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Гlреди 3 години нашата люп~има майча
'J Б 1Б f~~9 а9~0
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й

се .прости съ. живота, като оетави въ душит~ ни незаличнмня
спэмечъ за благороднаrа майка и махчигелното чувство отъ
е~чна разд hла
За уп;,коечие на душата й на 24 т. м. Сжбота въ 9 часа
гр пл. ще се отслужи плнахида на rpo6a,-k,
^.
гр. Варе~, 22 VШ 1929 г.
~ . Опечаленит~
~~
Х.рнст.иы:;~ РVI:+lьфова — пhвица
Л. П1~скэ~това — пиянистка

Сс^стри Fsrлcrнъ — балетъ
17. 1'~rааде:<:онъ — цигулка
Х. Киряковъ— тамбурашки оркестъръ
К. Буюклггйски — карикатуристъ
~нАРод!
йъ
рл, редакторъ

Александръ Великовъ

Ргклами : 2 лв. кв. си., годе,нни и
венчални по 50 лева на публнкгцня.
Въ хроаиката 6 лева на редъ

редакция ул- ,Гургулятъ Ns 4

Телефонъ Ns 430.

г-
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кдохъ

Bb

ромънрlй

R

въ столицата
квартали. Падналия гръмъ връхъ трамвай

София 23. Вчера въ мЬста, за да спасява датолицата цbлия следъ вешето се население,
цъ валя силенъ проНаводненъ е билъ Горивенъ дъждъ, които се уи Лозенецъ,
уливаше като изъ ведро. стическия кварталъ и реСледъ 1- 2 часа валежъ пица други кварталм.
журнг[ лл-

зъ града рухнаха гол~ми

Голbмата стихия 6~ въ

~ pouua — вода. Особено а
погея си къмъ 230 ча•
пороишата
ни бbха
са , когато б~ съпРоводеъмъ Подуени. Ц~ли ули

~

Тй

кТ~:~

III

•

Гра~ади~зи~зта Худдоэ~iест~е~~а вечерь
иі >~Руп~г rзе -вгвхг~ ~~а ~(уриатаеі ет`~т- , Варна

ат, Н
.пя 25 т м. 9 часа ве +ерьта
въ Л~тния Оощ.s нски Театръ
_-~..._.~
Ветеринарна лечебница ще
® д~. С ~:'г~
Ежде открита въ Попово, За
Вчера на 22 т. м. обгцинскня цrльта сл~ отпуснати 2,000,000
съв°тъ прие н~4ои изменения лева
отъ правытелството,
въ главнит~ условия за експлва•
болница отъ
Държавната
ти~~ане на общинскгта гора.
е бёзъ вода.
известно
време
Следъ товапродължихадебаБолнитi
з, съ които е препълтитl
з по бюджета, Гояори Стгмнена бопницата, >кадуватъ наболисвъ• Следъ иего Д ръ Д.
редъ съ здравит Ь, Н~ма ли кой
Цвневъ.
нареди да не измратъ болнит•в
да
Последния подложи на строга
Эа вода ?
преценка глаяно санитарната по I
оwкит'I• оысопо ~еея
ул. Боrомилска [1I ще поq
литика па общината.
унаствуаs
атъ
s
корейци
— Т ак
не да се работи наскоро. Чв' Работвэs~иает Ѕпватъ въ Мамр ция
кълъ иече има складиранъ.
~ици,
депа и др.

реии ~д~1~lЕ+1Я, Гr8-

ариднеиит•

--

-

Абонаментъ за година 300 лв,,
за сrра гстзо 600 лв.

Ст. Димитроеъ—вюртуоsъ на му:iдъ
хармоиика
Ст. 1'~fиленкавъ — злободндека
Артистит•~ - - оть ©бщинския теэтаъ
Диригентит~ — „Циганчего", на шопскиа оркестт• ръ и др.
ще участвувгтъ въ

Руската офанэива
ра и rrc. п. поет;ройrхи ~ рложарени
и разрушени
Русе, 23. Съобщаt- ~
сетища
ватъ отъ ffас~~ауреи4ъ: ~ Погs~донаъ 23.
Рускавиера въ Ппsэещъ се е та ос~гаива~ д~родъпраздразипт е,~o-~е~ъ ве- ' жава. Реус~йт~ r~ойски
виждаиъ 6.~s~клпwъ.
сж пълеаsэ гоеа~о,цари
С~икпъ~l4Ъ•і ъ е o6X r-а- виЧ© ~7а Гоtт~аlь1а (иастЬ
ма~иъ оатсrnмл sтст¢s'г~, а отъ 1~Яа:я дж~,9 ип~.
✓лавмо м.амееълт поражеиия на гаgаата ~а ~ nOи'цоиъ 23. Гсrл~лыw
. б~мди русг~, въ 'които
пост

5

следимъ кой ще стаые
на съужасни гръмотевици. ~ Рааруш,вии с Твт,р.: джурия•
ЈI~iTеHъ КИНо Рг1НКо$ъ бжще
,
дещъ кмстъ и кои улици
М~аого еет~а иградоКъмъ сшото всеме д® много sд~~аня ~я ~~
Колани,
i;
о улица Регентска лораФердинандъ,
ул.
следъ
е е
били раsореим ~,~ЕСЪ прsэдъптава
падна гръмъ връхъ rрам- ' града.
~
Нишка, Радина ще слсдва да се
и сипното наводнение 6 К
~ разграбемаэ отъ тия
найгол%мата
вайната
премиера
.
ЦнкnонъТъ
кола
поправятъ
движеша
~аиди.
е
разаян
пр _ но трамвайното дви•на сезона
разрешено е и на чужди ко~цение за известно вр Кме. се къмъ паметника на ~rялъ и мЧОго CTOKu г " .
Т~хtsия походъ е
Музикалния
филмъ
да пренасятъ дърва ва
„
Левски
".
раби
Наетава
е
страшотпееът
~ъ.
пи
~ ( ЦЬли рки се нос-k ха
: ~_: сbлъ ужасъ всредъ
ата банка отъ Гьоаипогуляра:
АНИ
ОНДРА
на
паника
3агубъ
~т~
въ
трамвая.
.
"
въ3л~tзтт
о всички посоки на граиасепеиието,
Варна. Съ това се уаоето
кенъза
Пжтницит~ преживb- а поееие отъ 3~ ~r►м1- паМииеспи б~Га,
а. Движението вредъ 6~
лесг~ява превоза на дърва и се
изо~~
t~
о..
zт
wo
зa
пей.
ватъ
часове
на
очаква преди настл;пване иа зино.
неописуем
имн~пр~
ставяйrги имотаят
си
АНИ отъ Монпарнасъ
'
Т'акъвъ
циклоиъ
е
банката да о<ладира вна!
мата
иа
много
ужасъ.
ж
Навопнени
с
~, ~
произвоnа.
~
колиvество дърва за
читглно
Спеqиална музикална постаіІ
3агубитК отъ наводне- незапоиеиъ въ Рортъ крайнит~ квартали,
на Своит h 4000 члена
обслужвдне
новка
уредбата
на
подъ
мЪрия ~
]'ръцко-бъЈІгареката
°~маса пок~шнина завле- нието сж грамапни.
~~
1
г. ЯНИШЕВСКИ
Тепърва днесъ ше се
~j,~
п~ ~,~
подиомиеня въ Варна.
ена.
ки~ао 9'~апасъ
~
Тi~т~~аъ
•
е узнаятъ разрушенията и
~-$
~~
~
wi ПОжарната команпа
Въ града ин заСедаза гръцн.о Начало точно 9 и 10/2 ч. в.
въ
Варна
българ. подкомисия по разред,а- Касата отворена отъ 6 ч. в.
ДF~~Сb последно
била викана отъ стотина шетит~.
ванеспора
за
гръцкитв
църкви
~~~~~~~
~~~
Заб.: Тъй като този фалмъ е
Таэи сутринь въ 9 ч•
ы училища въ варненско.
~
~"
~
`
~
ж
най
платеяия
презъ
ск
по
този
Ц2
и 1 5 м. пристигна въ граКомисията заседава въ град- сезонъ, то Дирекцията на теGiiiи n истерсии
да ни м-ръ председателя ската библиотека. Тя е разпи- търа предопреждава, че никаквн
Пристигаг:е на всички мипистри. Ni ръ Ляпчевъ >~па
Г. Ляпчевъ, пос ешнатъ тала sече главнит•k и кои, петеннамаленая и гратиси
докладъ при Н. В. Царя
тнн свидели по този. Споръ : А.
не
допуша.
H.LH

ппувнаха въ вода. А

Ј ) і

•

tbB@Tb ~b ~6~ ИА

•

ще се
отъ гол'~мъ 6 ой паРтиМановъ, Миzаилъ Фили;roвъ, П. _
София 23. ~а~ощи в~~ иnи утре
т е ще се са~сая~и зани и много граждани.
р
Парасковъ и управителя на ВарП~}~i~t~ ~ Q~(~~ь`j~ Г~ О iY~
Я
I~7'46 часа а~али►са аа ~е~~мметереагия съзатъ Слепъ об~пъ г. Ляп- г,ен. а хсологически м +зей ар
а Желателно е една комисия
}
р
,ri6apмa м-ръ пр®,д~,седа- въ ааркча .
чевъ ше се яви на док- химандритъ
ИнокеУ.тий, които отьщински съветиици, да

•

~~~~... ~~{~~~('~~

ј

Хоръ отъ 25 душн

•

и е®рi~tети

~ ТеЛЯ г. Tiяl7~ieBb. С~iL-~ ~$ЪпроСит$а които ще ледъ при Н. В. Царя.
31~l9
Э~trцатъ
д~
щО Заl4Ъи5~авЭтb 3а ~а1 р-•
~ 6•'
разiгд4е~4

съ исторически документи иар-, пров•kри съ каква иель и отъ
гУментирано С~ Устаt•:овили+ чс кога стои складиранъ чакъла
църквит~
и училиг1:ата, строени на паза ния площадъ и ул. Аrг
~°а
Т~~ ~
р°г Ма и цСИм~tи д~уг~i м-~а~~; въ то
съБетъ, в'os
У
Р
ъ
Вараенския
в
вкр~гъ п~зеди тг,мъ I (до девtsч, гимназия) и
л
Василевъ
Сл.
и
Т.
К
евъ
i е~sойта ще
У
р нееъ
иг~с~"в ва
осsо6онсдението, сж пРитежа- да се произнесе, съ квлко е
г "Д
`
у9
у
въ Варна
~ о
р
Ляпиевъ ще и Н. В. цаRЯ, ще 67г61 н!, R1-Ръ
`
нне на с,кщоrпо това насесенне шетена общин. каса, п~ради
Вчера
пристигнаха
въ
е {'t® явя9 дееъ иа до~чt- датъ въ връз~sа съ
което и днесз обитави тУкз. това , ~ве ч акъла е й,станаль не
5;
града ни
ит~, Сл. Васи

с

популярвиг~
новости:
Jeh Kйsse Jhre Напд
^
, „Маша" и др.
Мадате"

ще иsлълнятъ

т

,

Българскията тегсстъ на п•fiВи ржка
сеп ьта „ Цfiлувамъ
"
,Мадемъ е отъ Мишелъ,

мР
Претенць:ит•fi на н~колквто годенъ•
а~дтb п~зи м. В. С~аря. i~иъи~ыаз~от4°у попонгеие Р
очаква
гърци отъ Варна, щолевъ.
Днесъ
се
да
нзселници
-.
®
м,~
r
ата
и
~®роят~ао довенера,; ~
стра і
заzлатгли
да
се
въпросгит~ ~,~~Г~~~ЛО 6~иЛГс~~, 3~~E,~,~ëi~~~
то
~
~#~,
у~ пристигнатъ освенъ м-ръ
та
Ляпчевъ, м ритb Молловъ цг•ркв:з ri училища, сж неосно
~
нка

~нг

~0 ~К~П~озИ~r~

~СА ~ t~9~~~~'~~И~ё"1 ~

г
т`

Въ Домнгщи

въ :Эга пРеуе~"~3~сз '
в,~; а

;G,

Руг. е 23. Назначената ан'

кетна комисия да разслеАва по Станалата експлоpi
вг зия въ форта Домнеши
ы работи усилено, но и пнес
н; ромл;нската преса не дава
е
I

н, ебсолютно

Сноуденъ
Хага 23 . Утре c.~6orn

Срещата Бриянъ

конфеРенцията пРгУстановява заседанията си препъ
р
видъ откриване сесията

нишо по екс• на ОН.

Е ' плозията. Очаква се слец
g-~ оятно днесъ ше се
2-3 дни елва па заговор
Ско
срешнатъ Бриянъ м Сноури анкетната комисия.
_
денъ.
ы
'н
{

ти
Утре всички делегl
заминаватъ за Женева.

и
~10BWT`;'а ~д'У'E~F1
таблици

София 23. М ръ Молловъ

,. нареди до м вата
ИзПратятъ

'

да

му

проектит~

за

въ Аме

и ген. Бакърджиевъ.
~i~~~ ~"~~~~B~S~

,}

~

Гол~г~ъ морски балъ, съ ве-

ка, е Ста:нала ексnлвзия въ за- недианснси гондоли, и феерично
тукъ вУ-~ разни времена.
Въ подкаинсиягз лгсгд~вг ве дениетв на г. Дончо КънЕвъ осв~тление, устройва на тера-

ерията) отъ С. Бълванъ,
оrъ гргц„га ст гна ь: г. В га (цгва:
вЪ
о1~еа'т ~+9
sзΡввско.
Експ ~озията е ~зила
±~n-rомървт•с~
пъг~вдивско,
т•ьр
зг:
съ
Гуиурещъ 23. Въ Морепи
кейто е бившъ бъ rf ~~ ки по ггсгС.~rедвача оть ~:о>каlзъ. Загувчера е • иа2а.ио повтг взрнгвове даникъ и сжаия, а ~~
сега изсе- {},iт•k се изчисляватз на 9 мгсладечци.
н а петротнит
л;гона :гсоа.
ленъ въ Гvрця.
-~.-•---~.-•
Ilодпаленпя петролъ про~~ ~. 3~И~~1•~~~ ~~~~~~
~~.®~®~~ ~® ~~
~
,
~г
~
д'~Л жава да гори
22-V1II
ТР пдта Рагiотнй ци отъ по КонФеренцията на м%стн~гя
Нал.ичнга продажби.
•
комитетъ
следната експлозия cxv били
612.50
Зн:мчица 1 вагснъ —
Сг3ощи м%стния занантvийсни Бti•бъ
935.—
—
„
уьУ'тіг
1

~~~~~6~j

сит~ ыадъ мврскитl; бани, про-

Св~гноблаготвор.д-во „Добруд-

жа" съ Gлагогворителиа цель
въ слsбота 24 т, м.
Входъ 30 лева на лице. За-

пазватъ се маси и предварително•

Продажба

билетит•~

на

презт~ деня на самата тераса.

Начало 91 /, часа вечерьта.
Българекия Народенъ МорСки Сгаво~ъ устройва екскурна 26 т. м. Справка ул. Ц. Soрисъ Ns 6.
Панихида ще се отслужи въ
църквата при манастира Св.
•

Конставтинъ утре с~бота; 24
авгУстъ, 9'/2 часа сУтРхыьта, по

рия центр. комнтетъ и апелира Кукурузъ 65 тона „ 505-510 Случай три гопишнината на сту• ИзложСrата е открита ц~fiла па се даде пълно• съдействие ПРосо 60 тона , 370-380 дента Тадоръ Дан>аиловъ синъ

свобопенъ.

ве~герь и препстевлява сензация ,аа новоиз 5риния ц. комигетъ.

Сл• Семе 675 тона „ 565-575 на професоръ Данаиловъ.

лева стот%хъ кгр.
за гРаждаг~ит~ и курортистит•в
Конференцията
събра сумата Вчера пристигаха 10 ваг, бобъ,
о
Картннит~ сж ц%ла прелесть и
500 л_ва за фондъ „Занаятчий 7 ваг. ечмикъ и 4 ваг. фий.
сж изработени съ много худо
-- ~~
ска
дума" .
асота Идете да се
жество и кр
р
F90
{Мо
®
„
Ме
~$®тете
р
р
Реsултата 3:2 въ полаа на вато той не може да пред насладите въ изложбата отъ (~ ® иатС~ица ,~в~',т37иgqа'
вестиикъl
®иъ
парод
Варна,
Унгарня.
стави и остава въ затвора, , чара на мор плажъ на

~
е настоялъ предъ окр. сХп
Вуда пеща 23. Вчера тукъ се
{
Р
У
да се увеличи гаранцията
Състоя между bълг. национаму на 50 хил. лева, какденъ тимъ и у
унгарския.

Начало 9 и 10 и пол. часа

•

р
ваrел;аи, защото c.RгuArk изсел
Миналия месецъ въ Сгнъ
н:;ци не сж коренни жители на
Вар~на, а е д~ пришелци, заеелени Луисъ, щата Илинойсъ, Амери

18 занзятчийски спгужеs[ия въ Ечм.~къ 2
„ 415-420 лв.
Срочни rа;зоцажбн
ъ
въ картини града на~ има криференция по :
п.
паж
r~
<
м
~
сени
я
С
де~а Гс7~а~-г ц ~I отъ м:аа:.гия яудожвикъ Грудев, посл,дяит fi борб:-9 въ съюза. З.нмница 105 тона отъ 635--670
50,000 ---Конференц~ята ед.iнодушно
Бобъ 445 т©за оть 840-1000
{
ейид~ ~zъ
за ди
щ'- б~цатъ нзложЛнrs въ антрг•
'~'р
Ечми.~.ъ 270 тона „ 425— 440
РиУнионе"—
Па ?f ши:
казино
на
то
София 23. Андрейчинъ
на
членовет
Ь
•
стаПооицава
640 - 680
••
Фий 220 тона
Входи
отъ
вечерь.
нах~= ,
тая
р

' новит ~ шатни таблици,
6 К пуснатъ на свобода
~ Следъ което той
лъ да
срешу 5 хиляди лева га ' направи
еъкрашенията,
ранция. Обаче прокурора
iкоито се налагатъ.

куплетистъ екцентрикъ.
Билети отъ 6 часа вечерь

Морскит~ бани вчера б%ха
посетени отъ около 9 хилядн
дУши, пРиходъ 48000 лв.

——
Пtчатнида „Св%тлниа" — Варна

,
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~

Д ръ П. Д. Скорчевъ

nынУъ шун~ъ а 1Hа

.
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г:
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Рд•
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ъn!
то
н%
Сл
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ге '
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по~

Ра~
,зб
гри
е;
оао
ат
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.ч
д
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и
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ену.
а

не
се
ип~
лу
sаз
з

Винаги съмъ застжпвалъ въ
м'Ьстнага преса сгановището, че
Варна е л~товищг предимно за
здрави г3наче но нервно и ум
Ствено преуморени хора.
И н~ исгина, ний виждаме, че
грамаq ната часть отъ нашитЬ
лl;тувачи сгк все хора, която се
нуждаятъ отъ нервна и умстве
на отмора.
Варна тр%бва добре да разбере своето завидно nоложение
на почивно л~товнще и да по•
ложн всички гриини и усилия
да се наг•оди да стане една дей
сгвително нервно-почивна стан
ция за нашенски и чужди гости
Ала за жалосгь ний винсдгме
че се върша тъкмо обр;тного.
И едва ли има у насъ друго
л•fi говище по-гцумно, ло панаир
джийско, по кебаповонно оть
Варна.
И всичкия тоя шумъ и глЖ.чь,
т kзи банди н погански прео-лечев~s цалгаджии, които носятъ
чалми, а п%ятъ български народни п~снн ; всички тия просташки безвкусици н тия многоройаи кебапчийници, които се
величаатъ по влашки „карнацарин" и развчватъ не по малко
димъ и жертвено благозоние откилкото древннт хекатомбн —
всички тия цiумни и миризливн
заведения сж бигомъ набити
все въ курортвия кварталъ —
тамъ дето по-гол%мага часть
•отъ гостит на Варна сж наели
скд±пи я прескжпи квартирн са•
мо и само да ыам~рятъ ychoкой и оrмора !
Тукъ още отъ ~анна зарань
почватъ да се провикватъ разни
пискливи и уронваци достоле
пието на нашия ези тъ аренад
жrзи, геврекчии, баничари, градинари, които сваущаватъ най•
освежсттелния утришенъ сънь на
т,злкова л~тоsници•

Учитедеkа конференцин
Варненсхата училищна инспе•
кция урежда на 4, 5 6 и 7 се•

птемврий въ Варна окржжна
на чужденцвг%, несвързани съ педагогическа коиференция ст
никаквн детски спом:ни, това дневенъ редъ: 1. Трудътъ катг
слТ. само варварски крясъци, осяова на обу~геннето, рефаератт
които смущаваrъ и дразнятъ. отъ г. Катели Поповъ, 2. ВиенПрн всички тия ушераздира ската училищна реформа, ре
телни крясканици и провиквания фератъ отъ г. Антонъ Борлажзлко е наистива, че въ ц$лия ковъ, 3. Личностьта на учитеградъ сам 1-2 шарманки вна- ля, рефератъ отъ г. Н. Кисе
сятъ по сладки звуци на вети ловъ, 4. Външни условия н
мелодии изъ „Марта" и „Тра о учени€то, рефератъ отъ г
вията", които съ удоволствие Стоимен•з Николовъ, 5 Нацио
се слушатъ когато ииатъ отда- налното възnитание въ Унгария
лече.
рефератъ nтъ г. Антонъ Борла
*
ковъ. 6. Извънучилищна дей
Но at(0 на ®сичкиять този въ- ность на учителя. рефератъ отr
сточенъ уличенъ шумъ н глъчъ, г. К. Поповъ, 7. Училпщна ста изхождащъ изъ уста человl;чи тистика, рефератъ отъ г. Н. Ku
— макаръ и лрим%сенъ съ мг- селовъ, 8. Учнтельтъ и въздъТ
ланколиотачукане иа чакт,лъ жателното движение, реферат r
тъкмо въ кур
ортния кварталъ отъ г. Борисъ Илиевъ.
Поканватъ се всички първо
тъкмо когато пншя тиа ре
дове — 10 ч, веч. — на жгъла начглни и прогимназиални учядо прогимн „Св. Кирилч. каме тели отъ окрлtга да участву
ноломачъ все още прод F,лжава натъ въ конференцията.
да чука своя чакълъ. Той започва да ломи едри камъни съ Род~, Рода за Казъилъкъ,

фе.номенаднин гдаеъ
иа f-Фга. Краевъ
дей(Единъ епизодъ изъ
ностьта на Краева въ Европа).
Братята Панчо и Любенъ
Владигерови, които сл; акомпаiирали Ал. Краевъ при снемаке на плочит% му въ грамофонаата кжща „Полидаръ " въ Б~рiинъ, разправятъ следння куриозъ за неговия гласъ.

и3а да предаде една българска
п-kсень за грамофовна плоча,
Краевъ е застаналъ на разстояние трн метра отъ микрофона.
Инженерътъ обаче, който сае-
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Приема болнн отъ 8- 10 н отъ 2— 5 ч. сл. об~д•у
ул. „6 Сепеемврнй ", 33.
н,~имл #~••tw.......~•+-г,т.-
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Адвокатъ — бариа
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лремести писалището си на ул. Мария Лунза Ns 34
до Военния клубъ.

kа работидница

iiеханичее
,аалъ плочит•k поаанилъ Краева
улица „ Драгоманъ" Ns 28 .
на
qa пристл;пи н застане само
видове лг►ашин~,
10 см. Отъ микрофона, Краевъ се поправятъ най-съвестно всички
се протнвопостаsилъ на това, грамофоии, примуси, електринески Машинн{
защото гласътъ му е много сидинама и веi~еtакви прецизии апарати,
тенъ. Инженерътъ настоялъ,
Порапвка и лълнене вс~накви акомулятори,
на своето, защото всички т kхии Остряне бръсничи, ножчета за самобр•r.сначн, ножици, но іовг
)
~ртисти nenu на 10 см. отъ
н вс%какви инструменти.
1-5
і ~~
;никрофона.
Краевъ се съгласилъ.

мЕки мЕв Ели

Обаче отъ силата на гласа

му плочата станала на парч~тв .

Т. ЦАМПАРОВЪ

садио при Б.
Инженерътъ останалъ очуденъ
до бирария •'К.ристалъ"
•
отъ гласа на Краева и позвъ
пnставилъ
като
го
зилъ да спре,
тежъкъ чукъ още въ 4'/, часа
Yneceie„ие при изплащаFзето
Известния германски писатель
на 3 метра отъ Микрофона, 4 ри
сутриньта. Нейде надолу, пакъ
Рода Рода е пвсегилъ неодавиа
ЦеНи конкурентни.
въ ранна зора,:луотглsсп другъ
което разстояние е снелъ всич
розовата долина въ Казънлъкг
иsя~кдма._,
абота
каменарь) все пgнъ не може да
ки плочи.
'
и своит% впечатления е лредалъ
Инженерътъ следъ свършване
се отрече известенъ приносъ
-,....-въ епинъ г©л fiмъ немски вес~~..-..
-отъ сантимеитало идил,ично есна работата, заявилъ: „Това е ,
никъ съ чистъ въвторгъ за вси български гласъ .
тество — противниятъ и бездуфранко-5едгииеКа и 5адканека Банка
чко о:аовэ, което е выд-kпъ въ
шрнъ пукоrъ и бумтежъ на мо
Акципнерна Дсs ужество .
тази кр.асиве местностъ на цар
брри
тоциклети н автомобили е наиЕректричееки
150
000.000 лв. напълно внесенъ
Капиталъ
СТВОТО.
стина една нв -асть, която тровн
въ ,Rмерика
съ участнет0 на Banque Be1ge pour 1 'Etranger,
ОСНована
М> жпу другото, Рода Рода
тишината на нашит нощи, ко
изк~зва, какво внаменигия герБ ю селъ (филиана на 5oci64ë Gën~ralе de Belgique),
Ню Йоркъ 22. Въ Ню Йзрк•ь
ято раздрусва нервит ниАнесилнiВермонтъ
мански
фелдмаошалъ
,я
и
Молтке
е
Ленсилвани
Banque de 1'(lnion Parisienne, Плриж~., Wiener BankVerein,
търпим :сть.
съпровож
пос=тилъ
бури,
Казънлъкъ
на
Влена , Oesterreichische Credit Anstalt f йr Напдеl u.Gewerоще
електрн{ески
Презъ това л%то броят на
при.
градъ
н
дъхсдъ
,.
1867
rодина
Султанъ
съ
Мах- аани отъ
Ье, В:тена Сingarische Allgemeine Creditbank, будагеща
мотыциклети и автомобили поаардъ, въ чийто антуражъ е чиника огромни загуби. Вслед
Централно седалище : С О Ф И Я.
растна неимов~рно много. Прибилъ презъ ц%лата му обикол- ствие проливния пъждъ на мноклонъ приtма. влогове въ текуща см~тка
Варненския
дошли сж таклва — здрави и
ка въ Балкана.
го м%ста сж стаыали навоине
и.ги срещу спестовни книжки при нzй-износни ус.
повредени — отъ всички краи.• ия и маого кжщи сж рззру
ловия. Извършва вс~какви банкови операцни,
ща на царствоrо ни.
молнии. В1;тьра вь
отъ
~е~
s'g:CTвOT®
ше-си
Не
Шконто и инкасо на търговски порфейлъ.
T бумтятъ, шумятъ, пищятъ,
е билъ съ такава
: Варна, Видннъ, Дубница. Ломъ, Плl;венъ,
КЛОНОВЕ
пукатъ, гърмятъ, ръмжат ~; хъх- на болшевишкит студеити Р.9идълбери
сиаа, щоrо съборилъ н%колко .
Русе и Хасиово.
рятъ, ехтятъ, грухтятъ и издаТазигодишыит
приемнн ис лдания и нанесълъ гол kми заАФИЛИАЦИИ: Пловдивска банка, Пловдивъ ; Българе•
ватъ ревове на настръхиали и
пити въ московскит43 висиiи у- гу3и на фермиерит по посевиБелгийСkа банка. Бу^гасъ; Север0 Вългар банка, Сващовъ,
наежени Сиили и Харидби, коКореспонденти въ по•вежнит% центрове на въпгария и странсrво
После започватъ сзоеіо шум- ито не дзватъ покой ни денгмъ, чебии заведения отбел~зали пъл- т1; и добитъка. Въ н%кои м~с~
на неподготвеность на кяндида а паднглъ градъ колкото ко- • •~., ~..–
--- -м--~
- .-„ :
но шедствие безбройыит козу- н.,и нощРмъ.
• Следва.
тит
.
покри•
за
пробивалъ
студеитн,
сеършил►
коше яйце и
начени кифладжии, чиито ужас- кгг;~,~ ~°•„
разнн болшевишки школи. Осо- на на аsтомо5илит~. Селото
о6ЯВЛЕИИЕ
ни прип%вни прослави на т%к•
ГръичариIl~ерамициl бено слабо подготве=sи сж свър Санта Анастия е отнесено отъ
нит „кивле" и „чайни пичене"
Обавява се на интеаесуrоиtитЬ се.аче почва про [ fд.
шилить училища при фабрики- -~аводнението, а града Санъ
изпълнятъ застоялата следпладХу,гqожиwца !
дажбата актива На Аки• Д-во „3емлед~лецъ° Варна
т%. Така, наприм%ръ, въ ичсти- :vlгрсиал е наволненъ.
нешка жега и проглvшаватъ уГлечь, Миниумъ, Глазури
съ тайна конкурениия, първоначална иена 500,ООо
тута
инженери,
за
отъ
700
ек
шит1;, Разчи дон 2урмаджии, про•
безоловни, Глазури фритозамениранv+
центрофуженъ
–
пропзднали
Офертитl; ше се приематъ по 14 Септемврий
само
нг
лева
мамули,
на
давачи на варени
в~:ни, бги, окиси и всички
изпитл по математика 350 души.
еД-% първокачестнен 1929 год. 10 ч, пр. пл.
долнокачествени дини и круши
материали за грънчарство
По гол%мата частя отъ останавлачени въ мръсни магарешки
на конкурентни цени
ОписитЬ за състоянието моrатъ па се видять
отъ Д-so „КОМЪ", София,
лит•k още следъ първия изпитъ
јІ
зсола — всичко това крещи несжщо и всички Художникооперация
.
присжственъ день отъ 8 до 10 ч пр. пл,
ки
дребио
вс_
На
се отказали и заминали отъ
истово, дере си гърлото безъ
чески материали ще нам-k„Напредъ" -- Варна
3а право участие въ търга се изисква 1оЧ,
Москва.
почивка и безъ видима полза,
рит въ Варна при МИХ.
кооперативна
вдро
На
Съветскит%
вестницн
отбег
.~
отъ първоначапната цена,
ала току тъй за собствена сла
Д. НИКОЛОВЪ — княжар„Напзсдъ"
цеатрала
вватъ,
че
тези
слабн
резултвти
Тича
Симитчийск$
въ
Въ3
ва и
Управителния съsетъ Ликвипаторъ запазва сн
нииа „Образование" улица
сж полученн ❑nи снисходително 1-10 Телефони 86 н 158
торженость по хубавит тротуправото да утвърпи или не търга.
Съ
,L] 6nn ыcъ" Ns 19 1-30 държане на изпитната комисия
.
ари на крайморскня кв.рталъ
гр.
22
VITI
1929
Варна,
г.
е
и
Свър:гзилит 9 глдs+шенъ ку; c-t
за да ощастливи слуха на всич ГРЪХЪ Е НА ДУШАТА
НА на болшевишкит% школи иматт
.
Отъ
ВЧ
Улраат
Flваквипаторъ
съветъ
ки почиващи л kтувачи.
ВС'fiКИГО, който е дошълъ слаба подготовка даже по арит ' Час1о Р О З О З О масло
Сайо
На насъ, туземцитl;, всички в ь Варна на курортъ н не
ее е метика.
Производство на Розова
тия ранобудни провиквания, съ
КОаИ
отбилъ въ
Проф^сври отъ остачалит~
[і iол
Д-рЪ
b
Каз нлъкъ про
Банк
известни еговорки, може би се
яадt
И3ку~тВеап иВ~1д
нра,ятъ н допрннасятъ да се стаадкарммца .~иТ9 Крь' висши учеб. завед заявили, че І дава книжарница „Образо
Гинеколоrия, вкушерство
дъж
ако
се
подложатъ
на
Сери
вание" въ ел~ гантни
създаде единъ по пъргавъ ули- на Мусалата и не си е купилъ
н венер. болести.
художествено _ из•
ознн
изисквания
kR,д
90°/„
отъ
сту
мvскаля
1=5
отъ
прочут
итl3
ченъ животъ. Т може ои бу
Варна, ул. Шилка б
~4G;~~=:~s .r. • ч..~г.~~ьТ
отъ
работени
Внн1
дятъ у насъ спомени изъ наше ЦаориграДtки бо~боии дентит ще пропаднатъ на иа
до кино Ранкг.•въ
пиТЪ.
Настоятелит на вестника
то петство, когато гласоsититl;
приема отъ 1— 8 ч. сл. об
Г-ца Кри$ошиик0~а В.
агъ
се
умоля~
да
отчтатъ
Въвбще
се
т•kзи,
които се яяя
провнквания на вс%ки канднлдНам~рент една
ла изкуспрнема и съ осигуриг. книжки
на i
редовно ао 1 септемвртй, като
жия — носатель на вкусни н.~- твена челюсть около пазарния ватъ на изпитъ проявяватъ пъ.л
за шапки, манта, рок- е
1-10
при
а
ткит•k
пргставяне
см•l
погца — възбуждаха у насъ слад плошадъ, който я изгубилъ да но невежество даже и по обще
ли и пр.
казвятъ о rп~лно продажбит~
ша,
ки очаквання. И за това ний все се яви въ редакцията и си я ствоведевие.
до
f>рой
вклю~гит~
27
лно
изборъ
Голъ
Л~N
още пзиасяме и търпнмъ тая полу~.и.
улнчна глъчка.
ул. „В. Лев:ки" Ns 24
,г
Гинекологъ, Акушеръ
Ала за неnривикналото ухо Четете в-къ Черно море
1lечатница „СВ~тдина" и венерически болести
Азъ съмъ добре, до колко- в°ното н%що, което ме ннтере- Приема предъ и сл. об~дъ Ботевеката обгц t~ на ' 4ен
то мога.
суваше..
ул. Малка Преславска Nfl 5
тенъ агзхиваръ•регистратор4 и Е
Баща ти, въnреки бол~етьта
ез
Азъ искамъ да зная...
( I 1лощада предъ хотел Лендонъ
г дв►
който да разбира добре о
..~..._._.__.._....__.___
.___.
__.
е много бОдъръ.
— да знаешъ какво?
г
Ор
Заплата
Романъ отъ Людвикъ Моренъ
общинска работа.
22
Ново за Вериа !
до виждагге, скх,па ми Фран
— Съмн%вашъ ли се ?
щата.
О1
'
[
— Ако не дойде у дома, нейно отс~тствие.
соа. Помъчи се, да се забавляНо, б•k пна ми дъще, н%Мамъ
rлиелеше сн тя, по добре че не ' Но днит минаваха. И ето вашъ, колкото се може повече. нищо да ти кs;жа, г-нъ Полъ йТ~Лі ~~s~~np~дb~b~~
ди
Искате сигурно да изнитан
съмъ тамъ, за да го чакамъ. повече отъ петнадесеть дни се Това е желанието на майка ти Г~ риери, за когото ми каза че
за
прелестит
на Варна. Е, добРгr ctc
хиwлинеско нистои©
Но сърдцето й 6 зат3орено р б%хз изминали, когато една сут- Люси.
ще ни пос%ти. ., не е дошълъ,
разкриягъ нa1 но
тамъ ... н поиска да се върне. ринь, едно просто писмо приНитэ дума за Полъ Гарнери? < то всичко . . , макаръ че има н пармао боядqwсваие т~ ще вл се
~ ло
само
одзре
въ
Най после тя заспа върху стигна за нея.
ул.
27
юлий N2 24
Не се ли е върналъ въ Дижо:iъ. много дни отъ като се е завърс
единъ столъ, въ дълбокъ сънь,
Тя го погледна, безъ да мо- Обаче, 10-т~хъ дни за пжтува- налъ.
(задъ църкаата Св. Н кола)
:
видення,
безъ
който успокон же да го отвори. Позна почер- нето му се б%ха изминали? Илк
— П,зедпочимъ да чакамъ приема всІкаквм вивълнението й.
ка на майка си н сн каза:
пъкъ, не б ли ходилъ у т%хъ? тукъ . . .
бираркая рестораитъ,
довв дрехи за
Но, щомъ се съ5уди, мжката
— Обеща ми телеграма! ,А
н
Или още, ако б kше отишълъ,
Тамъ въ Парижъ като че ли нистеие u
боядисване находящъ се подъ военння
наново започна, за да не я на ми праща писмоl Лоша пр;д- за Съвършено лруга цlзлъ, отъ се задушазахъ.
градина,
метникъ
въ
мврсхлта
съ 50 °/° маіьаалеиіае
пусне по-вече. Тя броеше дни сказание!
тази кеято тя тuслеше ?
—Струва ми се че той не сн
При пай-поетична обстаноВ
Посетете да се ув~рите.
Tk, часоаетl3, минутит%, които
Г-жа Манику пишеше на дъТези предложения я караха дава трудъ - даже . . , по добре
nоаъ ввковнит трепетинкн д
я отдlзляха отъ деньть, когато щеря си.
Отъ Rтелието
да страда още по-вече и тя се ще напрааишъ да ис разгзиташъ 1 10
високня брl5гъ се открива ЧУІ Цг
Полъ щ1;ше да се върве въ
Скжпа ми Франсоа
реши веднага да тръгне, въпре за тази ггобовь.., която твоето спfз ~ш•ь HCkO иадирване
. . на обстановка, която въ лУнfl at
Дижонъ.
По добре да не бървашъ да ки запрещенмето — малко зага- въоFражение си създаде...
равна
Вс%ко зло за добро. ,, и за- нопри и
И кога. т0 този день дойде, идвашъ Скарлатиыата е въ своя пачио на майка й,
—
Азъ искамъ да зная... Ще брааи
.
се изгот°нг` и
това,
тукъ
тр$бваше да употреби голl;ма разгаръ и въ П,зрижъ е по-хуКато внд дъщс-ря си, която го узная.
Но Франсоа никакъ не мисле- най вкуснит% закускн отъ с°r
сила за да не тръгне веднага, баво за тебъ.
не очакваше, г-жа Манику се
— Надечамъ се 1 добави г-жа ше за своето достойнство . Сър• ииалистъ майсторъ, вагРадгк
безъ да чака да я повикатъ.
Над%вамъ се, че се забавля- ядоса :
Маннку съ строгъ тонъ, че ти дпето й б згсегнато.
i
отъ кайзера.
Тя ннкжде не излизаше (ло•:.+о- вашъ въ пансиона Ргжиналди,
—Какъ! ти се връщашъ бевъ не ще се натрапишъ на този
И отчаяна, като тоаи който
Напггткит~k сж натуралнн
то време й служеше за иавн- който е тъй гостоприеменъ н да препуп^едишъ? Какво озна- господииъ, Не виждашъ ли.
че се дави, тя се залавяше за на- винаги ледено студеыи.
нение). Отъ ¢трвхъ да не би че ти си щаслива тамъ.
чава това?
се е подигравалъ съ тебъ? Отъ деждата като за
спаСителна
телеграмата да пристигне въ
Тукъ нищо ново.
— Тн не ми писа ва едиист- достойнство, твой дългъ е да сламка,
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