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.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ- е най-много,
четения вестникъ въ северна България.

Т А Р И ф А по която „Варненски новини" печа
ти рекламитгь: за II и III страници по 2-50 ле. к*
см., I и IV — по 3 ле. кв. см.. годежни и вен
чални — по 60 ав. публикацията, официални обяв
ления по 2-50 ле. кв. см., приставски по 1 лвЛна
дума: въ хрониката по 5 лева на гармондень редь.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева, за
6 месеца — 160 лева, Годишниять абонамент» за
чужбиа е 600 лева.
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Будапеща 8. Тукашнатгь чуждестранни наблю
датели твърдятъ, че Кои ще получатъ облигации на първо време. Кога ще стане първото рдздаване. На наквн стойности ех отпечатанигв облигации. Кога ще по заговора днесъ бЪ оодновенъ
София 9. Днесъ въ засе
кргьдъ унгарското обще
се изплати първия купоаъ отъ облигациит*. Кога ще се ириключн окончателно раздаването на облигациите,
дателната
зала въ Т. п.
ствено мнение владее го- София 9. Облигации облигации шьмй да сеоблигации ще стан е 100,000, 500,000 и 1.000,000 лв.
училище
продължи
разпитмо не задоволство следъ те, които ще се разда раздаватъ.
Щз полу къмъ края на януарий Изплицаието на първия ку- тъгпъ на Свидетелите па
отказа на английското ватъ на кредиторите, чатъ облигации само и въ началото на февпонъ отъ облигациите ще ста дгьлото, обявени за 9 яну
правителство да даде и съгласно закона за за ония кредитори, чиито руарий.
на Унгария смщитгъ мит дълженията, за погася облекчите лни дгьла еж На пазара на първо време не къмъ 15 февруарий т. г. арий.
На 11 нуарий ще бж
нически облекчения, съ ване на техните взема вече решени и еж изпра ще се пуснатъ облигации за
Всички облигации ще датъ разпитани свидете
саквито се ползва напо- ния, еж вече почти от тени въ Погасителната около 1 милиардъ лева.
бждатъ раздадени на кре-лите зап, полковникъ Наиедъкъ Югославия, за печатани въ Държавна каса като окончателно Отпечатани еж облигации диторитгь — банки и ча рагьозовъ, фелд ф еб е лъ
тосъ въ Англия на до та печатница.
готови.
на суми отъ: 100, |200, 500, стни лица — най късно до Асенъ Ковачеъъ, Иванъ Иомашни птици, яйца и На първо време всички Първото раздаване »а 1.000, 5,000. 10,000. 50,000. края на м. маптъ, т. г, ханесъ, Стефанъ Сигети,
тзни месни консерви,
Йовчо Петровъ, подполков; Тия облекчения беха на
никъ Cm. Томовъ, поручикъ
бивани на Югославия нато
Д,
Мутафовъ, Ивайло
омлвнсацня заради участне- на м-ра на желЪзнииитЪ инж. К. Стояновъ. Каиъ разбира той зада следъ праздници п>, по новия бюджетъ. Кжде каквиМагерановъ, Анастасъ 1оПредставители на Експорт
0 и въ санкциите противъ чата си. Какви премини предстоятъ Какво става съ повит* тарифи, назначения предстоятъ.
доровъ, подофицера Радинъ
ния институтъ въ чужбина.
талия.
София 9. Мрътъ на\персоналъ,
София 9, както зая
Въ М-вото на външни I ековъ, зап. подполковникъ
Пасладицить отъ горния железниците йнж. Кос- По отношениа ва же- виха всички м-ри, следъ те работи ще бждатъ наз Кецкаровъ.
тназъ на английското прави- та Стояновъ, запитанъ льзничарския и пощен Праздницитп \ще ста- начени пълн. м-ри въБрюквлетво започватъ вече да по въпроса за предстоя- ски персоналъ ще се натъ всички промгьни селъ и Кайро.
) чувстватъ аъ Унгнрйя, тъй щето изменение на за прндържам-ь най строго съгласно новия бюджетъ Въ М-вото на желез Кои ех прекарали тамъ Коледа
Пощенската въ реалния стабилитетъ. на държавата.
ITO започва да се забалъз кона за
ниците промени не ще София 9. Презъ двата
1 едно намаление въ износа спестовна каса, заяви: Съкращения въ персо Вь М-вото на вжтрешните има. Те ставатъ всека го дни на Коледа въ Чамъ
i домашни птица, яйца н щ. — За изменението на нала нъма да се правят*. работа предстои едно увели дина презъ есеньта.
кория пристигнаха мно
тоя законъ е назначена Ако средствата ни поз* чение на полицейския апаратъ
) Англия.
Въ Al-вото на търговията го гости отъ столицата.
Въ своето искане, унгарско- специална комисия, която волятъ, ще се нзаър- съ 45 души, отъ които 15 предстои назначаването въ
първия день на Коправителство се 6 t позова- работи усилено. Не е вЪр- шатъ
увеличения въ души за столичното комен- чужбина на представители на л На
е д а в ъ
Ч а м ъ
i на сключения между Рмграмките на бюджетнитв данство, а останалите 30 ду Експортния институтъ.
'я и Унгария търговски до- но, обаче съобщението, че
кория
пристигна
м-рътъ
ши за провинцията.
Въ М-вото на земледвлието HQ просветата Иововъ.
воръ за най облагодетелст- изменението било привър- средства.
заната държава. Въ отказа шено и че било предадено
Моето желание е да Въ Дирекцията на народ ще станатъ доста промени. Въ вторникъ сутриньанглийското правителство вече на м-ра на финанси двмъ
каалифициргнъ ното здраве ще бждатъ наПреди всичко ще бжде закри та пристигна м-рътъ на
1вяза, че облегченията на те Гуневъ.
персоналъ.
Въ това от значени гол1ъмъ брой нисши
-ославия еж направени по
на земяеделиекато милосер-та
#финансигБ Гуневъ, който
г— Новите телефонни и ношение ще се запази Служители,
то, Дирекцията
като ще бжде
назааченъ предприе
иъколко зим
тага на едно решение на ОН.
ни
сестри,
болногледачки
и
традицията
за
курсово
телеграфни
тарифи
еж
ве
главеиъ
секретарь.
Предстоятъ
ни разходки изъ окол
Игкането на Унгария се
пр. Ще бждатъ назначени
промвни и въ агрономствата. ностите.
хвърля защото тя, въ ка- че изработени и еж преда* то опресняване на пер и голгьмъ брой старши лп>кари,
Въ М-вото на правоеждието, На 7 т. м. въ Чамъ ко
бтвото си на члень а ОК, дени за внасяне въ Мин, сонала.
съветъ.
Нещо
по
техъ
освенъ обнародваните вече рия пристигнаха и голя
била длъжна да изпълм
укази за преместване и наз ма часть отъ чужоитгь.
швнието на ОН относно г-нъ м-ре?
— Представени ми еж не щ е има. К а т е г о р и ч н о т о с т а н о в и щ е на начаване на областни еждив, пълномощни м-ри, между
мкцяитЪ, наито еж сторили
правителството
друга промени не ще станатъ. които и Расколниковъ.
ични останали членове на за преглеждане и радио
тарифите. Въ най-скоро София 9. Съюзътъ на е изключено. Съ сжщестН.
време преглеждането на длъжницата}
напосле вуващия законъ ще се Б а н к е р и т е штт^вмт з а вшйната
телефонните, телеграфни дъкъ, а особено следъ ликвидиратъ всички стари
Морганъ предъ сенатехата анкетна комисия
пощенски и радио тарифи конгреса, си б/ъ засилилъ задължения.
на иарсилския атентатъ.
Вашингтонъ 9. Сенатска. Морганъ отъ евзя страна
Парижъ 9. Съобщаватъ ще се приключи и тъ ще дейностьта си, съ цель
та анкетна комисия по во
бждатъ внесени въ Мин. да предизвика едно ново Правителството смита, енни тгь материали започ изказа убеждението си, че
гъ Марсилия:
—Както на времето бп съветъ. Въ всеки случай, измтьнеиие на закона за че всЪко ново измене на днесъ своята работа. нападенията на германските
Изслушани 6 t x a на първо подводници СА допринесли по
сапо, при атентата въ новите тарифи ще вление на закона би все
време банкерътъ Морганъ и
гасилия, жертва на кой. затъ въ сила отъ 1 ап- длъжницитп.
По поводъ на това, отъ ло новъ смутъ въ кре неговия съдружникъ, които из вече за намесата на Съеди
> станаха краль Алексан- рилъ.
ръ и Барту, атентатоофициално место е съоб дита и би се отразило ложиха дейностьта на своите нените щати въ войната, от
тъ Нелемень рани съ не- Запитанъ относно промЪни- щено, че едно изменение зле върху стопанския банки презъ епохата на Све колкото отпуснатите заеми.
товната война, когато 6 t x a
\лко вистрела полицей т-Ь, които предстоятъ, м-рътъ
на закона за длъжниците животъ на страната.
отнуснати заеми на държавигЬ
ия агентъ Гали, който отвърна:
отъ Съглашението.
бгь хвърлилъ срещу атен- — Отъ втора категория ш е
бждатъ засегнати около 28 30
гтора.
Комисията поддържа,
Дълго време Гали бп> души, а отъ трета категория
че
ттзи заеми именно
по пощитъ- — около
На к о и з а к о н и с е д ъ л ж и п о д о б р е н и е т о
лечение въ една бол- служащи
наме
Ссф*я 9. Управитальтъ на приключи зле. Много доб еж предизвикали
50 души. Проучването върху
ца. Напоследъкъ поло- промените е приаършено и ЬЗКБанка Ради Васнлевъ за ре се отразиха законитгъ сата на
Съединените
ението му се бп> зна- пром-внигЬ щ е бждатъ извър яви предъ представителите за намаление на влогова щати въ войната.
(приказенъ изборъ)
отъ
книжарница
телно
подобрило и шени къмъ ср-Ьдата на тоя ме- на печата;
та лихва и зи увеличение
сецъ.
Тия
промени
не
требва
ш можа doiu да се да се разбиратъ като уволне
— Тоя месецъ вероятно ще лихвата върху вземанияи по дгьлото въ Ексъ ния.
приключимъ окончателно ба та на банката отъ дър
ъ Провансъ.
Запитанъ щ е с т а н а т ъ л и про- ланса на банката. Очакваме жавата.
?ледъ това Гала отново МБНИ въ Главната дирекция на още некои клонове на банка
та да приилючатъ баланси(наетанЕнь въ една бея- ПОЩИГБ, м-рътъ заяви:
г& си.
отъ провинцията да се отче
13, но напошдънъ mimit —Освенъ тези преме БЗКБанна ще лринлнни 1935
Наранилъ
тежко
двамата
си
синове
все повече го напуснаха ни, които е ж аече из годйяа базъ дефгщять к да- Пловдивъ 8. Въ с. Браци татъ най късно до 10 т. м.
вършени, други проме жо съ пвчзлЗа, благедарв- гово, пловдивско вчера «а©
ftepa той се помкна.
ни нвма да има.
кие на aajsOHMTt, нзито бвха първия день на Коледа се
купувайте отъ магазините
разиграла една кървава се.
—Я какви ще бждатъ глаеувакй за баниате.
оито иматъ на витрините първите ви мероприя
мейна трагедия.
и картонъ съ надпнсъ: тия по Железниците и Ако бгьхме оставили Къмъ полунощь Василъ
положението, което зава- Жълто&ъ, 49 годишенъ се
Тукгъ с е даватъ»
Пощите?
рихъ,
банката щгьше да гкаралъ съ синовете си
ионоуматешяи
се премести на ул. Владиславъ № 8, до
—
Питате
ме
какви
Петъръ
и
Георги,
Въ
пия
ю ар и н
Окржжния Сжцъ, гдето започна да приема
ще бждатъ моитгъ първи
но
състояние,
бащата
изболни.
1-2
мгъроприятия. Моята за
вадилъ ножъ и наранилъ
дача е да стопанисвамъ
устроено вчера въ София
а да получите веднага
тежко и двамата си си»
т ъ Приморска
поп))Желпзницитгъ и Пощитгь София 9. Вчера въ 10 нове.
ярна банка 2 % дивитака, както се стопанис и половина часа преди
ентъ върху консумацията
ва едно стопанство отъ обтьдъ въ единъ салонъ АГЕНЦИЯ „СТРЕЛА"
АРХИТЕКТТз
ь пари. Спестовни книжпървостепенни
размгъри.
при
И-ри
гаражъ
се
със
има за проданъ билета
и безплатно отъ банката,
Иай-напредъ ще тргьбва тоя голп»мо публично отъ Народната лотария
пи дружеството „И Р Я"
и ИНЖЕНЕРЪ
п. Царь Борись 27. Книжда се укрепятъ финанси- събрание на Родна за на Съюза на Артисти
н раздаватъ и магазитгь на БДЖ и Пощитт, щита. Говори д-ръ Н. тгь —най-добуръ изборъ
нт-fe
1—27-6.
да се осигурятъ приходи- Салчевъ, на тема: „Це- отъ разни щастливи но
Проектира, ржководи, изчислява шел*зо бетонъ, узаконя.
тгь на държавата, да се литгь на нашата орга мера Побързайте да не фф
ва индустриални иредпряятня и предприема строежи отъ
подобри положението на низация".
пропуснете
щастието,
железничарския и т. п. Събранието мина тихо което ви очаква\ 1-0
*Ф Ул. „27 юли" № II — Bapiia,
Тел. 2003
1-10 f.
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Градиеари, използвайте хубштЪ дни

^истреие
Съ бистренето се цели из
куственото отстранение на вси
чки ония мжтиотии, които еж
останали вь виното Следъ пргтакането му. При бистренето
се премехаатъ некои болести
и въобще виното се подготвя
за пазара. Вино, което не е
превр-Ьло (ферментирало) и ко
ето е болно, не с§ подала но
•бистрене.
При б«* Т р е н е т о с е о^рааува по изкустаенъ начинъ утай
ка, която пада на дъното на
бъчвата, завличайки всички
плаващи ЧЕСТИ (мжтнотии).
Най-употребявания начинъ
за бистрене на червените вина
е съ желатинъ, който обеза
телно требва да бжде доброкачествеиъ. За бистрене на
сто литра вино се употребява
10 грама желатинъ. Желатитинътъ предварително се под
готвя — изплаква се съ студе
на вода, разтваря се въ хлад
на. в°да, разбива се добре при
'прибавка На вино и следъ налиавне въ бъчвата се разбърк
ва. Когато за бистрене на бело вино се употребява жела
тинъ. то иа виното предвари
телно, день — два по-рано се
прибавя десеть грама танинъ
на всеки сто литра вино.
Бистренето съ яйца се препоржчва особено за белите
вина. За сто литра се взематъ
белтъците на дзе—три съвър
шено прасни яйца. Белтъците

ГдашпшпИнии

Поливането на лимоновите
дървета, сега презъ зимата,
требва да се извършва само.
когато пръстьта имъ е изсъхнпла. Вскко по-често полива
не на тия дървета се отразява
твърде гибелно върху тЪхното
развитие.
Отъ големо значение е про
в-Ьтряввнето на помещението,
въ което се държатъ лимоно
вйтй дървета. За тая цель де
се, използватъ обедните «.а
сове на всеки похубааъ день.
И нвй-после следва да се
добави, че е наложително,
отъ време на време, съ мокъръ
сюнгеръ да се избърсва праха,
полепналъ по листата на ли
моновите дървета.

§за в и н а т
добре се разбиватъ съ помощьта на метличка, въ широкъ
еждъ, първоначално при при
бавка на малко вода, в после
това и на постепенната при
бавка на вино. Само следъ до
бро разбъркване, ц-Ьлата ма
са се влива въ бъчзата съ ви
но Прибавката на малко соль,
практикувано отъ некои, е из
лишно,
~«сгренето на вината треб
ва да се извършва презъ ти
хо, хладно, сухо и ясно време.
ИзбмстренигЬ вина, следъ 15 —
20 дни отъ бистренето, се оттакватъ и наливатъ въ чисти
бъчви.

Народни предсказания за времето

Ако презъ декемнрпй птицитгь се къпятъ въ водата,
зимата ще бжде голгьма ~Пловдивско.
Ако е облачно на Игнатовъ-день, добри ще б/кдат
хранитпг и изобилни телатгь презъ следната година,
а ако е ясно—година,па ще
е неплодородна,
пчелитп
ще се повр^дятъ, а бубитп»
ще ех добри—Кюстендилско
Ако вали енгьгъ по Игнатовъ день и по Коледа, го
дината ще е плодородна и
пчелитп» щесероятъ и размножатъ много добре—Раз
градско
Ако на Игчатовъ день е
ясно, презъ апрцлъ ще е су
ша, а ако вали дъждъ или
енгьгъ, априлъ ще е дъждовень п ще има плодородие
— Свищовско.
На Бждни вечерь когато е
ясно есеницитп бтатъ доб
ри, а когато е облачно, до
бри биватъ пролгътницитгъ
и пчелитгь—Софийско

-тводиЕш^ме на ливзидит*&
Въ ливади съ излишна вла
га и стояща вода хубави треви
не розетатъ. Вь такива почви
разстягь по вече кисели треви
хвощове, мжхове и отровни
треви За дз се поправятъ такивато ливади требва да пре
ди всичко да с« й°тводнятъ и.
при нужда следъ това да се
предприеме почистване на ..бу
дните, торене, грапан» и пр.
При отводняване на Д"2?"7!._,
требва да се внимава да не
ги изсушимъ съвършгнно. Ето
защо при ливади съ лека поч
ва, подпочвената аода не тре
бва да се сваля по дола отъ
40—50 см. подъ повърхностьта. Когато пъкъ ливадата е съ
тежка, непропусклива почва,
водата може да са свали до
60 см. подъ повърхностьта.
За отводняване на ливади
rfe се правятъ открити канели.
Когато местото има слабъ
ноклонъ, глаениятъ отводните
ленъ каналъ се прави по нап
равление на най големия наклонъ. При неравна повърх
ность се превятъ по-голЪмъ
брой плавни канали, за да мо
же до се събира водата отъ
ц-Ьлата ливада. Ако ли пъкъ
н-вма никскъвъ наклонъ, тога
ва се прави по широкъ и по
дълбокъ каналъ въ единия'
край на ливадата, въ който се
отвежда водата. Когато нЪма
възможность да се отведе во
дата вънъ отъ лизадата, то на
края на главния каналъ се
прави голЪмъ трапъ, въ който
се събира стичащата се вода.
Въ главния каналъ се вливатъ второстепенните канали
и ако пространството е голя
мо, почвата е тежка и влажг
ностьта е голяма, тогава се'
ПРЛЗ*ТЪ и третостепенни ка

Мш m v i т мошва 1 йш

аа нови лозя
Хубавиге дни, поевтиняване отъ драките и дърветата.
то на работническия трудъ, ус 3. Реголввнето дасеизвърш
пешния изиосъ на гроздето и аа на 60 см. дълбочина. Ако
пр. спомогнаха за усиленото при реголването се укаже на
подготвяне на множество мес 40 см. дълбочина бела варо
та предназначени за направа вита почва, то тя се само резта на нови лозя. Некжде пъкъ копава и оставя на место.
4. При реголванет•., местото
се коренятъ старите лозя и
местата се подготвятъ за но грижливо да се почисти отъ
ви насаждания, Това изкоре корените на разните бурени
штшят^вяшаштшшшшжшяшввяшшшшш»
няване на старите лозя без особено на троската (пирея).
спорно се дължи на техната отъ отсечените части на коре
малка доходность, което про ните на драките и дърветата,
на Хеиусъ, Чипенъ и Факель
изтича отъ допуснати грешки отъ камъните и пр.
за КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
най-често криящи се още при
5. Още при реголването,
за деца и юноши
първата стжпка на техната на повърхностьта на местото треб
търсете въ
прала. Но, тоя неуспехъ е ос- ва да се изравнява.
КНИЖАРНИЦА
таналъ за некои лозари безь и 6. Съ реголването требва
всекеква поука и за вторий да се побърза, за да се подпжть следва наниза отъ греш ложатъ буците пръсть на вли
ки.
янието на студа съ цель да се
Преди да купите какъвто
разпадатъ и земята да стане
Преди
всичко
налага
се"
и да е предметъ за пода1. Терасиране на стръмните ровка.
ръкъ, проверете цените
[в(наклонените) места. Широ
въ книжарница
чината на терасите зависи отъ
Стефань Василевъ
местото. Колкото то е по
За „ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
1-34—10
стръмно, толкова терасите се НА БЪЛГАРИЯ" рекламе се
правятъ по тесни и много
приематъ въ администрацията
бройни.
2. Почистввнето на местото на „Варненски новини". 1-10
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т на духа. Че защо пъкъ да не сме те чакали?
Нали беше наедно съ насъ въ хотелъ ,Ял
Билъ Газонъ. Нема привидения, а нещо гарва". маквръ и скритъ въ подземието?
много по-лошо отъ техъ. Тая работа е дело
Японецътъ не очакваше толкова спокоенъ
на японците!
отговоръ, но прикри изненадата си и про
ГЛЛВЯ 92.
дължи.
Пакет-ътъ с ъ магнезий
— Значи, съвсемъ не си изненаданъ?
Двамата приятели стигнаха много по-бързо,
— Не, ни най-малко, защото съмъ привиккждето ги очакваше шофьорътъ, отколкото налъ съ своите неочаквани посещения. Вънъ
предполагаха- Щомъ влЬзсха въ хана, поис отъ това, позволи мн да те поздравя относно
каха една стая.
„таласъма*. Много ловъкъ си въ подобни
— Най-напредъ да хапнемъ малко нещо, фокуси. Само че . . . винаги се явява на
пжтя ти по некое гибелно камъче, което об
Самъ, а следъ това ще поспимъ неколко ча- ръща колата ти.
cal Предстои ни дълго пжтешествие.
Лзиатецътъ се поклони усмихнато и вдигна
Докато Билъ Газонъ проучваше наедно съ ржка надъ главата си.
приятеля с.ч картата, вратата се отвори тихич
— Ами знеешъ ли, че сега ще требва да
ко и въ стаята влезе . . . единъ японецъ
Усмихна се подигравателно, при вида на из умрешъ?
плашените лица на двамата приятели, а следъ
— Непременно ли требва да умрвт? Много
това затвори бавно вратата и застана край
пжти
до сега си ме заплашаалъ, щото не ги
нея,
помня вече колко беха, — отвърна Билъ
— Сигурно не сте ме очаквали? — за Газонъ подигравателно.
пита той съ подбивъ въ гласа.
— Много храбъръ човекъ си, господинъ
— ft не, напротивъ! — отвърна Билъ Га- Газонъ.
*рнъ, който не беше изгубилъ приежтетвие

•JjffliiiMt -$йжт й 2^зь ат

Мрачна е картината въ по
вечето зеленчукови градини.
ПоголемитГ. пространства отъ
техъ" еж още заети отъ ос
татъците на зеленчуците ос
танали неускубани, за да ождать използували га пеша на
овце. И това най-често става
срещу единъ нищоженъ наемъ.
По-големиятъ брой градинари
не си даватъ сметка-каква гонали, които се вливатъ въ вто леми грешка поавптъ и като
ростепенните. Второстепенни че ли не искатъ да разбератъ
те канали се правятъ*наклоно че презъ летото ще понеезп»
на главния каналъ по направ загуба въ десеторенъ размеръ
ление на течение на водата. по голема отъ наема, що
Големината на главния ка презъ зимата еж получили от*
налъ (дължина и широчинв) пашата. Дали тукъ не се крие
зависи отъ количеството не и една безсъвестность отъ
водата, която ще отвежда
Второстепенните се правятъ «трапа на н-Ькои градинери,
30-40 см. широки. Колко"-!които малко cs трогзатъ отъ
'•"'.*,;;.".
"М«Ьпага УЧасть на техните п8яд„о-влажна И н о - н е п р о п у с к л и ^ ^ (УвЧраеСменни «дружници),
е почватй, толкова по малко които следъ^изнурлтблен трудъ
е разстсяниьто между зторо презъ сезона се завръщетъ по
степенните канали и обратно домовете си голи, за изпитатъ
то. Сжщого важи и за трето съ семейството си ужаса на
степенните.
Отводнителните
канали требва да се държатъ злата зиме?!
Не може да се разчита на
винлги чисти.

сигуренъ доходъ отъ зеленчу»
кова градина, на която расги!
телните остатъци не еж уни
щожени своеаременно и поч*
вата презъ есеньта или зищ.
га не е дълбоко разработена,
Защо се пропуща и не се из
ползува благотворното влияние
на студа, ветровете и пр,?
Нима когато пукне пролетьгз
и когато предегоятъ въ гради»
ната толкова много нетър ящ
отлагане работи» тогава вие
иначе трудолюбиви градинари
ще требва да се замиелюве^
зз ораиь?
Влрочемъ, градинари, изпод.
Заайге хубавите дни и 6щ$
преди мразъ земята да е екс.
валъ или пъкъ снегъ да я по.,
крилъ. дълбоко я из£-оет<>1

НИНШГШГШЬРЛЯ
ПАРИ на улицата. И пра
все това много хора,
плащатъ за реклами*
които не
постигаш
иельта си.
ат

Главната Дирекция на Железниците и Пристанищата е направила максимално намаление за пжтуване по Б. Д. Ж. по случай евтината зимна седми-:
ца въ Варна, която започва отъ 12 януарий 1936 г. и трае до 26 с. м.
Билетите по таксите на намалената тарифа, които ще важатъ за.оти
ване и връщане отъ всички гари на Царството до Варна и обратно ще се издаватъ отъ 12 до 18 януарий 1936 г. и ще важатъ за връщане отъ 16 до 26
януарий 1936 г.
Стойностьта на билетите за отиване и връщане ще бжде, както слецв
ШВеяШ&ЯВаШй

ОТЪ

ГАРА

Бързъ
ДО Г А Р А

влакъ
лева

Пжтнич.
влакъ
лева

ЗАБЕЛЕЖКА:
••1

София
Пловдивъ
[ЪтБвенъ
Габрово

Търново
Русе
Попово
Търговище
Шуменъ
Каспичанъ
Провааия
Стара-Загора
Видинъ
Ломъ
Враца

Варна

240 —
2;0 —
186 —
170 —
,154 —
150 —
126 —
98 —
78 —
60 —
42 —

204
260
246
222

—
—•
—
—

210
210
156
148
132
128
104
82
64
50
34
174
230
218
194

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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60°/о " н а м а л е н и е за пжтуване съ параходите на Българско Търговец
Параходно Д-во.
- 5 0 % мгвйяаявни® по хотелите или цени на легло отъ лв. 15—45.
15% шзйяалеашв по ресторантите при заверени зимни листи.
Удобенъ случай съ малко разноски да се полюбувате и опознаете нашеп
бурно, зимно Черно море, да приежтетвувате на Богоявление — хвърляне?)
на кръста въ морето.
'
Зимна евтина Варна Ви предлага еж що редица други забавления, катс
разходки до ромънската граница и Камчия по море, представления въ театъра
посещения на Аквариума, Морския музей, Археологическия музей, кина и пр
Интересни, богати съ природни хубости околности — Св. Константинт]
Гюндюза, мавзолея Владиславъ Варненчикъ и пр.
'
1 4 е н а й т е с т ъ ас&чиш п ж т н м ч е е ш а б ю р а просге*?ктгн в а зввшна SapW

сетете евтина зимна Ваона

гаввгв&отвештазаашв и
-©-

— Благодаря ти, че го признавашъ. Нима Огъ японаца немаше нито следа.
ли до ми кажешъ по чия заповедь идващъ
Какво стана? — запит! нагърътъ, трвпри мене?
перящъ отъ уплаха.
— Казахъ ти го веднъжъ.
— Не е кой знае каква голема рабо»
— Лхъ, де! И затова си дошълъ евмъ-са- Една фотографска шега. Мегиезий. МожеШЬ
мичъкъ ли? На ти ли се струва, че много се преспокойно да станешъ и да отворИШ*
надценяввшъ. Струва ми се. че обикновено прозореца, да се разкаоа пушекътъ. На»»
беше една афара съ таласъми. Cera N»
идаахтг двама по двама: единиятъ оть васъ това
жешъ да се уверншъ, че таласъми не CRitf'
ми носеше смъртьта, а пъкъ другия си я сгаувать. Японецътъ си послужи съ магнечи»
взимаше обратно!
за да ни заслепи очите, та да може 51!
— Тоя, койго ще я приеме сега, си ти, стреля по спокойно. Сигурно сега разпр' '
— каза японецътъ самоуверено, безъ да сне на другаря си, ча ни е пратилъ на «"'{
светъ. Много очарозанъ ще бжда, ако нв«
ма ржка отъ главата си.
типа поверватъ тая работа, защото въ и?|11*
Билъ Газонъ се приготви да отговори, но къвъ случай ще можемъ по лесно да е1
извецнъшъ притвори очи. Последва слабо направимь ко.чтра-посещание. Ти какво «1
фъскане и една ослепителна светлина, по кажешъ?
следвана отъ полумракъ. Веднага следъ това
— Хмъ! Но щомъ като светлинята ни-*
единъ револверъ изгърме два пжти.
заслепила насъ, тогава и той не е билъ 'Щ
Когато проблесна ослепитезната светлина добре. Обаче, тоя стреля съ точность и-*"!
и Билъ Газонъ се виде прннуденъ да затво не бехме легнали на пода, щеха да ни Щ
ри очи, той се тръшна чевръсто на земята. надупчать куршумите му.
като повлече съ себе си и негъра. По тоя
— Много си наивенъ, Самъ. Сигурно и ?
начинъ и двамата се спасиха отъ сигурната
е билъ прииуденъ да затвори очи. н°
смъргь, която япо (ецътъ имъ готвеше.
стрелялъ на посоки.
Младежътъ отвори очи и обгърна съ по—• Ями магнезия какъ го запали безт»
гледъ цЪлата стая. изпълнена съ гъстъ димъ
снема ржкага си? — възрази негьрътъ.
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„Варненски новини"
ПИСМА

Стр. 3

О Т Ъ СОФИЯ

Мити ние lis i n тип
Черно море — гробница на неопитните моряад. _ Фраецуската и
Русвата революцня н теорията за мъртвит* вълни. Обществените нас
троения I усгойчивосиьта па политическите сили. Рвлята на водачмЪ
въ най-труднигь за народа дни. 19 май и мъртвите вълни
Пулсътъ на нлокочещия около насъ жнвоть.
Черно море е известно меж
ду другото и съ своите мърт
ви въпни Tt* еж най-голямата
HitiBCb за Моряците. Когато
морето щглежпа укротено,
мъртаите вълни дебнатъ подмолно и вещаятъ гибелъ и
смърть. Мо'же би, Черно море
е получило името си и огъ

опрените мъртви mm», които
Тб npeeefi гробница за Н66*

ма: обществените настроения,
а не [разположението на по
литическите сили
решаватъ
конкретно поставените политически и цр. задачи.
Иорд, Мечкаровъ справедли
во бележи, че въ подобни слу
чаи отъ съществено значение
е и масовата политическа пси
хология. Азъ ще се задоволя
Да прибавя: И обстоятелството
отъ какъзъ калибъръ еж вода
чите на народа.
Фактъ е, че една болна ду
ша много лесно се подава на
внушение. А за нарозите един
философъ б е казвлъ, че тех
ните души иматъ много дет
ски черти.

Приюта „Митрополйгь Сй
меонъ", устройва утре петъкъ
елха въ помещението на прию
та за питомците на сжщия.;
Добруджанското
женско
Д во, подарява по случай ко
ледните праздници на бедни
те ученици въ у ще „Стефанъ
Караджа"—Добрупж. квврталъ
22 фланели, 15 килоти и 24
чифта чорапи за коледната ел
ха.

Събранието на членките на

ЕДИНЪ МИЛИОН Ь ЛЕВА
ЧЕТВЪРТЬ
5 по 100,000 лева, 2 по 7 5 , 0 0 0 лв., 4 по 5 0 , 0 0 0 лв„ 6 по
2 5 , 0 0 0 лв„ 10 по 1 0 , 0 0 0 лв. и много други печалби
отъ 5 , 0 0 0 лева. 1 . 0 0 0 лева
ВИ Д А В А ЕДИНСТВЕНАТА Д О СЕГА

Д-вото Любовь къмъ Родината
ще се състои на 10 т. м.—пе
тъкъ въ 3 часа сл. обедъ въ
клубното помещение на дру
жеството,

питнит-fc моряци.
с ъ ю з а м а а р т и о т к т - Ь га-ь Б ъ лг«рмк СА^ЯО З й 3 0 Л!
Колегата; Иорданъ
МечкаНино „Ранковъ": иршекТ
е
г
л е н е 2 6 априлтз, 1936 год.
ровъ, безъ да е билъ морякъ,
тера шлагерния филмъ яБар
и
се е досетилъ да напише увод
Цена иа бвлетигЬ: ц%ль 30 лева, воловинъ 15 лева
карола". Къмъ филма: Цвгъна статия за тъй наречените
Балети
за
проввнциятг
се
изпращатъ
предалате
и
или
съ
наложенъ
нлатежъ
R
тень трикфилмъ
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родните
водачи
олицетворяват
Нино България днесъ екзо
викъ XVI се качи на гилоти
за день на театъра Въ този
нота само единъ день следъ въ себе си гения иа единъ нв тичната премиера „Островътъ день всички театри въ стра
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жеше да подозре, че болше- ди коне—тежко на наредите Варненския Народенъ театъръ титгь въ България. Като се
Съвйщавд ма мжггсбронмагЬ см клиенти, ч е приекоито
имъ
се
ссланятъ
въ
труд
ще представи „Добре
скрое
вйците ще взематъ властьта
ТГКГМЙЖЯ з а сегеша пяатозе з а мжжкм и дгдеекм
ния фракъ* Прихода ще бж- знае, че голгьма часть отъ при
въ Русия въ единъ момантъ, ни и болии времена.
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:
вените имъ задачи", той пише Луиза" е провъзгласило за
крити Ttx-и противници.
езой почегенъ членъ председа на Съюза е повече отъ похвал
к Иорд. Мечкарозъ е попад- между другото:
— Подъ гладката повърх- теля на Търговската камара г на и заслужава безрезервната
налъ на извънредно интерес
подкрепа на гражданството
5И
^а тема. Щ е требва да му ность (б. н. — на българската Боянъ Абаджиевъ за особени
Варненския
народенъ теа
политическа
действителность)
заслуги.
ГТьлно и з д а н и е на а н д е р с е н о в н т Ь п р и 
благодаримъ и «за добрате
търъ довечера ще представи
к а з к и — п о д ъ р е д а к ц и я т а на С в . М и н к о в ъ
Г-жа проф. Торчанова, дъл
идея, която е имялъ, като
е клокочатъ вълните и т% ще
три т о м а по 80 лв. тома.
.Добре
скроения
фракъ"
съ
Кр.
Ьррдължилъ паролата и съ изхвърлятъ новите идеи. Те гогодишна асистентка нв проф Сарафовъ и Иор. Сейковъ въ
Майчини ntcim — стихове за бебета — Ст. Чилингировъ — 20 лв.
|акти отъ българския животъ ще поставятъ нови цели и но Иаанъ Торчановъ. се устаноаи подкрепа на акция на Съюза,
#3
Свадбата на мишока мини — приказка—Няколлй Фолъ — 30 лв.
ви задачи, ще изковатъ нови въ града ни и дава уроци по
Гой пише:
Небивало — весели стихове за деца — Стубелъ — 20 лв.
характери; ще сътворятъ нови пиано на начинвющи и нап
Захарното момиче — приказка — Св. Минковъ 33 лева.
| — И у нась 9 юний дойде,
те ценности.
реднали. Специвлна метода за
Крачуланъ и Караманъ — Славчо Красински — 30 лв.
»огато Стамболийски се смеКъсмет* — пиеска за деца — 15 лева.
.., И ние споделяме мисъльте, деца отъ 5 години нагоре. Сж?
[аше за най силенъ и пред
Юнакъ Гого — пиеса за деца — 20 лв.
госпожата има
че пжтьтъ за връщането на щевраменно
Жеио жълтицата — Ст. Мокревъ — 10 лв.
пазваше едва ли не безкрайШл
желание
да
двва
уроци
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ед
.доброто старо време" е заВсички видове, отъ
Чудесното пжтишествие на малкея Нилсъ — Сел. Лагельо
ia дългов"вчность на своето
прищенъ.
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ртия, солидна под:е. каже и за 19 май. Презражавния корабъ отъ ударите
вързия.
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ЕТАЖЪ
на мъртвите вълни, да напрвцени въ
какъвъ отпоръ, не защото е
самостовимъ народа
господарь не ятеленъ съ отделни входове:
НРМШПЯ ШЩЦи пРиемй -вегькакъвь видъ
билъ организиранъ идеално, а
к н и ж а р н и .ц а
еждбините си" (Иорд. Мечка- 3 стаи, кухня вестибюлъ и вси^
защото въ въздуха се носеше
li.l'iL-"-'!!!-.'!! i ut и , поржчки като:
бланки,
роаъ^.
чки удобства на ул. Бр. Георкопнежа за една нова власть.
плика, фактури, афиши, некролози и др,
А това може да стане само иевичъ № 22.
1 0. на Кирилъ Бобе&ъ, срещу
I Заключението, което се нв
««aMWBHWJ^TmaMuiMigA^iwgHjjHaM^
рага /"on» тчка
приведените по единъ начинъ: като се опи
Бълг. Народна Банка.
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/факти се свежда до твърде по та пулсътъ на клокочещия око
13567-6
П. Г.
пулярната политическа макеи по насъ жизотъ.
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309) Англичапшв СЙЧ завзели за шлко семзйств» се ЛАВА
АГЕНЦИЯ СТРЕЛА продава
гольмъ изборъ
за 10 левя
по единъ много интерехенъ на ПОДЪ НАЕВДЪ. Споразумение
бвлети
отъ
лотаргята
на
Съ«
при
санаториумъ
за бол
чинъ островъ Перимъ, намн- редакцията.
1 0 юза на артистите въ Бълга
'••• 330) Имали ли е въ минаращъ се предъ входа на при
ни чорапи, като си зане
до единъ левЪ въ
лото войни между поляци и станището Аденъ, въ южната
сете старите такива да
dA РЕН.лАМА'1Ace слой w рия. Не пропущайте случая
книжарница
имъ сложите цели ходи
резчлтатитгъ
—
рекламирай.
ромьнци?
часть на Арабския полуостровъ
да са купите бвлетъ отъ та
1
ла. Преплитатъ се бримки
331) Защо последните
во Прзди изграждането на Суез те само въ „Варненски кови зи единствена по размера HS
на евтина цена ул. 6
енни маневри въ Ромъния бгь- ския каналъ» никой не се е ин- ни*, защото се чете най-мно
ечзлбйте си лотария.
Септемврий № 2. 1 — 0
1 10
ха устроени въ Буковина?
тересуаилъ за тоя пустъ островъ го от всички ппояинциапня вий
312) Кяде се намиратъ още Когато презъ 1857 година е
билъ приключекъ строежътъ
бизони въ Европа?
на Суезския каналъ, францу
Отвори наао- рш тттЬ въпроса зите изпратили единъ свой
307) Д-ръ Фробениусъ, про- адмиралъ, заедно съ неколко
чутиятъ
изслецопатель
на военни параходи, да завземе
«Библиотека Варненски новини"
.Тайнатана едннъ гробъ"
87
90
юго източна Африка, е намЪ- тоя островъ. Французите еж
рилъ по тия краища много има^ли намерение да постро.
Вратата се затвори, и Мария остена сама в ъ
Ахъ, Боже, продължаваше безчестниятъ баща на
бройни останки отъ някогашна ятъ тамъ складове за каменни
затвора.
величествена и твърде много вжглища, за нуждите на свои
Мария, ти да станешъ убийца! На бихъ повервалъ
•
»
«
•
•
•
.
,
напреднала
култура,
която т е търговски и военни паратова, ако беха ми го казали, но видехъ го съ
внезапно е изчезнала. Порту Щомъ вдмиралътъ прйстигходи
очите си. Бихъ одушилъ оногози, който би казалъ
Слънчевите лжчи позлатяваха стените на.
галските моряци о щ е презъ нвлъ въ Аденъ, английскиятъ
подобно нещо, но видехъ те, когато го уби. Уви,
затвора. Небето б е ясно; презъ прозорците не;
средните векове,
търсейки губернаторъ се усъмнилъ въ
какъвъ позоръ требва да нося на старини1
килиите влизаха весело снопове слънчеви лжчи.
пжть
за
Индия,
еж цельта на неговото идване и
се
н а т ъ к н а л и
на още сжщата вечерь го пока— Вие видехте ли, г-нъ Берковъ — попита
Вратата се отзори, и въ стаята на Мария влезе
огромните развалини на храма нилъ на балъ. Къмъ адмирала
следователя.
следазатальтъ.
въ Симбабва, а сжщо така и била аташирана една извън
— Да, госпгдине, не мога излжжа, отговори
на много други развалини отъ редно хубава дама. Къмъ края
Следствието не даде никакъвъ резултатъ за>
Берковъ
съ глухъ гласъ. Видехъ, когато го уби.
древни постройки и паметници. на забавата, вдмиралътъ по
щото Мария твърдеше, че е невинна. СледоватеВъ Южна Африка еж намерени верил на дамата си съ каква ми*
Мария извика силно и падна въ безсъзнание
льтъ не я верваше, защото б е предупреденъ отъ
древни цинкови и златни руд сия билъ изпратенъ въ Аденъ.
аъ краката на следозателя.
известностьта на сцените и отъ показанията на
ници. Споредъ мнението на Дамата веднага предупредила
fi-ръ Фробениусъ,
древната за това губернатора и когато
свидетелите по делото. Само тайниятъ агентъ
ГЛАВА XV.
култура на Южна и Юго-източ на сутриньта фрзнекиятъ ад
Перси Гуевъ б е на противно мнение и слушаше
на Африка, която е твърде миралъ се запжтилъ къмъ ос
разпита, съ видъ, мато че не го интересуваше,
Един-ь
напразенъ»
п
л
а
н
ъ
малко изследвана до сега, е тровъ Перимъ, заварилъ тамъ
изчезнала внезапно, вследствие единъ английски воененъ паСтариятъ графъ Епимаръ се намираше въ;
— Ела съ менъ, маркизо Черечки, каза слен
а никакво страховита епиде раходъ, който неколко часа
подземието.
довательть,
като пиде, че не може да изтръгне
мия, която а поносила до кра.чъ преди това биль издигналъ на
На втория день Арпадъ дойце, съ една пани
отъ нея никакво самопризнание. Стражата отведе
населението на тиа области.
острова английско з н а м е .
ца ястие, въ която имаше разбъркано месо* хлебъ,
308) Мюсюлманите вЬрватъ, Френскиятъ адмиралъ
Мария вь даора на затяора, гдето чакаше закрита
билъ
<Ьрукти и прочее. На искаше да остави падналия
че броеницата е била създа по тоя начинъ надхитренъ и
кола, качиха я ажтре, качиха се и полицейските
въ подземието, да умре отъ глапд-, защото не
дено отъ самия Мохамед ь аъ се принудилъ да търси друго
ччнозници
с ь сладозатзля и тръгнаха.
б е още съвършено разваленъ. Тсй знаеше, че
паметь на поражението, нане пристанище, като е спрелъ
вагабонтинътъ
не
ще
жиаее
още
много
въ
под
сено на неговите войски при избора си въоху Джибути
Мчрчя седеше съ наведена глава, замислена:
земието, но не искаше да му тежи на съвестьта
планината Ухуда. Отъ печаль,
где я азц*тъ, аъ бащината й кжщз, или въ друпь
тая сиърть. Нещастният Елимаръ се молеше всеки
загдето въ"тая битаа пророзатворъ?
день
да
го
извадятъ
отъ
поцземиете,
ала
Арпадъ
къп» билъ изгубилъ единъ
с
не знаеше, що е милость.
вой зжбъ, единъ отъ негови- Търгозски тефтери — всички
Каляската отмина гарата, зази въ една ши
т
ь разпалени привърженици зидове — задължителни испо
— Да мълчишъ, стврий разбойнико, не си
рока
улица и се спре предъ кжшата на Чарецки.
му 32да
здрази
зжба и всичките
ги из вмзгателни
двойно и амери
лалъ
му извадятъ
доволенъ, че не те оставямъ да умрешъ отъ гладъ?
Мария изтръпна. Тя поиска да се спре, дз не вле
пратипъ на пророка въ знакъ канско счетоводство.
Единъ день Арпадъ каза на нещастника
нв аерность Мохамедъ тога
Качество и изработка добркзе въ* кастела, но агентите я езалиха насила. Наова сложилъ и своя зжбъ меж- Класьори и класификатори.
Дръпни се на страна, вагабонтино, за да не ти из
кола се бЬ събралъ много езегъ.
ДУ изпратените 32, нанизалъ Папки и всички канторски при.
лея ястието на главата.
ги на коприненъ конецъ и по
надлежноеги. Продава
— Ето и убийцата, колко е млада и колко е
т
— Бжди милостивъ, каза Елимаръ, азъ съмъ
оя начинъ произлезла първг
развалена, — шепнеха си жените.
контъ Епимаръ, господарьтъ на касгела.
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Адксъ Абеба 8. (Хавасъ)
Съобщава Co официално, че
Една хубава традицня. Речьта па кмета на града г-"нъ ииж. Муста- на сектора при Тембиенъ. ще разгледа доклада на Бъл
Парижъ 9. Лондонският» допасникъ на в-къ
ковъ. Веселата часть на бала. Участието на артисти^ отъ Варненс
гария на 20 т. м.
източно
отъ
Манале
абиеннЛьовъръ"
съобщава следното:
кия народенъ театъръ.
София 9. На 20 т. м,
скнтъ войски СА ишли го—Английстятъ генерлет
щабъ е запоц.
Постояното присътствие на диция
На този'балъ презъ тържестве лъмъ успъхъ
финансовия
комнтетъ налъ вече да разглежда сериозно {положението
Варненската община е реши ните
дни на1коледнитп> праздници
свиква
на
ла да дева всека година по да си даватъ"редовна среща помеж Италианците избгьгали, при ОН с е
на итало-абисинския френтъ, за да съдейстщ.
единъ балъ, прихода отъ кой ду си варненскитгь граждани и пиьх безъ да бкажатъ съпротиз а с е д а н и е .
Понеже
по
ва за уреждането на конфликта.
то да се употреби за подпо ната оащинска управа за по добро
рано комитета не е разопознаване и сближение, като чле ва, изоставяйки
единъ
Въ Лондонъ се емгьта, че ако войната въ Афринй
магане крйно бедните варнен нове на общото градско сежейство.
г л е д а л ъ нашия д о к л а д ъ
танкъ
и
единъ
камионъ.
не
се
свърши найкъсно до началото на 1937 година,
ски граждани. Тази инициати Съ това ще се допринася все повече
ва не общинската управа се и повече за по тгъсното единение и Добавя се, че италианци за ф и н а н с о в о т о състоя Германия ще разполага тогава съ толкова важки
сговорчивость за благото на нашия
посрещна съ пълно удобрение хубавъ
те опожарявали селата ние на страната, затова военни сили, щото ще предяви, въ връзка съ връщатградъ.
въ се
отъ страна на гражданството.
Благотворителната
цель презъ време на своето отщ е го р а з г л е д а
то на колониитгъ й, при преговоритгь за италоПокрай своята благотворител на този бплъ ще бжде сжщо при
сията
си
к
о
я
т
о
с е от
абисински миръ такива претенции, които биха
на цель, която сама по себе чина за неговото добро посеще стъпление. (Б.7.А.)
крива на 20 т. м.
си не е безъ значение, бв- ние и тукъ всички ония, които
*
могли
да япетоашатъ европейския миръ. (Б.7.А,
едни или други обстоятел
България н-вма д а из
лътъ на Общината има н дру по
Адисъ Абеба 8. (Германска
ства еж пропуснали да се отзого едно значение, което сжщо ватъ на повикътъ за пожертву телеграфна агенция) Носи се прати д е л е г а т ъ .
така не може да се пренебрег вателность, ще иматъ възможность да проявятъ своята щед слухъ, че се водятъ упорити
не: на постоянното присжкг- ро
Изнасянето на пиеската „ДЪдо Мразъ* Раздадеиит* подаръци.,
стъ, увгьрени, че тпхната повие на общината се дава удо- мощь сигурно и бързо ще задово сражения на северния и на
Следъ пиеската ученическия
Тази сутринъ Варненската
лЪкарн
и
подвижни
болници
кшаия
фронтове.
По
северния
бенъ случай да се опознае и ли нпкоя нужда, ще изтрие нгьхоръ
изпълни н-Ьколко Хубави
община
устрои
елха
за
бедни
да влезе въ непосредственъ коя сълза.
Берлкнъ 9. Германскиятъ
фронтъ
войските на Расъ
коледни песнички.
те
дечица
отъ
основните
учи
Така
приходътъ
отъ
тазигоконтактъ съ елита на града.
Околийския
училищгнь
дишниа балъ ще се употргьби Касса и Сейумъ се възползвали Червенъ кръстъ възнамерява лища.
Снощи въ салоните на Воен изцгьло
инспекторъ
г.
Димитровъ
за устройваната въ об отъ дъждовете, за да пред- да вземе участие въ делото
Театъра б в препълненъ съ
ния клубъ Варненската общи щинския театъръ утре елха съ
благодари на постоянното
на даде своя пръвъ балъ. Тех ценни подаръчета за малкитп, приематъ своето настжплевие на Международния червенъ 9 деца.
приежтетвие на Варненска.
ученици
отъ
основнитгь
училища9КЪЖЪ
АксуМЪ
кръстъ въ Абисиная, като т- ТЪХКИГБ малки очички еж
ническите органи на общината
та община 'за радостьта,
деца
на
наши
съграждани,
които
изглежда еж употребили доста еж въ нищета.
Италианците с е з а щ и . прати н колко лекари и ле отправени къмъ сцената кжде- която е доставила на 800
тъчно усърдие,за да предадат
На тази среща, драги съграждай» тавали
о ж е с т о ч е н о в ъ карства, а сжщо и нъколко то се издига като приказно бедни ученици.
дърво голяма елха
на салоните на клуба видъ и кн и съграждани, членоветЬ на Ва п о л с к и т е укрепления и
Инициативата на Варненши
подвижни болници.
Радостьта на децата е още
обстановка каквито подобава шата общинска управа следъ поз
и благопожеланията, които б л о к х а у з и г Б . По ю ж н и я
Преговоритгь между по-голема, че между тъхъ е дЪ- та община да устрои елха за|
на балове отъ ранга на тези дравитЬ
Ви отпревятъ, ще иматъ случай да
червенъ до Симеонъ. Той се придру бедните дечица е много сда
които замисля Варненската об Ви изкажатъ СВОИТЕ благодарности ф р о н т ъ армията на Расъ»Германския
бала и заслужава адмиреция!
за
съдействието
и
помощна
които
щинв. Както украсата на са
Д е с т а започна атака с ъ кръстъ и Женевския ме жава отъ гсротосингелъ ДогаТова е едно хубаво качишимъ
указвате
въ
тежката
имъ
рабоновъ.
лоните, така и светлинните
та и довЪрието което имъ засвиде- три разни к о л о н и с р е щ у ждународень комитетъ
ние,
което требва да прод№
Присжтсгватъ
сжщо
кмета
отражения при танците бъха"•гелствувате.
в о й с к и т е на г е н е р а л ъ продължават®,
жи
и
което носи голкма рана града г. инжинеръ Мустанаистина новость за постоян
Подемайки тази инициатива та Грецнени (БТА)
дость
за бедните деца.
j
Тукъ
се
подчертава,
че
ковъ
лом.
кметоветъ
Димитнитъ- посетители на Военния зи година и благодарение любезна
това участие не представ ровъ. Пеневъ и Куртевъ, окол.
клубъ.
та гостоприемность на господа офи
Фактъ е вече, че маг. лява на най-малко
вземане управитель г. Желевъ, о солийотъ нирненския гарнизонъ,
На бала! кой го започна въ церите
начело съ началника на сящия, ние „ИНДИЯ" държи рекордъ съ страна вь по яза на Абиси- ския училищенъ инспекторъ г.
надвишаваше по ефикаснасгь всич
22 часа присъствуваха отъ Ви поканихме тукъ, въ салонитп>
Димитровъ и учители отъ ос
официалните власти: начал- на офицерското събрание, клдето свое чистота и износни цени ния. (Б.7.Л.)
кн досегашни
новните училища.
никъ на гароизона генервлъ устройваме годишния общински за чунано кафе, колониялъ и
Лондонъ 9 Запитапъ отъ ав
Изнесена бгь
хубавата
Поповъ, съ дъщеря си, пред балъ.
деликатесъ.
Атина
9,
Кральтъ
удокетната
номиенн върху opsНека,
обаче,
всички
пожелаемъ
и
детска
пиеска
„ДЬдо
Мразъ"
седател» на търговската кама си дадемъ дума, щото още въ близТя за трогна до сълза мал- шейната индустрия, СъръХер
ра Б. Дбвджиевъ. полицейския китгь идващи години, тази тради обичанъ Царь на Българитп — Не бра решението на пра
досежно китгь зрители.
бертъ Лоранжь, председател
комендантъ Гермвновъ съ же ционна среща на варненци да ста гово Величество Царь Борисъ III и вителството
Автора на пиесата г, Чер- на управителния съветъ и
ните си. много отъ консулит-Ь ва обширнитп, салони на бждащия цгълия Царствующъ домъ. Да жи връщането на служба
монументаленъ варненски общински вгье Негово Величество Царя, да
кезовъ е на добъръ
пжть.
въ града, а отъ гражданите— домъ!
'живгъе България, да живгъятъ вар на чиновницитп), мвол Гой е на.шърилъ
сполучливо една голЪма оржжейяа фаб
най отбраното общество.
пени следъ възстанието онова, отъ което
Като Ви благодаря драги съграж> ненци — yp'at
чувства рика, заяви че експертите и
Следъ това артистите отъ презъ миналата година. нужда детската
Кмета на града г-нъ М/ста- даои, за Вашето приежтетвие тази
душа.
тая фабрика ек изнамерим
вечерь,
за
проявената
пожертвува'
ковъ съ съпругата си беха до телность и щедрость, поднасямъ Ви Варнеиткия нероденъ театъръ
Презъ антрактите на децата едно ново протвиоаеро плава»
Необходкмитъ иодробчости
макините на бала. Въ техна още веднъжъ поздрави и пожела Кр. Сарафовъ, Иор. Сейковъ,
бЪха раздадени подаръци ку
!
Н. Икономовъ, П. Икономова, ще бждатъ определени сь пени съ реализирания прихОдъ ожжяе, по-ефикасно отъ всУ
услуга се беха поставили член ния за пълно благополучие)
слецаалвнъ
законъ.
Нека всички Варненци единодуш Б-Блогушевъ казаха рецитации
ките отъ д-во „Любовь къмъ
друго оржшие отъ сжщия родъ.
отъ снощния балъ.
ни и сплотени въ името ча интере и хуморески, съ който внесоха
родина",
Ще
бждз
направенъ
извегТой си послужи предъ ан
Подаръците
зарадваха
мно
сите и бждащето на нашия скжпъ
Въ 12 часа кмета г-нъ Мус- градъ, всеотдайно се поставимъ въ веселость и оживление всръдъ твнъ подборъ при възвръща го малките.
кетната комисия съ това
таковъ произнесе кратко слово служба нему, а заедно съ това и за посетителите.
откритие като доводъ et
нето на чиновниците, възъ
Балътъ при една неприну
въ което между другото каза: преуспяването на целокупното ни
полза на частното произ
Тази година Вашата общинска отечество1
дена сърдечна атмосфера про основа на лячннтъ имъ ка
водство на ортжпя. (БТА),
управа пожела да възстанови единъ Съ тия чувства и пожелания за дължи до 4 часа сутриньта.
София 9. Вчера
следъ
чества. (БТА)
цененъ обичай отъ миналото на преуспп/ването на нашия градъ, за
обгьдъ въ квартала
Булина
величието на Отечеството ни единашия градъ,
Ежегодното устройване на об- гамъ чашата за здравето и щастие •
Ливада, въ чифлика на П.
щински благотворзтелень балъ тя то на първия български граждана Варн. Попул, Банка
Куцаровъ,
братята
Нижелае да стане една трайна тра нинъ — нашия мядърь и всеобщо
не ще може да приема на именния
си день
Снощи аъ салона на ресторилъ и Хр. Куцаровъ
се рантъ „Ешмедеме" Варненска
скарали за нгъкакъвъ имот та популярна баика даде сво
!
около чифлика. Кирилъ из- ята традиционна коледна вевадилъ ножъ и
наранилъ черинка.
Тя б е отлично посетена. *
.Тайната на единъ гробъ"
брата си на 7 мтета въ
«Библиотека Варненски новини"
88
89
На вечеринката приежтетвув!
областьта на корема. Въ кмета на града г. инжинеръ
безнадеждно състояние ра Мустаковъ,
пом. кметовегЬ
Тогава тя побегна и влезе бързо въ предве
— Лзъ мога да се закълна, г. следователю,
Димитровъ
и
Пенезъ, предсе
нения
е
изпратенъ
въ
Алекче госпожата стреля веднъжъ съ револверъ върху
рието на кжщата, гдето слугите я посрещнаха
дателя на търговската камарв
маркиза.
сандровската
болница.
ужасени. Старата готвачка 6Ь покрила лицето си
г. Абаджиеаъ и почетния пред*
Наранителя
е
аресту- седатель на сжщата г. Коств|
— Разкажи, какъ стана убийството.
съ ржце, и единъ полицей:ки агентъ напраздно се
ванъ тази
сутринъ
отъ динъ Геновъ. При една заду ;
— Смили се, г. следователю, той не може да
мжчеше, да изтръгне нещо отъ нея.
знае нищо, защото . . .
шевна и сърдечна атмосфера
полицията.
— Маркизо Чзрецки, да отидемъ по-нататъкъ,
вечеринката продължи до 2 ч.
Следовательтъ, като не я разбра добре, каза:
каза следоаательтъ. и като отстрани отъ вратата
следь полунощь.
?
слугинята, показа пжть на Мария, да върви на— Ето, че сама призназашъ престжплението,
предъ. Щомъ отвдриха вратата на първата стая|
На поздравителната телегра
като казвашъ, че никой не те е виделъ. но има
маркизата се отдръпна съ силенъ писъкъ, но кома
на Културно просветното
мнозина, които еж те видели. Говори, Жакъ.*! —
мисарьтъ я улови за ржка и я въвлече въ стаята.
д*во .Княгиня Мария Луиза",
обърна се той къмъ свидетеля.
Мария поиска да закрие лицето си съ ржце, но
техни Величества Цзрьтъ и
на столарнтЪ въ Варна
Царицата еж ^благоволили да
комисарьтъ й хвана ржцете и каза: признай t е, че
— Когато влезохъ въ предверието, за да
Вчера сутриньта по случай
отгозорятъ сь следните телег
сте убили маркиза.
патронния празникъ на мечуя. дали з ъ спалнята на господаря ми е тихо,
рами.
ббялно-столарското
сдружение
Мария го погледна вцепенена. ТБЛОТО на
дойде г-нъ Барковъ и ми каза: повикай маркиза,
До Тодоръ II. Стояновь, пред- беха отсаужени молебенъ й
маркиза беше наистина страшно: голямата му
защото имамъ да му кажа нещо. Следъ това чух
седатель на Култ. Просв. Икая. панихида въ църквати „Co.
уста б е полуотворена, очите отворени, целото му
ме г-жа маркизата да вика: помощь, помощь!Яхъ,
Благотв. д-ва „Княгиня Мария Никола".
лице б е облено въ кръвь, ржцзте свити въ юмрукъ
това е гласа на дъщеря ми, каза г, Бзркозъ, и
Говори върху значението не
Луиза- _ Варна
а между пръстите му имаше шевица отъ оскуба
отвори вратата на спалнята. М.-юг,', обаче се уп
Искрамо благодаря вамъ и праздника председателя н а
лашихме, като видехме маркизата съ револверъ
на руса коса.
г. М. КоморД'
на членовете на д-аото ви за сдружението
въ ржке, и преди да й го отнемемъ, тя гръмна и
жиевъ.
хубавите
блегопожеляння
по
— Признай, маркизо, че си убило мжжа
уби господаря ми, следъ което избега. Това зная,
Следъ отпускъ църква б*
случай новата година която
си. Тази букла отъ коса е твоя. Единъ отъ лакеидаденъ малъкъ банкетъ вт>
г. следователю.
желая честита и вамъ,
те свидетелствува, че си убила маркиза съ тоза
ресторантъ Е Бойолу".
Мария усещаше, какъ сърдцето й престава
Царьтъ
Присжтствуваха председа0
»ржжие. Стражарь, доведе свидетелите, заповЬда
ше да тупти Тя не можеше да разбере, какъ
Нейно Велечество Царицата ля на Варн. търговска камари
следовательтъ.
може единъ човекъ да лжже така. Чу се плачъ.
благодари вамъ и на членове г. Абаджиевъ главния секре
Комисарътъказа:
това
е
бащата
на
маркизата,
те ни дружеството вя за бла тарь на сжщата г, Вълков
Следъ неколко минути влезе единъ отъ ла
който плаче.
гопожеланията, които отправя представителя на Варн. П<>:
кеите, последванъ отъ безчеетния баша нв Мария,
те на .Княгиня Мария Луиза". пулярна банка г, Хр. Теохв"
стария Барковъ.
— Хмъ, може би предь него ще престане да
Началннкъ Царската канцелария ровъ, представителя на*окоА'
отрича, каза следователя и се обърна къмъ Бар
— Ония, които знаятъ нещо за извършеното
ковъ, комуто казе:
г. Любенъ Ст<№\
Пановъ. синдикатъ
престжпление, да говорятъ, каза следователя.
чевъ, представителя на занаяЦ
— Елате пс-близо.
Околийското
инжинерство отдгьлъ при, търг. камара Ц
Настжпи мъртза тишина; Мария не даде ня
се премести въ зданието на Гаговъ.
какво значение на поканата, защото знаеше, че
Беркозъ отиде при Мария и като и каза.
бившето окржжно инженерст
T t поздравиха' членовете Hi
е невинна. При все това слугата камериеръ на
„Моа дете, какъ си могла да направишъ товаа"
во, находящо се на пазарния сдружението
съ
празям^Р
Чврвцни каза съ твърдъи слокоенъ гласъ.
поиска да я прегърне, но тя се отмести на страна:
площадъ.

Ф И Ш ПИПНИ Я
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Наранилъ смъртно ората си

Вечеринката

Д-р% От. Шартевпь

Шж щтш

