Гр. Варна 17 май 1936 $fc
ННЯНННВНВНМЯННННЯННШЯ1Ш1ШВНННМВ1НЯ1ВНННШЯН11|^

lira „ВАРНЕНСКИ НОВИНИ"
епървийтъ български провин
циален* еиедневимкъ
ОСНОВАНЪ 1912 ГОДИНА
Телефони 23 23,23-16,2590
Дневна служба 23-23.
Главенъ редакторъ:
ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

ш

ВАРНЕНСКИ
uri-**/ Ф, • •

_________^

_______

* ешина ХХгУ-та — Брой 5651
•«•"чвояюзаивкя

______________

и тшт вар Европа

Римъ 16. „Трибуна" напада
остро капитанъ Перси, англий
ски консулъ въ гр. Гора, (ноСензационннт* изявления на съ
мирвщь се на 350 клм. юго на тюгюнорлботницат*. — Вънросътъ за увеличение на надякцат* н непрестанвит* отлагания на ветския оосданикъ въ Лондонъ.
аападно отъ Ядисъ Ябеба)заг тютюнотърговците. — Конференция следть конференция, все безъ розултатъ и най поела отказь — Ако не се премахне на вреие уг
дето билъ взелъ инициативата Какъ е избухнала стачката. — Колко работници стачауватъ. — Телеграмата отъ управата на Работни
розата, Европа ще се провали
ческия съюзъ до пловдивските тютюноработници — Представителите иа Работническия сьюзъ
за образуване на ново обисин
Лондонъ 16. На единъ банпри началника ца нловдавския гарнйзонъ ген Тордоровъ
ско правителство.
кетъ, двденъ отъ комитета ни
За председатель на това ре
приятелите на Съветска Русия,
16. По избухнала не труда въ София. И тогава думитЪ:
волюционно абисинско прави та Пловдивъ
— Доугври, не се поддавай съветскиятъ посланикъ.въ Лон
всредъ
тютюноработниците
тютюнотърговците
успеха
да
телство билъ поставенъ бив стачка се дааа следното офи
отложзтъ вьпроса, като поис те на смущения, откждето и донъ, Майски произнесе речь,
шия дипломатически предете- циално съобщение:
кзха единъ срокъ за себе <\л да идват* rfel Нвшето депо е въ която, между другото» заяви:
витель на Пбисиния въ Европа
— СвЪтътъ изобщо, а по—
Напоследъкъ
бе
повдигза
дя направятъ , калкулации справедливо и ний по пжгя на
Текле Хавариате.
^еда и закона, ще победимъ. специално Европа се намира
натъ
въпроса
за
едно
увели
rfc
си.
«Трибуна" заявява, че гра- чение отъ 6 до 12 лева на На 8 т. м. бгъ соикана въ Пло
не кръстопжть, въ усилено тър
дътъ Гора се намира на ита день
вдивъ четвърта '• конференция, Получена бв телеграма отъ сене на изборъ между колек
на
надниците
на
тютю
лианска територия и че ита ноработниците отъ Пловдивъ. но и тя не даде резултати централното ржкозодство на тивната сигурноеть и войната.
тютюнотърговците зоявхиа, не
Работническия съюзъ въ Со
лианските власти ще съумЪ
Всички открито признаватъ,
Тоя въпросъ бъ повдигнатъ еж си направила еече калкула фия, съ следното съдържание:
ятъ да се розправятъ съ самоциитть
а
че
сега
не
могатъ
да
че
войната вече недвисва нвдъ
и въ пленарното заседание на разискватъ по въпроса за увели
IBBHHOTO правителство.
ц-влв Европа. Центровете на
—
До
получаване
отъоворъ
Работническия
съюзъ,
отъ
ст
чение на надкияитп).
Вестнпкътъ заявява още, че
па повдигнатите въпроси, за бурята еж очевидни за всички
мистеръ Тафари (Негуса) на рана на представителите на Одончателно въпросътъ треб пазете пълно спокойствие въ и ако угрозота не бжде отстра
тютюноработниците.
ваше да бжда разрешенъ днесъ
то пра напущай е на столи
складовете. Никаква акция\ нена на време, войната ще
цата, нито пра пристигане
Въ резултатъ, по нареждане 16 т, м , за която цель бе сви
Още по обгьдъ частъ отъ провели цЬп& Европа и ще
то си въ Ерусалимъ не е пра- на м-ръ Вълевъ и съ посред кана нова конференция въ стачкуващитгь р а ботница, разруши цивилизацията.
вилъ изявления, че въ Абиси ннчеството на Инспекцията на Дирекцията на труда— София. щомъ узнаха, че стачката не
Съветска Русия по начало
кая е оставилъ нгькато пра- трудв, се почнаха преговори
Обаче, за обща изненада, е заповядана отъ съюза, запо н-Ьма нищо противъ едни пре
вителство.
между работниците и тютюно тютюноработниците отъ Плов- чнаха да се прабиратъ на ра говори с ъ Германия, обаче"
*
търговците и притежателите диаъ тая сутринь въ 9 30 бота.
ний сме на мнение, че планъРимъ 16. Печатътъ наново на тютюневи манипулационни часа обявиха стачка. Отъ общо
Въ 5 часа сл. обвдъ отъ Со тъ на Хитлеръ за миръ не мо
дава остри статии протиаъ складове.
6,003 тю.юневи работници, ста- фия пристигнаха специалниятъ жа да се счита отъ естество
английското правителство, кое
прагеникъ на Работническия да ни обезпечи единъ истин
Първата конференция се съ чкуаагъ 2 800 души,
то работело противъ италиан
Стачката е била обявена пър- съюзъ Бояджиезъ и секрета- ски ми^ъ.
стоя
на
25
м.
м.
въ
Пловдивъ.
ските интереси и стремежи съ
вомь въ склада на Героиъ. рътъ на тютюнорйботиическото
Ние считаме, че е абсолютно
една непреклонна уаоритоаь. Представителите на работни Група работници влезли вь сдружение Захариевъ. Придру
необходимо
нвй-пързомъ вели-,
Особено се критикува съоб ците представиха на работо склада и извикали*.
жени о т ъ председателя на ките сил',<, загрижени за мира,
дателите
новата
таблица
за
щението на „Дейли Херзлдъ",
—Предвид не това, че нешитЬ ис плоздивсквтв работническа об
успентъ чразъ пр-вкй пре
че на английския посланикъ въ надниците, за която rfe дър- кания не еж. удовлетворени, затова щчосгь Тодоровъ и други да
говори
да нам^рятъ една об
жвтъ.
работническото
сдружение
ви
при
Лдисъ Дбеба еж били дадени
дружно да н«зусните работа. лица,тЪ веднага направиха по ща основа за разисквания, въ
д^речтиач атъ.Лрняонъ да, иг Кз 29 мг к.- се състоя втора канва
?Отъ MSCTHOTO' рвй&гничЬсно сдру свщаниан&. нечалкика на.гзр
която, . впоеледстама. бнха
норира качеството на маршалъ конференция, на която рабо жение заявяватъ, че стачката била низона ген. Тодоровъ. Тв го рху
могли
да се водятъ прегово
Бадолио-не вице-краль.
отъ чужди на сдруже севвтлиха по всички въпроси, рите за миръ съ Германия.
тодателите поискеха въпро вдъхновявана
среди.
които вълнуватъ работниците.
сътъ да бжде отнесенъ за раз нието
Веднага бЪха отпечатани и пръс
решение въ София и то на на нати съ хиляди позиви, съ които се Ген. Тодоровъ изразилъ въз
местна почве само за Плов приканва рзботничеството да запа торга си отъ родолюбивото съз
дивъ,
а общо за всички тю зи спокойствие и да почака само нание на българските работ
на единъ букурещки вестнинъ
нЪколко часа още, докато неговигв ници и подчергалъ адмирация
тюневи центрове.
на Италия въ Източна Африка.
справедливи искания, съ нам-Ьсата
Бунурещъ 16, „Газета спо
Третата конференция се съ на държавата, бждатъ удовле- ти нз българската армия къмъ
Лондонъ. 16. В. „Дейли тертулуй (Спортеиъ вестиикъ) стоя на 4 т. м. въ Дирекцията творени. ПозивитЪ завършватъ съ армията на труда.
леграфъ" се научава отъ Же
предава следните сензаци
нева :
онни сведения относно на
— Италия възнвм врява въ
чина по който е била посре
шпага Балсанската купа въ Дгьснитп — поналпво, атьвитгъ — по кадгьсно. Политическиакцизна глоба. Интересенъ процесъ едно най-близко бждаще дв
въ Сливенъ
развой подъ команда не става. Държава съ цвп>тна очила
превърне езерото Цана въ една
София:
Сливенъ 16 май. Сливенски- своя мощна въздушна база,
не се управлява
— Купата е била поставе
СОФИЯ 17, в. Заря пише на спередъ преднамерени рецепти, ятъ обл. еждъ разгледа голе- съ огроменъ радиусъ на дейна на гарата въ единъ бли уввдно мвсто:
иначе мяже да се съададатъ мото фискално дело. въ рвз- ствие.
м^ръ.на 1,000000 лв. противъ
ндирань автонобилъ, който
Освенъ това, Италия заявя
—Всо по-жизо се обежжда въп нежелателни инциденти.
настоятелството на сливенско ва, че по въпроса за използ
билъ охранязанъ по пжтя роса за уреждане на утрешния
По-добро е да се гледа на то народно читалище .Зоро",
до държавното съкровище день. Появи се едно забавно пре
ване водите но езерото Цана
нЪщата
базъ цвьтни очила.
по поводъ съставения актъ предпочита да води преговори
кждйто била оставена на дложение, което имаше претен
хранение отъ две картечни цията да бжде една синтеза:
Оплотеииато на сплит*, изтин отъ слив. данъч. начвлникъ съ Египетъ. а не съ Англия.
роти.
(
сни
плодотворно, ще може да Ганчо Шивачевъ й погаърденъ
—Да отидатъ дЬшштЬ малко
стане
само въ процеса на бор- съ постановление отъ бургазБ. н. НЪкой требва да се е на л*во, а лЪвитб — малко на
бит* за създаването на едно кия обл. данъч. н-къ, загдето
подигралъ съ редакцията на AtCHOi
управата на читалището, за из
^Газета спортулуй*, защото то Уши, полигичвекиягь развой не ново народно празнтелвтво. Бвзъ дадени 844 гратнени билети въ Внена разтурени отъ пра
вителството
бива, бива лжжа, ама чвкъ до обича да сдадгш подобни коман опора въ народни rfe маси но ще презъ разни времена отъ ки
толкова просташка лжжа не ди Никой но бива да игмвня може да се създаде една здра ното, не е платила „следвещия"
Виена 16. Първиятъ по крусноитЪ убеждения и схващания во управление
б-Ьхме чували до сега.
са вхцизъ. При разглеждоне на пенъ резултатъ отъ усилията
" Ш
делото се изнесе, че данъчни- т правителството за вжтрешятъ н къ Г. Шиввчезъ съста- ното закрепване на Явстрия е
вилъ въпросния актъ за т.ва, разтурянето на виенските доб
че жена му не била пустната роволчески отряди, придадени
Още единъ бисеръ!
Нежна съвременна любовяа драма
ведъбжъ гратисъ въ читалищно къмъ помощната полиция и
то кино. Установи се още, че които беха създадени презъ
данъчниятъ началникъ не поз време на размириците презъ
нава акцизните закони, кжде- 1934 година.
Префектътъ на полицията
то ясно и категорично чита'лищнигв и училищни кина се съобщи за това разтуряне съ
освобождаватъ отъ всЬкакъвъ зепоатадь, въ която се казва.
между другото, че новото вре
акцизъ.
Сждътъ издаде оправдател ме е създало нови форми.
Р е ж и с ь о р ъ ЕРИХЪз В А Ш Н Е К Ъ
на приежда и освободи отъ
it
отговорность читалищната уп
Идшчеа и щтт любнь кежду едпа деввйна отъ народа н едввъ шадъ арветожратъ.
рава.
и м а ли нтькой
Елате да видкте ХЕРМАНЪ и
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Ещото й - в з д ю база

Една забавна политическа рецепта

1 милионъ лева
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отъ утре к и н о Р А Н К О В Т Ь

отъ утре

съ РЕНШ МЮЛЕРЪ и ГУСТАВЪ ФРЬОЛИХЪ
да не е челъ знаменитата по
веси, на ГЬОТЕ „ХЕРМАНЪ
и ДОРОТЕЯ-.

ДОРОТЕЯ, нревъшгогеви съ
всички модерни средства, кс
ито киното предлага.

Съвременит-Ь Х Е Р М А Н Ъ И Д О Р О Т Е Я
Една любовь, която възтържествува въпрЪки всичко
К Ъ М Ъ
П Р О Г Р А Ш А Т А н
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Г-ца Стефанка П. Чернаева

п
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Г-нъ Михаилъ Първановъ
венчани на 17 т. м. б'30 часа сутриньта
въ църквата Св. Никола

8
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в

Стр. 2

Оодъ шшото пПи в ш о
Едва ршод*а изъ мъртвия грмъ Помоей. ,^-Jbpxy *р«тер« н*
Вее/в*!.— Носешенне на Соренто и оетровъ Капри. ~ Прочу ran ,C«
яя пещери". — Разходка во море въ Неалоаскня^здлчвъ.
(Пжтни впечатления).!

.Варненски нотщу
Д Н О Д Н" Е в к
Каиш

№ 5651

А!

За Абисниия,, з»;,Гг0р- *гМ«р«Ъ|
ДаршшъЧ» за гриръ ргтъръ
Кропот^инь
j

щтт денвшь м »даш обюа

Изразходването на голпии средства за благоустрояването
на града. Мрстройката на модерно морско казино

щинат^^за текущата годи.
дини
н
л
с
^
ъ
>
;
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^
щ
£
е
п
о
л
На
се "предвижда ^о.щ^
(
0
м£»м ;жършм-врестии л* 6*|е rocao-j
млриа ш «бствениг* м сяпвквя.ъЕдадъгвгь гопЪщ,г?Ц№ рь 4§W°- КООр.ОрО лв. за паважнк
Неаполъ, апрнпъ, 1936,година ваши* Лиде яшиен* eifci на!? върховното, услройстврно от«рще5ние), .
'':':'•
чм*шо благо .тг свободата. Емил. дьрвррме се ^вегло- настилки.
Огд^лямъ
достатъчно мия кратеръ. Застиналите жавевъ владетель пое пжтя нагашпието. *]\Презъ.трвв
Общинатя прр(
Еданъ диплонатически иредставвтель, безъ хаГсь блокчета всички по-гла
;«.
време да посетя и околно течения отъ прЪсна лава да
яма вече кого да представлява, започва вни улици» създвдоха се но че тази година съ h
стигЬ на Неаполъ. Пжтьтъ даватъ илюзия на развъл да чука на вратит* н* 0Н и да буди ви три перка, лостроиха хе денйтт* средства ще"мо$б
свЪтовна сквесть, Това, ако да нови основни училища и пр.
за Херкулаиъ и Помпейсе нувано море. По него ско заспалата
не etnie трагично, би било доста комично!
да павира всички по%щ.
обслужва съ специална ро се занизва върволицата Абисиния е разгромена, Италия Усилията за модерното гра трални улици.
ОН безплодно разисква, безъ доустройство но Бургазъ npos
електрическа линия. Вслзки гости, за да седоближатъ ликува,
да държи смлтка. че предъ очитгъ дъл^каввтъ,"...
. ;
Сжщо така въ допълнйтег
до
скритите
още
за
пог
половинъ часъ заминава
на малкитгъ народи неговият автоТази година въ бюджета вия б ю д ж е т ъ се пред.
леда
действително
изригритетъ
вече
се
равнява
на
една
гоелектрическия влакъ. Об
но общината еж предвидени
лгъма нула,
служва и околните сели ващит+i кратери. Стжпваме Единъ героиченъ, но примитивно нови средства за тази цель. виждатъ 500,000 лева за ззща. Но по.големата часть по силно затоплената, но въормженъ народъ попадна подъ Предвидени cm 2,000.000 почване строежа на морското
еластьта на мобилизираната тех лв. за павиране втората казино.
отъ пжтниците слизатъ въ втвърдена лава.
ника. Теорията на великия Дарвинъ
.въ жестоката борба за сжщест- часть ла ул. „Александъръ
Помпей. Специална гара и
Доближаваме се на нънол- сувание
Казиното ще вяде пост
само силнитгь, If, do шосето на минерал
специална служба е на раз ко метра до устата на крз здравитгьоцелявать
роено по типа на голгъмцвидове", още за единъ нитгь бани.
пятъ се потвърждава. Силният, за
положение на гостите. Раз тера, бъяващъ огнена лава. живгье,
Както е известно, оть тл европейски казана щ
изяжда слабия, чието на
копките се охраняват като Тешънъ стонъ ка напънъ от значение, изглежда, е да бл.де торъ тамъ до 4 клм. т&тьтъ ще крайбрежията.
въ нивата на живоша. Тоя суровъ бжде павиранъ съ държавни
музейна ценность и влиза врящата гръдь на вулкана. природенъ
Гледано откъмъ морего^
законъ, който разнитгь
нето става съ заплащанъ Какъ всички се почувствува хуманитарни учения се опитаха да' ерпдства.
сжщото ще представлява пщ.
отъ живота на хората,,
Освенъ това, съ допъл туввщъ параходъ. Изобщо, щ.
входъ. По-главните стари хме бубулзчи» предъ природ изхвърляте
си остава въ сила и виси като да-\
ни еж подъ наблюдението ната стихия. Струва ни се,моклиевъ мечь надъ главитп> на\нителния бюджетъ на оп- бжде^н-Ьщо грандиозно. ~
на специални пазачи. Бла-: че при малко пс-силенъ на слабитл народи.
ОН загуби много отъ своя прес-;
годарение на внезапното пънъ на огнената стихия оск- тижъ.
Слабит* не в-Ьрватъ вече въ
затрупване на този цъв-' чни въ тть ще бждемъ по морала на СИЛНИГБ. И неукротимъ,
стремежа на малкигв къмъ неза-'
тящъ преди повече отъ гълнати отъ кея. И все лзмъ, евисимость
и свобода. ТрЪбва ли rfe,
въ
момента
всьни
е
въорж2,000 години градъ, запа
да загинатъ въ суровата борба за,
и нЪма ли доста-j
зени еж всички културни женъ съ нуражъ и се стре сжществувание
тъчно MTJCTO и за тЪхъ подъ без-1
мя
да
со
доближл
все
по
ценности отъ онова време.
По поводъ разпространяваните слухове, че въ страната
крайното небе?
i
и£на каменна спль
Разкопките ^и прочиства близо. Не нетърпимата горе И наистина, много печална би би-j
ла еждбата на малкитъ народи, ак»
нето еж дали възможность щина не пезво/даз. Другь xb
непременно би требвало да из <,
да се изучатъ нравите и съседенъ нратеръ—истински дъхнатъ подъ ботуша на грубото''
Р}[
обичаите на обитателите, изворъ. Той поне е дава насилие.
Телефонъ J6 .2891
Но
за,
щастие
на
дребнитл]
Запазени еж и куриозни възмодкость съвсемь отбли народи, единъ другъ уненъ—графц
съобщава на своитЬ клиенти, че разполага сънвйзо да се любуваме на исти Петъръ Кропоткпнъ откри, че;
белези,
доброкачествена КАМЕННА СОЛЬ .СЛАНИКЪ'
наредъ
сг
непрестанната
борба
нската река отъ лава. Обяс за сжществувание, която се води
и че приема неограничено всЬкакви поржчки по
Пристигамъ въ ранна ут нива ни се, че сме вдам отъ въ
прировата и въ живота отъ
нормираниrfe
цени, франко вагонъ: Русе, Свищояъ
ринь, но мъртвиятъ градъ щастливците да видимъ кс- впкове, сжщеещвува и единъ другъ
и Оборище,
законъ: тоя за взаимната пое вече оживенъ отъ по тиасии изригващъ нватеръ, мощь. Взаимопомощьта
като
Дружеството съобщава с ж щ о , че въ страната
\
сетители. Групи отъ разни въ нанвато фо ма Везувмй факторъ на еволюцията.
има
достатъчно
каменна соль за ц%лота година и
Забелязано е, че дребнитЯ, слабитб;
народности, начело съ во отъ много години не е бнлъ. видове
че вьнъ о т ъ трва никой не може да знае въ нас
предъ опасностьта, идяща отъ
дачи, кръстосватъ камен
страна вя силнитЪ, се смозявать за борба
тоящия м.мент дали з а въ б ж д а щ е н-Ьма да се внася
общия врагъ и по тоя иачинъ
ните улици. Стара дама,
пакъ. Всички други твърдения въ това отношение,
Деньтъ на най силните противъ
запазватъ видовегЬ си отъ изчезване.
отъ кждето и да идатъ fte, еж неверни и тенден'
американка, носена на спе ми впечатления. Везувий и Коалиранитъ сили на слабигв не единъ
циозни.
.15
ек с л о м я в а л и силата на
циална носилка, дошла Помпей еж примамката на лжть
t и 1 е и т 1 J графъ П е т ъ р ъ
презъ океана, да види въ всички; т е еж -неплатена Кропоткинъ" ни* привежда редица' привзети отъ нриродата и отъ живота
последните дни на своя та реклама за стопанския мт>ри,
на нзродитЪ, за да подкрепи в-Брностьта
животъ прелестите и за туризъмъ въ Италия.
на своитт. изследвания.
помагай си и жив*й1" —
бележителностите на Неа
Склс!дъ на строителни материали, срещу Арсенала прел
Но и съ това не се свъ —„Взаимно
е лозунга, който трЪбва да стане
полъ. Кой отъ насъ още от ршва. Неаполъ има да от тоя
лага
изаестнит-fe на всички, поради високото си качество, ро
знаме на слабигв народи, докато вадъ
ранните години на учени крива още много свои пре свъта не се понесе лъха на една нова мънски греди, борови и чамови дъски, обработени дюшеме
при която чов*чеството ще пре
ческата скамейка, не е чел лести. Едни отъ техъ еж култура,
стане да кади тамянъ предъ олтара на та, первази, ламперии с ъ вегонскв шарка, прочути сь npei
Тоню Бербата цизната собствена обработка — на конкурентни цени.
за трагичния край на Пом Соренто и о-въ Капри. Об кървавия Марсъпей? Но тукъ, на самото служва специаленъ пжтни;
ПоржчкигЬ с е - и з п ъ л н я в о т ъ п о редъ и съ найтолЪмадв
место место, истинските чески параходъ. При лазу
бросъвестность—
девизътъ и залогъ за успгьха на ф1рмвп
остатъци на цветущия съ рно небе, но при развълну
своето езичествостариненъ вано море, парахода напу
Телеф: № 2305
л-з
градъ придаватъ още по-ща порто Беверелло, ми
поема ИВ. ВАЗОВЪ.
голема изразизелность на нава край мждрещите се
Български
филм артисти от на
преживената трагедия. Най бойни единици _ съ зинали
приема ваькакъвь
видь
родния
театьръ,
български говпечатлителни еж, обаче, топовни гърла и взема I
воръ, ntcHH и хоръ
поржчки като: бланка,
запазените семейни сцени курсъ къмъ Соренто. Бор
вамиааава
фактурь
афиша, некролози и др,
отъ злокобната нощь на да е препълненъ само отъ
чужденци. Не липсватъ ки
Помпей.
тайци
и японци.
На връщане сг.едъ кратко Специална
грамофонна иу
престояване въ Херкуланъ,
зика
ки
сервира
мелодични на острова, Тя е сяицо една
Съобщавамъ на поч
потегляме съ трамвай за беВъзклицания и песни ог
клиенти, че
зувкй, който предната ношь неаполиганскн канцонети. примамка за посещенията ласятъ Потопени^ ржцете g s
съ едно оть ртздкитЪ си из- Но скоро морето ни серви въ острова. Действително,
g
n
P
E
M
-BCTHXTii
въ водата • придобиватъ
ригваиня, ни поднесе вели ра такова опиянение, че по
чествено зрелище Ц) лиятъ големета часть отъ пжтни- е играчка на природата. сребъренъ цветъ.
@
ФОТО
върхь 6Ъ фантастично ос цитЪ на отиване не можа Като че ли е предопредв
Връщаме се на Мари !
вЪтенъ отъ изригеашата ла ха да сьзерцаватъ кгзасивяя лено на Италия да прите
ва. Разбира се, тона вече ни брътъ на възпетия Соренто. жава толкова много и тол на-гранде и слизаме на
най малко не плаши населе Следъ кратъкъ престой, па кова редки, една отъ дру ос т р о в а. Неколкочасова
нието, когто по всички скло раходгтъ продължи за о въ га по-хубави п р и р о д н и разходка съ омнибуси въ
К. А ТЕРЗИСТОЕВЪ
нове, дори на 250 м, подъ
едничките д в е кокетни '*малко
ценности.
по долу, въ бившия кл»Й|
самия нратеръ си е постро Капри. Всичко 2 и пол. часа
села: Капри и г\на Капри. |на нациовалнит* легиони, ул.1
Параходътъ
спира
на
от
пжтуване
№ 23, срещу ФУР 5
ило кокетни вили съ пло
Около 4000 души тукъ .' СептемврийЦариградъ.
i" !
дородни овощни градини. Капри действително крие крито море. Повече отъ 70 живеятъ само отъ изклю
редки
прелести.
Лунни
но
малки
лодки
ни
чакатъ
НЕЩО повече, върху самгта
лава върху конуса"е пост- щи, изгревъ и залезъ на предъ устието на пещерята чителното положение и
роенъ фуниколпръ, който слънце тукъ е истинско за да ни въведатъ въ нея. красота на острова, който
ВНИМАНИЕ!
"i
ни изкачва на самия върхъ. блаженство. Въ това мал
Поради развълнуваното въ по-големата си частьОЯ ЯКО
ИСКАТЕ да ВЖДЙв
Какво удобство, безъ все- ко островче еж обзаведени море преживехме драма- е скалистъ. Хубавите хо
МЕЖДУ СВОИГВ СЪГ
каква умора сме стоварени десятки луксозни хотели и тически перипетии п р и тели и. вили по крайбре
РАЖДАНИ -ВЪ СОФИЯ;
на самия кратеръ. Ето ти пансиони, построени всред
жието допринасятъ сжщо
СЛИЗАЙТЕ ВЪ |. I
туризъмъ. Безъ да се за хубави паркове, съ изглеаъ влизането презъ малкото за неговата привлекателотверстме на пещерята.
пъхтяваме, отъ трамвая и къмъ
морето. Кратъкъ Скоро 70 лодки плуваха ность.
фуниколара имаме възмож
престой
на
порта „Марина- въ огромната кухина —
КЛЕМЕНТИНЛ 12»
._. . . .
ность да се любуваме на
По сжщия пжть, но ве
гранде".
Никой
не слиза истинска с и н я пещеря. че при тихо море, всички
СЪ ТЕЧАЩА ТОПОТ
красивата панорама. ЦтзИ, СТУДЕНА ВОДА,№
лиятъ Неаполъ и цЪлиятъ на [острова. Всички пър Странна илюминация. Ска можаха да се радватъ на
НЯАСАНСЬОРЪ ПЯРвомъ
искатъ
да
видятъ
заливъ отъ птичи погледъ.
ли,
вода, лодки, хора, елдо наистина приятно пжНО ОТОПЛЕНИЕ, J,
Следъ кратъкъ заходъпе прочутата .Синя пещеря), всички лазурни. Детска туване по море.
Съдържатель:
А
ша се изправяме надъ са (Грота лазура), намираща
радость
обвзема
всичкини.
ПЕТЪРЪ
ТАСЕВГ
се на самия северенъ 6ptn»
В. Панайотовъ

Штши Дружество 1ттш" -

Анастасъ Д. Червенов>

ттщ ,i88i

®щошсшшо си т
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л,ът
НАХОДКАТА НА ДЖАМБАЗЪ ТЕПЕ

.Варненски, начини*

[Хроника \

Стр.^Е

ебни вести Ртуденти

» Ялоадйвъ,, Ишивд „съ^ърша^ст^ирнвтадел^ч! каса/. Скривалището
отъ агровомичнекия факултен въ
е иззидана ръ една отъ ккщит* и прочутите братя ЧалъкЬви.
•Варв*. KoH.atCTame посетят»
Ш
Въ
Съединените,
щати;
е
.BcitHfiu бежанци и бездомни'
НмЪренн монетищп времето на императоръ Константин*
;
изнамеренъ
„зауковъ
телес!
Завчера пристигнаха въ Вар
си, на които еж дадено общин
Цлоддт. Цл ,,$>№Рцтото, се^ ^омеде^ ч_е .таван»..,, е_ ,зи-, цки дворни места, да побър копъ",посредствомъ който мо на 40 "души студенти отъ Со
Уааяера' скривалище съ еднаданъ ' съ шуплиаи каменни звтъ сь изплащането имъ и се| же да се виждатъ ясно nap'a- фийския агрономически факу
щаринна желгьзна каса, сА блокове (бигоръ). а разстоя-. сдобиятъ съ нотариални акто-j ходи, аъроплани й други пред лтетъ!'!; '"~:
*'!
\auupaна Джамбазь [теде] н 1втр мажду него и ^'покрива; ве .за' техъ. Заинтересованите мети, които се намиратъ задъ Трупата се води отъ профещ ягьла на ул. „Хемусъ* й е запълнено съ гол-вмо коли да се явятъвъ общината стая 2^ естествена или изкуствена мъ соръ Янаки Молловъ, бившъ
Чалько&ъ -г срещу, Щ%лщото
чество глинени и керемични Дежурна аптека: Зл. ГТа гла. Тоя телескопъ издава зву министъръ и професоръ Ал.
пилище.
. , еждове.
(бивша Бойчевъ) — пло-1 кови вълни, които се връщатъ Петровъ,
Самата постройка ripedcm-, Единствената врата на скри- унчевъ
На гарата гостите б%ха по
«Мусала», Захариевт.""—j назадъ, когато се удерятъ въ
\влява docща. висока, масшца валищлтр е на южната стена и щадъ
некой предметъ и въ телеско срещнати отъ пом. кмета Дипазарния
площедъ
и
Гюлме
крада,, която п миналото е се състои отъ две външни и
— бул. .Мария Луиза". па сепревръщатъ въ светлин митровъ, околийския агроном
}ила притежание на прочу-* две 'вжтрешни масивни же зовъ
и Варненската аг
Днесб
се откриха -студените! ни лъчи, които даватъ върху Владиковъ
питгь копривщенци, братя 4aiл-взни крила- снабдени съ Mho морски бани
рономическа
колегия.
едно
специално
платно
образа
и второстепен.
пкови. Както е известно, по- го солидни ключалки, на кои ните морски топли
на
предмета,
който
се
крие;
П
р
е
ди
обедъ студенти
бани.
I
)леднитп> еж били голгьми то приспособена
задъ мъглата.
те посетиха и разгледаха обо
Уч,
Како
съобщава,
че
це
пьрговци и еж имали изклю- специална алармена инста- |ните за дневните представле
g | Въ Горна Силезия, по рите на Лсенъ Николовъ, сто
ШтелнотЬ право да ддетавнареждане на германските панствата на двореца Евксинония
въ
празднични
дни
се;
лация
...]
\ятъ добитъкъ за нуждцтгь,
съ тия въ делт власти, всички полски имена градъ, монастиря "Св. Конс
га отоманската империя, по-- При отварянето на вратата) прирввняввтъ
нични
дни:
4
лв.'за
уча-: се премахватъ и се заменятъ тантинъ", могилата на Владистди което еж се ползували съ .инсталацията привежда въ дей-| щи и войници и бдеца,
\ лавъ Варненчикъ и пЪкои дру
лева за] съ немски.
кобени привилегии предъ тур ствие единъ звънецъ, койтО| възрастни.
@
Споредъ
френските
вест
ги забелижителности,
\
предупреждава за приежтетви^
митгь власти.
ници, презъ 1934 година Гер| Следъ обедъ гостите зами
Цените
за
вечерните
пред-!
|
мания изразходвала за ripo наха за конезавода Кабиюкъ,
Въ съседство на кжщата ето на чуждъ човЪкъ.
Прозорците на скривалище-! стввления еж: 4. 6, 8 и 10 лв. ; пагандни цели общо 259 ми отъ кждето ще продължатъ
юято е застроена на ЯнгжнАбоната
на
Матей
Недковъ|
1жка", отъ кждето ца времето то — единъ северенъ и единъ' може да си чисти и глади дре лиона марки, равни на около 8 маршрута си и посетятъ не
западенъ—еж обковани съ
!
i билъ даденъ
хите ежедневно безплатно. '" милиарда и 670 милиона лева. кой други по важни държавни
желязна решетнна бромя I Отъ 4 до 18 юлий т. г. ще Ц Руската лекарка д-ръ земледелски стопанства и за
)гнеяня звакъ за съединение
и се затварятъ съ дебели же-! се състои XV Международна Магдалена Покровска, която вода Клементина.
то на Българая,
льЗни капаци и лостове.
• Кооперативнв школа въ Веръ работи въ една подвижна бол
re намира зданието на Кенден
Интересно е да се отбележи Гардъ, близо до Стокхолмъ- ница за кожни болести въ
ксн:оглу, въ което 'понастоя- че при откриването на скри Швеция. Желающите да по- Северния Кавказъ, изнамерила
иемъ се помещаватъ няколко валището, както прозорците, сетятъ школата, да се отне- серумъ протиаъ чумата. Пьрдаралелки отъ девическата гим-, така и втатата, еж били наме сътъ за сведения при дирек вите опити съ новия серумъ
•азия. Въ основите на построй рени затворени отвжтре
тора на Варненската Попу д ръ Покровска извършила
надъ самата себе си и надъ
ката, вчера бе открито едно
Освенъ намерените гръцки лярна Банка.
hi веднага ще ви се doc-®
I о с т а просторно подземно; и турски документи въ дърве
Варненската П о п у л я р н а единъ свой колега отъ сжщата t
тави въ кяици
Ш
шривалище, входа за което е ната подставка на касата, кои Банка съобщава, че отъ 18 т. болница. Опитите излезли на
пълно
успешни.
«аскиранъ съ зицно огнище. то еатирвтъ. отъ 1867, 1868. м, работното време съ клиен
Зъ случай на нападения, оби 1870 и 1872 год. вчера бе на тигЬ й ще бжде отъ 7'30 до HJ Поради силно увеличена
Представитель
ф
та безработица, властите въ _
тателите на кжщата еж се ук мерена и една 11'30 и отъ 15 до 17 часа.
американските държавици Ко
ривали въ това подземие, като
монета отъ времето на
лорадо и Калифорния забра
гьрху входа му е запвлванъ о .
ймператоръ
Коастантивъ
кмета на с. Ени Кьой. подпе- нили прииждането на безра wyn. 27 юлий № 16 по w
•ънь и по такъвъ начинъ скри
•алището е било замаскирано съ надписъ .1113 год. Побе чатанъ съ два кржгли печати, ботни отъ другите чести на ф аптека Русевъ. 1-708-5®
дения Константинъ".
j съ надписъ .Позволително — страната. За да се запази тая
иного умело.
Касата, която е сжщо много горски власти*. Този доку- забрана по границите на тия
На десетина метра отъ кж
РОДНА ИНДУСТРИЯ е мага
щата, презъ даора минаратъ интересна по конструкция, е ментъ е писанъ на 18 декем две държавици е поставена
зина,
който всена дама требва
стража,
която
преглежда
всебронирана
съ-ширрки
железни
ври
1588
г.
отъ
Егира,
или
на
зстатъци отъ първата градска
ко лице, което иска да влезе да посети преди покупка на
римска стена, а още по нвта- ленти, по . които ,сж наковани ша 1867 год.
големи металически полукъл Съдържанието на докумен въ пределите нат. я два щата какъвто и да е видъ домаш
гъкъ се намира единъ.
юлиденъ зиданъ подземеиъ ба. Тя се отваря съ 3 ключап - та е следното:
но тъкани. Само тамъ е га
ки, които се закриватъ отъ
.Този пловдивски житель
тунелъ,
ранцията, че необходимите за
една хоризонтална подвижна Костаки Баба Иочоолу, дава
дълъгъ 40 метра съ изходъ лента по единъ особенно пра- пълномощно на жителя отъ с.
обзавеждане домашни тъкани
къмъ' църквата „Св. Марина ктиченъ начинъ. -*
ИонджиларЪ| кихала Фашиде, съ 272 декара лозе и овощни ще намерите при голъми избори
При неприятелски нападения.
Гого Трендафиоолу, да купи дървета находящъ се на Еакси1-2
гунелътъ е билъ затварянъ по- Съдържанието на единъ отъ една нива, едната страна на ноградското шосе срещу бира и ниски цени.
средствомъ тежки железни вра
: намерените документи
която граничи съ с. Ени Кьой, рия »Почивка"." Виждане ви
ти, които еж възпирали напо
другата съ .дерето", за 1600 наги. Споразумение Ялбертъ
Вчера
бе
разчетенъ
единъ
ра на нападателите, к о е т о
гроша И да прокара презъ ни* Бехмоарвмъ, — ул. Габровска
пъкъ е позволявало на обса отъ намерените турски доку вата вода, и да не прави ни № 2. Тел. 22-45
1 - 8 5 3 - 5 владеюща нгьмски. Справка
дените да организиратъ по ус менти въ старата кжща, отъ каква пакость на селото и да
който
се
узна
следното:
1-2959-5
111 редакцията.
пешно отбраната си.
Документв е издаденъ отъ изпълни точно новия законъ".
Сградата на братя Чалъкови
•ъ таванската частьна която
се намира скривалището съ
желЪзната каса, се състои отъ
два етажа. Първиятъ отъ.техъ
е билъ обитаемъ до скоро но
.Тайната на единъ гробъ"
587
590
.Библиотека Варненски Новини"
на никой отъ живущите въ
него не е минавало и презъ
и каква блуза съ дантели. Вервамъ и азъ, че
умъ да проникна по нЬкакъвъ
пратихъ една телеграма отъ страна на конгь
прелъстителя й е вършилъ всичко съ нея за тия
начинъ въ сводестата таванска
Зрини.
парцали, познава се по лицето й колко е ка
часть на постройката и да про
— Яхь, любопитна съмъ да узмая плана му»
призна.
вери какво се крие задъ же
мърмореше
Лили. кето се върна въ стаята и седна
лезните капаци на вратата и
—
Да
не
ме
докачашъ
вече,
защото
не
отна
масата,
за
да обедвагь.
двата прозорци.
говарятъ за последствията, извика Мария, разтре
Но Мария не можеше да яде нищо, защото
Скривалището е иапъпао нзо- (
перана отъ възмущение.
не
се
чувствуваше добре между тия, които й на
лирано отъ долини етажъ
Но едвамъ изговори товя и директорката я
правиха най-големото^ зло.
м,за ..него нЬма никакъвъ
удари силно съ юмрукъ въ лицето, като я хвана
Отведнъжъ некой похлопа на вратата Келне
другъ входъ освенъ презъ по
за косата.
ра
се
яви съ едно телеграма.
крива или пъкъ чрезъ стълба
— Така, безсрамна кокетко, нека ти мине
да се мине презъ вратата или
Берковъ я отвори и после я даде но Мария.
апетита за любовь! Дко не си затворишъ устата,
нънои отъ прозорците, влиза
Тя
прочете:
ще те бия повече.
нето презъ които, обаче, е не
възможно, тъй като те еж би
— .Ела съ баща си улица Н . , . № 2, кж
— Сестро Кларисо, махни я отпреде ми,
ли звтаорени отвжтре.
дето те очаквамъ.
да й острижешъ тая жълта коса, за да не я видя;
Контъ Зрини".
защото ще я оскубя. Вервамъ, че не требва де
"Самото скривалище е дъл
ти
кажа
да
я
пазишъ
внимателно;
виждашъ,
че
го около 6 метри, широко къмъ
Тя сгъна телеграмата и я даде на Берковъ,
имаме работа съ една безсрамно кокетна. Тя дойде
4 метри й приблизително тол
като
се чудеше, защо контътъ се решилъ да се
тукъ да се срещне съ любовника си.
кова високо, като въ основа*
срещне съ баща й.
та си има форма на правожСестрата хвана Мария за ржката и каза'
— То се разбира, че ще дойда и азъ, каза
гьлникъ, а върхътъ му завър
— Ела, моята кукла, въ тоалетната стая, взъ
Берковъ кротко. Азъ ще бжда веднага готовъ и
шва въ притжпенъ конусооще ти бжда камериерка.
до тогава се облечете и вие, мои деца.
бразенъ сводъ. На източнат»
му cfрана въ стената еж из
— Мария като не знаеше какво я очаква, не
— Иване, извика той на келнера, доведи ед
зидани два големи рафтове
отговори нищо повече. Ахъ, колко тя съжаляваше,
но купе, искаме да заминемъ.
съ дървени полици, а третиятъ
че е последвала баща си.
рафтъ е иззиданъ въ южната
Колко угриженъ и огорченъще бжде контътъ,
Седнаха и тримата въ купето.
стена — до вратата. На тава
когато се върне въ хотела и не я намери.
на на скривалището еж при
Мария и сестрата влезоха въ една голема
Мария не можеше да си обясни техните
крепени още при направата
зала, въ която единствения мобилъ беше единъ
вежливости.
му нЪколко железни хапки, е
"големъ долапъ, който Клариса отключи и извади
Купето бързеше ип> запустелите улици, до
по средата, помещението е
едчи пепеляви и вехти дрехи.
разделено отъ единъ дървенъ
гдето
спре предъ една постройка съ печалвнъ
— Така, уважаема, г-це, съблечи са и облечи
#аръ^ който по всека верояттази рокля, която е прилична за васъ.
изгледъ.
ность, е служелъ за складира
Мария облече пепеливата дреха, която стое
не на по-маловажните препис
— Стойте тукъ» деца, каза Берковъ, азъ отише като чуаалъ на стройната й снага.
ки и документи.
•амъ да видя дали е тукъ № 2, рзначенъ въ те— Така, сега си дигни косата отъ челото и
Мажду другото, требва да
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Учебното д*ло въ Варненско
Кога ще се прекрати учебната година. Детски игрища въ Варна. Ккде ще бждатъ детскит* колонии. Рвзговоръ съ училищния инсиекторъ Димитровъ
Тази сутринь посетихме пър могатъ да правятъ гимнастики
вия околийски училищенъ ин- и да се развиввтъ физически
спекторъ Тодоръ Димитровъ, ТБЗИ игрища ще бждатъ не
за да се информираме отъ не посредствено до морето. Това
го върху учебното дЬло въ се преви съ цель следъ една
града ни и околията.
лека.гимнастика учащите се
— Всички училища въ око да използуватъ морската вода,
лията ни, заяви г. Дммитровъ, благотворните слънчеви лжчи
еж въ преговорния срокъ. За и морския пЪсъкъ.
почнати еж сжщо излЪтититй
Насъ ни се вЪрва, че тази
на учащите се. ТЬ се пред- година
община
приематъ съ цель децата дв ще можеВарненската
да
даде
по-хубавъ
и
се запознаятъ по-отблизо съ и удобеиъ плажъ за нашите
хубостите на нашата природа. деца.
Къмъ средвта на месецъ юни
селските училища ще приклюНалага се сжщо училищните
чатъ учебните си занятия» а лекари още отъ сега да запов Верни това ще стане съ годи чнатъ прегледите и опредЪпятъ
шните актове на 28 сжщиятъ кои деца отъ какъвъ лЪтенъ
месечъ.
режимъ се нуждаятъ.
Тази г. се смета отъ ноча
Може да отбележите, че е
лото на юли м. нуждвющигв пристигналъ въ града ни звсе
отъ п о ч и в к а
и мееннкъ обласиия училищенъ
з а к р е п в а н е на силит-Ь инспекторъ Иорданъ Марковъ.
деца да бждатъ изпратени по Той идве по ревизия.
летните колонии. Такива ще
има нъ Ешилово, Приселци и
други села
За „ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
Ща бждатъ сжщо открити НА БЪЛГАРИЯ" реклама се
за учащите се летни игрища праематъ въ администрацията
при всички училища. Нуждата
отъ такива игрища е твърде еа „Варненски НОВШЙ". МС
голема. Въ техъ децата ще

С ъ р д е ч н а Олагодарность
Дълбоко опечаленигЬ мейкв, баща и годзникъ на починалата
изказватъ публичната си сърдечна блогодарность на управи
телния съветъ, членовете и съмишленици на сп. кл. „Побе
да* за положения венецъ на гроба, за успокоителната над
гробна речь на г. Председателя на клуба г. Лазаръ Иконоиовъ и на онези, които поднесоха венци и букети и всички
роднини, близки и позиьти, които съпроводиха тленнитЬ
станнки на покойната до вечното й жилище.
Отъ дълбоко

1-856-1

опечаленитгь.

тт
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легрвматв отъ контъ Зрини. чудна ми се вижда
тази голема и пуста кжша.
Той влезе въ двора и позвъни.
Мария стоеше на джгзма на купето и видЪче една жена съ пепелява рокля отвори вратата,
Берковъ влезе вжтре.
Обвзета отъ ужвсъ, тя искаше да бега отъ
тия хора.
— Какво ти е, попита Лили, струва ми се, че
умирашъ отъ нетърпение да си видишъ годеника.
Мария нищо не й отговори, а си чупеше рж[
цето и гледаше къмъ големата кжща.
Берковъ се върне, отвори купето и каза:
— Тукъ е, хайде съ мене.
Те влезоха въ двора, а Берковъ вървеше
следъ ТБХЪ. Влезоха въ едно големо предверие и
Беркевъ каза ухиленъ:
— Влезъ въ тази стая, любезна Марио.
— Той тука ли е? попита тя.
Берковъ кимна съ главата и Мария, зарадва
на, че ще види годеника си, отвори вратата и
влвзе безъ да похлопа.
Но съ единъ писъкъ тя отскочи назадъ, за
щото въ стаята не бЪше контъ Зрини, а една ста
ра и костелива жена, съ студенъ и строгъ погледъ.
Мария поиска д* излЪзе изъ кжщата, но на
мери вратата заключена отъ вънъ.
— Ела по-близо, каза старата, която садеше
на единъ столъ до прозореца.
Мария има куража да й отговори:

М565!

Единъ политикъ отъ голгьма величина, единъ шефъ на голгьма политическа партия и
дарисъ води упорита борба срещу републиканците на Венизелосъ.
' °*
Атина. 17. (Хавасъ). Частния
кореспондентъ на*, агенция Ха
ввсъ съобщава, че бившия м-ръ по стачката въ Пловдивъ. Ако стане нужда, ще се обяви ш обт
пред. на Гърция Цалдврис почи стачка, но Htna да се позволи на никого да експлоатира нещмт»
налъ нощесъ вследствие нв
то на работника. Защо не еж yentna преговорят* — упорството
припивъ на коъвьте.
на рабвтодателигЬ.
Пловдивъ 16. Представите. Братя Мисириянъ.
*
Атина, 17. (Атинска те лътъ на Работническия съюзъ Благодарение наврем$ннатанаш
на полицаята, бгьха избпгнам,
леграфна агенция).
Ца,.да Бояджиеаъ запитанъ въ връз са
по>голгьми инциденти.
•
рисъ, бившъ министъръ-пред- ка съ стачката на пловдив-( , Въ интереса на спокойитщт
седатель, шефъ на попули- ските тютюноработници заяви: бгьха арестувани и задържани м
и работнички, обямм
стката партия, нощесъ по
— Ний по принципъ сме работници
като организатори и инспирато2
чина. Цалдарисъ б ,> участ противъ тоя начинъ на борба, на стачката.
."
вувалъ въ едно заседанае на но ако стане нужда, въ името
Това не е първата стачка на т»
парламентарната
комисия на справедливите искания на тюноработницитл
въ Пловдивъ. Ви
въ връзка съ въпроса за су българското работничество, не наги, обаче, когато ся. бивали «!
хото грозде. Следъ това се бихме се поколебали да при- щитавени справедливите искани
работницитгь, стачката е успц.
прибралъ въ кжщи и къмъ стжпимъ и къмъ това последно на
вала. Такъвъ бгь и случаятъ, когащ
единъ и половина часа по- ср-Бдство за борба — стачката. бгьха
установени сегашнитгь наднь
чйналъ стъ сърдеченъ ударъ. Въ такъвъ случай единствено ор- ци на работницитгь.
ганизацитта
е,
която
ще
поведе
бо
Вечерьте приежетаувалъ на рбата.
Преговорите между работни.
заседанието на едне парла Ще обявим* общо стачка и нЪма
ментарна група. Прибралъ се да допуснемъ на никого да изпол ци и работодатели презъ пое
въ кжщи, легнаяъ си въ доб> зува нащастието на р ботника за леднигв три седмици не дедо
ха резултатъ, тъй кото работо
ро настроение. Къмъ единъ постигане на други* свои цели.
дателите
неотстла,
чеса Цалдарисъ се закашлилъ Пловдивъ 16. Стачката въ Плов чиаость попроявиха
въпроса
за
силно, получилъ зедухъ, а не дивъ се развива спокойно, съ из цията на рабо^ницит-в класа,
и зй
следъ много enptna дейностьтв ключение само на единъ инцидентъ дължението да язиматъ рвботпри
който
стачницит-fe
изпочупили
на сърдцето.
ници отъ всички класове.
Г-жа Цалдарисъ припадна. съ камъни прозорците на склада на
Сутриньта почитателите и при
вържениците на покойния по
сетиха дома му и изказаха Хвърлени бомби. Убити трима евреи въ едно кино. Убнгь арабннъ,
съболезнованията си. Погребе
Ерусалимъ, 17. Размириците въ Хайфа» презъ време на ед«
нието на Цалдарисъ ще стане
въ Палестина се увеличаватъ нв противоевреиска демонстра
въ вторникъ съ почести.
ция.
, <
Цалдарисъ бе политикъ отъ отъ день на день.
Въ Хвйфа и Бруселимъ|б-вха
Ерусалимъ 17. Трима евреи
голема величина и шефъ на
хвърлени големъ бой бомби. 6txa убити снощи презъ вре*
популистката партия.
ме на едня престрелка в*
Кральтъ и правителството но не б-fe рвненъ никой.
АгенгатитЬ
се
увеличаватъ.
едно
кино.
1
изказаха съболезнованията си.
Единъ
евреинъ
бе
убитъ
съ
Едно
непознато
лице
стрели
*
револверъ снощи въ едно ки съ револверъ срещу тълпап,
Ятине 17. Ген. Параскево- но
въ Ерусалимъ.
на излизане отъ киното.
•
пулосъ, главнокомандуввщъ на
Единъ
враб-<нъ
билъ
убитъ
Убиецътъ
не
бе
залонет
гръцката армия презъ време
на войната ьъ Мола Язия, по
чина внезапно оть сърдечна
атака.
чествувана по особено тържесгвенъ начинъ въ 'Габрово. Подаре
ното за цельта специално знаме.
Габрово 17. (По телефона)
За цельта 6txa пристигнели
Лондонъ 16. Презъ време
на игра на голфъ въ Хампша- Днесъ въ грвда ни бе честву въ града ни големъ брой roc
йръ Глостерския херцогъ пад вана по особено тържественъ ти и официални лица, на пър
на отъ коня си и се нарани Iначинъ 60 годишнината отъ во место глввниять секретар»
доста тежко въ ржката.
| Яприловското възстание.
на Вжтрешните работи Илм
Кожухеровь,
Отъ Стара Загора пристигш
генер. Пашиновъ, командвал)
презъ всички войни габровци
съ своя полкъ. Той б е и крк569
ненски Новини*
гникъ на знамето, На преклоН'
на възрасть вече» генервп
Пашиновъ, подкрепянъ o n
— Извинете, че сгрЪшихъ вратата.
млади школници, кръсти зна
мето.
!i
— Кой мислишъ, че те очакваше тукъ? от
Самото знаме е първо по
говори студено старата.
роца си въ България, струва
— ВЪрвахъ, че ме очаква годеника ми, от
нвдъ 30,000 л. и е подарено
гокори Мария съ откровеность.
специално за цельта отъ СьЮ'
за на българските бойци. До*
Сега лицето нв старата се намръщи. Сините
несено 6Ъ отъ София лично
й очи блеснаха.
отъ председателя на бойнит!
зап. полковникъ Павелъ ХрИ"
— Безсрамна кокетко, още смЪешъ да ми
стовъ.
говоришъ тека? извика тя. Мислеше да се
срещнешъ тукъ съ любовника си? Благодаря на
Следъ тържеството б* обра
Бога, че те доведе баща ти тукъ. Не те ли беше
зувана величествена канифе'
срамъ да спишъ по хотелите съ прелъстителя си.
стация изъ улицитЪ на греда.
Общината даде! гол%мъ бвкМария остана вкаменена отъ тия оскърбител
кетъ, въ честь на;.г.остигЬ оф»
ни думи и се зачерви отъ гнЪвъ.
циални лица.

Какво заявява Работническия сънщ
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— Съ какво право си позволявате дв ме до
чакате по такъвъ мръсенъ начинъ? извика Мария.
— Съ какво право? Я слушай, безрамна ко
кетко, квкъ си поззолявашъ да ме питвшъ още?
Яхъ, азъ ще те науча, безнравствена жено, знаешъ
ли съ кого говоришъ? Знаешъ ли предъ кого се
ьамирашъ? Язъ съмъ директорката на института
за безнравствените моми.
Мория извика отъ ужасъ, директорката я хва
на за ржката грубо и я тласна.
— Тукъ не се припада, разбра ли? Сега ще
съблечешъ тия дрехи, които вЪроятно ти еж ку
пени отъ прелъстителя ти.
Тя позвъни и се яви една жена, облечена въ
пепеляви дрехи.
— Сесгро Клврисо, донеси едни пепеляви
дрехи на тая безнравственица. Тя ще остане при
насъ и ще бжде строго наблюдавана. Донеси й
най-вехтитЪ дрехи, нали я вижеашъ колко е луксоана? Ха, ха, ха, каква копринена пелерина има

[тима буря бушува

надъ Новоросийскъ и въ Черно «Oft
Москва 16. Силна буря бу*
шува нвдъ Новоросийскъ •"
въ Черно-море.
Бурята причини срутване и*
големъ брой кжщи по крея
брЪжието. Изподъ развели»
ГБ на срутилите се кжщи «
извадени до сега 7 души те**
ко ранени.
Въ Черно море е прегър'
пелъ крушение единъ рибар*
ски корабъ. Гол-вмъ брой п«'
раходи въ Черно море нея''
ввтъ тревожни сигнали по Р*'
ДИОТО.

-:J

Печагавда „ t a i l " ! ! !

