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Варна, 12 Яприлъ 1929 год.

БРОЙ 1 ЛЕВЪ

;Пловдивъ, а за София и дума
не ставаше—било все ваето.
Айтосъ. Айтосъ. .. ало, Ай
При редакцията ни се открива агенция-пред*
тосъ . . . Айтосъ . . . най-после ставителство, което ще се занимава съ доставка на
въ 8'/а ч. се съобщи на кли книжа, формуляри и образци, които еж греента, че станция Айтосъ била поржчани и узаконени отъ (Министерството
иа Вжтрешнитъ работл специално за общин
закрита !
Не беше ли въ случая и ските, управления, училища и читалища
въобще не е ли известно на по администрацията и отчитането на секреспективните телефонни ор релгарь-бирвшцнтъ и отчетниците при из
гани, че малката станция Ай борни?* учреждения.
тосъ не работи нощно време
СЖЩЙТА АГЕНЦИЯ услужва много бър
за да не ириематъ отъ кли з о и положително всички справки, инфор
ента покапа за 8 часа, и да мации и згстлкпннчества по всички мини
му взематъ парите ?
стерства, дирекции, Вързовиата смътна паПбонаиентъ: за година—80 лв.; за 6 и-ца 40 лв.;
Дойде най после и моя редъ пата, Специалния еждъ, Аминистративния
чуибина 16 i лв.; Обявления—по споразумение.
едва въ 9.45 часа (когато авъ е ж д ъ , Дирекцията за Т. 3 . Стопанства, въ
Ядресъ: .ЧЕРНОМОРСКА КЯМБЯНЯ'
пикахъ лицето за 8 часа).— София, включително по уреждането и на
— Варна —
Урежда редакционенъ конитетъ
Главенъ редакторъ: ИВ. ДИМИРЕВЪ
Кабина 23 вика дежурната. п^нсиитв. Нека пенсионерите да си взематъ
Който е за София да отива добра б е л е ж к а , че услугата ще бледе по
да говори. Иочпамъ: Ало . . . ложителна и полезна за тъхъ.
Варненската землед. дружба ало . . . ало . . . сто шьти поВсека справка за пеисиитъ се извършва
Ннкжде въ България въ вторихъ ало. Обади се нЬкой срещу предвателпо внесени 100 лв.
Въ ж е л а н и е т о си д а организираме по- дружбите не сдицествуватъ та отъ София: кой си, кой си ти
При СЖЩАТА АГЕНЦИЯ се открива въ
двбре информационната служба на вестни кива борби и разпри, каквито . . . ато.. (азъ го слушалъ, а скоро ереме представителство и складъ
ка ни и у в е л и ч и м ъ неговите сътрудници, до сега е имало въ варнен хой не ме чува). Съ повитенъ на разни шевни машини, велосепеди, гра
«онъ схващамъ, че насрегаа мофони, пожарогасители, трихоноскопи и
ние б ъ х м е заставени д а првустановимъ за ската дружба.
известно в р е м е издаването му, за което
Най после и па това нес- ми говори друго лице, вместо пишущи машини — нова германска систе
просимъ извинение отъ нашите абонати и носно положение въ дружбата !виканото. А виканото отъменъ ма, за които допълнително щ е д а д е м ъ
изобщо читатели.
се тури край, като здруженн- лице не е дочакало до 9 45 нужднт-в освЪтлекия и условия.
Въ това отношение ние направихме не т4 земледвлци отъ двете друж> ч. и си отишло, поради нере
Въ желанието си да услужимъ на нашите кли
обходимото и в ъ скоро време, както съоб би образуваха една дружба и довната телефонна служба. енти, агенцията ще се занимава съ преводи
щихме в ъ единъ о т ъ миналитъ броеве на отсраниха всички кариеристи [ Минавайки презъ дежурния отъ френски на български и обратно.
нашия вестникъ, щ е почнемъ да го изда и чужди елементи на земле- Ьоиска ми се 30 лева такси
Освенъ горЕштъ браншове ще имаме на
за tразговора». Ллатихъ ги
д^лскитЬ идеи.
ваме д в а пжти седмично.
складъ
винаги пръсна горнобанска мине
Новата дружба си избра на си отидоъъ съ убеждението, че рална вода въ наливно състояние — дама
За постигане на тази цель ние щ е бждемъ заставени д а иаправнмъ по-гол-вми стоятелство и нае клубъ на нег 50, а 500 години да жи- джани и въ бутилки херметрически затво
материални жертви, които, вървеше, щ е о- ул. «Котленска», Л1 6, въ цен в Ьемъ свободенъ животъ оста рени, ГАЗИРАНА и иегазирана.
ваме си все сжщитв; назадни
търа па града.
цени и възнаградя читающата публика.
чави
повече отъ всички ори
Председателствувано наето
Отъ редакцията.
енталски
нации.
ятелсевото отъ инжеперъ Бо
Ив. Димиревъ.
Ако обичатъ распевтивнитЬ сменете вашите в а л ц о в и а п а р а т и отъ батозижи но въ, въ негова съставъ
влизатъ почтени, авторитетни фактори да. си взематъ бележ т е ви, които се указаха не практични за цельта
и ползуващи се съ престижъ ка за устройството и редътъ, си и отниматъ много енергия. Поставете на са
|който цари на вСвкзьде въ те мите батози апарати за д р е б н а с л а м а дискови,
граждани.
Ето една система на уп- Такъвъ е фашиския ре- Постояното приехтетвие на ^ефоннит* станции у насъ.
каквито еж американските, за даимате доброка
рарление, която следъсвй- жимъ въ Испания, гдето Земл. съюзъ, е вече утвърдило
чествена n n f e s a , а-сжщевременно икономисате
М.
тов^ата война 6Ь устано диктатурата се упражнява новото настоятелство, уверено
енергия, лесно поправяне и ефтено. Далгогодишвена')въ некои Европейски отъ Примо де Ривера, на въ. неговата... лееспособноеть.
„
—- - натй< проктика-го доказа--TOS3.-f-*—» Лщ-)т
^политическо и култур- ление едва понася днесъ която ще допринесе много за
Условия и цени при Коопер. „ С ъ г л а с и е " , Варна
издигане дружната въ идейно
,«о отношение.
испанския народъ.
Въ
редакцията
ни
се
полу
до памучната фабрика, срещу старата/гара.
и организационно отношение.
Сжщия диктаторски ре
; Фашизма, подобно на
чи следното писмо отъ с. Дол.
болшевизма, отрииава кон ж и м ъ установи и краль
Паничерево — Ново-Загорско.
Драги Димиревъ,
могатъ да го разбератъ. За
ституиионно -парламентар Длександръ в ъ нашата съДо г-нъ Редактора на 'в.
Четохъ допиерта ти въ т$хъ трйбва да кажемъ: про
ния режимъ и си служи о е д к а — Ю г о с л а в и я , гдето На Варненския телефонъ
„Черноморска Камбана" брой 65 на в. «Черноморска стете имъ—Ti не знаятъ как
въ управлението съ дик всички народности пъш- На 29 м. jr. подадохъ по
Варна.
Камбана» за електрификация во вършатъ.
татурата/упражнявана отъ катъ подъ гнета на фаши кана въ Варна. т. п. станция
Г-нъ Редакторе,
та на града.
за тефоненъ разговоръ съ Со
една личность, която пред стко управление.
Възрадванъ orfдобритъ' ми
Въ брой 523 отъ 2 мартъ
ставлява и защитава инте Кои еж т е з и българи, фия. Въ определеното време на Ново-загорския вестникъ сли, които влагашъ въ отго- О б р а з у в а н а е вапослересите на привилегирова кои еж т е з и родолюбци, се явихъ и чакахъ редътъ «Трибуна» е публикувано ай- воръ на хулиганите, пращамъ дъкъ въ гр. Н.-Загора птицените и капиталистите, из които се възхишаватъ отъ си. Заварихъ и други клиенти трефиле въ хрониката, гдето ти моя съграждарски и прия въдна кооперация„Миньорка";
губили народното доверие. диктатурското и варварско чакащи редъ. Слушамъ дежур се съобщава, че въ с. Долно телски поздравъ.
Ние поздравляваме основате
ния чиновникъ държайки слу
Зд|авей!
Такава е системата на управление на тези фалите на тази кооперация, на
шалката : ало . . . ало . . . ало Паничерево^-Новозагорско, е
Директоръ
на
Попул.
Банка
управление
в ъ N Италия, шистки д ъ р ж а в и ?
която желателно е да станатъ
. . . дай ми моля ти се Шу- заловена колата съ дърва на
Г. Баговъ.
членове всички, които се загдето диктатурата се уп
Кои еж т е з и граждани менъ,—Дадено! Царски даде Диню Колевъ, сечени по копВ, Р. Считал! сме, че е пимаватъ съ птицевъдство.
ражнява отъ върховния в ъ България, които въ но! Моля, който чака за Шу- трабанденъ начинъ. Въ въ
фашистки съветъ, на чело стремлението си ла уста- 1менъ да се яви въ кабина 23. просното антрефиле между нашъ дългъ да поицаемъ зло
Такива, има доста въ града
на който стои диктатора новятъ фашисткия режим Слушамъ, макаръ и да се на- другигЬ лица, които се-сочатъ сторниците, коша хулятъ уи
околията
и ние верваме, че
Мусолини, б и в ш ъ соци- в ъ нея, водятъ борба про- мирамъ на почтено разстоя като виновници за контрабан правителния съв<тъ на Ново
ако
кооператорите
работятъ
алъ демократъ.
тивъ конституционно-пар- ние, разговора отъ кабината, дата на дървата, се спомена загорската Популярна Банка, усърдно п честно, ще могатъ
въ този моментъ' когато той
t Всички въпроси засЪга- ламентарния й режимъ, (което требва да е тайна) адо- ва и моето име.
прави
върховни усилия да да постигпатъ добри резулта
ШИ вжтрешната или вън- който гарантира свободи ало-ало ало бе...ало(тонътъна
Дължа да заявя, че. нЪма
ти и допринасятъ доста за
,шна политика на страната и права на българския говорянцгя въ кабината, раз нищо вЬрно въ това обвине снабди града съ светлина модерното раввитие на пти
Какво по-хубаво; и полезпо
се решаватъ предварител н а р о д ъ ?
бира се, все повече и повече ние, което ми приписва ав
отъ
това. Само безумците не цевъдството въ този край.
но отъ този с ъ в е т ъ ; той
Кои еж т е з и злосторни се повишаваше), но не се обая^- тора па антрефилето. BipnoА който дава инициативи ци, които искатъ да ми- датъ. Дежурния забел-взиа то то, обаче е, ч« анонишшя пиИ нареждания, които се натъ за фашисти у насъ ва и почва да вика сж.що та сачъ е публикувалъ това ан
провеждатъ в ъ изпълне и излагатъ съ това стра ка наново: Шумепъ, Шушенъ трефиле, не за да посочи ви
Единственнотонещо, което после да си подадатъ остав.
ние чрезъ фашистките ната ни въ чужбина?
(Те, ало... ало (чака) ало... ало новниците н ги порицае, а най-много е увреждало въ ми китгъ».
синдикати.
Кои еж т е з и безумци, бе., доста продължително се само за това, че не е билъ налото на Варненската общиМного ясно стана за приnap- ехтетвуващит*. че за тава
Изборната система е пре които въ този моментъ навика . . . Кхде сте бе, ами оставенъ да вземе участие въ п а е б и л а вулгарната
махната за о б щ и н и т е в ь когато отечеството ни се пали дадохте линия? Защо не яденето на кокошките
тизанщииа и котерийната колкото оеждителна, толкова
нуждае
отъ
миръ,
разби
За
неоснователното
обвине
Италия, поради което тех
политика на ншои полита, и съ нищо неопровдапа ак
ха, тамъ си
се ооаждате.-'
рателство
и
сътрудничес
ние,
което
ми
се
приписва
въ
ция на тези съветници —•
ните комисари се назназеръ— азъ звъня толкова вре
чееки партии въ града.
ча
твото
на
икономическа
и
въпросното
антрефиле,
азъ
; ватъ отъ правителствоТова мпого ясно изтъкна да равтурятъ общинския съ
ме . .— Хайде, моля те, защо
то
политическа
почва,
дразсъмъ
далъ
въ
еждъ
автора.
! - Я кандидатите за накмета г. Никола Поповъ въ ветъ, главни виновници ех нато клиента отдавна чака въ
нятъ
народа,
провокиратъ
Д,
Паничерево.
Д.
Винковъ
Роани представители след
изложението си направено въ родняцитю, изхождащи отъ
кабината. Разговора «•благо
го
и
искатъ
да
му
се
налоБ. Р. Госнодинъ Д, Вин публичното събрание, състоя гръцки среди и усвоили отъ
р т о се избератъ отъ фа
получно» се свърши. Между
ж
а
т
ъ
с
ъ
своя
никому
нетЬхъ, подлостьта, злобата и
шистките синдикати по
това искаше се Преславъ, ковъ е нозпатъ . не само въ ло се на 31 м. м. въ театръ злосторничеството, съ които
нуженъ
ф
а
ш
и
з
м
ъ
?
родното си село като честенъ «Ранковъ»,
Зареждане на\ върховния
т'Ь си слуясатъ яяяагя вя да
Кои еж най-сетне тези де, т е не желаятъ да за и' почтенъ, но изобщо въ целата
ьзшистки съветъ, послепПредъ 6yKBa*Ji)(TTrTjrerr»fi^HeHi.
постигнати;
евовтЪ егоистични
фатални
хора,
които
въз
ж и в е е българския народъ рколия. За това въН.-Загорска отъ публика салонъ г. Поповъ
я ги утвърждава и в ъ
и
византийски
цели. • ч
приемайки
една
чужда
за
въ миръ и се предаде на (|колия, които еж, чели въпрос изтъкна истинските причини
[ньтъ на избора, избира
Тези'
цели
и некрасивото
ното антрефиле, въ което той за разтурването на Варнеп|\ьтъ гласува за т е х ъ с ъ б ъ л г а р с к и т е условия сис творчество.
държание
па
ивкоп
общински
Ето защо той ги е от се визира, еж останали въз ския общински съветъ.
Г\а бюлетина, на която тема на управление— фа
съветници
узнаха
добре
приТой каза, .че не е имало
сва „да* или „не шизма, настройватъ демо- давна презрелъ, и т е пра мутени отъ писаното въ него.
11
ежтевуващит*
въ
събраппето
значи удобрява ги'кратична Европа противъ вятъ напразно усилия да
абсолютно нпкч™ сериозни
.е11 България, която днесъ сего спечелятъ за
своя ' Отъ Директора на Ново причини, nouino да еж нала- граадани, следъ като кмета
е за всички, че нуждае отъ нейната под- колкото пагубенъ, толко загорската Популярна Банка гали на нккои общински съ- г. Н. Поповъ нзтъкиа за все
ва и отвратителенъ фа гл. редакторъ па вестника ни сетници да бойкотираща за- ки едипх съветпивъ, кой какво
т а р о д и я на парла- к р е п а ?
S получилъ следното писмо : седаниита на съвета м най- го е заставило да бойкотира
|змъ.
| Д, това не еж добри лю- шизмъ.

СЪОБЩЕНИЕ

Независимьоед|щиченъ|веотникь

Къиъ нашит! читатели.

Стопани на бършачки! йко ценни сезона!

фаШиздоътъ.

ОЛОНЙ Н 1 Г Ж 0 Р Ц Н

Дущ т единъ варяенецъ

бзтурзшто т Врш. общив. съветъ

Брой t

Черноморска Камбана"

Стр. 2

одо щението

Арквдий.

Продава се мШо

125 кв. метра

ул. . Ч е п и н о " срещ
халит-fe
на
архитектъ
Поповъ
на износна цена.
Споровете, кавгите и разправиите не еж пре
Сжшо
две
лозя
по
3
декара
хаври, в ъ Mtcr*
станали въ сговорянскитБ среди и Tt не и м ъ поз
ностьта
«Ваяларъ»
отъ
които
едното
близо до дво
—Камарата обърната на политишскн клубъ--.
волявай» много често да се занимаватъ спокойно
реца
Евкснноградъ
на
хубаво
и
достжпно
мЪсто..
За тави сесия въ: местния както комунистите. И ако реи разрешаватъ правилно къкъвто и да било въпСпоразумение
агенцията
ни
—
Св
Дтанасъ
№ 27
росъ, засягащъ вжтрешната или външна политика печатъ много малко се писа. чемъ да иаключииъ т4ви сттТрудно беше за журналисти денти ва техните политически
на страната.
те
да се информиратъ по раа- схващания, ще требва да на- кетна- комисия, която да про „Венусъ" и „Тракия", а пара.
При това положение, т е не могатъ спокойно
хода »Жакъ Фресине" потния,
да обеждятъ и повдигнатия тези дни въпросъ —- искнанията н решенията на правимъ салдото и съ вашите учи причинитЬ затова.
реши :" ^ ;•'.•; ' у ^ ч ^ :
за даване автономно управление на ж е л е з н и ц и т е , въпросите, които еж били сло синове, които еж привържвн- Тази анкетна комисия е кон
Настоява най-енергично предь
по който въ сговорянските среди има различни жени на дневенъ редъ, защото ци пъкъ на фашизма, който статирала, че главната причи отговорните фактори аа найзаседанията станаха при за е протввъ конституционно- на ва намаление нанос» на бързото подобрение и попълвв.
мнения.
Споровете по този въпросъ заставиха мини- крити врата. За насъ е стран парламентарния режвмъ у яйцата презъ последната го не на фаровата служба въ н«но и необяснимо, какви еж насъ».
дина е намаляване броя на шето крайбрежие н създаванестра на железниците г. Рашко Маджаровъ да си
на паралелна звукова сигвабиле съображенията на члено
Въ
тозя
моментъ
г.
Кенкокошките въ вемледелските то
подаде даже оставката, която въ последствие той
лизгция
за улеснение и осигу
вете на камарата да взематъ ковъ е билъ прекъснатъ отъ стопанства и по-слабото имъ
оттегли.
ряване
ва
и ивбегаатова решение— да васедаватъ единъ членъ, задавайки му хранене, вследствие слабата не щетите,плаването
който се предиззиКаквито мнения и спорове да ставатъ по то
при яакрити врата, когато тър следния въпросъ :
реколта презъ 1927 год
кватъ отъ топа положение за
зи карииналенъ за нашата държава въпросъ, пра
говските камари се занима
«А вий кажъвъ сте ?И
При това анкетната коми българската търговия.
вителството дължи да го разреши, к а т о з а п а з и
ватъ само съ стопански, ико
—Азъ, Господа, отговорила сия е констатирала, че на това
Отъ пристанището ни съоб
ннтересниЪ н а д ъ р ж а в а т а и н е
позволи
номически и финансови въ той, не съмъ нито комунисти намаление износа на яйцата
чуждото вмешателство отъ гдето и д а и д е то
щавате, че с& пристигнали:
проси, които могатъ да бж,- нито фашистъ, а съмъ за требва да се гледа като на
английския нараходъ tOn»
НА Б Д Л К А М И Т Ъ .
датъ третирани публично, беиъ установения въ страната случайно и временно явление.
ортъ», който ще стовари 240
Колкото и д а се правятъ усилия за споразумя ва се увреди съ това на т1зи конституционно • парламтНаправените опити отъ тона синь камъкъ, и др. сто
или пъкъ да таренъ режимъ, за който централната птицевъдна стан
ването на балканските държави, все о щ е не могатъ институти,
ки ; италиянския нараходъ
се
пречи
па
гЬхннятъ
активъ българския народъ е пролида се постигнатъ задоволителни резултати в ъ това
ция върху местната кокошка, «Гориция», който преди 60
отъ тъй голвмо значение ва валъ кръвьта си по бойнитп
отношение.
показва, че при нищожни гри дни беше окованъ въ ледове
До сега само България успе да сключи пактъ стопанското и икономическо полета",
жи, които се полага »а нея, тя те къмъ Русия и следъ като
съ своята съседка Турция, която, въпреки това и развитие на окржзитв и изоб
Съ това еж, се привършили снася годишно 60—70 яйца, е билъ освободенъ отъ единъ
до сега не оше позволила на тракийските бежан що страната.
разискванията по тови въп обаче може да снася поне италиянски реморкьор, ще взе
И вместо СЪ т-Бви въпроси росъ, ва който въвмутепото 100 яйца средно годишно, ако ме отъ тукашното пристанище
ци, живуши у нась, да се завърнатъ по домовете си.
Съ Югославия, въпреки Пиротската конферен да се занимаватъ членовете гражданство (еснафи, произ се положатъ грижи sa кокош вода и храна и ще замине 9а
ция за уреждание некои гранични въпроси, отно-. на Варненската търговска ка водители и дребни търговци) ката: ]) като се подобрятъ Италия.
шенията ни не еж стигнали до тамъ, за да можемъ мара и направятъ необходи оежждатъ опартиванените чле яйцата за насаждане отъ наймото за облекчение на произ нове на Варнен. търговска добри носачки; 2) като се
да говоримъ за сключване на единъ пактъ.
водители,
еснафи и дребни камара, Че еж я обърнали въ отстранявате редовно най-ло
. А въ Ромжния, въпреки декларациите и обе
търговци
днесъ,
когато въ края па последната сееия на шите носячки ; 3) старите Тази пролети ще се кетонищанията на новото правителство на Маниу, да раз
ра шосето Варна — Евксеио-реши въпроса за секвестъра на българските имоти страната ни бушува една не политически влубъ.
кокошяида се прибиратъпревъ градъоть мосьта наул. бСептем-i
и се дадатъ свобода и права на нашите сънарод поносима финансова и сто
зимата въ курника и се хра- врий до двореца; ще се строй
ници въ Добруджа, нищо не е направено до този панска крива, ти си се зани
нятъ правилно и достатъчно гол*мия железобетоиенъ мостъ
моментъ. За пактъ съ тази държава при това по мавали — съ какво мислите?
превъ
вимата и пролетни на р. Куру дере, при САЙвадНамаляване износа на
жикъ; ще се построятъ всички—
Съ
изключване
студентите
ложение не може да се говори.
месеци ; 4) да се вземе мерки водостоци и мостове по общи
яйцата.
при Търговската академия,
Презъ изтеклата 1927 год. за ограничение на варавнитЬ нското шосе, Девня -—'. КараИ Гърция — тази наша южна съседка си ос привърженици на умерените
износа
на яйцата е намалялъ болести по кокошките и уни- Юсеииъ — Козлуджа.
••'•;
тава все тъй скрита и враждебно настроение спремо, политически партии въ стра
cV
1,874,515
кгр. или около щожаватъ равните паразити.
насъ. Въпреки превидно добрите ни отношения съ ната.
Зш направата отвяечени|
260 вагона: отъ 12,47,4266
отъ реката камчия дървенъ IIOJ
нея, целия гръцки парламентъ и обществено мне
кгр. на стойность 853,301,067
Ето
най
снажния»
въпросъ
стъ министерството на благоусл
н и е се изказаха противъ отстрочване българските
тройството е отпуснало cywata;
споредъ. търговците м индус •*в... презъ 1927 год..той е.
ТарйцййТ
1 / Ч / * Л/>Г»
....
-.»*
триалците отъ Габровския бал- (|падналъ на 10,697,301 кгр.
За фаровата и сигнална
канъ, на който противопоста на стойность 637,748,174 лв.
служби
заееданията па ошциискня съ ници на общината, и тогава вяйки се при разискването му превъ 1928 год., до като отъ
Въ
деветнадесетата
редовна
щ'влъ
да
ме
подкрепи».
ветъ и си подаде оставката.
члена г. Ат. Кенковт, (земле- 1921 год.-—1927 г. включи
Отъ статистическото бюро
сесия
на
Бургаската
Търгов.
tHe
се
съгласихъ
съ
него,
И той почна най-напредъ съ
д'Ьлецъ) е заявилъ: „че твър телно сжщия непрестанно се
на
общината се съобщава, че ро
г. Стефанъ Веп. Поповъ. „Има защото назначението ми, като дението •какво студентите ек е увеличавалъ, безъ разбира камара е взела следната ре дените младежи презъ 1910 г^
волюция по фаровата и сиг- требва да се явятъ въ самото
право, кава кмета, г. Ст. Вен. кметъ, не мв позволява да ето- комунисти е невярно и че се да е доегигналъ цифрата нална
крайбрежна служба:
рп
това».
I
бюро за да бждатъ записани vвъ
Поповъ да бжде недоволенъ,
тЬзи младеги ех съ умерено на ивносава 1911—-14660700
1.
Че
съществуващата
фаро
«Сърднтъ,
недоволенъ
г-нъ
«а щото азъ не му позволихъ, за
демократич. схващания. Азъ кгр. и за 1912 г. —-. 14371257 ва служба по българското чер- наборните книги
Неявилите се ще бждатъ наПешевъ
въ
заседанието
на
об
да запазя интереситп на
мразя—добавялъ той — кому к г р . •
морско крайбрежие е вече казвни съгласно чл. 446 отъ иа' ;'--.
щинския
съветъ
се
грубо
про
общината, да си отвори дюнистите, но ненавиждамъ и
Намалението износа на яй твърде остарела;
кавателния ааконъ.
•*
кянитю на „Балъкъ пазаръ", викваше :
[фашистите, които еднакво еж. цата презъ 1928 год. предиз 2. Че светлините на южния i Въпроса за премахване пас
«Никола Поповъ, дай ми i опасни за конституционно парсъ • отварянето на два отъ
фаръ и първия тур
вика министерството на зем- български
такси на пжтниците
не се пресичатъ и че сжще- портните
думата»!
които той стана причина
i ламентарнйя режим*' у пасъ, леделието да назначи една ан- ски
идящи
отъ
Ромжния е разрествува по този морски пжть еда ее ощети общината съ 600 — На грубото му отнасяне
шенъ,
споредъ
както е съоб'
дииъ интервалъ отъ 10 мили,
хиляди лева, понеже се по отговорихъ: «азъ съмъ тукъ j платформа, което днесъ тгъ щевременно на общината, за- кждею не се вижда иикакъв-ь щилъ кмета г. Поповъ, въ след*
ния смиегль: отъ 15 този мелучи по-малко паемъ отъ град- кметъ, а не Никола Поповъ".-.използуватъ въ предизборна- щото станаха причина да се фаръ ;
елнгв хали, находящи се не«Обади се другъ общински та си агитация »
растури общинския съветъ 3. Че паралелно съ фаровата сецъ паспортните такси е»
првмахвтъ за всички пжт
далечъ отъ театръ „Раиховъ>. съветникъ отъ опозицията— г.
Отъ това изложение на. кме и не позволятъ на послед служба не сжществува никаква ниците, идящи отъ Ромжния,
«Казалъ билъ г. Ст. Вен. Христо Мирски (демократъ):'] та г. Никола Поповъ става ния да продължи блазоуст- звукова сигнална служба, която Улеснението се прави преда замести първата въ време
Поповъ, че ще служи безплат „кметъ въ кавички".
двидъ иастжпващия курортен*
много ясно за варненското ройството на града и изди на мжгда и сиЪтъ;
но, ако стапе кметъ иа града».
сезонъ.
гането
му
на
висотата
на
«И третиятъ;'общински съ гражданство, че борбата, ко
4. Че именно поради горното Еснавското съсловие тукъ е
„Да, той може да направи ветникъ— г. Жеко Желябовъ ято ех водили нгъкои общин- идно първостепенно лгъто- положение,
плаването по нашето много доволно отъ разрешение
това, следъ като получи на- (радикалъ) го допълня: «за'ски съветници не е била за вище.
черморСко крайбрежие, въ не то иа този въпросъ въ благо;
емъ 17, милиона лв. отъ дгоке- когото гласуваха овци».
\да наложатъ една общинска
Нека варненското граждан кои моменти се особенио за приятна смисъль за града ни.
нпт4 си".
«Въ желанието да се нало- политика, която превъзхож. ство да има всичко товъ пред- труднява и става рисковано и
Новия законъ за народно«
«Другпятъ съветникъ, — г. жатъ на общината, тези об- да онази на г Поповъ, а по- видъ м кв гласува за по параходите пристигатъ съ мно
здраве е публикуванъ въ »Дър*
го дни згкъонение;
Пешевъ (либералъ) идва, каза щински съветници, продължи скоро да бждатъ задоволени добни личности на 21 т. лц
5. Че презъ последните 20 жавеиъ вестиикъ" бр. 277 отъ
г. кмета, при менъ да насто г. кмета, ся Преговаряли съ'личнипт
имъ интереси и които поставятъ личнитп j д е н я в ъ р а й о к а на Бургг"скйя 4 т. м.
ява да се съглася да назнача комунистипт Iи възприели амбиции, което следъ като си интереси по-високо отъшливъ, заседнаха презъ време
негови съпартизанн за чииов- ттъхнитп, крайни искания и не постигнаха, увредиха съъбщественитю. Аграриенъ. 1на мжглг и снегъ napaxosHTt
Цета Цветова.
иосеш* • веселото бръмчене на
на гърба му. а тоягата тичаше следеше всеко нейно движение вецъ. Цела ме поръси.
пчелите. Бедите цветове раз*
—
У-у!
.
.
Ветьръ!
прекжс
И
ловеше
желанието
на
неспо
предъ него.
сипваха жълтъ прашецъ.
Около Гана се наредиха пакъ койяите погледи иа нейните очи на е Никола. .
— Ти пъкъ, Гано! обади се
— Како Ганке, хайде приказ
воловарчегата. Те мълчаха и •— Разкажи! Разкажи! —по
едно отъ воловарчетата, което ката, приказката!
страхливо я гледаха зъ очите. деха и другите
... .Вървели, вървела стиг
— Бре, проклетъ добитъкъ ! Черни къдри падаха по мурга Само Никола стоеше настря- се беше излегнало на двете си
нали до една гора". . ,
изпотъпкалъ синчеца и метли- вото й лице и леко съ разввва- нз и удреше тоягата си. Той ужце и гледаше право въ очи Слънцето и то се спре да слу
ша; то раале по целето поле
— Гано о-о I Га!ю-о-о 1
чинхите. Какь пъшкатъ горките! ха. Отъ пазвата й се подаваха мръщеше вежди и ядовито сви те на Гина.
мека жълта тветлниа. И по мо
— Ей !
— Како Ганке, метлнчииките, на сиопчета тетенуги, квито ръ ваше устни. Той е най големи
—- Хи ! Хи ! Ха ! Заемеха се чурите иац-ь фнаха жълтурчета.
— Тичай! Воловете!
боли ли ги?
ягь стъ велчки момчета, а те. всички. М а л ъ к ъ , сподавенъ Щъркелите газеха и траках!
сеха сладъкъ мирисъ
Тя скочи, тури ржка надъ очи Малкото пъргаво момиченце, Тя пъргаво изви снага и сед-кекашъ, и не го забелезвахз. с«ехъ, който не смееше да се
клюни.
н загледа:
което тичаше следъ нея. попита на. НасЬдаха всички. Полуоб Всички трепереха предъ Гана и изрази свободно.
Навлизатъ в ъ
Гана почна:
,.„""",
Михозата очудено.
'<
Мълнии блеснаха въ очите й !— Хе-далечъ, миого далечъ,
легналл на едната си ржкз, тп само нея слушаха.
Боли ги я,? Не киде ли, впи погледъ въ далечината. На- f Гана махна съ р ж к а , извачи Тя ги изгледа изъ криво и уда тамъ задъ оназъ гора. Гол*м1
хукна. Зиичаха следъ нея всич отъ.—сииигЬ
И'мъ1очички течаха далечъ се сим^Ьятъ плянинсии Отъ пазвата си кърпата и си ри ть тоягата си Всички се уогнен* змей пазелъ синята пе
ки воловарчета,
сълзи.
1
вериги, а тамъ въ големя синя обърса лицето. Лъхна опоенъ мълчаха.
щера,
Тя била пълна съ злато
Полянката на малкия хълмъ! Запжхтени, милките воловар пещеря е огнения змей. Тя се цветенъ мирисъ.
— Поръсилъ те ! Ветърь! Я,
опуотЬ. Сгазената тревица пона- чета бързатъ к*мъ полянката унася. Ахъ, тия приказни стра j — И. и, на хубаво мирише, вижъ, цела си се окичила съ и скъпоценни камъни. ТоЙ отдигна снага и загледа подире По зачервените} имъ лица тече ни! Надъ пъстрото поле летятъ како Ганке!
(теменуги и тамъ кахви си тре- крадиалъ царската дъщеря, найна малки струи j погь. т е гле н пЪятъ птички. По разцъфна- I '— На хубаво зеръ! тая сут- валъци, — каза Никола и пакъ хубавата мома изъ целото царИзъ трънаците се подадоха и датъ победоносно.
ктво. Тръгнали юнаците да я
лиса храсти и билки, малки пче рннь като минавахъ край Михо-' възви глава настрана.
надникнаха страхливо тъмнооки — Иванчо! сега ти ще вар ли звънтятъ златни струни.
вата нивя, ветърътъ изкочи и| ~ Тревалъци ! — а пъкъ оде- търсятъ. Вървели, в ъ р в е л и ,
теменуги. А ветърътт. се люле дишъ добитъка. Хемъ, хубаво
- Како Гаике, хайде, прика -е пристрещна. Той си иапъл [ве защо ми дърпаше китката? стигнали една голема огнена
еше по клояите на трънослив- гледай I
жи приказката. Малката воло- н!лъ шепигЬ съ миризми. От
— Е?
река, прескочилия! . ; ,
^
ката. тихо си тънаникаше и тър.
Малкото момче послушно варка се овърташе като малко рри едната шепа —- дъхна те — Е, драките. Набери си!
каляше черни корички хлебъ. |тръгна. Торбичката сг мвхаше котенце о полите на Гана. То менуги, отвори другата — здра
ПвЧ. . С в е т л и н а " . ^ J N ^ V
По разцъфналите глогини се

ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ
на Варненската Търгов. Камара,

01фж?кни вести

СтопансНа трибуна
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ДНЕВНИ Щ

Четете в.Чериомор.

о л о в а р к а.

•

•

.

'

.

'

'

^

