Го. Варна 2 юлий 1935 година

Година XXiV-та — брой 3969
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~"~Преди SO години
17 априлъ, 1886 год.
РИМЪ,— Италиянскиятъ консулъ отъ Аденъ теле
графира съ дата 15 т. ч„ че султанътъ въ Хараръ
нзклалъ всички европейци, настанени въ неговата
държава. Освенъ това, той съ 200 войници напад
яаль край
край гр.
гр. Гилдеца
яаль
Гилдеца италианската научна мисия
п0дъ ряководството на графъ Повро, изнлалъ всич
подъ
и» членове на мисията. Саедъ всичко това, «•""«
сулга
...т, нападналъ
ч»тлналъ градъ
гоалъ Гилдеца
Гилдеца и
и плениш.
иътъ
пленилъ англоанглоегяпетския гарнизонъ, състоящъ се отъ 100 човвка.
цАРИГРАДЪ.— Турското правителство е изпрати
ло яова строга заповЪдь до всички турски погранични войски да не отговаряй, на гръцките предизви
кателства, а въ случай че гръцкит* войници откриятъ стрелба, ла се оттеглятъ и да искатъ анкета.
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Ловдонъ 2. Абисинскиятъ
имоераторъ даде едно интер
Единъ п р о ц е о ъ , к о й т о з а 
вю предъ специалния донис- Наредбата-законъ аа Дирекцията на обнова е отмЬмшиа. (Цкъ»г> персонапъ се преда»ждя за отдапнитъ поддЪпев ъ р ш в а оъ в ь н ч а в к а
Казанлъкъ 1. (По телефона)
ния. Какви секции се създават* къмъ отдкяич t министерства. Удобренъ е долълиителенъ
никъ иа „Нюзъ нроникълъ",
Въ продължение на три дни
кредитъ отъ 0,636,150 лева по върховното правителство
въ което, между другото, пра- ^
София 2. Наредбата за- и нужното число прислужници, н/1къ на отделение, 2 начал ство. За него се предвижда: военниятъ областенъ
сядъ,
ви следните твърде важни конъ за разпределение
на
подъ председателството на г.
ници
на
секции,
2
началници
I
началникъ
на
отделение,
1
Отдгълътъ печатъ и кон
изявления:
допълнителния
бюджетъ
членове
на специална служба, 1 сек главенъ инспекторъ, 1 инспе- подполк. Алексиевъ,
— Въ случай че Италия кредитъ отъ 6,636,150 лева трола по печат минава къмретарь и пр.
майоръ Пауновъ а нап. Ангени нападне,
абасанската на Върховното
правител М-вото на външнитгъ ра Щатътъ за личния съставъ кгоръ по земледълските про ловъ, пра прокуроръ майоръ Сеармия ще се оттегли въ ство и министерствата за боти. За неговата служ на провинциалните служби фесионални организации, 1 ин мерджаевъ. разглеждаше твър
вятрешностьта на стра 1935 бюджетна година, за ба се предвиждатъ: 1 на-за национална пропаганда ще спекторъ по занаятчийските де интересното дгьло срещу
ната.
придадените
къмъ тпхъ
бжде удобренъ отъ мин. съ- професионални организации, 1 Тодоръ Н. Баркаловъ, отъ воен
Абасиния все още има служби отъ Главната ди чалникь на отдгьление. 2 зетъ. За провинциалната про
ната фабрика. Подсждамиятъ
довприе въ ОП и въ вели рекция на обновата пред втори секретари, 5 тре паганда еж п р е д в и д е н и инспекторъ по търговско-инду- Баркаловъ се еждеше по обви
стриалните професионални ор нението, че елишилъ отъ дев.,
китгь сили и е убедена, че вижда следното:
ти секретари —по отда 1,400,000 лева.
тп> ще попречатъ за избух
ганизации,
7 областни инспе ство преди една година девой
;
Къмъ
М-вото
на
просве
ла
контролъ
по
печата:
2
— Отъ вчера 1 кшй, Ди
ването на войната.
тата
се
предвижда
секция
ктори
ио
професионалните
ор ката Мария Хр. Дянкова, отъ
втори
секретари,
1
тре
рекцията на обновата прес
с. х. Димитрово,
казанлъшко.
за народни читалища
и ганизации
Не може и дума да става за
та секретарь и нуждния библиотеки,
художествена
каквито и да било стопански тава да съществува, нато
Тая вечерь къмъ 6 часа, ехВсички разходи по тоя
концесии въ полза на Италия. наредбата-законъ за същ та ниешъ персоналъ — по от литература, детска худо
ножа да постигне спо
дгьла опжтване на печата,жествена литература, на допълнителенъ бюдже- дътъ
пбисиния ще даде стопански дирекция се отменява.
годба
между тжжителката Дян
четения, секция за тенъ кредитъ
концесии на частни лица и на
отъ кова и обвиняемия Баркаловъ.
За службата по организи за специализация на три родни
д/ьло и кине
дружества, тъй като и самата
ма журналисти въ чуж театралното
матография. Сжщо се пред 6.636,150 лева ще се по- По силата на тая спогодба,
тя има облаги отъ подобни ране на младежьта се пред
бина предвиждатъ се 150вижда една секция за ста криятъ отъ икономии- сжщия моменгь, въ залата на
концесии, но въ никой случай виждатъ 900.000 лева. Щахиляди
лева.
тть, които ще се постиг- военния клубъ, предъ схда и
рините и музеитгь.
тя нима да се съгласи да даде гъть за тая служба ще б«
Огделътъ национална про
конце ии на правителства. < 'де удобренъ отъ М*н «ъвегъ.
Огделътъ за организиране натъ поради закриване многобройна публика, се из
пагвнда минава къмъ М-вото
Ако Италия направи опитъ
За Народното събрание се на вжтрешните работи. За не на професиите минава, към^ то на Дирекцията на върши венчалния обредъ меж
да ни застави съ военна сила поедвижда вдинънадзиоагя«ь1Го се поепвижаатъ: 1 начел М вото н* народното стопан обновата.
ду двамата.
на подобни отстжпки, ний ще
оттеглимъ армията си въ вжтрешностьта на страната, кж •
Досегашните резултати. Царската купа спечелена отъ Коста Паница.
София 2. Прокуроръть при
дето условията за воюване Поискана е поддръжката на всички обществени фактори, за доброто Две •* ромьнски купи спечелени отъ ромънския ловецъ Строичъ. Една- софийския
областенъ еждъ е
изнасяне на това крупно национално състезание
еж изцЪло въ наша полза и
та^купа подарена отъ победителя на русенското ловно,д-во. Ген.
направилъ предложение до 7-й
София 2. Толпчмата ,Оби- .на обаовята Иосифъ Робевъ,
Радевъ на снощния баикетъ
ще се боримъ докрай.
окдия следователь да певдиг
колка на България" ще за представители на печата и др.
славия, Ромъния и Гърция не углавно преследване по чл.
Русе
I.
Вчера
се
състояха
почне на 8 юлий.
111, пункхь 2 и по чл. 112 отъ
града нч състезанията общо 30 души.
Пущането на бпгачитп» Управителното тъло на Ко въ
Наказателния законъ срещу
за
Царската
купа.
Въ
състезанието
за
купата
ще започне да строи Франция
ще стане на 8 юлий пре лоездачния съюзъ разясни Победитель из*п>зе софий на в. „Диминяца" взеха учас лицата, заловени отъ полити
Парижъ 2. Ако примирие ди обпдъ, отъ площада пред същностьта и задачите на
ческата полиция, които еж до
ския ловецъ Коста Паница. тие 54 ловци.
то по морскитп
строежи Народното събрание.
сведения на една чуж
това голЬмо състезание и Съгласно правилника, носаЛрьвъ излъзе рояънениятъ ставяли
не 6яде продълженъ съ спеда държава.
По цплото
протежение поиска подръжката на печата тель на купата за 1935 г
ловець Строячъ, който отъ
ццаленъ международенъ до- тп> ще бждатъ следвани от
Задържаните лица — Менаостава софийското
ловно своя,сграна подари купата
и
на
всички
обществени
фак
говоръ, Франция ще започне специални жури.
ше Давидъ, Гроздань Главу>
дружество.
тори.
въ 1937 .година строежа на
иа русененого ловно дво. сановъ и Иосифъ Лбелъ — еж
Вчера се състоя конфенцня
Днесъ преди обпдъ се със
нови 7 броненосци, отъ по
Обидата дължина на марш
Втори се класира Борисъ изпратени вече въ Централния
36,000 тона вегьки единъ, съ участието на кмета на сто рута възлиза на 1,753 клм. тояха стрелбитп съ кара
безъ право на га
Христовъ,
отъ София, трети затворъ,
бини, съ участието на лов
предназначени за
зампня- лицата инж. Ивановъ, поли поддълени на 12 етапа
ранция.
Приключванието ще стане Ци отъ четиритгъ балканс — Георги Хзистовъ, София.
ване на ония стари броне цейския комендантъ Георгиевъ,
Отъ вчера еждия следоватека страни — България, Юго- К у п а т а на в. „Универ- льтъ е започналъ еждебното
носци, които ся надвишили главни ятъ директоръ на БДЖ на 21 юлий въ София.
сулъ" въ с п е ч е л е н а съ
предгълната възрасть отъ
!
щ о отъ Строичъ. С л е д ъ дирене.
полковникъ
Колчевъ,
бившия
20 години.
него с е к л а с и р а х а принц
Ще се етрои по единъ вачалникъ на отдела за про Двет% наздравици — на Дино Казасовъ и на д-ръ Стоядиновичъ К а р а д ж а Соревърна пло
ча), а трети — М а к с и м и паганда при Д и р е к ц и я т а
броненосецъ на година.
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Снощниятъ банкетъ въ БЪлградъ

Досегашниятъ текстъ на клетвата видоизи*ненъ отъ правителството.
Протестьтъ на ген. Метаксасъ. Манифестации въ
камарата въ полза на краля
Атина 1. Вчера въ 7 часа Новата клетва не е въ
пр. объдъ стана откриването съгласие съ обещанието,
на парламента, избранъ на 9 което сме дали на избида промпг
юаий и който има за главна рателитт
нимъ
държавния
строй.
Чвоя задача да измени конс
Т о й п р е д л о ж и народни
титуцията.
Tfe п р е д с т а в и т е л и да о е
Атинскиятъ митрополитъ от закълнятта в-ь вЬрнооть
к ъ м ъ Отечеотвото и че
служи водосветъ, следъ което щ е олужатъ» на народнииарламентътъ бе откритъ отъ Tfe и н т е р е с и .
Мръ
предоодательтъ
временния председатель.

Вендага след това ген.
Метаксасъ, водачъ на
монархистите, проте
стира срещу редакция
та на клетвата,
коя
то народнитп> предста
вители тргьбва да положатъ. Тая
клетва
предвижда, не народнитгь представители се
заклеватъ въ втрность
на отечеството и на
републиканския
парламентаренъ режимъ.
— Пошрано народниmm представители, зая
ш ген. Метаксасъ, по
лагаха клетва за втр
ность къмъ отечество
то и послушание къмъ
парламентарния режим

Цалдариоъ» от на и з а я 
ви, ч е р а з и с к в а н и я т а по
т е к с т а на клетвата о *
излишни, защото сега
Той т наздравица за краль
не с т а в а дума к а к ъ в ъ
режимъ
п р е д п о ч и т а г ъ Петърь II и за югославяненаизбирателить.

— Н и й моннвмъ к р а л ь
да имаме и при сегаш
н а т а клетва, к о я т о д е
п у т а т и т Ь щ е полошатъ,— з а я в и Цалда
риоъ.
Сяедь това той прочете тек
ста на клетвата. Депутатитк
положиха клетва по текста,
предложенъ отъ правителст
вото.
Следъ полагането на клет
вата група депутати извикаха:
— „Да живее кральтъ!"
Заседанието б е вдигнато за
среда, когато ще бжде про
четена правителствената дек
ларация.

те

Бгълградъ 1. Българ- нашити в е л и к и владетели лиатио (бронзова плоча). Единъ позивъ на общината
Общинското стопапанство за
скиятъ пълн. м ръ въ Бп>л-Царь Борисъ III и покойния Утре започватъ между- електричество—Варна,
е пред
краль
плександъръ.
балканскитгь
състезания
градъ Димо Казасовъ на
приело боядисването на всичД-ръ
Стоядиновичъ
пи
за
купата
на
гр.
Русе
и
банкета снощи въ „Сръб
«ки железни електрически стъл
ски краль", даденъ въ честназдравица за щастли на русенското ловно д-во! бове по варненската градска
Следъ това ще се състо- елекрическа мрежа. Въпреки
на българския м-ръ на вото царуване на Царь
ятъ състезания на стрел това, обаче, много отъ госпо
вжтрешнитгъ работи иБорисъ III.
да гражданите, както и спе
председатель на Съюза както речьта на Димо ба съ карабини.
циални бюра, лепятъ разни
,Юнакъ"::ген. Рашко. АтаНаздсо_въ, такацтая на -Снощи въ, салона на Град афиши,' некролози" и 'други
насови произнесе речь, въ д-ръ .Стоядиновичъ бп>- ското казино бгь даденъ подобни по въпросните стъл
която изрази радостъта ха изпратени отъ вико банкетъ съ 150 куверти. бове.
Стопанството като преду
си за топлия приемъ, ока- ве яДа живп>е краль Пе- Пръвъ пи наздравица ген. преждава
всички, моли госпо
Радевъ,
следъ
него
кметътъ
занъ отъ страна на юго- търъ II' и „Да живте
да гражданйт-fe и бюрата да си
на града инж.
Старцевъ взематъ строга бележка отъ
славянското правителст
Царь
Борисъ
III'.
и
пр.
во и отъ югославянскитгъ
настоящето^ за да не става
нужда, нарушителите на нас
соколи на ген,
Рашко
тоящето ни нареждане, да бж
Атанасовъ.
датъ глобявани, разкарвани из
та династия.

Следъ него взе думат» мръ
пдедседатвльтъ д-ръ Миланъ
Стоядиновичъ. Той гоаозм за
сближението между българи
и сърби, за което ккославян
снжъ соноли СА работили
още на врвавто, когато са
мия тъ той на млади години
о членувалъ въ сонолсната
организация.
— Сега работимъ за сбли
жението на нашитъ- два съсед
ни и братски народа, каза м-ръ
председательтъ Стоядиновичъ,
така бл-встящо започнато отъ

Ращвш uiii 6 години уМ:ш ш о й п о

Единъ сиоръ за инотъ завършва съ убийство. Ноаь споръ за пиотъ
полицейските участъци и да
разкрива престжпленнето 6 години по кжено.
ването имъ подъ еждъ.
Плевенъ 1. Презъ 1929{
Дончо Мариновъ и
Стопанството предупреждава
год. Дончо Мариновъ,
60 с и н ъ т ъ му П е н ч о Мари сжщо така и всички родители,
годишенъ и Генчо Вутовъ, нов ъ н а 8 ю н и й 1929 г. на които децата при игране
50 годишенъ — и двама издебвали късно презъ но- изъ улиците, чупятъ уличнигв
електрически крушки, че ще
та жители на с. Горни щьта спящия дъдо Генчо, През бждатъ
глобявани, а стойноДжбникъ, плевенско се ска единъ отъ прозорците синътъ стьта на всека счупена круш
рали при споръ за нгька- стрелялъ върху него и го убилъ ка или друга нанесена на еле
ктрическата мрежа повреда,
на место.
къвъ имотъ.
ще бжде събирана отъ роди
Всички усилия тогава на телите, като и на последните
Постоянните разпри до
толкова влошили
отно полицията за разбулване на ще бждатъ съставяни актове
шенията имъ, щото Дончо това убийство останаха, безус- за емтлка на децата имъ.
;Г&&М>Г1?&:<*.,
Мариновъ намислилъ
да СПТЗНИ.
вгршеното отъ тпхъ убий
убие съселянина си.
Презъ noc^edHd^sTp'b\M^:ik,
ство.
. Презъ същата
година шестъ год$наf сл^^изкьрЯ Бащата и синътъ ак
1 енчо Вутовъ
отворилъ шването нЖ НреЩмпле/Ше).'
вече арестувани и предъ
кръчма край село
изапоч- то, межд^ба^тЩГсйнЪ; полицията еж направи
настаналиХтарЬве^зф имот
налъ да спи въ нея.
и тп, сами %^1^здалМ^з1а.^Ш ли пълни самопризнания.
/S

Стр. 2

,варненени новини'

Варненската дружба п София отговаря
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Дребни вести

БЪЛГАРИЯ

Знаете ли?

Щ Пошенскиятъ аеропланъ
Тъй ли е?
154) Кой периодъ отъ а,
Eg Мелницата на Братя Дс- на".Еръ Франсъ", който из
Бferns вргме когато казвахг:
Защо не е могла да развие ценна дейность въ полза на Варна.
на Европа е ба1
вършва редовните въздушни торщта
ракчиеви,
въ
с.
Стралджа
е
Въ редакцията ни се получи реши и изпрати една делега — Сиромахъ е, но е честенъ I . . . била запечатана за срокъ отъ съобщения между Южна Яме- наречень
.царуването
На
Модернизира се свЪте. Днесъ
писмо отъ „Варненското кул ция при м-ра на Народното казватъ
а отъ кого е бал
съ презрителна усмивка:
единъ месецъ, поради редица рика и Европа, излетялъ отъ роклята'
турно просветно д-во въ СоСтопанство, тогава г. проф
наречень?
— Честенъ е, но е глупевъ, не е нарушени* на наредбите на Буеносъ Яйресъ ьа 2 3 юнии, така
фия подписано отр г. Ят Пър Молловъ, за да защити спра съумЪ 1ъ да се нареди въ живота) Дирекцаята на храноизноса.
пристигналъ на 25 юний въ
155) hou е балъ първият
шевъ и д-ръ Ив. Кр. Мирски ведливите искания на стопан
*
в ъ историята
£3 Славата на Котелъ като Парижъ и веднага предалъ на пзв.стенъ
Легенда за правдата.
съ следното съдържание:
ска Варна.
майсторъ
по изглаждай
цругъ
аеропланъ
пощата,
пред
курортъ
се
шири
все
повече.
Когато се родила въ св-вта прав
Въ „Бележника" на .Варнен
Каузата на Варна бъ достой дата,
камъни?
лъжата вече е влац-Ьела ДУШИ Това лето еж пристигнали вече назначена за Белградъ. По на скъпоценни
ски Новини", въ снощния но защитена. За това говорятъ ТЕ на човЪцитъ.
156) Каква
болесть е
тамъ летовници дори и отъ тоя начинъ писмата отъ Буе
брой, се хвърля упр-вкъ върху и думите на единъ отъ члено
Правдата срещнала сиромаха и Ромъния. Презъ това лето тамъ носъ Яйересъ до Белградъ амебната
дизентерия,
ощ%
дейностьта на Варненското вегв на втората делегация, ко рекла:
е починалъ Напо.
ще летува сжщо и сливен- били пренесени за 3 дни, 1 която
—
Язъ
съмъ
правдата!
културно благотворително'д-ао ято изхождаше отъ Варна и Сиромаха отвърналъ:
леонъ?
скиятъ гарнизонъ. Заедно сь часъ и 20 мин.
въ София, погрешно назовано се водеше отъ многоуважае- — Яко имаше правда, азъ не войниците, ще летуватъ и
jgg Югославия презъ м. май.
Варненска Дружба.
мия г. генералъ Халачевъ: щЪхъ да бжда сиромахъ и да л-вя 100 офицерски семейства.
т. г. е внесла 588,000 кгр. с е  Отговоръ на по рано зададе.
По поводъ на това не мо «Вие разработихте пжтя и намъ кървави сълзи за парче хлъбъ I . . .
Щ Въ района на бургазски- ра на пр*хъ, предназначена
срещнала богаташа и
ните въпроси
жемъ да не се чувствуваме за остана само да минемъ и да го муПравдата
казала:
те лозя, най-вече въ мест за борба противъ разните падължени да дадемъ некои ос изравнимъ".
— Язъ съмъ правдата1
ностьта .Футулските лозя", еж разите по лозите и овощните
1^1) Най-големигЬ диаманти
Богаташа съ презрение изкрещъл:
ветления за задачите и дей
2. Дирекцията за курорта
се появили масово черни гъсе
—
Яко
имаше
правда
въ
свъта,
на света се намиратъ въ они»
ностьта на нашето д-во.
Варна се обърна къмъ Д-вото не щъха голтацигЬ на които създа- ницч, които нанасяли масови дръвчета.
области, които въ миналото
Препи всичко изказваме за ни съ писмо да организираме вамъ работа и ги храня, да ме повреди на лозята и на поле
Щ На 1 юлий въ Хендънъ, еж имали вулкани. Южноафрй.
доволствието си, че нашата единъ пропаганденъ павилион презиратъ и ми завиждатъ . . .
Янглия ще бждатъ направени канските находища на диа
вите.
дейность е подхвърлена на об въ София, като използуваме Залисана и заплетена правдата
Щ Вь Етрополския балканъ опити съ единъ новъ типъ манти въ сжщность не еж ни
се
провикнала:
ществена критика и ни се да рекламния материалъ, който — Господи, кажи ми какъ да гние една маса отъ около боенъ аеропланъ — ннй цобщо друго, освенъ изгаснали
ва поводъ да изнесемъ това, Щ-БЛЪ да бжде изложенъ въ угодя на хората I . . .
летателенъ кратери на предисторическн
500,000 кубика дървета. За да ое въоржжения
което правимъ, безъ да бж- Пловдивския Мостренъ Па
*
може да се използува това апаратъ въ света. Снабденъ е
демъ упрекнати въ нескром* наиръ. Веднага отговорихме, Слава Богу, че вече не звънятъ богатство, обмисля се въпро- съ четири картечници и едно вулкани. Счита се, че диаман
ность, че говоримъ за нашите че съ готовностъ ще извър- така зл и вещо и страшно думитъ сътъ за постройката на една орждие съ квлибъръ 8 см. съ тите еж се образували, като
мъдрецъ Сириусъ:
чистъ въглеродъ въ нажежено
собствени дела. Огъ друга шимъ това и молихме да ни на—великиятъ
Гр-вшката се удвоява, ако огъ инсталация за брикети отъ магазинъ, който побира 60 състояние, презъ време на изстрана пъкъ, не можемъ да се дадатъ по-големи осветле нея н-Ьмаме срамъ 1 . . .
дървени въглища. Пл*симен- снаряда. Максималната му бър ригзане на вулкана, внезапно
Сега ЧОВЪЦИГБ гръшать, гтреповтаскриемъ и съжалението си, че ния по въпроса.
тътъ
на дървените въглища е зина е 400 клм. въ часъ, а за бжде изхвърленъ изъ недрата
рятъ rp-ЬшкигБ си нЪколко пжти и
редакцията на „Варнен. Нови
Изпрати ни се едно благо считатъ това за гордость и подвигъ, осигуренъ — вь Явстрия.
б минути може да се изкачи на земята и подъ -огроменъ
ни" е била подведена да ни дарствено писмо за нашата го
*
S3 Згхари Ешкенази, който на восочина отъ 4,000 метра. натискъ се кристализира
хвърли незаслуженъ упръкъ. товностъ да бждемъ въ услуга Какъ е вече нетърпимъ и бана- миналата година е изнесълъ
Ш Споредъ
официалната
152) За да може да задово
Задачите на варненското кул на курортна Варна, но сжще- ленъ стария Франклинъ който казва: отъ Русе по контрабанденъ
турно благотворително д-во еж: временно ни и освободиха отъ — Най-благородниятъ въпросъ въ начинъ злато и български статистика, въ Япония има по лява прищевките си, за да
е този: .Какво добро мога да
настоящемъ
общо
332,000 може постоянно да харчи по
1. Да постави въ общуване това приятно за насъ задъл свъта
направя на земята"!
банкноти за 780,000 лева, е
стоянно безразборно и да тъ
публични жени.
живущите въ София зарненци. жение, като ни се каза че въ Ние сега казваме равнодушно:
билъ оежденъ завчера отъ
— Какво добро ще оставя на областния еждъ задочно на 1
2. Да насажда чувството на проса ще бжде уреденъ лично
*§ Американското правител не въ безграниченъ разкошъ
благотворителность у своите отъ Варн. общин. кметъ, то земята не е важно, важното е какъ година и 6 месеца затворъ и ство е издало наредба всички римскиятъ императоръ Неронъ
по-лесно ще преживъя живота си
членове.
гава г. Станчо Савовъ, следъ на земята.I . . .
американски параходни дру започналъ да прибегва до
500000 лева глоба.
най различни и неподбирани
3. Да подкрепя всички кул срещата с и с ъ столичния
*
Щ При събиране на закъс жества да взиматъ-на работа
турни начинания и инициативи кметъ. Какво е направено по Тайната на добриятъ и приятенъ нелите данъци отъ пашкуло- само американски поданици. средства, дори и до фалшивициране на пари. При отсича
на родна Варна.
въпроса, не знаемъ, но подо- животъ днесъ е много просте:
производителите, наредено -е Вследствие на това, еж оста нето на държавните златни и
Безъ да се връщаме години бенъ павилионъ до днесъ не — Да нЪмашъ съвесть! . . ,
до данъчните началници да се нали безъ работа 30,000 гер сребърни пари, той задържалъ
*
назадъ, за да изтъкваме как е организиранъ.
Въ неше време думигв на вели' налага запоръ само въ раз мански, английски "и холанц за себе си една часть отъ
во е правено за оежществява3). Презъ м. априлъ д вото киятъ немски философъ Кантъ: мепъ на една четвърть отъ ски моряци, които до сега еж
не на дружествените цели, ще ни въ София, съвместно съ „Лъжи за да бжцешъ щастливъ", оощата стойность на продаде работили въ американските златото и среброто, за да но?
же после съ него да даде де
се задоволимъ да изтъкнемъ варненската студентска кор нъматъ нужда отъ доказателства.
параходи.
ните пашкули.
му изработятъ златни и сре
*
Дейностьта на д-вото въ видъ порация изнесе една сказка,
_1Г Еврейскиятъ комитетъ за бърни статуи, съ които украОгъ
както
съмъ
се
родилъ,
не
на факти за времето отъ 1 на която уважаемиятъ г. проф. съмъ престаналъ да се питамъ:
за с о ф и й бойкотиране на германските
сявалъ дворците си. Съ укри
ски вест
януарий до днесъ.
Данаиловъ говори на тема: — Защо тъй е наредено, че глуп ници се приематъ. въ а-стоки, който беше съ седали тото по този начинъ злато и
За постигане на своята пър .Стопански изходъ на Варна, ците и подлецитй еж щастливи въ генция .Стрела'—Варна. ще въ Варшава, е разтур?нг сребро той сжщо така е посвъта?
Прометей
ва задача, Д-вото е организи- или по право стопанските въз
по решение на полското пра срещалъ разходите за оргиигк
таемъ, че противно на твър на дирекция и Лига за курор вителстворвло една вечеринка и шесть можности на гр. Варна".
си, когато държавната хазна
Варна, не бива да се
дението въ »В. Новини", Bcfe- та
семейни срещи, на две отъ
На тая сказка г. проф. Да кога сме имали при сърдце месятъ и други въ техните пре
бивала вече изпразднена.
които имахме като скжпи гос наиловъ съ приежщата му
рогативи.
Яко
„Варнен.
нови
интересите
на
Варна^и
живо
153^ Болестьта „адипозоти представители на варнен компетентность, изнесе много
сме се интересували за нейни ни" беше отправилъ въпросъ
генитална
дизтрофия", отъ
ските власти.
ценни мисли. Заключението Tfe прояви и инициативи, за да къмъ споменатите по горе ин
която
е
боледувалъ
Наполеон,
Кжде
си
се
засилилъ?
Що се отнася до благотво му беше: Варна ше ycirfee да
ститути, защо не еж направили
За акушерка ли?
се предизвиква отъ нарушение
рителната дейность !на д-вото, заеме наново своето положе мо«емъ и ние да присъеди- нещо въ гоза отношение и
— Остави я, бай Пеню! Вче
нимъ нашите скромни усилия"
въ действието на една вжтреШ)
ще споменемъ само факта, че ние на главенъ
ра булката намприла гостопански къмъ тия на деятелите въ Вар евентуално не еж използували
на жлеза, съ седалище въ мо
лгьмъ
келепит
на
ленени
15 на сто отъ чистия приходъ факторъ само при условие че
услугата на д-вото ни, щеше
на
изхождайки
отъ
началото,
зъка.
;При тая болесть найплатове
—
160
см.
широки,
на варненската вечеринка се му се дадатъ благодетствувани
да бжде по правилно.
бгьло и екрю, за 130 лева
важните появи еж: пълнеенв|
раздаде на бедни и нуждаю- Ж. п. тарифи и се откриятъ че благоденствието на родна
метъра и поплини за ризи
отслабване на полоаия нагонъ,
Ние изпълняваме нашиятъ
щи се студенти. Въ това от свободни зони въ варненското Варна е било и е тесно свър
швейцарски отъ 36 до SO
зано
съ
благоденствието
на
цеженственъ изгледъ у мжжа,
дългъ като варненци и сме за
лева метъра въ магазина на
ношение ние сме единствени, пристанище. Яко нъкои срълата
наша
нация.
Въздържа
настжпвене на известни псиявявали
и
повтаряме
това,
че
които подкрепихме тия, които ди върватъ, че бждащето на
хологичвчки промени и пр.
утре ще се явятъ като нови Варна е въ хубавата й при ме се да говоримъ за остана нашите сили еж винаги на
сили за преуспъването на рода и нейните морски бани, лите наши прояви, които те разположения на тия, които
първа ще се реализиратъ като
Кой е този?
Варна.
гръшатъ. Издигането на Вар напримеръ издаване на сбор- водятъ еждбините на Варна.
Варненската градска община
Яко
некои
искатъ
да
използуНима не го знаешъ? Абе
на
като
курортъ
ще
бжде
ед
Третата наша задача е мо
никъ съ статии за Варна (за ватъ гия наши сили ще имъ
— финансово отделение, моли
же би отъ по-големъ общест- на ценна придобивка за града, които сме отделили 2-3 отъ
гражданите най-редовно да си
венъ интересъ, защото само но много малка въ сравнение прихода си, откриване колона ги дадемъ. Яко ли не ние ще
заплащатъ таксите за електри
намеримъ
начинъ
да
ги
изпол
тя е подхвърлена на критика, сь стопанските възможности, въ Варна въ софийските в-ци
чество, вода, каналъ, смъть,
и то, повтаряме пакъ, безъ да които му се откриватъ. Въ то „Зора" и ,Слово", при чиито зуваме и платимъ на родна
срещу Новата поща, до III
пждарщина, данъкъ сгради и
Варна
нашата
данъ.
Не
ще
бжде познаване, За това и на ва имено направление требва редакции еж направени сонда
полиц. участъкъ, който
др., за да не подпвдатъ на гло
позволимъ
обаче,
да
ни
се
да
се
насочатъ
главните
уси
най
евтино
продава.
гоя въпросъ ще се спремъ по
жи отъ председателя на д-вото хвърля упрекъ за неща, кои
би. Плащането може да стввв
1 - 2780 — б
нашироко. И тукъ, обаче, ще лия на вврненци.
ни г. Д-ръ Коста Тодоровъ и то требва да се извършать отъ
и по месечно. Сжщо преду
оставимъ сами фактите да го4. Когато настоятелството на др. подобни, за да не бждемъ други, като техенъ служебенъ
За да осгааатъ доволаа кли преждава наемателите на жи
ворятъ.
Д-вото научи, че се проекти обвинени въ голословие.
магазини, хотели,и др.,
дългъ.
енгите
ви, охлаждайте мага лища,
Що се отнася до бележката,
1. Въ едно отъ за.еданията рал. големи тържества въ Вар
че съгласно чл. 54 отъ закона
на настоятелстЕою се доклада на, свързани съ националното че нашето д-во не е поставило' На края блатодвримъ за ва- зините си съ вентелатори, ко за събиране преките данъци,
на г. *.-ръ Недковъ подпред минало на народа ни,се обър още тебло въ София на ул.ввта любезность да ни изпра йто винаги ц всички видове еж длъжни отъ наемигв ДВ
седател ь на Лигата за курор на съ писмо до Варненската „Ц. Освободитель" за рекла щате гратисъ издаваниятъ отъ ще намерите при Парашке- изплащатъ данъците на нае
та Варна, за положението, въ община за осветление за да миране варненскиятъ курортъ, васъ вестникъ, отъ |който сле- вовъ & инж. Балтаджиевъ,, модателите (хазаите) си. Срещу
въ което се намира въпроса организира евентуално едно сметаме, че погрешно тоя у- димъ за варненскиятъ култунередовните ще се вземагь
за узаконяване на Варненския групово посещение. Отговоръ, прекъ се отправя къмъ насъ. ренъ и стопански животъ и ви Преславъ 12, тел. 383. \-\1Ш екзекутивни мерки и ще се
мостренъ
панаиръ. По по- обаче, неполучихме. Истъкваме При наличностьта на Варнен молимъ да приемете отличните
спира водата и електричеството имъ.
1-2783-5
водъ на това, настоятелството*горния фактъ. за да подчер- с к и общински власти. Курорт къмъ Васъ почитания.

Впи ршм

-H!00ii-K!

Ш утре ism

Фаштшт! щ ш м я яа Ьт Газонъ

60 тука, ще оцелея и до край. Освенъ тева, азъ
големо внимание на разговора, но скоро до

т

— Можешъ ли да ми кажежъ, какъ изглеж
съмъ си пробивелъ пжть до с е г а и презъ по- чу некои думи, които го накараха да изост да въ лице тази девойка? — запита той
Билъ Газонъ му разправи накратко въ как големи опасности. Молх ви само, да ми по- ри ушите си.
Келнерътъ му обясни.
ва клопка беше попеднвлъ, следъ това какъ могните колкото се може по-скоро, защото
Ето какво беше доловилъ.
— Зная само, че е руса. Колчемъ пжти ме
го беха ограбили въ лодката и какъ се беше за мене всеки мигъ е цененъ.
Камериерътъ казваше:
повика въ стаята си, винаги при нея е и па
Консулътъ поклати глава въ удивление. Касвестилъ върху скалите на морския брегъ.
— Слушай, пасажерътъ отъ номерь 67 мисажера оть 67 и той дава разпорежданията
Щомъ чу разказа му, консулътъ се удари къвъ славенъ младежъ е този t-илъ Газонъ! изглежда подозрителенъ. Хичъ не мога да си. Тя стои на страна, въ единъ тъмент»
Скоро дрипавиятъ младежъ се облече въ разбера какви афери върти. Изглежда, че има жгълъ, а когато излиза съ него изъ града,
ржка по челото.
— Разбира се, че ще ти помогна, драги г-нъ нови-новенички дрехи, въ които можеше от нещо нечисто въ работите му.
винаги носи на лицето си гъстъ воалъ.
Газонъ. Ще ти дамъ и нови дрехи. Почини ново да се покаже предъ хората. Направи и
Миналата седмица заведе една девойка въ
Преди два часа напуснаха хотела и отидо
си неколко дни следъ толкова патила следъ една баня и така, съ освежени сили започна Китай, съ разкошни черни коси, а сега пъкъ ха на пристанището, з а д в о т п ж т у в а т т »
това ще ти помогна да се върнешъ въ оте да обикаля изъ улиците на Токио, за да си въ стаята до неговата има една руса девой за Пекингъ, до колкото зная. Параходъть
търси работа.
чеството си.
ка. сжщинска хубавица, казаамъ ти, и пачъ тръгва утре призори.
Скоро се убеди, че следъ войната е почти съ него е. Въ сжщность, никога не можешъ
— О не, r-нъ консуле! Язъ не исквмъ да
Билъ Газонъ се изкачи бързо въ стаята
се връщамъ въ отечеството си, защото не невъзможно единъ евролеецъ да си намери да й видишъ хубаво лицето, защото я пази си, за да прикрие вълнението си. Ядосваше
съмъ си изпълнилъ още задачата. Искамъ работа тукъ. Имаше твърде големъ брой като некой тиранинъ.
се страшно много на самия себе си.
само да ми помогнете, за да мога да се по безработни японци, а освенъ това и броятъ
Сигурно и тази ще я заведе съ Китай. Та
Толкова дни беше скитвлъ изъ град?, а то
кажа между хората и да си намеря работа. на европейските фирми ' беше чувствително зи сутринь се качи съ нея въ пощенския па- въ същность, ето тукъ до самия него може*
Домъ си намеря квквв да е служба, ще си намалелъ.
раходъ „Мицуи", който тръгва едва утре сут- же да се намери сестра му. Каква идиотдина
«дължа заеме.
Никжде не се намираше каквато и да би риньта. Значи иска да махне колкото се мо беше напрааилъ! Не беше обърналъ внима
— Какъ? И следъ всички тия патила не се ло служба, а Билъ Газонъ ик-еше необходи же по-скоро и нея отъ града.
ние какво става около самия него, а все ти
отказвашъ отъ намерението си да търсишъ ми нужди да печели по-малко пари, за да
Като я отвеждаше на парахода, тя го при чаше изъ града да търси.
има
какъ
да
продължи
търсенията
си.
сестра си. Значи, все още се надевашъ на
дружаваше като хипнотизирана. Интересно
Онова, което му разправи камериерътъ за
Единъ день той се завърна въ хотела от- нещо е, че си запази пакъ стаите. Колко ли
успехъ и затова искашъ да се изложишъ на
девойката, се схождаше напълно съ сестра мупадналъ
духомъ,
кекто
обикновено,
отъ
без
нови опасности.
пъкъ ще домъкне идната седмица. Хубави па- Таинствениятъ пасажеръ миналата седмица
плодните дирения, седна въ приемната и за ри печели, както изглежда.
Билъ Газонъ се усмихна.
беше отвелъ въ Китай една «девойка съ чер
— Да, г-иъ консуле, сега именно е най-сил почна да чете вестници, съ надежда да се
До тукъ Билъ Газонъ беше слушалъ срав- ни коси. Сигурно беше приятелката й Ивано желанието ми да търся изчезналата си се натъкне на нещо, което да му бжде отъ полза. нително спокоенъ. При тия думи, обаче, под новна, а сега беше редътъ на самота Тея.
Безъ да ще. зачу разговора, който се во скочи на крака отъ вълнение и се изправи
стра, защото се убедихъ, че ше усп*я." Единъ
Какво требваше да направи?
млвдежъ като мене, който носи деветь души, деше между вратаря и единъ прислужникъ предъ келнера. Тоя последниятъ се изплаши
Билъ Газонъ се удари съ юмрукъ по гла
не требва да се отчейвв. Щомъ оц*ляхъ до отъ хотела. Отначало не обръщаше твърде не първо време.
вата. Яхъ, какъвъ идиотъ съмъ билъ!
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1 ида и.опи по нинш догавд

поземления данъкъ въ Варна
Вчера сутринь в кабинета на
Варненски околийски управитель беха свикани на конфе
ренция селските кметове, за да
разменятъ мисли по членъ 8
отъ закона за данъка върху
сградите и чл. 10 отъ закона
за поземления данъкъ.
Конференцията се откри отъ
околийския упрзвитель г. Б
Желевъ, който следъ като про
чете заповедьта на министерс
твото на вътрешните работи,
съ която се нарежда най-къс
но до 5 азгустъ да се приклю
чи съ предаването на декла
рации върху поземлениятъ и
данъкъ сгради, апелира къмъ
кметовете дз бжцатъ енергич
ни и изпълнителни.
Разменени беха редъ мисли
по повдигнатия в ъ п р о с ъ,
следъ което конференцията
биде закрита.

Стр.
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ОПУСТОШИТЕЛНАТА ГРАДУШКА ВЪ ЦОВРИЖИ
Уршнътъ надъ нЪколко села въ добришко. Разрушена каруца въ
полето. Унищожена гора. Хиляди декари посЪви
унищожени отъ градушката
Съобщаватъ ни отъ Добричъ: животни убити.
— На 30 ючий къмъ 7 ча
Цгьлото население оть
са вачерьта се разраши стра- поменатитгь села се го
шенъ ураганъ нвдъ селата Богданово, Балоджа, Оланча, Яй- твеше да започне жет
оставаха
орманъ, Карабашлий, Шахин- ва, за която
ларъ и Тюлюджа.
още два-три дни. Рекол*

къоху
киигата
Дежурни аптеки днесъ: Общин
ниигата яа
яа проф
проф Г. \ Гемвъ
Тешъ —
— „Ньойскиятъ
.Ньг.йекияп. договоръ
ппгппппг. н
u
0 .-»« ий
г....пнв*
БшаР
" — Последств>
Последствията оть войната. — ЧовЪчеството яа кърсто- ската - ул. Владиславъ. Нажть - Новата срамна война срещу победенит* и подвластнитъ накашевъ — ул. Русенска, Ру«r Сл Ньойския договоръ България загуби 1,633,000 зл. фр.
m
севъ - срещу църквата Св.
I е плетяла з» репврации и др. 742 684,096 зл- фр. нли всичко 20
Никола, Денчевъ—ул. Нишка
милиарда лв. — ПрелеститЪ на Ньойския договоръ.
Огъ вчера Варненскиятъ об
(Специална кореспонденция на „Варненски новини")
щински театъръ започна да реПроф. Г. П. Генозъ е напи- ги разглежда въ следнитв гла перира съветската к о м е д и я
Между селата Баладша и тара се показваше мно
салъ една'колкото навременна, ви на книгата си: Парижката • Чуждото дете".
толкова и интересна книга, конференция и международно
Ай-орманъ
цинцаринътъ Ячку го добра. Населениешо се
ВЕСТНИЦИТЪ „Миръ",
озаглавена „Ньойскиятъ дого то права; Войната и народ
Гушуца
билъ
настигнатъ отъ радваше на добрия плод
воръ и България". Той е изло- ностното начало; Парижката „Слово" и „Д и е в н и к ъ "
стихията
въ
полето.
Въ кару тази година следъ опус
жилъ въ нея системно и пре конференция; Репарациите; Ра пристигатъ въ Варна въ 8 часа
цата наедно съ него се нами тошителната суша отъ
гледно почти всичко, което мо- зоржжаването н а България; сутриньта.
рали жена му и децата му. миналата година, обаче
V да се -каже по въпроса Покровителството на малцин
Наскоро пристигатъ отъ Пра
Каруцата била преобърната градушката разби всич
книгата е написана съ позна сгаата. Българските малцинст га една група отъ 50 летовни
дъожави ци въ града ни.
ние, има характеръ на попу ва въ съседнит-h
отъ урагана, влачена извест ките имъ надежди и го
лярно изложение и се чете съ и т. н.
но растоянве и разрушена.
изправя предъ още поОтъ 24 т. м. се откриха зана
истинско увлечение.
Интересни еж следнитв све ятчийските курсове по обуголгьма немотия, откол
Намиращите
се
въ
нея
се
Изминаха се цели 15 години дения, които проф. Г. П. Ге- щарство Курсовете се водятъ
кото миналата година.
спасили
по
чудо.
отъ деня, когато България бе ноаъ привежда,. отнасящи се въ Варненс. търговско учили
Ураганъть б/ь последват
ше заставена да подпише на до загубитв, които България е ще. До сега еж постжпили 50
отъ необикновено голгьма София 2. Вчера специалната
ложения й миренъ догозоръ. претърпяла до сега: загуби съ курсисти.
градушка, която унищожи комисия по определяне на ра
.формално мирътъ бе възста- поиобване само на Южна До
Противовъздушна изложба откри
хиляди декари.
новенъ,— пише въ предговора бруджа (земя. добитъкъ, сгра
ботното време въ София реши
Половината отъ гората време въ магазините да трае
•2 »
на книгата си г. проф Геновъ, ди и др.) — 7 7 8 милиона злат Д-вото за Въздушна защита
между селата Баладжа и следъ обедъ отъ 4 до 8 часа.
.•ОСМО Q
.— орждията и картечниците ни лева; загуби отъ обсебва при III Варненска средишна
Ай-орманъ е напълно уни Това не се отнася до мага
престанаха да ечатъ по бойни нето на Тракия, Македония и прогимназия. Ще трае само
rjuMTyBAHEQl
щожена отъ градушката. зините и дюкянигЪ, които проте полета, но последиците отъ Одринско—885 милиона златни нвчолко дни още. Входъ своГД до Св. Гора, ( J и н5
Градушката образувала тол даватъ съестни припаси, защо
къргавата и разорителна сти франка или всичко 1633000000 боденъ.
• 3 Солун, Г | - |
кова дебелъ слой върху земя то те и безъ това еж отворе
Утре среда отъ 9-12 часа пр.
хия на войната продължаватъ златни франка.
n
та, щото можелъ да се рине ни по късно.
да се чувствуватъ и до сега
Споредъ приведените сведе обедъ ще се изъърши меди
съ лопата.
*ъ крайно остра форма отъ ния вг. книгата на проф. Г. П. цинския прегледъ на ученици
Взето е решение, магазини
[~~| Атина Г_|
Неколко селяни, заварени те, въ които се продаватъ съес
всички държави: победители, Геновъ, България е платила за те отъ летовището „Свежесть"
Г~| Христофоръ r_J
отъ стихията на полето, еж тни припаси, да се затварятъ
победени и неутрални"
5 5 Мариновъ a n
репараци и др. задължения по при училището „Климентъ".
Г~| ул.Николаев- \ш
тежко ранени отъ градушката, единъ часъ по-късно въ 9 часа.
Летовището ще се открие
Последствията отъ войната Ньойския
договоръ
всичко
35 ска, № 151, р *
Има и големъ брой домашни
еж на лице. Враждата между около 20 милиарда книжни въ петъкъ 5 VII — сборенъ
I J Габрово •ml
народите все още не е угас лева. Тукъ влизатъ, между дру пунктъ 8 и пол. часа въ сжщанала. Отъ друга страна, исти гото следнитв платени сум 1 то училище.
на е че човечеството днесъ е отъ Българи»: за поддържане
Есперантска областна конфе
свидетель на още по страна иа съглашенскитв войски въ ренция се устройва на 5< 6 и
К А К В О ДА
война, която държавите побе България — 65.636,727 златни 7 т. м въ градъ Русе. Освенъ
Варненското Данъчно Управ
дителки водятъ съ своите под франка; предаденъ добитъкъ делегатите и гостите отъ шу
КАЖЕМЪЗА
властни народи и малцинства. на Ромъния, Гъоция и Юго менска область, ще приежтет- ление съобщава, че съ теле
Последните еж подложени но славия — 6,970,000 зл. фр,; ка вуватъ и гости отъ съседните грама отъ 29 т. м. на Госпо
дина Министра на Финансиите,
страшни народностни ограни менни вжглища на Югославия страни.
чения, преследвания и асими 8570000 з фр за издръжката на
Въ Варненското полицейско срокътъ за снабдяване за вто
лация. Правата на малцинства военно-контролнигв и др. инсти комендантство се намира една рото полугодие на 1935 годч
та, самоопределението на на тути—2,705,700 зп, фр.; изпла кърпичка съ сумата 20 лева. на съ патенти за правотъргуродите и тъй наречените 14 тени репарации — 60,426,396 намерена на пазарния пазар ване съ спиртни питиета, съ
Уйлсонови точки станаха гав зл.
фр. изплатени суми по ния площадъ до Търговското патенти по пунктове трети и
ра въ устата на поб£д-!телитв окупационния
ни дългъ — училище. Лицето, което ги е дванадесети отъ таблица III но
Я войната се води за осж« 19,500000 зл. фр.; за обещете загубило, да се яви и си ги Закона за засилване държав
ните приходи, съ патенти за
ществявана правата на малчи- ние ча чужди поданици — получи.
Има ли нужда да прибавимъ повече отъ онова,
праворазиграване игри за раз
тЪ народи. .Повече отъ 10 ми 24,275,544 зл. фр.; допълни
НамЪрена е дамска чанта, съ влечение и по чл. 11 отъ За
лиона човешки сжщества,.въ телци разходи 3,769,716 зл. фр
което най-добре българската п о е т е с а каза:
разцвета на своите жизнени и пр- и пр. или
всичко два ключа за гардеробъ и кона за засилване държавните
За красотата на св-Ьта
единъ за стая, съ две носни приходи, съ патенти заменява
сили, творци на материални и 268.184,096 зл. фр.
е Б о г ъ ж е н а т а далъ,
кърпички. Намира се въ Цен щи общински налогъ, съ абодуховни блага, — продължава
Всичко загубитЬ на Бълга
за красотата на ж е н а т а
проф. Г. П. Геноаъ, —намесиха рия отъ войната, както вече тралния полицейски участъкъ, ламенти по букви з. ж. з. и к.
своята преждевременна смърть отбелязахме, в ъ з л и з а тъ на отъ кждето може да си я по отъ таблица втора на закона
пудра
„ И Д Е А Л Ъ"
на бойнити полета"
Около 742,684,096 зл. фр. или равни лучи лицето, което я е загу за засилване държавните при
Най-ценното
п
р
е
и
м
у
щ
е
с т в о на пудра
ходи и съ абонаменти, заменя
600 милиарда златни франка на повече отъ 20 милиарда било
,ИДЕАЛ"Ь", е е о т е с т в е н о с т ь т а , к о я т о
Министерския съвегъ днесъ ващи акциза по таблица 8 9,
6txa разхитени., Загубите на книжни лева.
т я придава на лицето.
следъ
об. се свиква на заседа 10, 11 и 12 на закона за ак
материалните блага, за съжа
Горните астрономически су
Едно идеално допълнение къмъ пудра
Все пакъ това ще зависи цизите — се продължава до
ление, еж много повече. F\ мо ми ясно показватъ, какви пре ние.
31 юлий т. г. включително.
ралните, социални и стош нски лести съдържа Ньойския дого главно отъ м-ръ Рясковъ
.ИДЕАЛЪ" еж
последици отъ войната? Твхъ воръ за България. Неговите
„Севилля,
човечеството и днесъ още про тежести все още тежатъ върху
дължавала ги ч у а с в / з й . Т е съз- й безъ това изнемощелите ~ снабдени съ филтръ за обезвре- намали чувствително цената на
«аватъ почти на всич ш наро- плещи на българския народъ. дяване тютюна — търсете ги въ електрическото
дълготрайно
и сериозни опасения и грижи.
кждрене.
Провърете.
агенция
.Стрела"
—Варна.
1—0
На проф. Г. П. Геновъ сър
На изпитание е и вжтрешно- дечна благодарносгь за твърде
политическия и междунаро- ценната му книга, сжщо и на
денъ миръ.
книгоиздателството Хр. Г. ДаНовата война днесъ е зпоба новъ, което не е пожалило
на деня. Тя ще може да се из- ервде/ва, за да й даде прили865
Библиотека «Варненски новини*
.Потайностите нв принцъ Карлв,
868
бъгне само като се възцари ченъ видъ. Цената на книгата
е
много
достжпна.
Препоржистинска атмосфера на при
ятелство и доверие между на чваме я на всички.
За това намерете едно добро средство, кое
му и даже когато тия кавалери губяха значителни
П. Господиновъ
родите. Л това ще стане като
то бихъ могълъ да употребя.
суми, пвкъ не му се сърдяха.
се премахнатъ поне отчасти
Сега внезапно единъ чужденецъ среща лю
очебиющитв и сжществуващиАко даже и опасно да е, азъ сьмъ готовъ
бимеца на младия корсиканецъ въ кжщата на
ТБ неправди, които съдържатъ
да го приема!
префекта и то съ едно оскърбление, което както
договорите за миръ, Зароди— Безъ съмнение, че графа ще ви обяви
видехме, толкова възмути приятелиrt на графа,
шътъ на бждаща война се
дуелъ,
господинъ Бриенъ.
щото
всичкитЪ,
безъ
да
губятъ
време,
напуснаха
крие въ техъ.
на моторни глави, коленчати оси,
трапезата.
—
Е!
Тези и редица други въпр°
I зжбести колела и всички машинТоя срамъ, който се нанасяше на приятеля
И сетне?
си, свързани съ мирните до | ни части, съ голема опитность и
имъ бЪше нечуванъ.
— Ще приемите провацията и ще ми съоб
говори и по-специално клау
ниска цена заверява
Оресте Борго б%ше единъ силенъ. бързъ и
щите за местото и за часътъ на срещата.
зите на Ньойския договоръ и
раздразнителенъ младъ човЪкъ.
— Разбирамъ ви.
тяхното отношение къмъ Бъл
Той 6tiue сжщински корсиканецъ съ разпа
Вий ще осуетите дуела чрезъ намесата на
гария, еж предмегъ на изчер
лена кръвъ и колкото гол-вмо бЪше гостоприемст
властит^.
пателно изследване отъ г. проф
вото му къмъ графа, толкова напротивъ бЪше
Геновъ, който последователно
— Освенъ това ще имамъ основателенъ посилна и омразата му противъ този, който се б-ввоцъ, господинъ Бриенъ, да ви арестувамъ и васъ
ше
осмЪлиль
да
обезчести
гостътъ
му.
ВНИМАНИЕГ
ВНИМАНИЕ!
и господина графа, да ви оеждя за едно известно
Жаждата за отмъщение на корсиканиитЬ, ко
време и азъ вврвамъ, че въ този промежутъкъ
Пр?вавиване аа динама, електромотори, магвети и др.
гато виждаха, че н-Ькой ги оскърбява е позната
ще усп-вете да доставите нужднитъ доказателства,
бобинв—сжщо поправка на всички електрически анв цЪлия свЪтъ и станала пословична.
за които и сега още мижите да направите поБратъ не жали живота на брата си. когато
парати и отоплителни прибори.
стжпки преди затварянето.
жаждата за отмъщение препълни сърдцето му.
Извършва въ работилницата си електротехникътъ
И:тинското отмъщение на корсикачеда н1зма
— Разбирамъ всичко, г-нъ префекте.
граница.
Съгласенъ съмъ съ плана ви, отговори бър
Както, обаче корсиканеца отмъщава за себе
же Бриенъ.
ул. Доагоианъ № 14. до механическата работилница на
си, еж-.: о ъй отмъщава за баща си. за майка си,
г
ш1-2794-3
Алексадъръ
ОвчаровЪдвтш
— Това е единственното ервдетво, за да се
за бр>т " си, за приятеля си на ония, които се
покажа и въжливъ и подчиненъ на длъжно
осм-Бл*в-1гь да оскърбявагъ тия лица.
стьта си.
Младия Борго се намираше въ неописуемо
Друго не зная!
възмущение, когато се разд-Ьли отъ приятелите см
съ графа, който се стараеше да се покаже споСждебния спедователь, който знаеше, че всич
ко зависи отъ решението на подпрефекта, въ този
коенъ, като говореше за цЪлата гази работа съ
моментъ нвмаше никаква възможность да настоя
аристократическо презрение и достолЪпие.
екаадъ на д ъ р в е н * и строителен* мвтериалъипр.
на искането си, затова благодари му за добрината
ПриятелитЬ
му
знаяха,
какво
ще
се
слу
ул. И. Къневъ cptmy Арсенала
и сетне напусна кжщата на Фонтене.
чи сега.
Предупреншвамъ клиеятит* си. да не яаппащатг. за моя см*тТой се върна въ хотела, гдето обитаваше,
При
това
ТБ
като
мЪстни
жители
знаяха
как
ка никакви суми на бившиИ ни служащи.
веднага писа на министра на полицията и на марва е длъжностьта на мпадия Оресте, rb още по
Продавача Стефанъ Михаиловъ Поляковъ, русиакъ и
силския префектъ, съобщи имъ за случившето се
знаваха разпалената му кръвь и когато се разде
чистачката Пенка Христова Илиева отъ гр. Севлиево.
и ги помопи за съдействие и за разпореждане,
лиха отъ него и отъ графа, не се намираше нито
колкото възможно по-скоро да се тури ржка вър
BctKa сума изплатена на гЬхъ не издължава платеца къмъ екмда.
единъ отъ приятелите му. който отъ напредъ да
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ДИРЕКТОРА НА ХРАНОИЗНОСА ВЪ ВАРНА

iHoiTl дадени на ш ш ш за да твтъ

позорните си нршшщ

По кои членояе пгк НЯИЯЧЯТРПНИО члкпнт. м» иеиш нянязаняетп ииъ. Какво ппелвиждатъ членове Ш и 112 отъ наказателния законъ
Днешната конференция въ стоковата борса. Какъвъ ще бжде режима
София 2. Дознанието срещу
на хранитБ. Новата реколта. Цената на слънчогледа. Финансирането
на агентитБ-закупчицн. Разговоръ съ Каназирски
арестуваните шпиони е вече
ще бждатъ подновени
София 2. Мра на правоеждието Карагьо- Парижъ
приключено и изпратено на
2. Френскъ
Вчера въ 2 и пол. часа при
Той сжщо заяви, че ще се
зовъ запитанъ за проекта по създаване новъ германските
стигна въ града ни съ евтомо- намерятъ пжтища за финанси следователя.
стопанст
1
Обвиняематгь Грозданъзаконъ-наредба за намалението на наемитп> преговори,
билъ директора на Храноизно- ране на вгентитб-търговци отъ
прекъснати
са г. Г. Каназирски, идящъ частните банки, както това се Главусановъ, Моше Дави
заяви, че сега правоеждното м-во и на Вжтре на 24 юний въ Берлщ%
отъ Бургасъ.
прави отъ кооперациите отъ довъ Менахемъ и Иссивъ шнитп работи събира.пъ необходимите
мате ще бждатъ
подновщ
Абелъ се подвеждать по
Веднага следъ идването си Б. 3 . К, Банка.
риали
за
състоянието
на
наемитп»
и
следъ въ Парижъ на 4 юли&,
директора обиколи агенциите
Некои отъ членовете повди чл. 111, ал. И и чл. 112 ал.
на храноизносв, а сжщо така гнаха въпроса за експорта, де IIотъ наказателния законъ. тпзхното систематизиране ще бжде издадена
посети и представителството визната политика на Б Н. Бан
Чл. 111 съдържа: кой наредбата-законъ.
на Храноизносв въ Варна.
ка, съ молба г. Каназирски да то предаде на неприя
Запитанъ на каква база ще бхде намалението на нае
ори Стрезимировци откритъ
Тази сутринь г. Канизирски направи всичко възможно да теля или се съгласи съ митъ отговори, че за сега база оше не е установена
София
2. Югославянст
свике на конференция въ Сто се улесни експорта и да уре
него да му предаде кре
то пр а в ите л с mtn
ковата борса членовете на ди въпроса съ девизите.
борсата.
Директора обеща, че ще на пость, градъ, утвърдено
е у в е до мил о на иц.
Тя се откри отъ председате прави всичко възможно, което мпето, проходъ, бргьгъ Единъ годЪмъ yenixb на политическата полиция. Капрелъ Капреловъ отъ Варна, то, че начиная отъ днщ
ля на борсата г. Кръстю Пет- зависи отъ него.
или позиция, складъ съ отново замЪсепъ въ конспирация и заловенъ. Тайното събрание въ село Враждебна. се отваря вториятъцц
Разкрито скривалище.
ковъ. Присжтства и председа
На края г. Б. Абаджиевъ и о р ж ж и е,
военни София 2. Въ борбата
си ка и нелегалниятъ
ко- пускателенъ при Стрезц
теля на търговската камара г. г. Кр. Петковъ благодариха на
материали
или
кораби,
Б. Абаджиевъ.
г. Каназирски за вниманието
срещу коиунизма, нашата по мунисть
Капрелъ Cap мировци.
Директора обясни, че оби и честьта, съ която е удостоил офццери и войници отъ дитическа полиция. отбелЪза кизовъ Капреловъ, отъ
българската войска; коитооще единъ успъхь, като за
каля Южна България, за да камарата и борсата.
Варна, оежденъ по-оано
проучи каква е реколтата въ
Следъ конференцията г Ка снабди неприятеля съ кар
лови
членовете
на
Централ
на смърть презъ 1935 г край хижа „Мальовица", въ Рц
качествено и количествено от назирски посети председателя' ета, планъ или описания
ния комитетъ на нелегалната а по-късно помилвюнъ и
ношение, като подчерта, че на търговската камара и къмъ върху военни съоржжения,
София 2. Завчера край»
тя общо е добра и равна на 12 часа по обедъ замина, за
косунистическа партия— Геор пуснатъ на свобода.
жа .Мальовица", на 15 нм
оная отъ 1933 година.
да продължи обиколката си движения или предприя ги Гавраиловъ Наревъ, оргавиКапреловъ
е
билъ
на
отъ г. Говедарци, въ сама
тия,
наказва.се
съ
дожиСпирайки се върху режима въ Североизточна България.
зационенъ секретарь на Цен последъкъ членъ на вар та Рила, при разчистване м
вотенъ
затворъ.
на храните, г. Каназирски
Запитанъ върху режима на
тралния комитетъ и Георги Т. ненския нелегаленъ ко зачътъ на хижата се наш
каза, че цената на житото още храните, г. Каназирски б е така
Чл. 112 гласи:
Даковскв, технически специа- мунистически
не е определена, но нЪма да любезенъ да ни заяви:
комитет налъ на единъ разпоженъ м<м
— Онзи, който посредствено
се различава много отъ сега
— Режима на храните ще или непосредствено съобщава листь при Централния коми и връзката между него ки трулъ.
шната.
остане сжщия, като въ съот на неприятеля тайни докумен тетъ.
и централния комитетъ Самоличностьта още не
Колкото се касае за слън ветната наредба се предвидятъ ти или сведения, които се отГримата к о н о п и р а т о р и установена.
Въ
квартирата
на
Дачогледа, остава сжщия решимъ некои подобрения, резултатъ насятъкъм безопастностьта или
О А вили и з н е н а д а н и отъ
като държавата го закупува отъ дългия опитъ. Сжщото ва къмъ важни некои нтереси на ковски, която е служи полицията презъ» в р е м е
ла като скривалище, е на едно т ь х н о т а й н о за
по 3 лева килограма. Мина жи и за слънчогледа . . .
българската държава и които:
с е д а н и е въ о- В р а ж д е б 
лата година слънчогледа се
Може да отбележите, че ве 1) еж му били поверени или заловена почти цтьлата на.
Саиоковъ 2. Миналата вощ
купуваше 3*20 лева килограма. че въ Южна България е за можалъ да узнае по служеб архива на
централния Т р и м а т а о п а с н и коно Стайно Милевъ, житель на i
Следъ тия освътления върху почнато закупването на храни но го си положение или по въз комитетъ. Заловенъ
е пиратори О А в е ч е пре Пасарелъ, самоковско се завгр
режима на храните г. дирек отъ новата реколта. До сега ложена В|Ъ р х у м у поржчд а д е н и на о п д и я оледо*
и
тайниятъ
шифъръ
и
тора покани членовете на бор еж закупени 200 тона,
ка 2) п р и т е ж а в а или ги
вателя и С А п о д в е д е н и налъ у дома си въ нетрезвен
нелегална подъ
сата да взематъ думата по оте узналъ чрезъ насила краж многобройна
углавна
отговор- състояние.
дълно за нъкои пояснения.
ность по чл. 2, 3 и 7 отъ
Когато отишълъ въ нужди
О
ВАРНЕНСКА
ф ба, обсебване или пъкъ годе литература.
• Члена на борсата г. Марпнъ
Заловенъ е сжщо та 3 3 3 Д .
измисленъ начинъ показва се с
ка,
ТОЙ падналъ въ ямата i
©ТЪРГОВСКА
К
А
Щ
А
ф
Ташевъ повдигна въпроса за
строгъ тъмниченъ затворъ отъ
се
удавнлъ.
глобит%, като подчерта, че те
10 — 15 години,
еж много големи и несправед
ул. Аспарухъ № 6
О
Приветствията. Разглеждането на града. Излетъ.
ливи, и че се менажиратъ 9
Възбудено е следствие срещу
агентите на дирекцията, изхо
Коста К. Коларовъ, кметски
Загребъ 2. Тази сутринь въ страна на г. Зовранчичъ,
дящи отъ кооперациите, по
Днешните разисквания
на местни къ на село Боново, 8 часа българската юнашка подпредседатель на Соколпулярните банки и съюза на
Варненско по членъ 421 ал. 1
ския
съюзъ
и
отъ
председа
София
2. Тая сутринь м-ръ
1-1©
селските кооперации, и накрай © с ъ всички удобства
отъ некезателниятъ законъ, по делегация, начело съ ген. теля на загребската сокол- председательтъ Андрей То
помоли всички да бждатъ тре
искането на Варнен, околии Рашко Атанасовъ пристигна ска организация.
шевъ прие м р а н t външнит!
тирани еднакво.
ски управитель.
въ градъ Загребъ.
Съ топла речь отговори на работи Кьосеивановъ и №
Директора на храноизносв
ЗА РЕКЛАМАТА се ежда по Делегацията бъ приветству- привествията ген. Атанасовъ, сифъ Робевъ.
изслуша най-внимателно г. Та
ванилия, лешниковъ, кайсии
Гостите отседнаха въ хорезчлтатитгъ — рекламирай впна на 'гарата отъ хърватски
шева и отговори, че дирекци
Разисквали СА ПО ЖЩ
вишни и лимоноаъ.
те само въ ЛВарненски нови те соколи и голЪмъ брой твлъ .Ескланадъ*.
ята се отнася съ еднаква строцяята
на Дирекцията на 00
въ С Л А Д К А Р Н И Ц А
ни", защото се чете най-мно граждани,
гость и справедливость къмъ
Още преди обедъ те започ новата.
Произнесени бгьха възтор
го отъ всички провинциални
„ПАРИЖЪ"
всички и налага глоби по си
отъ наха да разглеждатъ града.
вестници.
1-0 жени приветствия
лата на закона.
Д. Мариновъ, до хот. Коопъ.
Те посетиха соколския стадвумъ, Зоологическата градина,
отъ вятрешно кръвоизлияим
София
2. Тая сутрвт
която е най-добре уредената
4
съ цела Югославия, Етногра- къмъ б 30 часа на ягьлаш
улицитп
„Петлешковъ" >
фическия нузей и пр.
867
Библиотека .Варненски новини'
Потайностите на иринцъ Карла"
866
въ квартйМ
я Уошбърнъ",
Следъ обгъдъ бп> напра- „х. Димитъръ" падналъ •
венъ единъ излетъ въ окол починалъ моментално См
Яко трЪбва даже и живота си ще пожертвуху тогова, който играеше ролята на графа Варезе,
ноститгь на града, до ви- янъ Георгиевъ, 56 годишену
вамъ, но ще демаскирамъ това разбойничество.
а "между темъ не беше графа, а единъ чужденецъ
сочинитгь, отъ които се отъ гр. Русе, жйвущъ «•
измамникъ.
Азъ се намирамъ на добъръ пжть къмъ
София.
открива величественъ
изПочиналъ е отъ в*трешио
цельта.
Сега т о й требваше да се затвори и сет
гледъ на гр. Загребъ.
кръвоичлияние.
_
не ще се узнае, где е изгубилъ живота си истин
Само тая стжпка още, арестуването на този
ски графъ Жакомо Варезе.
фалшивъ графъ и най-сетне ще се разкрие цЪлото това мрачно престжпление.
Освенъ това ще се проникне и въ мракътъ,
който покрива престжплението въ Гренелъ, защо
по продоволствието. Строго съблюдаване на ценит* въ ресторм"1
XXVII
то този фалшивъ градъ, както се обяснява е сж
и хотелит*.
щия, който е писалъ писмо на графа де Гре
Оресте Борго
София 2. Главното коми прибегне до нормировка и HI
нелъ, писмо, което той е получилъ, въ минутата,
сарство по продоволствие ценитЪ въ хотелитЪ, като но?
когато Бриенъ се е намиралъ въ замъка Гренелъ.
Когато прязъ онова лошо време, самозвания
то е изпратило
окржжно мировачнитЪ заповеди н*ма)1'
графъ. пжтуваше за Неаполъ, запозна се съ единъ
Прочее, както се види, графъ Венсанъ де
до
областнитгь
комисар се изпращатъ въ главното №
младъ и благороденъ корсиканецъ, който много
Гренелъ се намира въ сношение съ този измам
ства, съ което им предписва мисарство за удобрение._остана доволенъ и очарованъ отъ графа, особено
никъ, който се е нагърбилъ да играе ролята на
да взематъ
съответните
като се научи, че сжщо и той отива за Неаполъ
графъ Варезе.
мгьрки за презъ сезона на
и Римъ.
гостуванията да не се до
Работа постепенно се гледаше все по-ясно
Младия Оресте Борго носеше едно отъ найпусне увеличение въ цената въ крумовградско. Два обяр» \
отъ проницателните очи на еждебния следователь.
стеритЬ имена въ Яячио и бащината му кжща се
единъ и същи день
на
съестнитп
продукти
Този необикновенъ човекъ проникваше все
намираше на площадъ Летиция, близо до кжщата
Златоградъ 3 Вчера към*'
отъ
първа
необходимость.
повече въ кроежа на това престжпление.
въ която бЪше дошълъ на свъта Императоръ
Да се следятъ цените на яс ч. сл. об. въ местностьтв Д
И колкото повече се вдълбочаваше въ него»
Наполеонъ.
тията
въ ресторантигЬ и да се ката", златоградско три &>
толкова повече се убеждаваше, че по всекакъвъ
Обстоятелството, че графа и младия Борго
ржжени лица пресрещнм"
начинъ, като пожертвува даже и свободата си,
бидоха завлечени отъ бурята въ Корейка, още
неколко пжтници и ги огр*"
требваше да се постарае, да не изпусне фалши
повече ги свърза и тука Оресте считаше за голя
били.
вия графъ, защото ако избега, ако отиде презъ
ма честь да окаже гостоприемство въ кжщата си
Разбойниците
били о<№
Нюйоркъ
2.
Братята
Неаполъ, или презъ Бриндизи въ Гърция или въ
на новия си и благороденъ приятель Варезе.
лени
въ
граждански
дРе®
Ориента, би се съвсемъ изгубилъ.
Кей елгьзоха
днесъ
край
Нтша съмнение, че графа посредствомъ мла
И
а
единиятъ
билъ
съ
каШ№
— И ако този фалшивъ графъ се намира въ
МрппЛли*
//,„„,„ Мису
лл и
а еоиниятъ билъ съ км»*1""
дия корсиканецъ б-ъше се запозналъ съ всичкигв
ТлеРдъ РдипЩи2п
Р9
Отъ еднога
задигни
нашите ржце, продължи Бриенъ, течението на ми
аристократически семейства въ Яячио и понеже
слеоъ еоно неприкъснато
°™ лева, а отъ *««&
800
дрР
слите си, като пишеше писмата, за да ги изпрати
умЪеше да бжде приятгнъ и интересенъ, веднага
летене отъ 27 дни 5 часа
съ най-близкия корабъ, тогава ще успеемъ найдвама
по
500
лева.
на всекжде намираше приятели.
и 30
минути.
сетне да демаскираме престжпниците въ Гренелъ.
Снощи къмъ 8часа®9
Даже обстоятелството, че графа б-Ьше казалъ,
Презъ
цЪлото време те еж
Подозрението ми, предчувствието ми, нито
че парите му еж се свършили и че има да полу
шосето
Крумовград-®
се снабдявали съ храна и го
сега ме лжжи.
чи въ Неаполъ много пари. и че беше поискалъ
риво в^въздуха. х)гь други ае- хайлово трима разбо»'
и получилъ съ младия Оресте една значителна су
Даже самъ графъ Венсанъ де Гренелъ е из
ропла^и.
^
ници пресрещнали нп>№
ма, никакъ се не зловиде на младия корсиканецъ
вършителя на това престжпление,
П^тЬрв^инъ
т
^
ч
у
п
и
х
а
пжтници и ги ограби№
н когато графа играеше на много пари съ мла
Той се намира въ сношение съ този из
Отъ нЪкои отъ пжтницит
дигЬ кавалери, всЪкой се съобразяваше съ вкуса
мамникъ.
задигнали и дрехите имь
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