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На й-смелия артистъ
кумиръ ла публиката
1®

К

т

1

въ извънредно у©лекателния

рома~ъ фллцъ

скр':,6ь, лю3оаь, алачове,

ридS%rw>ST, ПрикТьЮ'ги '"ik:і,

{у.

Іюtпе L

агаас°~:

ХудажсТrгенни из.гFsтади
bил::и отъ 6 х:аrэ в = ерь
Нагало 9 и 10 н нп.ъ часа

Търпаението обкичва съ розн,
но и снл<сва пасlrалонн
Търпението че ражда рози, ражда ги, ама яка му душа, който можв да търпи.
— Търпи ли се, брей, търпи ли
се тоя прахолякъ, чувамъ пнщятъ
изъ всички улицы на Варна.
— Търлете казва, кмета, все ще
заваг.и.
— Търпи лв се беsъ вода брей,
вика н~кой. а другъ отъ кръчмата
му отговаря:
— Пий вино, бе приятелйо . .
— Търпи ли се, бе хора, вече 11
години въ опозиция?
— Търпи, търпи., ще дойда скоро
и нашия редъ, вика д1;до Радославовъ чакъ отъ Берлинъ, като по

гр мофонъ
~н ръ

ЕЖЕКЕСНЪ

— Страшна е иризЭта, еъбл~коха
ни и ризата еъ данъци за репарации и ревандикации • • .

П l1ЧКд fD

и драгиег~а3сТиТ'15

— Търпете, казва Буровъ н

София 24. Преди да за- търпете . . .
— Трепятъ нашнт-к братя н а
Абонаментъ за годииа 300 лв,,
венчални по 50 лева на публикацня.
мине за Варна м ръ Лп- сръбската граница.
Телефонъ N~ 430.
за странстзз 600 лв.
Въ хрониката 6 лева на редъ
ч sъ е разговаря3tъ съ —Търпете, вика правителството,
--— Трепятъ въ Добруджа, крадатъ.
члегlа на вУr сшия партиенъ биять
...
съветъ на прагиевиститЬ — Търпете, търпете, кавватъ напатриоти.. .
днпчеt ъ въ Вариа°
~.~втъ
г. ,QоСКОвъ. N.омуТ0 зЭя- шйт-к голl;ми
П
ојівни дъд® ве
Посрещането му на гарата.
Соц.-демократъ
вилъ, че той u всичкл
— Хмъ, думамъ си авъ, тъй както
tVl-ръ председательтъ
аъ Ceвeprea бъмгария
Софня 24. Соцз.~лдемокр ,ти- парrии на рдда сж готовгч търпимъ следвало би да ни обки10~
идва веселъ
т-Ь Сакжsовъ и. Пастуховъ по-~ да плезатъ въ s{омбина- чатъ съ рози за това биволко търОтвлечена ж п. линия Русе - Г.ОрІховица
Вчера горади заиъснение на ложuха гол~rли грг:.~s і!
пение. уви, на. само пантаяонитk,
дај r:ии за управпение
Опустошени лозя въ Г.-ОрІховско и РусенQко•
но и потуриті ни ее изподраха . а
влака м ръ предсееателя
г оСгчт::яТТ-. р+ащ°стве 't.oTO мЧСЕiие. г
продължаваме все да търпимъ
ак©
Съобшаватъ ни отъ Ру- Ор~ховско, Търновско и Ляпчевъ пристгна едва къмъ на здпадъ за іт.цИд _нть€т на 3емл. Съюзъ, обаче този рози ще обкичатъ м©жё би гроба
11 часа.
сръбсF<ата грат;г:ца и у~эийстза- съюзъ не: тр~бва да има на България.
i
се и Г. Ор~ховииа:
Пл~венско.
БРНБАнцио
На гарата посрещачи бhха а въ Македония.
нишо обшо съ стария
с
Вчера следъ об~дъ въ
Теnефоннит~ и теле- м-рит4л г-да Сл.
Василевъ и
ОсоGенно голдма. дейнсеть земл. съюзъ.
райана Русе — Г. ОрЬ- графни стълбове на мно- д ръ Т. Кулевъ,
За екскурзията до Царинародиит~fi прояви въ това от:fошение Кр.
устройsана отъ Б Н.
традъ
fковииа и къмъ Пл~венъ го м~ста сжшо сж . отвле- ~редставители г. г. Ради Васи- Пастуr.овъ, който лич :о ходv.
~РЪ
ДО
Морски Сговоръ, запксванията
1р паднаха гол~ми проливни чени, поради което отъ левъ, В. Игнаrсвз, окр. упра- на гргдмца >а, за да аккет:ра
за п~оопагандз
до нед'kля вепродължаватъ
в.
дъждове, придружени н-- вчера 23 т. м. сл, об~дъ витель г. Гроздановъ, кмета г. инцидентит'
на Мооканцеларията
София 24. Ло об~дs когато черьта въ
из
Н. Поповъ, п. кметовет% г. г.
Той ат,травгз едко писмо до
Ns
Борисъ
к~де съ силни гръмоте-- телефоннит~ връзr.и съ Ц. Ханджневъ
Царь
.
Сгnворъ
ския
и Ал. Славовъ, германската соц.- демог>р. пар- никоя рогtио станция не рабо476.
тел.
r
6,
вици и бури,
срgбскапга
пи,
дава
речит
на
София сж прек,~.снати.
прецс, на п. гсомисия г. Л. Чер- тия, за да се застл;пн предъ I1
Тотомиянцъ въ В®рна. Тия
Пороишата гиежду Г. пански, чл. отъ еьiцата г. Ан- интернацио€: лъ и вдиггае глгсъ тfiэхни?г1 ораптори за населе09д ~ въ продължение само
нието въ Мачедония, за да б,к- дни се очаква да пристигне въ
тонъ
Ивановъ,
градоначалника
на
ок на вглежъ около часъ сж Ор~ховииа и
псотестъ
противъ сръбскадr~
Пл~вен•ь
детк слушапи тал.гз отъ насе- града ни известния гол~мъ теосе спуснали силни порои- сжщо сж нанесли гол~ми г. Германовъ, отъ Провадня г. зв~рствz.
лението.
Ф. Рафаиловъ, нар, представкрити.съ на Кооперацията г. ТоПастуховъ
~
е по.ау чилъ ;гисп3о
ша, които сж нанесли го- повреди.
речн
изтьква,
че
Въ
т~зи
се
тель г, Горневъ, множество отъ германския соц, демократъ
томиянцъ, който следъ н%колко
~, л~ми пакости.
Македонцит сж сърби.
Допълнително се съоб сговористи, между които г. Кd.3::грисъ Якаб:ц,- •въ което
почивгса ще обzоди по
дневна
се
Наши общественици се ваз- забележителнит% кооперативнн
Така ж. п. линия Русе шава, че дъждавет~ вче Петковъ, Б. Ганчевъ и др. аг у казва, че въ Мlкедовт:- я не
мугцаватк, че ние нёмаме ра- организации въ страната съ
— Г. Ор~ковица е отвле- ра с~, обхванали и ц~ла журнаг.исти отъ София и Вар:3а. • жг;в~5ятъ
гари, 4 сърби.
диопредователь, за да се про- научна цель.
М-ръ
Ляпчеэъ,
веселъ
както
:
Cжщиs:
е
Якоби
мал_> по-рад 1~'✓ чена при гаритЬ Крушето с з, България включителвинаги, се ржкува съ всь.чки ti но едначво гледище съ Пасту- тив®паставилгъ на сркбскоrnа
Групв граждани, на които
Г
.
Ор~хоsица
и
и
София.
на
пропаганда.
гато; и КУцина
се обръща а.sкачливо. ку ко:' :
ова.
.- _
децата сж били въ лЪrната
Разпратени сж бригапи легит% си М-рит г-да Кулевъ ~ Не е нудно, че Якоии е под- •
ое r движението Р у с е -- Г.
гiРИ3Р1 CPБLL(1'
3► Г1
учекRчгс.са колония въ гр. Дреіап f Ор~ховица е прекжснато. за да поправятъ линията и Сл. Василевъ:
купепъ отъ сърбит~. Следъ
хотелъ БСРИСЪ
ново. организирана отъ варн.
— Охо, вие сте тука. та ние € Венiзет.а ива Яко~н.
изказва свояПороищаrа сж отвлек- Г. Ореховииа — Русе.
ул. Цариб-?едсгса е едва отъ мжжка гимназия.,
rложемъ да дърцгимъ минист>р
Пастуr.овъ
щ~лъ
:
да
отправи
за гол%митЪ
благодарность
Эз~ ли и много шосейни мата
Разпрач-ени сж сжшо
свързва•
а
ски съветъ ,..
~ втсро писмо до В а.нтернацио- иай оживени-г1 улици,
на участвуюстрана
отъ
грижи
съ
д~; стове и сж направили оше бригади, за да поправятъ
влагалкщето
гарата
и
Г нъ Ради Василевъ се аб- н=лъ, последния да се sacrжnи ща
учители, а най вече
г-да
щхт%
ц~пата пу:яца.
ь sL Ро голЬми пакости на телеграфнит~ и телефон рз:ща къмъ г-нъ Ляпчевъ, по- за
подъ сръбсиа
домакина г-нъ
tл̀ългар€ат
Оба~е токъ срещу хот. .ьо- аа старанията на
давайгси му в, Черно Море:
лозятя въ Русенско, Г. ни със~ бшения,
~ власть.
.
Тодоровъ
.,.-,..... ~ рисъд на сжщата улица град- Ст.
— ете, вsгжте, в. Черно Мо- ~ -J ----°с:ка.я .иагзалъ з~е и раsнчся
Д-ство „Черноморски Туре вече паса, че тукъ ще се
В. Царп sі г®сп1~- уттсасг-.а воня.
устройда утре Нед%ля
ристъ"
мигтистерски
съ:'тои
съве•гъ,
СТИЯТ~ ~Ъ~~l~~Я~Я
bi
М
на сани- еднодневенъ излетъ до Пейкервнимание
трrгть
Обръщагуве
сж
по,
— Може, може, за вгстнакаН. В. Царътъ въ вилата иа Буровъ. М ръ Ляпчевъ на
п власти, а т да обър- джикъ. Тръгване 5 ч. с. Сбон.
и да PEpi9~a45cёQд~- таркит'
рит'fi вснчко е възможно, отдг~
другиму вн:ямаине- ренъ пунктъ г:луба ул. Нишка
натъ
н%иому
докладъ при Цгря. Диешг~ия мицистерски съветъ
връщг, м ръ пре.¢ седат°ля.
~адъ
урс~ат~ихилядекъ св%тъ се Ns 76.
а
цото
то,
з:
В•ь
тоя мопіен'тъ. г. Борисъ ~аса~ата
рь
то дзижи въ облази отъ миризми
иг ( Вчера сл. обЬпъ Н. В. дето ше участвуват~~ ми
Ганvевъ се зггрависва съ г-нъ се да
Работното време въ влаiQ Царя посети м ръ Бурова нистрит
утр® аъ
г-да Ляпчевъ, ;резидента
съ запушени а:осове.
и го пита:
отъ 26 т. м. ще бапае
галището
ь1i въ вилата му, кжаето бЬ Буровъ, Молловъ, Кулевъ
теаlтръ
— Нfiщо ново, г-нъ минксотъ 8 до 12 ч. сут;,г:нь н отъ
съ у
°:; ~<4ет®
а 11N® рrь1 и м-ръ llяпчевъ.
и Сл. Василевъ.
гре?
2 до 6 ч. сл. об~кдъ беэъ иэф®вт,
—
Новото
е,
че
идвамъ
sгПпоа
,
Следъ около половинъ
арключение,
д~лникъ и праздникъ.
София
е
останалъ
Въ
_елъ,
това
малкс
отвърна
ли
е,
часъ бавене Царьтъ се само м• ръ Найденовъ.
ху°
Lrap3DджаРва
Предадени сж отъ ромл;нг, Ляпчеаъ.
Щ449 iGд ? р■
върна въ двореца Евкси ~',с9
~
ё
мsта премиера
най-гол~
полиция на нашата преди
ската
Тзи иегови дум:s с:,адсдпха
На този министерски
н3 сАзона
и ноградъ, кждето м ръ Ляпдни Залов°НИт'I3 Въ
нhКол€:о
съветъ се отпава гол~ма аесело настроег:ие и псички едфилмъ
ОбщI
Музикалния
лиек~ін
еьветъ
Добричъ варненски общинсии
, чевъ се яви на докладъ.
-.•всн€о се отзоzаза:
значенле. Въ н~:го ше се
агенти Хр. Бойчевски, Ив, Рай- Г
Сноідгi в r сзвета продължияrlИ ®ндРя
-- К.Rде сж журн:листит%...
Тази суrринь пристигна
чевъ н Л. Дуковъ, които бhха ка деоsтггт'Ь по бюджета.
съ ускорения влакъ и м р дадатъ директиви на на- wепа отбележатъ . . .
fiбили общински сумн
злоуаотр
шит~ гг.ёлегати въ Женева,
Говори ,Ц. Янакиевъ, речьМ-ръ Ляn~тееъ заедf;о съ г,
Молловъ.
месеци н б-hха
десетина
преди
~
lалавеевъ
.
авг
оп3о-k
та
си
ще
г
,родължи
замикг съ
и въ поне
кжliето т~ ше вап9тъ раз
АНИ отъ Мовпарнась
Ромъния. Влоуповъ
Днесъ ще се състои мизабгнали
говсlри съ външнит~ м ри билъ за вилата аа сл<щv.я, кж - д$лвгlкъ, когато ше продължатъ Специалнз музглкалliа пос- тр-Ьбит;
лит$ сж въ затвора.
нистерски съветъ въ визасгдагиятэ. •
7ето ще прекара 2— 3 дf;и.
танввка подъ уредбата не
на съседнит~ ни държави.
Вил3та на г, Палавгевъ е въ '---лата на м ръ Буров-ь, к;.,30 души н%мски студечтн
г. ЯНИШБВСКИ
съседство съ вилата на г. Буотъ Виена заедно съ трима проn~a)`~въ Ал. Цавков~
Начало тnчно 9 и- 101/ъ ч в.
ровъ, б л и з N о до морскаsч
фесори ще приетигнатъ въ Вар{ М~одаааа~,ъ въ ~~іека
Опазы~ с~ияТа
Оофия 24. Груnата на
Касата отяорена отъ 6 ч в.
бр$Гь.
на къмъ 4 септември.
70-nгта omrpumo заявява, че
и съвещанията въ Варна ~ Лондонv, 23. Въ осведомени
като
Тъй
този
филмъ
3аб.:
Генералния дtонсулъ въ Мартукошни крлtiгове се ув'8рявп,
nргь отяsриване r.а.лсарата
~1•1Д
вСТ1м1
София 24. Въ опозииио- f че преговорит~ съ Вашиктонг
най-скжпо платег:<<я презъ то
г. д-ръ Коста Списаревссилия
наесенЪ тя щ~алсг да бламиотъ Германия
~ нит-~ среди се см~та, че по вzпхоса аа морското разози сезонъ, то Дирекцнята на ки пребивава въ града ни и ще
На 28 т. м. ще пристигпытъ ра г. Цаносова.
театъра пре.копрехсдава, че
престон 2-3 дни.
правителството стива въ ржжавстне отиватъ удовлетвовъ
града
ни
60
дуТии
видни
Груггата
сz
намаления и rраrисиЕ,
е
ннкагсви
обиуила
на
рителко.
Можемь
да
се
над~ржие,
Женева съ голи
не ще се допущат'ъ.
Макдоналдз ще аами- тьрговци и индустри.алци отъ лс ра Jlяnчева,• че не ще се
е ваме, че
Сир. делегаиията не
не за Америка въ октомврий, Бреслау.
отхаогсе orrгa nгова сгс реисеT
ще престоятъ десгтина
работата следз сесията на Оби{вството
подготвена за
Гинеког~огъ, Акушеръ
Нев~3® 3а
ри !
дн;,
въ
Варна и ще се зг:тоэча- N,цР,.
въ Женева.
на Нтродит~.
в енерически болести
и
Слсгата се, че м-ра Jlягантъ съ стопанския ни животъ.
Приема предъ и сл. об~дъ
~П®р~т~ ь
чева ще се раздгъли no-схоро
; Б~гсrвото а болшвв~~ шни~
ул. Р4алка Преславска NA 5
Хр Стояновъ-Шиваровъ
Ye®
І~ съсед~во а съ се г. Цанnова, отnолх'ото съ аа йЕА.̀Чi6ЗИесі$Q
агсэіт>t,.
(Площада предъ хотел Лондонъ Известно е, че нар, предста
гpynvma на i0-тгъ.
и в~арыесэ 6~з~г~Я4r~а~~е
Отъ Загребъ съобщаватъ, че витель г. Хр. Стояновъ обвнни Вангеловъ задъ баба „ЕаенаЧ,
ул. 27 юлий Nn 24
кухня,
стоящъ
се
стаи,
стотъ
5
нРе.си 1 августъ там ; билъ ре ъ п~рламента г.Ш гваровъ, ад
На 1 септемврин абисин(задъ ц'ыиквзта Crs. Накола)
стуванъ комисара на II1 интерна- мннистраторъ на Б.Землед%лска nвощ'аа градина и г:ладенецъ. иит отъ Ешмедел,ето ще насьаz
т-sцаоыалт. Брhзовичь, който ус банка, въ заинтересоеанссть въ Ц%лото м%сто е отъ 2 декара. пуснатъ Варна. поради това приеr:~►а
Гинеколоrия, акушерство
цо
реи~а за
Чудесенъ изгледъ къмъ мо- поканнатъ се всички ония, коиb~п%лъ да изб-bга отъ затвогга. nhKou опацан на банката.
и венер. болести.
Е Документи заловени при обис
бояда1с~амг:з
Срещнах~ге г. Стояновъ, до- pero.
Взрна, ул. Шипка 6
то презъ тозн курортенъ се- Чы~ст~зм;о ~.
кит~ въ м-Ьстни комунистн уста шелъ на гости въ Варна и го
Справка редакция „Черно зонъ не сж нмали цгастието да
до кино Ранковъ
съ 50 °/е Cia": аF9+Z'EЭbR®
,-новятъ, че Брезовичъ е пристн- помолнхме да ни дале н%кои о- море" — ул. Гургулятъ.
приема отъ 1— 8 ч. сл. 06,
_...1-3 ги чуятъ,• да побързатъ и се
Посетете да се ув-ірите.
тва~Ъ отъ Москза съ спепиални св%тления по въпроса.
Изгубена е лична карта на явятъ въ Ешмедемето, за да 1-10
приема и съ осигурит. сснижки,
Отъ йте:лието
порЖчения. Въ затвора той се
1-10
Г-нъ Стояновъ заяви, че въ- Веселина Т. Шцварова Ns на после, за какsо да съе лъднсалъ п.римhрно, стражата проса ще б~де изнеенъ наесень 16422. Който я нам-bри да я до жалявзтъ.
г.
е отслабила надзора си иа него въ камарата, к~дето той щ-bлъ несе въ редакцицта срещу въз.
„~$%т~ин8`г
„~~..„..,н~~,....,,.•~,.•r.._
.~ Печатница
tд ,Св~тпвіваа' с„ ~-_=—_-------•
Пг~чат
и той усп-fiлъ да иsб-bга.
да излезе съ данни и документи, маграждение,
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Важна иакодка
въ Варненския муsей
Старина отъ 1 в-bкъ преди
Христа
При канализациита, които
сега се извършва въ града на
булев:рдъ „Фердинандъ", въ
музен пост~пиха н%колко важни старини.
Особено внимание заслужава
едииъ мраморееъ камъкъ съ
надписъ отъ втората по.lовина
на първия в kкъ пр. Христа,
който е много важгнъ аа историята на града.
Надписъть е съ пребни бук
ви въ 37 реда и предсгтвля ~а
ргшение (декреть) издаденъ
отъ общиигата на гр. Одессусъ
въ честь на единъ граждаггинъ
отъ другъ градъ, който е билъ
назwаченъ оть трткийскяя царь
Садала II (царувалъ 48 - 42 пр
Хр.) за началникъ на окол
иостьта награда и допринесълъ
гол-fiми услуги, Той е билъ
nровъзглLсенъ за гра>кданинъ
съ есобеви приаилегии.
Дгкретътъ е билъ поставенъ
въ храма на Аполсна въ града
Камъкътъ е украгенъ отгаре
съ фронтонъ и въ него е изо
о'разиглъ криаикъ.

~i3f1~1lltl{iNYb ШНf'г,

Е~тр®"

На 26 т. м _ вь Л~тния обшински театръ ше даце
Жената съ мустациrb
Предъ Берлииския сждъ се е
явила една млада жена, чиято
главна забележителность били
хубавит fi й мустаци,
Тази конкурент.ка на м.кясеТ~
заприказвала едиsъ господинъ,
който се разхождалъ въ Пир'
гартенъ и който н~малъ нищо
противъ и да го придружи.
Двамата седнали на една скамейrа, дето младата жена ловкв извадиzа портофейла изъ
днсоба на господина . Следъ
това погкелала да идатъ въ
едно кафене и за това се качида въ единъ аут©бусъ. Когато кондугсторътъ дошълъ да
продаде биr.ети, господинътъ
заG елЬзалъ изчезването на неговиятъ портофейлъ, а слсще
временно и на г:еговата приятелка.
На спедния день, той срещналъ приятелката си, запригаазва.лъ я, но тя откааала да го
гознава. Работата би взела
лошъ край за окрадения, ако
не се е явилъ едииъ спаси
тгль келнеръ, че узнара дамата пакъ. Когато сждията запитзлъ свидетеля, какъ може да
твърди ;съ такава положытелность, той отговарилъ;
— Азъ познавамъ обвиняемата, именно по ней~ит-Ь мустаци. Tb минах3 вчгра покрай
нашето кафене.
600,000 фр. подъ парцалитb
На французкия параходъ
„ Вгидf'вия", който пдстувалъ
отъ Марсилия за Буенасъ-Айресъ. се поминалъ пжтника —
французинъ Антуанъ ТомаСъ,
които пжтувалъ за ноsия св~тъ
да търси работа При оп=•са на
иеговотоимушество, капитанътъ
на пар4хода нам-bрилъ въ куфлра на еми.г Dанта между разии парцалыя 600,000 фрагацузки
фрачка,
•
Т%зи пзри били предаденн на
фр3нцузкня консуiгъ въ Буеносъ
Айргсv.

Т% овонтяваrъ улицит% и пж- напасть, изказано въ такива
тищата съ своето мръсно бен- острьа изрази идва да ми покавиновэ дихение, т повдигатъ же колко общественото мнение
следъ себе си рри своето лу- на западъ е наежено противъ
децqко тичане облаци прахъ до- автомобилното зло, което тъй
ри и изъ токуЩо поръсенит k болезнено се чувствува вече и
китонирани улици, т сж на- въ нашето л%товище и по ?.гохални и безогледни и прннухs- егто за Св. Константигаъ.
Тукъ въ Варна дори и изъ
даватъ и старит% баби въ поsоре i*ъ б~гъ да се отърватъ най-аанвголюднит улици се кара лудешки, съ автамрбилскит%
отъ твхната б%сна сила.
Ала още по- гротивни сж снл- пиСкала се служи безъ нужда
но навъдил.ит ссt напоследъкъ н безъ вс~ка м-bрка. А колкото
мотациклети, гсоито въпрl;гсн по бъраке се [сара, тог.кова авсвоето автоssо~илско нищоже- тоrаобилътъ повдига по-гол%мr
ство повдигатъ най-гома па- облаци прашулякъ,
търдия, пукатъ, трещятъ и гър*
мятъ като бзмба.
За въ 6жrsaщs вбtцивската
Протиаъ тия умразни мотоциклети, които обикнов°но во- управа тр~бва да има за една
зятъ само безполеачн персони, отъ свит пьрви грижи съ таsн
вредъ друг•аде се води енер - автомобилска иапасть тъкмо въ
гkчна и усп%шна бо ;5а.. Тукъ курорткит квартали, която мо
привеждамъ негодуанs~ето на же да пропъдТл мsозина отъ йавсеизвестния берлински полити- шит-Ь гости. Изв.стна е, че мал
ко-економv профес. Зомбартъ, цина отъ чужденцит~, лbтували
тукъ миналата година, сж се
добре познатv и у насъ:
„МотоциклетитЬ сж станали решили да лойдат-ь и това nTO.
една истинска на:засть. И дей- А това е едно не отрадно з;rаств•rгтелно, недостойио е за ед- чениье.
~'-О:зг,е сега тр%ба да се подлона културиа д-ьрысава, че тя до
j Въпроеи къмъ кмета
пуща такава една груба злоу- жатъ на грижлиаъ прегледъ мо1) Когато градътъ се благопотр bба, какеато е безоглгдво- тоnитв на вси tгки градски автатв препускане на матоциклеги.. мобили и негоднит~, сния които устs~ойва чрезъ събаряне на
Може ли и най отявлениятъ ььри- бумтятъ и димятъ, да се отстрв частни жилища за улици безъ
върнгеникъ на атомобилит да нятъ отъ ижтдеградско д.виже- да се даватъ на со6ственици-гG
отрече, че днесъ най-прелест- ние —изъ курортнит$ чаСти бър- имъ д;зуги м~ста, защо общинит кжтчета на аемята сж ве- зината на дви>кен.лето въ грала " ната ке събаря свои построики,
че аагубили своята чароваость тр~бва да се нsмалгч до 10 клм. оТи +ащн на п,9анъ?
поради автомобилит~, може ли въ часъ, а слухсеигто съ г:иска•
(Пvим~ри -- обиг. борса).
той да оспорва, че алпийскит% лата да се ограиичи до мг~ни
2) 3ащо когато се заставятъ
пжтеки, Ривнерата, че околно- мумъ — огобено нощемъ.
граждънит b да си правятъ тро
Презъ л~тния сгзонъ провик- тоари. гдето има посгавеии борстыт на Парижъ сж иреворна
ти порадн автомобилит отъ ването на разнит% продавячи изъ дюри, обацината не даза първа
райскiч мl;ета въ адски ?... Ав курортнит-b квартали тЬбва да приьч~ръ да поставя на своит%
томобилистътъ навредъ прани• се эабр3ни — поне ло 8 ч. сутр. иамати тротоари?
ква, той наас%чмде опозорява и до 4 ч. сл. пладне.
Прим%ръ — окало градската
Ако въ другит-b градове е до- градииа, у3илищата и пр.
хубания CBTb. И наистина днесъ
е гол~ечо изкуство да се нгм%- пустимо свобоиното и безоглед3) Защо се развали калдъри- л-втовигце, което да е чисто но провикване и шумене по ули- ръма на ул. „Ц. Борисъ" (отъ
отъ автомобили (AFreM. Ауто- пит~, за едно л%товище като пл. Екз, Иосифъ до 6. „Фермобилъ•Цейтугзгъ 1929 Ns 11)., Варна крайно наложително е да динандъ") огце миналата година
Това възмущение на профес. свгде уаичния шумъ до мини- и е оставена тая ул•г.ца ненапраЗомбартъ отъ автолобгчлната мумъ.
вУнz и доднесъ? Hиnia това не
е по главна a терия - тъ улици
тJ
inL
~
т b Богомилска или Келани ?
ПЪРВQКА4) Защо б-Ьха скзадираг:и въ
Душковъ
Сирене чЕстаЕНо
ул. „ Кавалска" до кжщата на
сзгжтреыигги аі детсk болепга
Бр Ковачевиг бордюри и впоНа дрегэно гсооперацня
Приег,sа болии отъ 91/2 часа пр. об~дъ до 5 ч, сл. об-bдъ
еледствие се дигнаха за друго lл
„Напредъ" Варна
на ул „6 септември" 33— домътъ на Данаилti Манввр
м- сто? Преносътъ имъ не още
ков^ер. централа
На
елро
. F.~.,..r,.,~.
.&...~ ~.,~,.,~..,„ - ...б., тява ли общ. каса ?
Напредъ
, представител,.
5) Защо въ ул „slнrpa" Ло i
в5,р-й1Т+Ч-Т4ЧZ' • { У1 -1 R.5
~~!••i4►,Ж~ИFi~+!
стао Варна.
кжщата на Бр. Петрови въ III
Гlредпои~qтайте у~w иверсат~аата а~Ае110 Телефони 86 и 185
у . сж пастапени борr.• юрн бгзъ
елиwца, яралогдlелка
рЕъкан~ска
да сж споени съ ц,-гментъ? Тыя
бордюри сж поставень: още ми- ГР-I;ХЪ Е I°IA ДУШАТА НА
„ Д Ж Е й - Б и й •~
налата гадиг:г.
П.
която е вече изпитана въ България и дадг
ВС-ВКиГо, който е дошълъ
превъзходны ргаултатн
въ Варна на курортъ и не се е
отби~лъ въ
]'рънчари IКерамици I
.~7ипк1t'
сладди~аре2мtда
і
Дей
Худоанниц►~ t
Мусалата и не си е купилъ
ва
Глечь, Миниумъ, Глазури
отъ прочути-г%
JKеJы>Е^I въ въЗдуXа
безоловни, Глазури фрито- г
�
мисиръ (царевнца) съ и безъ кочанит~. ечмикъ,
Цар~градскrі боа~+бетr~св
ван,s, бои, окиси и всг=цкиг
жито, слънчогледово семе н луспит% отъ него,
матеt иали за грънгарство
Q
трици, слама н вси9ко гсаквото може да се мели.
отъ Д-bo „КОМЪ", Софгея, ~ М Търеяrъ се еs~ерг~ип~і раростран~вт~ла~
сжщо и всички Художни.Иекайте оферти и едепса отъ
чески материапи ще нам-bна в<. .дlернс, rдоре " гз ~
• ГеералниАβ иредстаиь~теяь за бали, полуостовъ
рит въ Влрна при МИХ.
Габровv, t~.-Тър7Уоао и
д. k-1ИКОловъ — книжарГ,- СF р~ховицт.
нииа „ОSрозование" улииа
Q
(сргщу н~восrроящата се Търговска каrлара).
„ц Бприс~-" Ns 19 1-30
Дирятъ се деателни агенти и представители.
-.. ~,..~ ~еgете „Мерo-ао Море"
Четете в- къ Черно море
аааvдqеиъ вестнwкъ t
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Романъ отъ Людвикъ Моренъ
22
Тя нG:що не отговори на ду- ожесточена отъ загубата на
мит b на мsйка си която 6-kше тази последията, тя се самозапов-bрвала че дъщеря й храбро бравяше. Обаче, следъ разгопанася нещастието си.
вора.; съ Франсоа, тя даже се
Но г-жа Манику погледха осжди . . . за мо:иентъ.
къмъ иебето, като че ли вижНо, вдднага, затва F яйки се
даше с~ггката на умр bлата, кая въ стаята на Силвия. тя 'аапочто й заповдваше да принесе ва да се вживява въ този стра
въ жертва жг•вота.
шенъ, чудовищенъ животъ, гсжТази умраза на майката, за- дето й се с rруваше, че още
сл fiпена отъ сгсръбьта, която чува гласа на умр~лага и не
гледа н~приятелски ктмъ собст можеше да се ут~ши за загу
вената си дъщеря е за щгстие, бата. Тя й говореше еисоко:
— 4тмтУ,стихъ, моя милаl
едно и3ключсни°, но и то СЯ.ществува•
Презъ това време, Фраисоа
смд ли вwжпали майки, стоеше сама. Тя не плачеше.
Н
която измЯ.чватъ дцата Си?
Като че ли очит h й б13ха
Всичгси болести, всЬка умра- затворени. Сърдцето й биеше
за, всвка лудость, сж дадени неправилно.
Но мисльта, че майка й я
аа харата.
И г-жа Манггку, подъ давле- б%ше изг,ъгала, не й ндааше на
нието на болеrгьта, б%ше жерт- ума.
ва на извънм~рната лгобовь
Обаче нейюит думн и дъркъмъ една отъ дъщеритЬ си и жание й се виждаше Странно.
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— Защо , . . запlа ... ци • ра за хубава l Тола+ва ? Азъ съмъташ се тя, Полъ не ме обича? ~ снгурна, че Полъ не се е по3 що не е идвалъ ?... на- дигралъ съ меигъ l
в- рно има причина.
3ащо 1., 3ащо ли би го
I'азеъждавайки така, младо- направилъ?
то момиче си каза:
Вvпреки всичко тЬзи мисл~
— М- йка ми винаги мрази се блъскаха въ умътъ й: Сямо
мояrа грозота и не може да твоето въображение е съз;tалп
пов-Ьреа, че мога да се харе- тази лю5авь! 3абрави я. [ а
самъ в kкому ... А азъ ги зло съ добро атвърни l"
чухъ, не>книт% думи, когато
Страхtтъ, че майка й има
Полъ ми каза; чухъ като ми право, и че напразно чака идказа, че се радва на присгйтст- ваигто ига този, когото обича,
вието ми и винаги иска да е я обземаше всец%ло.
съ менъ ... сжщо каза че ще Ако той не дойде, нищо вече
дойде да говори на родителн не я свързsа съ живота
т b ми? 3ащо всичко това да Може ли да з:бр .ви нЬкога
не бжде истина? 3~ща ме нз- лудата надежла, която я кре
мами ? . . Съ каква цель, коя ~чеше въ днит
на майчината
то азъ не проум fiвамъ, той се й ненависть l
подигоа съ менъ? Не ..• не ...
Какво да направи за да затова е невъэможно ? . . , какъ брави да се откаже отъ нея?
мога да се забравя? Но майка
И чувствайки, че отъ сега
ми, ако се е примирила съ за- нататъкъ живота й ще бжде
гvбата и не ме обвиннва, по-ве- само едно убийствено мълчаче, а още ми се сърди, гсакво ние, тя се реши да узнае истиг
значи вси ~ко това?
ната:
И ако е sbpwo, какта тя каз — Тр-bбва да разбгра всичкоl
ва, че само бащд ми ме н2ми Искамъ да узная, 3ащо не
е
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българскlІsа вwртуоаъ г:а мундъ иарnлоника
G тР: Д иМ a1TPO Вb
който е получилъ 1- ва награда въ София и е покг
ненъ на св~товенъ конкурсъ въ БерлиНъ,
устройванъ отъ фабрица ХОНЕРЪ.
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ДЪРЕА

ЛТ. ИВ. КОЛ ЕВЪ

срещу хотолъ „Борист"
Телефонъ Ns 3,
-. 4---• •

мехаиичееk а работирница „Д 0 Б А У Д~А~г
улица „Драгоманъ" Ns 28
се поправятъ най-съвестно всички видове машию
грамофоаеи, примуеа', ет~еитрии®еегет і,аwиwи
диа~ама и всt ка:4ви прецизrаЕт апарат~sl
Порапвка и пъпнене вс~какви акомулятори.
Остряне бръсничи, ножнета за самобръсначи, ножици, ножоs
и вс fiкакви инстоументи.
1- 5 Христина Морфова — п kвица
Л. Прокопова — пиянисткг
Сестри Rмонъ — балетъ
Д. Nlладеновъ — цигулка
Х. Киряковъ--тамбурашки оркестъръ
К. Буюкл,ийски — карикатуристъ
Ст. Димьатровъ—виртуозъ на мундъ
хармзника
Ст. Миленковъ — злободндвка
Rртистит - отъ ®бщинския театръ
Днригентит — „Циганчето", на шопскиа оркестъръ и др.
ще участвуватъ въ
Граг~дwозмата 3Zудоrаагествеаа венерь
на ДРутtсаството а Журмавйпстi~т$, Варiюа
въ НР1%ля 25 т м. 9 часа ве ~ ерьта
въ Л~гния Общински Театръ_____-=
- . -. `
---,..
Дwреrsцмя иа псэстройасит$ аа водос~аабдя.
оатче на б€азво,дзtiиия
елаТ-®рмаатъ, 1иJугд~ еиэ

ОБЯ ~ЛЕНИЕ

N2 597.
На 30 августъ т. г. отъ 9 до 11 часа пр. плааrк
въ помешението на Дирекцията ше се произвелг
спазаряване по доброволно съгласие за достввнг
на 15 куб. М. чамови или борови дъски и 10 к. r~
чамови или борови греди (бинари) франко складг
на даставчика.
Приблизителната стойность на дъскит е 40,50
Hi
лева, на гредит-1 — 17.000 лrва.
Досrавкит- сж д~лими по видъ и ше се И
вършатъ три дни следъ утвърждение на спазари
w
телния протоколъ. 3алогъ за правоучастие е 510
върху прлблизителната стой riость въ банково удо'
стов-~рение. Спеиы~Ификацнята на материалитЬ можг
ty
да се види вс- ки прис~тсsенъ день въ Дирекиията.
Публикация, гербовъ сборъ, данъкъ, и др. се
плаша въ половинъ разм- ръ, сж за смЬтка на ио'
ставчицит-І .
Гр. Шуменъ, 22 августъ 1929 г.
реиЦнЯТа
ОТъ
~ м±ин~сw , :
., •••.f~~"~~~~~>~ . . &
н

-Р,Ь К. W рнI", ■ 11b1 , Ъ н н

~у~k®ва

специал~астеаа tао
отеамо - енерическТ
~волестаа
КО 3 МЕтиКЪ
Пwиема ёголни от5 8
10 и отъ 2
5 и. сл. об%дъ
ул. „6 Сепеемврий", 33.

двшълъ, и ако тр-bбва да чуя ~ п _ чги надмененъ товъ.
гориивата истина и се откажа ! Въ тази минута, пгладото мг г
отъ щастието. .. Тогава, о, мо• j миче раsбра колк© 6езрасждТ
ето достойнство, майко, за него 1i б-bше нейната постжпка,
не се отнася, когато люfiовьта не завари самъ Полъ, Въ свг(
ми, когато живота ми е на карта то отчаяние и вълненне ТЯ •
Нfiкалко минути по• кжсsэо, тя bb предвидила това. ОбаС'
б-bше на улицата , и варвеше съ тр%бваше да отговори. Тя г"
бързи крачки, а п ~н%(Сога н тн- гледнг скритомъ Полъ.
І
чаше къмъ дюхяна нл оптиста.
Тя го вид какъ той гала11 11А
Когато го набли:жи, тя се но р,ззгаваряше съ крагNе
спре, притисна до с~ рдцето си клиентка и почувства че съРз
дв:т1; треперяци ржце, като че цето й се кжса.
ли то щ~иге да се пукгге.
.
— Ако обичате да си тоо(
Изглеждаше като осждена на чинвете малко! каза г•нъ Гарнгf
смъt>тъ ачаквайки прис.R дата. предлаг~ йки й единъ столъ
Тя виждаше презъ стъклата другата страна на дювяна.
този, въ когото fi-Ь заключена
Тр-bбваше да приеме аа
нейната гrхдба.
•
не издаде вълвението си.
И пnошепна :
— Бихъ желала едивъ к0 f
— Боже мой, той ме обича 1 пасъ, заяви тя.
тя влезе :
Безъ да отговори, вптика
На прага на дюкяна тя се вори еnно чекмедже, изва
спр13 нергшителна;
една кутия и я постав[г пра
Полъ Гарнери б fiше заетъ съ младото момиче. Той се pb
една клиснтка; бащата се обър- жеше така, като че ли за пР'~
юа къмъ нея:
пжть я виждаше. Франсоа
— Отъ какво нмате нужда ' г[9чувств7 страшно нещастн
госпожицеl попита той, съ единъ
СледR.~
•

•

