Парижъ това могатъ до си го отъ стотици дами.
Тази година до сега следваше «о отъ дчесъ е
Ако презъ деня сте имали следа отъ умората е вече из
позаолятъ само богаташите!
Пжвма възпитателна роля много работа вънъ отъ кжщи, чезнала и дамата може да стрг ненъ^ защото не е внесълъ и за тази година t
Тогева младата ьмериканка играе въ '• овв отношение въ или пъкъ сте преуморена отъ престжпи къмъ обичайното си cama си, a глада и недояждането измъчва семейств]
й обяснила, че въ замина на Америка и киното. Отъ него домашната работа, недейте се приустройство на лицето съ
Благородни Варненски граждани, нека се ctt,
единъ скроменъ членски вносъ американкитъ- учатъ много не отказва отъ излизане вечерьта кремъ, пудра, червило и т. н.
въ вашата душа човещината, влезте въ трагични
отъ 5 долара г дишно, може т о относно изкуството да се само по причина на тая умо
да се постжпи въ всеки кпубъ, обличатъ и гиздятъ. И всичко, ра. Ето какъ може леко и си
положение на тая майка и й се притечете съ бърз
кждето се играе^тенисъ и голфъ каквото дамата си хареса като гурно да изчезне отъ лицето
си помощь. Майката плаче съ кървави сълзи, не ос
А и за ездат не се плащало гледа екрана, може незабавно ви всБкакаа следа отъ умо
вайте да пропадне единъ младежъ.
Презъ тоя зименъ сезонъ
много.
да го получи въ грамадната рата:
Беденъ съграждан\
вь Чигаро еж модерни вечер
И по отношение на модата, модна кжща Маци. Дамата'
— Пригответе си всичко по- ни прически, правени съ спе:
за американката еж създадени влиза въ Меци като Смитъ, а тр-Ьбно за обличане за вечер
много улеснения.
следъ единъ часъ излиза отъ ното излизане. Очистете лице циаленъ лакъ.
Косата
придобива траенъ
Въ ГОЛЪМИТБ модни магазини тамъ като сжщинска Жуана то си отъ крема и пудрата
бл-всъкъ,
о
оезенъ това не се
има особени отделения за тая Креуфордъ, Силвия Сидней или които е имело по него презъ
цель. Така напримЪръ, ако при каквото друго й душата поже деня. Вземете единъ желтъкъ, разваля ни най-малко и отъ
дъждъ, тъй като тоя лакъ не
пробването на некой моделъ лае.
отдЪленъ добре отъ б-влтъка се разтваря въ вода.
се з а в ъ р н а и приема
се окаже, че той изисква поприбавете му H-БКОЛКО капки
Когато
дамата
иска
да
раз
Q
иа
ул.
6
Септеиврий
1, надъ сладкарница Савоя, вс*кидень|
Напоследъкъ
Маци
е
изнастройна линия, дамата мйнева
чисто дьрвено масло, разбий
Q | осгенъ ежбота и неделя, дни презъ които приема въ Вълвъ съседното, така наречено м-Ьрилъ още една новость — те го добре и намажете съ не: вали прическата си, премахва
П|
чи Долъ. Приема и съ работнически книжки, t-l.j
„Отделение за силуетъ". Тамъ сутиени, въ лоито еж приши го лицето си, на тънъкъ слой. лака съ помощьта на спиртъ.
Нвкои лвкари еж на мне
най-напредъ я разглеждатъ и ти лжжливи гърди, изработени
Останете така съ тая маска ние, че тоя лакъ вреди на ко
измЪрватъ нввсЬкжде и отъ пластично отъ еластиченъ масата, но това не пречи на но
всички страни съ сантиметъръ, териалъ. облЪченъ въ крепъ
вата мода да се шири твърде
претеглятъ я на кантаръ, следъ жоржетъ въ цвЪта на кожата,
това подлагатъ я на „кореги- изработени толкова вещо, що
Преди Н-БКОЛКОДНИ отъ Санъ много измежду дамския СВ-БТЪ.
рвне на линията", което се то при пипанс почти не може Франциско еж отплували съ
свършва въ единъ часъ, безъ да се разпознаятъ отъ естест специаленъ параходъ 200 же
АГЕНЦИЯ
„СТРЕЛА.
— ВАРНА
никаква диета, нито гимнастика вените гърди.
ни, които се отправятъ за мал има за продань
билети
Ф а О р и ч в н ъ о к л а д ъ н а в ъ л н е н и платове
Дамата се поставя да легне
кия
мораленъ
острозъ
Паноуа
На изненаданата парижан
отъ Народната
лотария
Ц а р ь Б о р и с ъ 3.
върху специално легло, напъкпри Хаввйскитъ острови.
ка продавачката побързала да
на
Съюза
на
АртистиСъобщавагна
мкогсбройжстЪ
сн клиенти, че лвкс>
- но разсъблечена, покриватъ я
Тия жени еж купили гоя
тигнахл за сезона плетове за м ж ж к м и дамски
съ одеяло и се пуща горещъ обясни:
островъ за една незначителна тгь —най-добъръ изборъ
балтони и костюми, специални платове за
въздухъ. Въ късо време дама
—• Гърдит-в въ близко бж- сума и възнамъчзяватъ тамъ отъ разни щастливи но
палта на ученкчд&а м ученически ши*
та цъле се облива въ поть. даще ще бждатъ пакъ на мо да основатъ своя собствена мера Побързайте да не
непи, шевкотм, спортни
п
НЪколко минути следъ това да, Мършавостьта започва ве «Република на 200 щастливи
пропуснете
щастието,
следва масажъ. Една специа че до се гледа много неохотно жени".
1-0
л и с т а съ свити юмруци бърВъ тая модерна амазонска което ви очаква!
И още нещо забелезала до ао и силно я „мЪси" като еж- писничквта въ Америка:
държава не ще бжде допущанъ
щинско тесто, като има предъ
Ф Р И3я Ь О PC А Исалонь
— Американката обича ЦВ-Б нито единъ мжжъ.
видъ ония М-БСТО по тЪлото на товегв, само цаЪтоветЪ. Спо*
Между тия жени се неми* яСевилия намали чувстви
пациентката,
посочени отъ редъ нея, черниятъ цвЪтъ из ратъ предимно дами изъ вие* телно цената на електри
оня, който е извършилъ из разява тжга и затова действу шето общество на Санъ Фран ческото дълготрайно кждмерванията.
рене. Не се стпенявайте да
ва погубно върху настроение циско.
провгьрите, че наистина е
Сега костюмътъ тр-вбва вече то н а о н я , к о й т о но
чувствително.
си д р е х и
в ъ ч е р е нъ рика дори и възрастните дами, намалено
да прилегне отлично.
Такаеа една операция па цвЪтъ. Черното носи старость а и пълните, носятъ само неж Щомь провгьрите ще се уве
рите!
рижката донисничка съ собст унилость, болесть, — казва ни, живи цв-Бтове.
Отъ съдържател»
веннт-fc си очи видела въ го- ямеоиканквтв. З^товп въ АмеГ-Ж1 М. Д-в* 1—280~0

М а с к а отъ» ьнелтъкъ»

Апелъ къмъ гражданството

'ттштттшшттт-,

Република на 200 щастливи жеен!
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аеръ въ ржка, пазеше д а | не би да ги изне
нада н-Ькое неочаквано^нападение.

•ата врата и повика:
— Tea. Tea, тукъ е братъ ти Газонъ, тукъ
ли си?
Огъ вжтре се зачу бързъ, но сподввеиъ
шепотъ. Мпадежътъ побърза да почука на
втората врата и повтори питането си. Изведнъжъ отвжтре екна женски писъкъ, въ който
се отразяваше и изненада, и радость. Чуха се
бързи крачки и женски гласове.

Нищо особено не се случи. Личеше, че
японците 6txa достатъчно наплашени отъ
Билъ Газонъ. Снощното раняване на друга
ря имъ, безъ съмнение, Gtuue имъ вдъхнало
още повече страхъ и те не посмяха да предприематъ нищо, а останаха въ стаята сн зак
лючени.

fcrnswiTH адшжш ш Шт imi

Билъ Газонъ тоя пжть не писа нищо на
майка си, защото си направи емгггка, чи пре
ди още да стигне писмото до нея, самиятъ
— Билъ, Билъ, тукъ съмъ, азъ съмъ, Tea, той ш/Ьше да пристигне въ родния си домъ,
сестра ти. Заключени сме, билъ. Спасявай ме заедно съ сестра си Tea.
бързо отъ тука, но за Бога бързай, докато ие
Едикственното Н-БЩО, което направи, б%ше
еж са върнали! Да знаешъ какъ ме е страхъ
да
се яви въ полицията и да изложи цЪле
ва тебе!
та работа. Двегв госпожици обясниха предъ
Билъ Газонъ не изгуби приежтетаието на властите, че еж били спасени отъ ржцегк на
духа си. Изглеждаше, че б-вше всичко пред- една японска банда търговци съ 6-БЛИ ровидЪлъ. Скоро въ ржката му се мерна бини.
шперцъ. Следъ дветри зваъртвания вратата
Билъ Газонъ поиска двама полицейски аген
се отвори и брвтъ ьи сестра паднаха единъ
ти, които ги придружиха до пристанището
другь въ обятията си.
Валенция, докато се качатъ на единъ пара
Ш;мсше време за губене. Билъ Газонъ ходъ, който щъше да ги отнеса въ Норвегия.
прзглътче радостите си сълзите и повлЬче Не имъ ся случи, обаче никака» неприятность,
сестра cvs и другарката й Ивановна къмъ из Язно ofeiue, че японцигЬ otxa побързали да
хода, в зъ това ареме негърътъ, съ револ изчезнатъ, отъ страхъ властите дч не вле

ЗА РЕКЛАМА!Асе ежди по.
резултатитт — рекламирай.
те само аъ ^Варненски ноац.
mi*, защото се чете най-мноw от псачкй провинциални в.цп

"«*°** « дар-

Ридая Jmrf
плика,

фактури,

Z7Z:ZZ-Zatl
афиши,

некролози и др,

Кя 5553

.Варненски новини*

Изявления на генералъ Каменосъ

Хроника

Състезанията въ lV-та зимна Олимпиада

Стр, 3

Рщрашшо въ Няшя

едъ единъ египетски вестшшъ. Защо офацеритъ-енигранти, които се
Необикновената борба. Учасгницит*. Класирането по нации и индиву
ia за републиката, днесъ възлагал» надежднт* си върху краля. Чувдуално. НадеждигЬ на Германия не се оправдаха. Класирането на бъл- отъ англо съветскит* разговори въ
Лондопъ.
П >и напечатвинето
на
1ата иа геи. Каменосъ, въмъ*;България. Мнението и& по Балканското
гарскнт* скиори е сравнително много добре. Нещастието сь
статията
Една
необходи
Тоиио
7.
Цълата японска
споразумение.
я
АсЪнъ Цтковъ.
ма поправки* въ вчерашния
Гармишъ
7.
Днесъ
бе
про
преса
оживено
коментира раз
мЪсто, съ 1053 мин.
Александрия 7. Преди н%- то на нашето скжпс Оте брой на в, „Варненски но
извадено
едно
отънай-голЪмиПрезъ
време
на
състеза
говорите на съветския коми,лко дни пристигна въ гра- чество. И азъ пожелавамъ вини' е пропуснато да е
rfe състезания отъ програмата нието CJ е случило голгьмо саръ на външните работи
? ни гръцчиятъ ген. Каменосъ
отбележи
името
на
авто
на lV-та Зимна Олимпиада.
нещастие съ Аспнъ Цанковъ
инъ отъ главните дейци на отъ все сърдце моитгь на ра й—г. Ив. П. Церовъ.
Независимо
отъ
гол-вмата
Той е попаднолъ на една Литвиновъ, която той води
дежди
да
не
бждатъ
опро
•ьцката резолюция презъ м
борба,
която
се
води
около
заледена
писта,
изхврък- въ Лоидонъ, презъ време на
ВЪ ВЧЕРАШНИЯ брой на
вергани,
(ртъ, 1935 година.
това
състезание,
нашиятъ
инналь
отъ
нея,
закачилъ
ски- нвдавнашното си пребиваване
вестника
на
помгъшихме
един
Въ едно интервю предъ ту
Запитанъ относно пребива
шния в. „Ла бурсъ ежипси- ването си въ Бъл ария, гене- апелъ кьмъ гражданството за тересъ къмъ него. е толкова тп> си въ единъ боръ и си тамъ, съ англи. сиия м-ръ на
материалното
подпомагане по-силенъ поради това, че въ заровилъ главата въ енгьга. външните р а б о т и лордъ
ь% между другото, ген. Кз- ральтъ отговори:
на една крайно бедна варнен него участвуватъ и трима отъ Следъ като се борилъ цгьли Идънъ, съ англнйсиия краль
носъ заяви:
— Не намирвмъ думи ска гражданка, която иадър нашити най-добри скиори.
четири минути да освобо
— Подбудить на чволю- какъ да благодаря на ока
ученикъ въ VIII класъ. На
Състезанието бе произведе ди% скитпг си, той можалъ и съ видни английенн дър
М1Ч0Т0 ДВИШВ
Ъ М. българските) власти и този апелъ първи се отзоваха но на едно разстояние отъ да продължи и завърши със жавници.
ртъ, миналата . дяна utm подчертазамъ, че всич чиновницитгь ири Варненската 3,800 метра, около върха Крой- тезанието сравнително до
Вгстницитгъ твърдятъ,
STO родолюйш. Пий ВЙЖ- ки власти, безъ изклю популярна банка, която съ чегъ. Тръгнаха 66 състезатели, бре.
че презъ време на тия
браха помгъжду си сумата а пристигнаха 61. Както на
Прззъ време на състезани
хме, чв рвпублщйненйятъ чение, б-вха извънредно 480
лева. Желающитт да се финиша, така и по цътюто ето е ладналъ на двз места срещи е станало дума и
иииъ се намираше зъ впае- любезни и услужливи притечатъ въ помощь на не протежение се 6txa натрупали
за англо-руско
сътрудни
•тъ и искахме да га em слр-вмо мене и моите щастната жена, да изпра огроменъ брой зрители, които и Борисъ Юрданозъ. Той бйлъ чество на Далечния
Из*
lb. Събитията, манго по- другари. Моля ви бж тятъ лептата си въ редак след%ха състезанието съ най- настигнатъ отъ гъста мъгла, такъ.
гшрздй която на първо време
)дзаха, доказаха ча наша- де га така добри и дай цията на вестника ни, защо голЪмъ интересъ
Некои отъ вестницитт»
то сумата, която тргьбва да Надеждата на Герма не можалъ да вижда ПАТЯ
i опасен вя сл йлт осно- та изразъ чрезъ ваши внесе синътъ и въ гимназията
отиватъ толкова далечъ,
ния да спечели първитгъ с;?, гшдиалъ следъ това на че питатъ;
голчи.
те колони нашата без е 1500 лева.
мгьста, не се оправдаха. два ляш и загубилъ по тая
Когато Негово Величе- гранична признателност Щ Варненскиятъ
— Дали Англия не жеНароденъ Пръвъ пристигна евгьтов- причина цъла минута.
JO краль Георги II следъ за. сърдечния приемъ, театърь ще представи днесъ
пае да ускори една рускоВъ класирането по нации
зръщането си доказа, че окйзанъ ни въ Бълга комедията Голпгмановъ. Пред ниятъ майсторъ норвежеБългария се класира на 15 то японска война?
цътъ
Биргеръ
Руудъ,
съ
варителна продажба на биле
въодушевлява отъ де- рия.
Вср^дъ японските воен
време отъ А'47'4 минути. место, отъ участвували общо
ти
цълиятъ
день
на
касата
въ
кратически чувства, нани
кржгове цари голЪмо
А лично азъ съмъ извън
нйции. Първа се класира
Втория пристигна Фрицъ 23
Норвегия,
на
вгоро
место
—
| длъжность беше—-ний, редно признателенъ на дръ театъра.
незадоволство
срещу м-ра
Отъ Петричъ до Видинъ Бисермайеръ. Германия з аГермания.
ито бЪхме
проливали Матевъ, директора на бол
на
врншните
работи
Хивсички довъфяаатъ дрехитй си 4518 мин.
Въ състезанието за жени на рота и се иска неговата
ьвьта си за нащата ро- ницата въ гр. Карлово, кой само на Матей Недковъ.
то прояви особени грижи
Трети се класира Гуци спущоне германските н» дежди
faa, да подкрепимъ уси- сщньмв мене презъ време на
Времето изъ целата Вар Линдшверъ, Австрия—Ф52 сжщо така не се оправдаха. оставка.
*та му,
моето боледуване отъ два ненска околия въови къмъ зоГерманската шампионка Кристудяване. Въ много село изъ мин. а четвърти Емилъ стлъ Крантъ с е класира ведв
Чдтьтъ, предначертат месеца а половина.
Але, Франция, за 4'5&8
ь Негово Величество е
Споредъ мене, бждащато околията е прехвърквало енътъ мин. пети Кьонингенъ,Нор на VI место.
За чистене, боядисване и гла
тзходенъ
и найродо- на Гърция лежи въ граници- дене на дрехи е най добре вегия, съ 504 мин. и т.н.
Цивъ и ако
празител- тъ на едно Балканска спо при А. С. Виницки, ул. СтеОтъ българите пръвъ прис
юто, което изборатгь разумение, вишочващо и Бъл фанъ Стамболовъ М 19.
тигна Борисъ Юрдановъ. Пос
1-2870
ни дадатъ, бжде на гаря. Впрочемъ, такова » и
Дирекцията на храноизно- тижението му е повече отъ до
отата на
положение гледището на г. Занизеяозъ
са
по ностоящемъ бро— 6044 минути. Той прис
то. се справи съ теж- no тоя вьпросъ, който не съ разполага
ВСИЧКИ ДРУГИ АПАРАТИ
8,117.788 кгр. пшеница и тигна на финиша извънредно ПРЕВЪЗХОЖДАТЪ
ia си задача,
тогава разбира Балнапскзсяоразумо- съ 703,555 кгр. ржжъ.
бодъръ. Отъ всички участници
1) Стандардъ е единствения впаратъ, който има идеа
отъ балканските държави,единНко ще бжде за добро" тв безъ България.
Настояшелстата на пра ственъ югославянинътъ Рачекъ лно естественъ тонъ.
2) Стандардъ оставя далечъ задъ себе си всички други
вославното Християнско Брат се кльтира въ индивидуалната
дисменти отъ слушателите.
апарати по отношение изравняване на фадинга, защото въ
ство
«Св.
Дрх.
Михаилъ"
по
Вечеринката бе добре посе
класация преди Борисъ Юр него единственъ е приложенъ новия принципъ за изравнява
тена. Тукъ б-вше не само мла- канва членовете на братства дановъ. Юрдановъ се класира не на фадинга, патентъ «Стандардъ".
дежьта: гражданството се бе та и всички гражданки и гра 29 ти, като остави зодъ себе
3) Стандардъ моделъ Суперъ 36 е единствения апаЗшаватъ, ЕШ отъ Провадия притекло безъ разлика на въз- ждани, които симпатизиратъ си много състезатели отъ Пол
ратъ, конструиранъ и пуснатъ въ предажба презъ 1936 год.
на
братственото
дътю
за
из
в 1 т. м. въ салона на ту- расть, професия и народность.
ша, Канада, Съединените ща следователно той е точно*съ една година напредъ отъ вси
нота прогимназия, за пръвъ Присжтстауваха лекари, адво дръжката на работническия ти и пр.
чки други марки радиоапарати.
детски
приютъ
«Мигрополитъ
*^6тъ построяването му, кати, търгсзцй, занаятчии и
4) Стандардъ е най-прецизно изработения радиоСимеонъ",
да
приежтетвуватъ
Втори отъ нашите състеза апаратъ.
loeerfe на Провадийското работници, и . . . нито единъ
на
годишното
му
събрание,
KOJJ
тели пристига Боянъ Димитжално д во .Родна песень" отъ учителите за жалость! Око5) Стандардъ представлява най-елегантния рвдио-мо>ха първата си. презъ тази лийскиятъ . управитель г. Д-ръ ето ще се състои въ нед-вля ровъ —- за 8152 мин., класи- делъ, великолепно украшение за всеки салонъ.
на
9
того
10
и
пол.
часа
въ
П.
Райкоеъ,
имвта
на
града
г,
ранъ
на
50-то
место.
Неговото
1на танцова вечерь Личе
6) Стандардъ има въртяща се поименна скала, по
не устроителите на TaiH Ж. Груавъ, п. кмета г. инж. помещението на приюта ул. класиране, кото се има предъ удобна
отъ всички досегашни.
Методий
№
25.
К
Генчевъ
личаха
на
първо
видь
млвдостьта
у
и,
че
за
1 вечерь, въпреки трудни7)
Стандардъ е единственния апаратъ, който може да
пръвъ пжть участвува въ пу
гсловия създадени за Д-во- мЪсто между посетителитъ. Ве
се
командва
отъ големо разстояние.
ЕКСКУРЗИЯ
до
Кюстевджа
селието
непринудено
и
сърдеч
блични състезания, е много
>гъ „разкола" въ редове8)
Стандардъ
Ви дева най-големи удобства при на
^у.^.беха положили най- но продължи до разсъмване. и обратно съ параходъ ври- задоволително. По пжти той е
стройване
на
станциите,
защото само той е снабденъ съ
Никого
провадийци
не
еж
пре
ритт> си усилия за изнвсястоа 3 дни. Груповъ паспорть. падалъ на четири места.
новия
ключъ
патентъ
«Стандардъ".
I» й. И ние можемъ да ги корвгли толкова весели часове Записвания до 18 т. м. По Третиятъ българинъ Лсень
9) Стандардъ приема презъ целого денонощие евро
дравимъ, че те усптзха да както тая вечерь!
дробности и записвания въ Цанковъ се красира не 52-ро пейските и много американски станции.
*ятъ това по единъ блЬсНие поздрааляввме устрои10) Стандардъ се придружава отъ писменна гаранция
> начинъ. Кокетния салонъ телигЬ на тая мила вечерь. На канцеларията на Б. и". Морски
Прогимназията, въ който «Родна пъсень" пожелаваме Сговоръ ул. „Царь Борисъ* № презъ периода януарии-ноем- за дългогодишна безплатна поддръжка.
Демонстрация при Електрумъ Ивж. Котаровъ и С-ие
кданитв влизаха за пръвъ отъ сърдце успЪхъ и превъз 6 — тел. № 26-37.
1—3 врий 1935 година 70,800^итри
българско
вино.
ъ и който нема още ни могване на кризата въ редо0. 0. Д-во „6 септемврвй" № 2.
1-322-3
Внесени еж въ Чехословакия
ви
театрални акомодации, вегв имъ, създадена отъ ам
!
ie разкошно украсенъ. Уют- бициозни отц%пници и подкре
гьта му, особенио изпък- пящи ги «видни граждани".
ia от временно поставените
Но всички деятели по изди
ори на сцената и отличнана театралния салонъ
^краса на пвртера и гале- гането
203
.Библиотека Варненски новини"
Дейната на единъ гробъ"
206
при
прогимназията,
предаваме
ята,
о б л ъ х в а ш е възхищението на посетителите
р д ц а т в на смаяни
вечеринката отъ голЪмото
граждани и създаваше на на
каза на баща си, че и слугинята не е получила
каза млвдежътъ, кото искаше да се отдалечи, но
Посетитель
зение о щ е въ първия имъ дело!
нищо.
тя го улови за ржката и му прошепна нещо на
(ентъ на пристигането имъ.
— Добре, добре, излезте отъ моята кжща.
ухото:
ВНИМАНИЕ
ожественота чость, наредеКакво ме зяпате, викаше стария Берковъ.
— Слушай, господина ще ни даде много пари
ЯКО ИСКАТЕ да БЖДЕТЕ|
очевидно набързо и безъ
Въ това време некой почука на вратата, то
и ние ще станемъ богати.
МЕЖДУ СВОИТТЗСЪГтенции на нещо цялостно,
ва бе готгачката, която съобщи на Беркова. че
— Госпожо, ще развалите целия планъ, ка
РЯЖДЯНИ ВЪ СОФИЯ,
изнесена безупречно.
отъ няколко време чувала да се чука до стълбите.
за конго ядосано.
ъ сжщиость тая часть беСЛИЗАЙТЕ ВЪ
— Хайде, махай се отъ тука, извика стария
— Не бойте се, г. конте, този младежъ ми е
|едно истинско експромпто,
Берковъ сърдито, но като излезе тя, той пожълприятель
отъ детинство, той се казва Едуардъ
!о и задушевно. Тя бе изте. Ужасъ ГО обзе, катъ чу думите на готвачката:
Ремлеръ,
и много ще ни помогне.
трена съ хора и танци подъ© | КЛЕМЕНТИНН 12 София
— Да не е неговата съпруга?. За Бога, това
Съ
неколко
думи тя разправи всичко на лю
га на единъ хубавъ джазъ | СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
ще бжде най-големото нещастие.
бовника
си.
естъръ, чийто оживени и 1 И СТУДЕНА ВОДА, БА
— Седни до мене, Едуардъ, а вие г. конте,
Като остана самъ, Берковъ отиде къмъ се
иви звуци увеличаваха пърНЯ ЛСАНСЬОРЪ ПАР
слушайте да ви кажп, какао требва да се направи.
кретната стая, като си казваше: да е алезла тамъ?
.ачално създаденото весело
НО ОТОПЛЕНИЕ.
Утре вечерь мжжъ ии преди да отиде на работа, ще
Но какъ е намерила вратата? Той се доближи по
;гроени«. Смесениятъ хоръ
Съдържатель:
му налея нещо въ чак да заспи; ти, Едуардъ, ще
лека до стаята и се ослуша. Чу се пъшкане. Бер
единъ мжжки октетъ не
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
облечешъ
неговите дрехи и ще си туришъ една
ковъ
се
стресна.
Яна Пйсень" въпреки липперука сжщо като неговата коса, за затворницата
— Ахъ, тя откри моите тайни, какъ ще я
J на „Дипломиранъ дирищо купнмъ една дълга перелина съ гусла и треб
Наскоро ще бжде купено
извадя? По-добре тя да 'загине тамъ, отколкото
тъ", изнесоха съ голйма
ва до пазаримъ единъ фвйтонъ да чака при зат
да отида въ ржцете на джелатина. Но когато по
(ина: Народния Царски и въ Варно едно здание за нуж
вора. Азъ ще се нарека, че нося кафе на моя
дите
на
Варненското
данъчно
иска
да
се
отдалечи,
той
чу
да
се
чука
о
жествения химни и много
мжжъ и на мое место ти ще излезешъ съ звтуправление. За цельтв Министената.
ти нумера.
ницата. Какво ще кажете, добъръ ли е моя планъ?
сгерская съветъ е отпусналъ
— Възможно е, да чуе другъ некой чукане
Конта, който i е вървеше, че Мария ще бжде
то и тогава ще бждатъ намБргни три трупа. По•ца Роза Попова отъ Вврна необходимия заемъ.
спасена, удобри плена. Взе се решение, Едуардъ
добре, ще я извадя и после ще я накарамъ да
Памира дивно хубаво ЕдВсиска Популярни банки
да отиде утре аъ седемь часа при нея, а конта
мълчи. Той натисна копче'0 на дървото и врата
ь Аланъ По-зата „ Анвбелли" кредитирани направо отъ Б.З.
около дсветь часа да чака съ единъ фвйтонъ при
та се отвори Берковъ влезе въ тайното подземие,
,имчо Дебеляновата «Родна К. Банка, еврейските коопера
затяорв.
гдето
виде
двата
скелета,
на
жена
му
и
детето.
де*. Г-нъ Тодоръ Геровъ тивни сдружения и свободни
Едуьрдъ я попита:
които беха убити отъ неговите ржце, наведе се
Шуменъ виртуозъ — че популярни банки требва найкъмъ
Гертруда
и
я
дигна
на
ржце,
да
я
пренесе
- Кжде ще вървимъ, следъ като изпълнимъ;
тъ изслушанъ съ зотъенъ късно до 10 фгвруерии да
въ другата стая. Но тъкмо въ този моментъ се
този опвсенъ планъ?
ъ отъ публиката, изпълни представятъ годишнитЪ си бапочука на вратата; и некой влезе неочаквано.
— Колко си глупваъ, ще заминемъ за Аме
есно „Нае Мария" отъ Шу- пенси по новия образецъ въ
Беркоаъ се обърна и съ ужасъ виде предъ себе
рика и ще живеемъ съ парите, които ще ни дада
тъ, собствения си романсъ БЗКБанка.
барона Бюловъ.
конте, отговори мавдвта жена.
бнни купнежи" и др. Г-ца
Те се оззделнха съ смехъ. Следъ малко же
—
Ахъ.
извинете
за
безпокойствието.
—
каза
За
да
бждете
винаги
бод
ка Ламбоаа отъ трапа ни
ната се доближи до масата, кждето мжжътъ й
Бюлоаъ.
тави истинска наслада на ри, жизнерадостни и здрави до
играеше билгфдъ и му каза, че иска да си оти— Зановедайте, г. бароие!
етителитЪ съ излетете отъ старостъ,
къпгтс се всека седдьтъ у дома. На другия день около петь чеса г-жа
— Какво се «случило?
'народна пйсаиь „Снзяяно миш1 аъ модерната баня не
Диецъ
си наложи шапката и коза на мжжо си, че
—
Ахъ,
какао
нещастие,
отговори
Берковъ,
*а". Всички изпълнения б^ П. Вергияаъ, ул. IV лнния №
отнвп на пазар до купи нещо за вечеря. Когато
око тя умре, до знаете, ще се застрелямъ. Когато
изпратени съ бурни апло 53 — Вьрна.
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Комунисти чеспата

11,,

талната мотиваровка
Какъ се тълкува тоя£УР£ь.
Москва 8, Съ единъ указц отъ. марксическа и ленинисе
постановява сливането ческо гледище.
Доставка на китонъ и блокчета. Нови търгове. Ново шосе
на комунистическата ака Дълго време Якаде^
за мънастира .Св.£Константинъ*.,\Около театъра
София 8. Запитанъ какво е направени
демия
съ
Академията
на
1«ията
не
наукигЬ
въ
сега гза произвеждането на общински тп>из(
Вчера въ кабинета на кме^тонъ) и направа^ЧИзкои стро.
та се събра екзекутивния коми,- ителни работи по новостроя наукитгь въ Съветска PytСъветска Русия се обя и, въобще, прави ли се нгъщо за тгъхъ, гла^
тетъ на общогражданския тар щия се водопроводъ: резарво; сия.
вяваше против*, духа на секретарь на Мвото на вжпгрешнитть рабЩ
къвъ за стопанското повдига,- аръ жилище и бетоновъ ка
Същинското значвннв на тоя тая методе, като несьвт i Ил< Кожухаровъ за ви:
r u„
не на града ни.
I налъ.
указъ
е
закриване
на
кому;
мЪътта
съ
сжщностьта
гВъ
този
монеахь
делото
ваимааае
на
М-вото
Въ това заседание е билб Сжщо така обявени еж тър
на науката. - • • •
; вж!решянте работн= и аа^ правителството еж'насочени
решено на 11 т. м. следъ обЪдъ говете по сжщия водопроводъ ннетйчбсиата академия.
Комунистическата ака? ! Премахването, на комунисти установяване на избирателаая корпусъ аъ бждащигЬд
въ залата на Вврн. ТърговсЦ за направата на две жилище
камара да се свикатъ на съв при с. ОрЪшакъ и главнигв демия бе основана презъ ческата академия се.моишира. ри. Тъй че зз,сега даб^рите еж на втори яланъД
местно заседание комитетите резервоари.
1918 година, веднага следъ въ указал съ^ ненавременното
за: стопанското повдигане на
революцията.
Тя имаше за сжщесткувание иа две акаде
Варна, панаирния комитетъ и • Трасирано е новото шосе —
задача
да
подготвя
пpoфef мии за разглеждане на,; едни въ едно троянско село. Внезанао подлуд*ляягъ. Две?* човешки
лигата за курорта/
•"'; клонъ за »Св. Константинъ*,
Комитетитъ- се събиратъ съ съгласно новия планъ за това сори и да създава научни и сжщи въпроси и съ необхо- Плжаенъ 7. Вчера въ с. Ре-, наранилЪ' тъжно '№6щ
центрове, натоварени да двмосгьта да се групиратъ дево, троянско се разиграла;то, на нп>колко:мп)Стащ
цель да се разм-Ьнятъ мисли по стопанство.
бждащата своя организация и
Съ тоза ново шосе се цели преподаватъ науките, ли-?наедно работите въ областьта една необикновена кървава, Въ псмощь( на., женай
трагедия.
; прйтекъиъ и селяниЦтъ ,Й|
начини за бждаще действие.'. да се отбие движението, кое; таратурата и изкуствата на науките,
г*
и ..^ п»ш,»т.' Спахийски, но пбдйуйу
то сега миназа покрвй хотела

^-Г1т?гктжхшшт"£ш®.

г^^кг^шщ^^^ге

Мероприятия за повдигането на Варна

to т и цштшп ш>тМ щ

Необиквовева кървава трагедия

si» яза

im нит

Вчера се конституира упра на мънастиря,
, Селянинътъ Къню №™ъ
ИахаърЛИПЬ,
и : £$™Щ
вителния съретъ на общинския
невъ, които неотдавна подлу- s a n 0 4 H e M t д а д у ш „Т Н е?
ф.ондъ .Расте ,и хуб.ав-fee" съ Тази сутринь се събра на за
дълъ, избегалъ отъ• кжЩИ,нона. няколко^
Дв1иата поклонници — мъртви врагозе. Страшната картина въ
н
гласно- закона и . правилника седания стопанския сьветъ при
сеики
въ
ржка
едно
длето.
|
^
^
. щ
та с ъ
келията.
Дупница 7..3аЯчерв въ Риш
нощь отъ килията се разнес
за неговото създаване. .'.'.{ курортната дирекция,
По-пятя
той
срещналъ\
Нахвърлили
се
нгьколщ
Разгледани бЪха редица те скиялпънастиръ се е разиграла ли. писъци за помощь.,Втурна. съселянкати си Рада Хрис- ляпи и следъ"'усилена $
.,Катр първо решение, наре
една .кървава трагедия.
ли се калугери и намгьрили това, нихвьрлалъ се върху -успгьли да вържатълудщ
кущи
въпроси.
дено е да се вввнсирв на
Между поклоницитъ- били и Черневъ съ окървавена брадва нея и започналъ да я душа.! да го обезвредятк
държавната кариера „Ятия" cyj\%
двамата селяни отъ Canаревска въ ряце, а на пода лежалъ, При опита на жената, да • Дветгь жертви сж\ от
мата , 3Q0.C0O лева, за да се
Баня — Никола Черневъ, 60 вергъдъ локва кръвь, смъртносе отскубне отъряцеттьна• ни въ болницата вървещ
започне доставката,на гранит
занаятие
.
годишенъ и Димитъръ . Стоя» ранения Димитъръ Стояновъ, лудия, тоя послебниятъ я' ждно състояние.
D
ни блокчето.
изпадналь вече въ безсъзнание.
данъчно
(Съ тези блокчета ще се,па- Варненското
пъ, 5 5 г о д и ш е н ъ .
нир .съобщава,,
че: .1. упрвме>
Лицата, н 0Управата
Убиецътъ е билъ веднага
на мънастира
виратъ^улицигЪ на града 4ни. които; упрежняватъ , свободни
поставила двамата селяни въ обезвреденъ и. задържанъ, а
заная^ия. 2, Занаятчиите. З.
Снощи заседава до 9 часа и Търговците на дребно, които една килия, безъ да подозира рвнениятъ е отнесенъ въбол- почнналъ нощесъ въ Пещера. Койглавень секре гарь на фннава
е Иванъ Кьосенвановь,
министерство, « |
половина стопанския съаетъ«за 1935 ф. год. еж имали окон- че ся смъртни врагове', -••-.• > ницатв, въ безнадеждно състо
;' " h
Пещера 8. Нощесъ е по ' София 8лГлавнмсв
но Варненския народенъ теа ' чателенъ .денъкъ до ,10.000 ле * Къмь 1230 часа.следъ полу- яние.
"а
търъ.
чаналъ отъ пневмония 6а таръ на M'tiomo на-фщ
ва включително. 4. Кооператив*
Той се занима съ съставя ните. сдружения съ. годишенъ
щатанам-ръ
председателя сипт запитат ->ког0
не б ю д ж е т а не театъра обрротъ отъ 100,001 до 1 ми*
Край на 40- дневното затопляне, ИзхЪренн температури,
— Иванъ кьосеивановъ, на се състои първото"зШ
за 1936 година.
лионъ левв ще се облагатъ за
София 8 По сведения, на на връхь Мусала — 14 гра 82 годишна
ние на комисията'* з(
възрасть.
1936 ф. год. съ патентъ данъкъ Централния метеорологически дуса подъ нулата. По ниеработваМс законотщ
Покойяяя
е
тьегь
на
Ш\
Обявени еж общинските тър занаятие.
',,'[.
китгь мтьста cm измгьрени
гове за сто тона емулзия (ки- . Срока за доброволното пла институтъ, застудяването,, коег температури около нулата хииль Такевь, бквшь нз$т за стабилитета иа- ti
то настжпи на б срещу.. 7 т.
жавнитгъ служите г,ц ш
Г-жа проф. Торчанова, дъл щане на първата третинка по м., сложи край на, необикно За зпбел-взване е, че въ по; денъ предегавитоль и в бит
гогодишна асистентка на проф. размера отъ предшествуващи веното 40дневно затопляне големата часть на страната, е членъ ка центр лнето бюро j —; Заседанието ще ceci
Иванъ Торчановъ, се установи те години е 25 февруарий. За на времето, настжпило но 28главно въ софийско, темпера на бившата Деширтичвск^презъ идната седмица. '£
— Въ какво положени!
въ града ни и дава уроци по да се изб-вгне претрупването декемврий и което обхвана турата презъ цЪлото изтекло партия.
намиратъ работит-fe pkonol
пиано на начинающи и нап на,касата, понеже ГОЛ-БМЪ брой цЪлйя месецъ янрарий, заедно денонощие се задържа доста
Покойниятъ 6fe поз| жавнатв лотария? , *£$,-•:
реднали. Специална метода за ртъ.лицата, подлежатъ на този съ първата часть и на фев ниско, като иа н-Ькои м%ста е
натъ
въ ц-Ьлия пещер- -7т Бнлетит* се.печви
била дори и подъ нулата.
деца отъ 5 години нагоре. Сж- данъкъ, събирането му започ руарий.
:
Вчера еж били отбеляза
щевременно госпожата има же ва'.отъ днесъ..
ски крей като обш,ее следъ две седмицищеб;
ни значително ниска тем
лание да дава уроци.на едно
София 8: Запитат таеникъ съ будно об готови. Веднага следъ ioi
ператури, Май ниска темпе м-ра на Желпгзницигтъ ществено съзнание и ке. почне разпродажбатаж
талантливо д е т е безплатно.
ратура е била
отмпренй инж. Стояновъ относно
Справка шапкерница .Елигъ"

Мщтш тттщть

бщата ва ш ш т т \ттш B i trai

Застудяванвто на страната

В а рне неки

н а р о д е н -ь

т е а т ъ р ъ

Сжбота 8 т - щ. 8 и пол. ч. вечерно

ГОЛЪМА НОВТз
Комедия въздействия
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отъ СтЛ.Костовъ.

Дейната на единъ гробъ"

се върна, тя донесе nptcHo мзсло, една бутилка
бира, салвмъ и р-впа. Преди да му даде да пие
бира, тя извади изъ джоба си едно.малко стъкъл
це и скришомъ капна няколко капки въ бирата.
Следъ като сложи дл вечерятъ, той попита}
—• Но ти нема ли да пиешъ бира, любез
на моя?
— Не, азъ ще пия вода отъ Виши, понеже не
зная какно съмъ яла снощ^ та съмъ си развалите
стомаха.
— Чакай, азъ ще отида да ти донеса, моя
любезна, и той отиде да донесе водата и на връ
щане й каза: да видишъ на края на месеца как
ва хубава рокля ще ти купя.
— Роклята щея носишъ ти, глупецо, азъ ут
ре ще бжда далеко, каза тя полека.
Следъ като старецътъ си изпи бирата, уевти
се толкова уморенъ, че едвамъ си дьржеше очигв
створени.
— Дхъ, капнахъ за сънь, не знамъ какво
де правя?
~ До седемь часа има още половинъ' чвсъ,
можгшъ да си поспишъ, азъ ще те събудя, отго
вори женп му, Той ей легна и каза:
— Да .не забравишъ часа.
— Спи безгрижно, азъ ще пазя, отговори
жената.
Следъ като се ув-Ьри, че,мжжътъ й е заспапъ, тя извади изъ дулапа служебните му дрехи
и се ослуша на джема. Въ седемь безъ четвърть
почука н%кой на вратата; той 6 t Едуардъ.
— Ела по-скоро, че старецътъ спи, — каза
жената. Яко си донесълъ перуката, ще те направя
сжщо като него.
— Но ако бждо зеловенъ, ще стоя въ затво
ра и не ще нам%ря работа никжде — отговори
Едуардъ! като се обличаше.
•'••'— Не се страхувай нима да те заловятъ, но
стой да ти зачервя носа като неговия, каза жена
та нв надзирателя. Сега да минемъ въ неговата

Въ главната

рольг.Сарафовъ

то човекъ състргдатеRGBH mm Ш
постройката на Фери ленъ и отзивчив ь къмъ
бота. при Русе каза: * болките на другнтЬ. По1 Нкчалото на силно зенетрш
София 8. Сеизмографий]
— Имаме желание този въп- гребението му ще се нз
Централния
метеоролЬгичев
росъ да бжде разрешенъ въ
положителна .смисъль. Отне върши утре въ Пещера. институтъ еж ртбелезали $

сохме се вече до управлението
на ромънските държавни жел-взници съ наше предложение
да се ускори разрешаването
на въпроса.

•Библиотека Варненски новини"
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стая» за да вземемъ шапката и шинела му, —
каза тя. .
— Но ако се събуди? отговори Едуардъ.
— Дхъ, глупости» той ще спи десеть часа
непрекженато, каза тя и влЪзе въ стаята на мжжа
си.
.
— Така, седни тукъ на стола да ти направя.
мустакигв, както ги носи той. Готово! Сега да ти
туря шапката.
Но въ това време се случи к£що непредви
дено. Преди да може да нзбъта Едуардъ, надзи'
рательтъ скочи от-ъ кревата иго хвана за гушата
Г Л ft В П 42.

Ужасното пробуждане
Гробна тишина владееше въ тайното подзе
мие, въ кжщета на Берковъ. Г-жо Беркова стоя
повече отъ два часа въ несвЪсть.
— Охъ Боже, това не е сънь, а е грозна
истина, каза тя. г\зъ съмъ затворена , въ тази стая
и никой не ме знее.
Потънала въ; поть,' като си хапеше' устните
до кръвь", тя сед-вше на кол-вне и се моле
ше на Бога, да я избави. Отчаяна, изгубила
ума си, тя падна"въ несвЪсть.
Берковъ, следъ" като се завърна отъ еждилищего и Липи му-съобщи, че пакетът не е пристигналъ още, започна да се разхожда изъ стаята.
— Възможно е, слугинята да е турила пакета
въ стаята на твоята майка," тичай и вижъ, извика
Берковъ. Липи изкачи стълбитв бърже и срещна
слугинята и й каза:
~ Хайде, бърже съ мене, имемъ да ти кажа
Н-БЩО Като стигнеха въ будуарв, Лиликаза:
— Искашъ ли да спечелйшъ 20 франка?
— Да, да, г-це, кажи ми, какво да правя?
— Лко те попита тате, дали е донасялъ нЪкой пвкетъ, до му отговоришъ, не; заради това
•земи 20 френкв. Tt се върнаха заедно и Лили

гая сутринь няколко новия
би земни труез. Понеже1^
литудата имь е била щ
7
|за Кърджалии
го слабв, било е нввмкя
Сефня 8. М-ра на Оравосж- да се олред%ли точния'J
'' "л
днето Пешевъ съ коявевцйо- центъръ. -4-

-рашдржщшшп

нала двесъ по обедъ замина Едновременно W Щ
за Кържалвй, кждето ще прв- сеизмографитп, еж Щ
ежтетвува на тържеството пралгьзали и началото на щ,
о т к р н в а н е т о н а силно земетресение,чиМ
Пашмаклийския областенъеждъ центъръ се намира 1нщ
На връщане г. Пешевъ ще се лгъмо разстояние?; ;;5
отбие въ" Пловдйвъ, за да по
сети и тшошния еждъ.

7 дневень влатенъ отпускь
София 8. Проекта за
гпрудовптпг договори ще
се даде на заинтересу
ваните cptb'^u въ найскоро време, за да дадатъ мнение по него.
Той представлява доста
сложна материя. Споредь проекта: всички ра
ботница, които еж слу
жили известно време въ
дадено предприятие, ще
иматъ право на 7 дневенъ платенъ отпускь.

no яоводь апелд ньнъ t?t*№
пом*стенъ на друго м*сто и
вестника
1) Чиновниците при Варн. "(
популярна бпнка.
2) Иосифъ Узуновъ
!«
3) Ннонименъ даритель
А
4)
»
6)-

„

,

.

••.•••г.У

J

ф и н и европейоК^

п л и к о в е и пиС1%
Комплектъ 160 Щ

ВПИШЕ Ш И Ш !
Д а в и д и т е г о л Ъ м и я сантиментал е н ъ в и е н с к и филмъ»

и най-яовйя сйетевеиъ феисъ тоаъ пртЩЪ;

