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jm4x:i^A PjViip A no която „Варненски HOBU'HU' пен
"^У тирекламитгъ: за II и III страници по 1'50 м.н
У__,гД<.,.7 и IV — по 1'80 лвЛкв, см.: годежни и вен
чални— по 60 ле. публикацията, официални обя»'
"'. ' 'ления по 2 лева кв. см., приставски по 1 ла. на
дума; въ хроника/пи по 5 лева на гармонденъ редь-.
А Б О Н А М Е Н Т Т з : за година — 300 лева, за
6 месеца — 160 лева. Годишниятъ абонамент* за
Чужбина е 600 лева.
Ржкогшса не се връщатъ. — Непопскани статии
не се помпетватъ. — Анонимна даписки, особено
тия които ся. оть личенъ характеръ, не се азШ'
мать подъ внимание.
Дневна служба тел. 121

г

Парижъ 24. Отъ Же
нева
съобщаватъ,
че
тамъ се
Забелязвало
Малоазиатското крайбрежие се уи-4
събира подъ едно единствено политическо знаме, въ очакване на крайното решение. ЦЪлиятъ народъ е вече за санкции сре
репява набързо
известно сътрудничест Народътъсе
щу Италия. По-раншното решение да се остави Мусолини да воюва и следъ това да се преговаря съ него, е вече отречено напълно въ
Цариградъ
24. (Яна^
во между
дипломации
Англия.
долска телеграфна аген
те на Съветска Русия, Лондонъ 24. БоитЬ на
Даймсъ* сжщо така под П р е д и ш н о т о м н е н и е ция). Около бЪговетъ на
Малкото съглашение и политическия небосклон доразумения в е р в д ъ лей
бъристката
партия
се
отааат-ь
вое
по-оилни.
чертава,
,.' че конгресътъ на д а с е о с т а в и М у с о л и . Мала Азия е ж се поя
Турция отъ една стра ВеотницитЪ н а м иратъ,
да в о ю в а извест
като лейбъристигв, който ще стане ни
на, съ отдтьлни членове че кризата наближава и смЪтатъ просто
н о в р е м е въ» А б и с и - вили италиански пара-!
едно чудо Ой могло партийни въпроси, като презъ горната седмица въ и я и следъ» т о в а д а ходи.
на френската диплома само
да предотврати избухва една чисто в о д а ч е ска Брайгънъ, несъмнено ще по н
се преговаря с ъ него,
нето й.
ция •—* отъ друга*
Вследствие на това;
проблема, но не и като твърди решението на конфе в е ч е с е о т х в ъ р л я ка наредено е веднага да
Касае се не за Полъ Въ ю я чаоъ англий- е д н о отслабване на ан- ренцията въ Мергейтъ,
тегорично.
народъ. ое оъвира
бждатъ концентрирани
Бонкуръ, който е въздър- окия
подъ едно общо поли лийскня фроитъ.
Изказватъ
се
все
по-ргьзко
турски войски въ всич
жанъ, тъй като би желалъ тическо знаме.
пожелание ОН да действува ки стратегически пун$
да замести Лавалъ,' но
Така
напримеръ,
въ
Като извънредно знамена
решително и енергично. Нито
ктове по
малоазиат^
по-скоро за Ерио и за телно се счита обстоятелство връзка съ решението на
дума не се чува вече за смек
ското
крайбрпжие.
.'•;"'.
неговит-в близки сътруд-» то, че дори печатътъ на конференцията въ Мерчаване на крупния фактъ—със
Засилва
се
също
така,
ници, които се намиратъ лордъ Ротермийръ, който отъ гейтъ за санкции срещу
редоточаването
на
цгълата
въ постоянна връзка съ месеци насамъ нападаше же Италия, взето съ грамадг
английска флота въ Сргьдизе- и бргьговата артилерия,^
Туиъ се смета, че волна
дипломацията на източни невската политика на англий но болшинство, органътъ
мно MopS.
та въ Източна Африка ще|
ТБ съюзници на Франция. ското правителство, сега го на лейбъриститЪ „Дейли
Нгьма вече никакво съмнение избухне не порано отъ с р Ц
По всичко изглежда, увърява,. не ще го подържа яералдъ*. лише, че това
че английската
ржка, която дата на онтомврий.
че*.: и.,'- fдиия?ъ* •' Лаввл*- ванълно, щомъ дойде Kpafiaot решение има', задъ себе
бгьше протегната за прегово
удобрява държането на то решение.
си не само партията, но и
ри, почна да се свива въ юм.
това второ жел-взо в *
Всички в ж т р е ш н и не- целия английски народъ.
рукъ
О Г Ъ Н Я . ;•:'.
}• . ^ Д •'• .• • "•" швяшшшшвшт
I
непрестанно расте.
Италия}
Речьга не Ерцо. провзае^
ще има общо до 550000 войницщ
сена на годишния банкетъ на
Парижъ 24. (Хавасъ) Специ-J
женевските журналисти, се прнстигатъ днесъ въ гргпки води. Кои пристанища ще посетятъ.
о б а ч е в ъ п р и я т е л с к и т о н ъ . П р е ч к и т Ь н а алниятъ кореспондентъ на$
изтълкува не само като едно Атина 23 (Хавасъ). Въ туваха заПярея и отъ тамъ
турските изселници.
*Танъ" отъ Язмара съобще
— Военнитгь действиу
пасърдчение^на: всички англи гръцки водиг утре при- се качиха на английския вое
Източна
Африка действител%
чани, които еж съ източна йтйгатъ следнитв ан неиъ параходъ „Ахадилъ",
но ще бядатъ една отъ иащ
ориентация; но като насърд- глийски военни парахо който.ги очакваше.
продължителните
войни,предЖ
чение (На.вснаки антифашисти, ди: г •— 4С крайцери/ 2
:
_
Главнитгь затруднения
се приемани когато да е било вщ
На тия офицери сл пове
и
. /
|
парахода нЬсади г на ае^; рени командни длъжности въ ПрИЯТвЛСКИ ШП)» :Ч8 РОМЪНИЯ създавали отъ централата на колониите.
Числото на
италианскитт
роплани/8 разрушители английските военни параходи.
вала на изселниците да . извойски
тукъ
не.преставагда%
и 46 контра-торпильори.
насятъ наличнитт&ъи парични
расте. Това дава основание дщ
средства
Тая английска бойна ескад*
Отъ друга страна,
мптни- се предвижда, че следъ -2^3$
ра ще остане въ гръцки води
цитгь
не
позволявала
да
се аз- седмици цгълата армия нл zeHft
до 25 октомврий.Най напредъе на пхть да бкде разбулено. Уликите отново се пасочватъ срещу
Боно ще достигне до 200-Ш
щя ще посети Навартъ,следъКалпакчиевъ. Арестувани вчера 5 мяже и 2 жени. НямЪрени ся ве насятъ домашни вещи безъ 220,000
души, безъ да се 6pJL
мито.
тоца КорфУ и цайлпрел^ Кеществените доказателства, които по рано спжтха хода на далото.
ятъ 300,000 работници
крита,
Това
положение
щ%пп
да
фалино. ' '•'. ; " :.] '.'•"..".: • София 24. Презъ 1931 г.
Следъ тая приежда по продължи докато стане из- сжщо така ще бждатъ Милщ{
убитъ шьофора на аз- лицията не престана да
таризирани.
. Днесъ въАтниа; пристиг бгь
вестенъ резултатътъ отъ
томобилъ 1592-—Славчо Неработи за разкриването на отдавна водените преговори Съ други думи, Итали^
наха съ влакъ 8 английски тровъ.
съ 500000 — 3&0,0(Щ&
между турския пълн. м-ръ разполага
Тогава за това убийство това убийство.
срещу 500,000 души, които НеЩ.
?
Следъ
продължителни
и
въ Букурещки ромъпекото гусътъ ще може • да имъпро^/
6t залодозрънъ Митко Д.
Налпакчиевъ, родрзащитнинъ Грижливи издирвания по правителство.
тивопостави.
лицията се добрала до
но
тъй
като
обстоятелства
Р*змта npoMtaa следъ нлтегоричнито решеуяе иа петчленния комнтетъ. Италия
отбягва д» скъса с^Леневснят* преговори.
та около това престАпае- данни, които се насочватъ
отново противъ КалпакчиСкръбна в е о т ь
Жонпва 24. Ппвдсадательт |ъл<оягр. се.к^зва, не устното ние, не- можала х т^чно. да бд- е в ъ .
• • ?*'
:
предложениена-баронъ
Влоидатъ
установени;
трй
6
i
опСъ разбити отъ скръбь сьрдца съобщаваме не родни*
на пвтчявнн|Я^ нвимтвтъ М^;
При сегашното
положение
зи не е официално предложе равданъ по това обвинение, а
даркага въ "вчерашната си ние
на следствието,
полицията ни, близки и познати, че нашия скъпъ и милъ синъ, братъ
на италианското правител бе оежденъ на 5 г, затворъ арестувала седемь души, меж- и племенникъ
среща съ баронъ Алоизи е ство.
;
за, отвдич^ц?; Й . на лтретиране ду които и две жени и е наполучиль отъ него устния
Пенчо С. Семоьгь
Следъ
тая
u
n
v
i
u
i
ш
г
а
т
т
мтьрила въ тгьхъ липсващитгь
отговоръ на италианеното иаветт! ще te разтури IAJ где ча- на евреи.
20 год. — ученикъ отъ Н-вмскрто търговско у-ще — Pycj
по-рано доказателства, чиято
почина на 22 септемврий 1935 год., 3 часа следъ об*д\
правитвясгво, като въ тоя &а ефвцвзляв вннево врешжевве
липса
стана
причина
по-рано
По настоящемъ Калпакоправдателна следъ кратко беледуване.
отговорь се съдържало пред втъ PiH>« еще не е uiicni-'-"' •" ниевъ се намира въ. зат да се издаде
присяда.
С к ж п и синко и братко,
ложение за тавчъ нротйнтоВъ ср+здитЪ на ОН,. тая вора.
Напраздни останаха нашите усилия да те спасимъ. Зла
ратъ,на Италия надъ Аби- уота,; на.итаднанската . де
та сжцоа — смъртьта, те изскубна отъ нашйгБ^прегръдкй и^
СИНИЯ.
легация се счита като ед
разд-вли за винаги отъ насъ. Дълбока скръбь сърдцата ни
При това положение* коми- на съвсемт» ,нова тактика
потиска. Ледените ржце на смъртьта, не те пожалиха. Ти
тетъгь на петте реши да пред
отлетя
въ цветущата си възрасть, когато отъ живота очаква
Загадката — отстжпление или маневри за печелене на време
на тая делегация, предиз
стави не съвега на ОН докше само радость.
Лондонъ 24. Споредъ по ска спогодба за подд-Ьляне
ладъ въ смисълъ, че комите викана отъ решението на
Спи спокойно, милий Пенчо!
комитета
да
се
разтури.
вечето
английски вестни- сферитЪ на влияние въ Абитътъ не е уогблъ въмисията
ОпЪпото
ще се извърши въ църквата ,Св И в а н ъ*,
си и поради това следва да се
/(и, последнитгъ разясне синия.
днесъ
3
ч.
следъ
обедъ.
Други среди считатъ, че
разтури.
Дълбоко опечалени: бяща Семо; майка Донка; братъ
ния на баронъ Алоизи, да Мусолини йсе още маневрира,'
Скоро следъ каго стана из срещу навлизането на италиански дени предъ
Иванъ; чичо Пейчо; стринка Радке; лелини: Дешкв и Радка;
председателя за да печели време.
вестно това решение н в п е г
сваковци:
Димитъръ иПетъръ.
военни параходи.
на петчленния комитетъ
чления комитетъ, въ главния
Семейства:
х. Станчеви, Хр. Гъриеви, В. Ковачеви, П.
Атина 24. Свиканиятъ вне Мадариага въ връзка съ
секретариятъ на ОН се полу
Пянтеви, Косатеви и пр. роднини.
чи една писмена нота отъ стре- запно Мин. съветъ разучи по отхвърлянето на решения
гр. Габрово, 23. IX. 1935 год.
на на италианската делегация, лучените отъ Максниосъ, отъ та на комитета» показва Престрелка на границата. Разграбена дипломатическа поща.
Женева сведения за междуна че Мусолини е почналъ ве
щ^штшш^^шт^тшш^шш^т^^^ш^,
Лдисъ-Ябеба 24 (Ройтеръ).
родното положение.
Смръбна в е о т ь
че да отстжпва предъ на Споредъ сведенията, които
Следъ
това
Мин.
съветъ
ре
досежно параходитгь отъ
тиска на евгътовното об пристигатъ отъ Огаденъ, група
Съобщаваме на членовете на банката и варненското
ши да натовари Максимосъ ществено мнение.
Черно море
гражданство, че въ гр. София, на 23 того, въ 10 ч. вечерьта
туземци отъ Италианска Co
е починалъ скоропостижно
София 24. Английската лега да връчи на секретаря на ОН
Известни срЪди изказватъ малия, подъ предлогь че деция въ София опровергаве, единъ протестъ срещу навли надежда, че би могло да се зергиратъ, навлезли въ обиВасил-ь С т . Др-ъжков-ъ
като неотговарящо на исти
постигне едни англо-италиан- синска територия и на пока
зането
въ
гръцки
териториал
51
годишенъ, родомъ отъ с. Върбица, Преславско,
ната, проникналото неотдавна
ната да предадатъ оржжието
бившъ Директоръ на банката ни.
въ вестниците съобщение, спо- ни води на италиански воен
си, отговорили съ стрелба.
редъ което английските тър ни параходи, безъ разрешение
ве>чна
м
у
памятъ» и мир-ь н а прахътъ». му!
Отъ друга страна, ту
говски параходи* намиращи се —действие противно на междуПогребението
ще стане на 25 того въ гр. София, Кът
въ Разградъ
кашната италианска ле
въ черноморските пристанища, народните закони.
оп-влото ще се извърши въ 10 ч» въ църквата . С в . Седмс
София 24 М-рътъ на вжтре- гация съобщава, че дипло численици".
•.
ч«
били получили нареждане да
шнитЪ работи г. Р. Дта^асовъ матическата
поща била
се завърнатъ незабавно въ
Взети еж всички мЪрки прО' вчера подписа заповЪдь, съ
Варна, 24 септемврий, 1935 год.
в-врката на тютюните отъ но която се назначава за полити разграбена въ италианскивата реколта да зепочне вед чески инспектор* щ Разградъ тгь консулства въ Гондаръ
и Адуа.
нага.
Кръстю Тотевъ.

Ш « i n т. се mm иHi една pSi ^шшлшт щ 1м Тревогата в* Щ\\\

н АНГЛИЯ*, ВЪ съг
ласие СЪ BIKOBBHTS ci тради, да е готова за до
врумь все пакъ ясно е, че
въ Аншя шшт яа.сеоромнш оознрга н Шшт
m m взима - ш п : запраши

Щ английски бойни парахода

Италианската армия въ Ернтрея
т е топ.
ТУРЦИЯ СЕ ОПЛАКВА отъ РОМЪНИЯ
;> Цариградъ 24. Турскнт! ши- ш било давения на нзгаваницн-в опдаши), и аднъ шитЪ cs отъ Добруджа турци.

Т о в а - г д о к р ш ш ; че
Италия се нрирзвгч^й&само
подъ знака на английската 9локада, но и щ н р ироиШ
на фронта отъ страна на фревската, дипломация, й
По тоя начинъ се очертава
вече едир цсенъ
№ffc"
НОВЙТА ТАКТИКИ ИВ ИТАЛИАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

ошша да направи каквито и
Убянството яа шрфьвва Славчо

Пий -'шип ш ишлш

' Ншо-абвсп кипиш

Апйшо оправержеаие

Наш» шяшликш

iiiSira^iir'^l»

Отъ Управител, и Контрол, съвотн на

t¥n. 2

К« 5416

„Варненски новини
Д Н ОД Н ЕВ

,„ шши • t Itai-Viin Qimi-Tbimni)

ua 22-1Х
За умствениятъ пролетариятъ,
8"30 часа веч.
(По случай 100 ГОДИШНИЯ юбилей
"
вторникъ 24 т
v-ело ьъла-Черква отстои нв си на хранигв^да извършватъ за безприюгните в за вещо
3 к.м. южно отъ гара Павлике съ интензивна ?продуктивность
друго.
ни, освенъ катоглавенълозар- по системата на фабричното
ско-землед-Ьлски и занаятчийс производство съ многоброй Лзъ, по него времв журналистъ
драма въ 3 действия отъ П. Ю. ТОДОРОВЪ Постановка Й. ЧЕРКЕЗОВЪ.
въч.тникъ. въ който да печатамъ
ки центъръ е забележително ните си вършечки надъ 100 безъ
писанията си и безработниятъ .диУяйгтруватъКр Сарафовъ, Н Икономовъ, И. Сейковъ, Иа. Кумвновъ, Итко Стояоще и като едно отъ първите броя. Следъ първата седмица пломатъ", току що зявършилъ дипновъ
К.
Трендафиловъ,
К. Поповъ. Ц Кандовъ, П. Бвлогушевъ, П. Икономова,
села въ В. Търновско въ кул- притежатели тъ имъ отиватъ ломатическивтъ отдЪлъ на Свобод'
В Куманова и др.
ниятъ университетъ се промъкнахме
турно-просветно отношение.
на помощь да вършеятъ жит безшумно презъ малкото дворче
Билети
при
касата на театъра,
За пръвъ пжть тукъ презъ ната реколта иа съседните и и безъ да чукаме се вмъкнахме
1835 год. се открива презъ подалечни села и по тоя на въ стаичката на поета, въ която се
направо отъ двора. Поета,
напълно влизаше
време на турското робство пър чинъ използуватъ
отрано изгърбенъ и бл-вдоликъ млавото килийно училище. Благо сезона и успеватъ да ренти дежь. пишеше нъчцо, приведенъ
Починалъ е нощесъ скородарение на добрите методи на ратъ земледъпскитБ си машини надъ низичката маса. При влизане
постижно на 75 годишна възченета
.Позорна
колона
.
то
ки
той
захвърли
ржиописа
си
въ
gg
Англичаните
еж
построи
Занаятчийството заема II ро едно кюше и усмихвайки се, извика:
образувание и възпитание, KO
Въ нея ще се поместватъ расть видниятъ варненски обTO преподаваха учителите отъ место въ стопанското разви — О, вие ли сте! Пакъ ли сте ли едно сензационно протиимената
на всички ония гер щественикъ и адвокатъ Дамянъ
воаеропланно
орждие,
съсетоястарата генерация преди ос- тие на селото, особено съ безприютни, гжлъбчета? Не е ли
Пеоелинговъ.
бодителната епоха въ духа на многобройните си работилници срамно за тебе, дипломате, и тебе ще се отъ нъколко цеви, кои манци и германки, които подПокойниятъ е родомъ въ сдържатъ
каквито
и
дп
било
то
стрелятъ
едновременно
и
патриотизма и свмопожертву- за строене на модерни веялки, журналисте, да дирите подслонъ у
Команичево,
Костурско. Взе.
беденъ поетъ, който и под то по такъвъ начинъ щото сна отношения съ евреите, извьнъ
ввнето на младото подраства каруци, манежи за градински единъ
метки нъмп вече на обущата си? рядите имъ падагъ на опреде обикновените търговски връ малъ е активно участие въ
щ е поколение се даде една поливачки, магани за памукъ, Ха, ха, ха. . . Тия думи, казани кол
македонското
освободително
твърде правилна и добра на бъчви и др. Поради изгодните кото на шега толкова и наистина, лено разстояние единъ отъ зки,
дзижечие.
Дзмянъ
Перелингов
работна принудиха дипломата, които, не- другъ. Благодарение на това
сока . къмъ смисленъ трудъ, условия и ефтина
б
е
кметъ
на
Варна,
и окръ11
Будвпещенскиятъ
наро
защо, много се стесняваше, снарядите отъ едннъ вистрелъ
образование и възпитание.Тия ржка, занаятчиите еж заети знамъ
да каже може би за- стотни пжть обхващатъ известно поле отъ денъ театъръ е станалъ нео женъ управитель въ Пловдивъ
добродетели намериха добъръ постояно съ собствено произ вече следнитЪ слова.
чаквано големъ землевлвде- и Взрна. Ползваше се съ името
приемъ и се отразиха благо водство и съ поправки на — Най сетне, ща не ща, ще се около 20—50 метра въ диаме- лецъ. Преди
неколко дни на безкористенъ' държааенъ
приятно, както въ семейния земледвлекитъ машини на своя принудя да стана селски кметъ, ом- търъ, така щото олучването е получилъ по завещание целото общественъ служитель.
повече
отъ
сигурно.
Новото
рьзна
ми
и
на
мене
вече
този
жи
патриархаленъ животъ, така и районъ.
вдовица,
Погребението му ще се из
Наистина, не за кметъ съмъ орждие изстрелва 2,000 снаря имущество на едиа
Производителите на горни вотъ.
въ общия подемъ на населе
се учелъ, ама като н-вма друга служ да въ минута, е калибърътъ което, покрай другото, обхваща върши утре 3 часа сл. обедъ
нието да се уважаватъ взаам- тв машини намиратъ широки ба, какво да правя — ще се при
му е 10 5 см. Стреля на раз и 4000 декара първокласна ра Опелото ще стане въ кате
йо и да почитатъ старите си пазари за пласиране на свои- нудя.
дралната църква, а тленните
стояние
отъ 14000 м, така що ботна земя.
тв модерни и практични зем- Това той го говореше отъ нЪколродители.
му останки ще се вдигнатъ отъ
•то
може
да
обстрелва
аероплако
месеца
и
все
не
ставаше
селски
ледвлеки
уреди
и
пособия,
по
Всички тия проявления еж
Eg За напредъ германските домътъ му „Бул. Фердинандъ"
кметъ, не че не желаеше, о той би на и на най-голема височина.
продуктъ на големия предпри- ради тонкурентнйтв имъ цвнни станалъ и селски писарь съ хилядо
радиопредавателни станции ще
емчивъ духъ на родолюбивото и твхното преимущество.
лева месечма заплата, но. . . защо
Ц Вь Москва 9 започнатъ ограницатъ броя на полити № 51.
Богъ да го прости!
Природата щедро е надари то нЪмаше кой да го назначи.
сръчно и практично бЪлочерстроежътъ на втора подземна ческите си предавания» защо
пъкъ, който се чувствувахъ
ковско население, което съ ла с. Бвла-Черква съ буйните втьАзъ
то
се
констатирало,
че
абона
Парижь 24 „Юманите* съо
железница,
дълга
11
кило
стаята на поета като въ моя
огледъ на местните условия и и пенливи води на р. Росица, собствена, смъкнахъ юргана отъ метра, съ 7 станции. Въ строе тите предпочитали въ това бщава, че дома въ Мирасъ интензивния си постояненъ която лакатуши презъ района кушетката и постилайки го на дъс- жа еж ангажирани • 30,000 ареме да слушатъ чуждите каръ, кждего жиаееша напострудъ служи въ миналото и на обработваемите й полета и китЪ, забелЪзахъ:
станции Вместо политика, про-, ледъкъ Лнри Барбюсъ, е билъ
работници.
Ьнесъ за примъръ и. образецъ отъ време на време, като. бал- Журналистиката, признавамъ, стои
грамата ще се подпълни съ разграбанъ.
|fj
Въ
некои
германски
вест
низко отъ дипломацията и пое
•въ всички ~лубавй начинания самъ, дава обилни дъждове за по
класически музика.
Нема никакво съмнение, че
ници
е
въвеленй
така
наре
зията
и
като
така,
знамъ
си
место
напоявана на посевите и лозя то — на дъскитЪ.
"въоколията.
това е д е л о н а ф а ш и с т и .
.-. Духов; итъ сили на интеле- та й. Благодарение на неизчер Обаче, поета се обиди и на ни
каква цена не искаше да се съгла*
генцията следъ освобождение паемата водна двигателна сила си
азъ да легна на пода. Разбира
то бъха насочени главно към на р. Росица, която е впрегната се, азъ не се противихъ и съвсемъ
БЪЛГАРИЯ
стопанското развитие на село напълно и се използва по невъзмутимо се търкулнах!, на ку-i
Щ Въ покрайнините
на
то, особено на лозарството, продължение на целия й ба- ше!ката. Впрочемъ, това 6ts и цельПловдивъ
никнатъ
една
следъ
та
на
моя
дипломатически,
нека
ме
което е най-главния и любимъ сеинъ съ неколко модерни мо прости за израза „дипломата", напоминакъ на населението. За нументални валцови мелници иЪкъ. Опирайки гърба си до тоя на" друга големи оранжерийни
инсталации за зимно произ
№647
лръвъ пжть тукъ се въведе въ за търговско брашно и съ ед „дипломата" азъ го запитахъ:
гай-голъмъ размъръ култиви на мощна електрическа центра — Та казвашъ кметъ а? Ехъ, й водство на зеленчуци. Въ не
Градъ Варна, 12-й септемврий 1935 год.
.'внето на американската лозо ла за осветление и за двига кметлъка не е нтзщо лоше. Днесъ кои отъ тия предприятия еж
Общинското
стопанство за електричество — Вар
вложени
милиони
капитали.
държавата
не
е
въ
състояние
да
да
ва пръчка. Следъ засаждане телна сииа на занаятчийскив де работа на ВСИЧКИТЕ се интели*
Пловдивъ
става
центъръ
на
на
обявява
на
интересующягв
се, че на 21 октомвъ селото и гентни синове, та макаръ да сме се
то не първиятъ л о з а р с к и произведения
оранжерийното
производство
врий
т.
г.,
otb
10
часа
преди
обЪдъ,
въ Дирекция
учили
за
дипломати,
трЪбва
да
се
часть
на
село
Павликени
и
др.
районъ съ лозовъ разсадъ
Поради богатите и неизчер задоволимъ и съ кметлъка. Пъкъ на зеленчукъ. Постигната е та на стопанството ще. се произведе доброволно
младите и енергични пионери
и образованието
до сега бтъше
ua новото модерно лозарство, паеми залежи на белата глина, поставено на едни такива осно спогодба съ , Въча", която за спазаряване за доставка на една кондензаторна ба
нвпредъ ще отпуска на оран
асочцха усиилята си въ две която изобилствува тукъ и слу ви, че училищните
институти
жериите
електрическа енергия терия за Електрическата централа — Варна.
изхвърляха
вепка
година
съ
хи
аправления: 1-во да сьздедатъ жи специално за тухли и марза
отопление,
по цена 60
ляди
дипломирани
младежи,
ко*
Приблизителна стойность 300,000 лева. Залогъ
тъ,лозова разсадъ търговска силски керемида, тв нъматъ ито знаеха само едйнъ пжть —
стотинки
киповатъ-часъ.
за правоучастие 5 на сто въ Банково удостовере
стока и ll-ро съ усвоената си равни на себе си въ В-Търно- пжтьтъ който води кънъ дър
Ш Местните клонове на
практика и нови правила да во. Тукъ е застжпенъ тоя родъ жавният служби, безъ да дър
БНБанка
и БЗКБанка въ Плов ние.
жатъ
емгътка
за
реални
тп
нуж
съ най-модерни
предлвгвтъ труда си. за.да на индустрия
Поемнигв условия еж на разположение въ сче
да
на
държавническиятъ
апаратъ
дивъ
еж
отпуснали
на разни
^чатъ новите лозари на ежее- пръстеновидни (рингови) пе И при едно такова състояние на
търговцИ|
износители
и
др.
товодството
на стопанството.
ЧюгПГи' по-далечни села въ щи и усъвършенствувани ма образователната система, не ще и
Всички разноски: гербъ, данъци, публикации и
3 Търновско съ новия методъ шини и поради това с. Бвла съмнение, и у насъ се появи така заеми на обща цифра отъ 1
де отглеждане модерното ло- Черква представлява най-про наречениятъ „умственъ пролети- милиардъ и 4 милиона лева. ДР еж за сметка на доставчика.
Ц Решено е въ Пловдивъ
изводителния центъръ на ке риатъ". . •
шрстйЬ.
Закона за Б. О. П. е задължителенъ.
— Не е вЪрно, никакъвъ умственъ, да бждатъ построени временни
*> Следъ лозарството е застж- рамични изделия.
пролетариятъ! За умственъ проле- панаирни палати, на обща
1-3155-1
ОТЪ СТОПАНСТВОТО.
...^одемледълието, което блаПървото килийно училище, тариатъ у насъ и дума не може да сумь отъ б милиона лева,
4
дарение на комасиранитв об открито преди 100 години въ става! Споредъ една статистика
се отъ по 4 стаи,
широкь
работваеми земи всички зем- село, е дало единъ неоценимъ 80 на сто отъ службитп, за ко-. които ще се намерятъ чрезъ
еж предвидени хора съ вие- заемъ. По-късно ще бждатъ
вестибюлъ,
столова,
кухня,
пед-влеки култури, като: жито тласъкъ на духовното възраж ито
шо образование, у насъ cejtaeечмикъ, о в е с ъ царевица, слън- дане на нашите бащи и двди, матъ отъ лица съ ергьдно и не построени сгради. Изработва д в е съседни
широка
градина
и
апартамента баня,
чогледъ. цвекло, конопъ, па- които ни завещаха своите дар пълно ергьдно образование, та нето на идейните скици за отъ зданието М 15 на у t ' всички Оруги
удобства.
"тукъ и др се развиватъ доб- би отъ древностьте и съ дв- при едно справедливо разреше панаирните сгради ще стане .Мария Луиза" срещу Деви- Споразумение въсжщата кжща
на тозъ въпросъ всички ви- чоезъ конкурсъ.
>е и даввтъ твърде задоволи лата си посочиха извора на ние
ческата гимназия
състоящи
ПРИ самите стопани 1 3
шисти биха били на работа.
телни реззлтати. Съ рациона мждростьта да обичаме родно — Не зная, отъ проценти и слабо
Еяаштига
V землед%лието
отбирамъ — отвръщамъ му азъ, но протестиратъ изедно дипломата и състояние да приемамъ въ стая, ма. Единсгвенъ азъ запазихъ хлад
изирвнето >ш
която е дадена за единъ човък-ь, нокръвие. Обличайки се азъ се.
ъ трактори, локомобили и то си село и чрезъ просвета. и това да е върно, пакъ до нищо поетв.
,.;.;
Л>ршачки, съ които си слу- интензивенъ трудъ и постоянс не би се стигнало. Тогава пъкъ — Разберете "ме най-после, не е по трима души, които, при това, обърнахъ къмъ дипломата:
и тиясъ непълно ергьд въ състояние, защото се гледаше вдигатъ шумъ и разплакеха децата—
жатъ при засъване и вършене тво да вървиме смело напредг ергьднитгь
—
Хайде,
хайде,
не
се
втелявай.
на
образователната
система
гласьтъ
на
хазаина.
но
образование
биха
останали
съ модерните си земледълски къмъ народно благоденствие. на улицата — въ такъвъ случай като на нгьщо откженатд, безъ
.Дипломата*, като бе скочилъ за Разбра ли най сетне, че и хазаина
и да е връзка съ еконо- за да си .поизглади" яката на об ке сямо държавата, не е въ състо
методи, съ миникумъ надници
А
Брънековъ и тгь биха били „умственъ про- каквато
летариатъ". Не, джанъмъ, до се мичеснитп въпроси.
и за късо време, т е успеватъ
легалото на стола, както бЪше по яние да даде,поослонъ'"на по• вече
га мглко се обръщаше внимание на
Въ тева треме единъ другъ, не късичкитЪ си гащета, така си и отъ определеното число. Затуй, тръг
[(в икономисатъ м н о ж е с тво
практическите познания, а пъкъ предвижданъ гласъ, не ме остави замръзна. Поета сгърчи само веж
р а б о т н и
д н и
вай съ мене, тамъ въ „Морската"
държавата не е въ състояние да. ..
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да се доизиачш:
ди, друго на смъеше да каже, за- на пейкитЬ ще доразрешимъ въ»
— Г спода. и азъ не съмъ въ тото месеци не ги н плащялъ нае.. проса.
Тоню Бербята.
or—

борба.
на вжжета и куки, пиратитъ бъха завързали
Ирландецътъ зве местото си на кйрмилото здраво лодката си въ тая на контрабандисти
Билъ Газонъ и Самъ започнаха да се спог- и разпредъли хората си, сжщо като комен те и следъ това се впуснаха въ ржкопашенъ
бой.
ДЙНТЪ на нъкой параходъ.
леждатъ.
На Билъ Газонъ и на Самъ дадоха по една , И двете страни се биеха зверски, защото
*~~Какво става? Да не е нъкоя нова опасность?
Другарите имъ отъ лодката веднага ги ос автоматическа пушка, съ нуждното количест знаеха, че се касае не само за стоката, но
предн всичко и за живота.
•
в о патрони.
ветлиха.
Сражението можеше вече да започне.
Контрабандистите на елкохолъ въ НюБилъ Газонъ и Самъ не се отделяха единъ
Лодката се насочи бързо срешу противни отъ другъ.
Орлеанъ се двлятъ на враждебни лагери, toито помежду си водятъ ожесточена война. ка. Дветъ ловки се доближиха доста една до
Пиратите беха наскочили въ лодката н*
Даата лагера подържаха по една лодка га друга. Чуха се звповъди за спирене на мо контрабандистите и хората отъ двата лагера
пренасяне на стоката. Освенъ товв, подърже ТОРИТЪ.
се беха размесили. По тая причина не мо
Русокосиятъ издаде зеповъдь, последваха жеше и дума да става за стрелба, защото
ха д о к ^ о л к о други лодки, ксито служеха
куршумите биха пронизвали и врагове и свои.
^изк/шчиЛлно, за да издебватъ конкурентитъ отъ една стрешна ругатня.
Двете лодки се движеха право една сре
си и да имъ ограбватъ стоката.
Негърътъ си служеше съ автоматичната
Значи, ке се вършеше евмо контрабанда, щу друга. Всъки мигъ можеше да се очаква пушка като съ тояга. Налагаше съ нея, до
като прикладътъ се строши.
но и същинско пиратство, а появилата се изъ да се сблъскатъ и да поттнатъ.
Русокосиятъ отново доказа необикновената
невиделица лодка принадлежеше на против
Билъ Газонъ по едно време, почувствува,
ния лагеръ. Враговете имъ сигурно еж знае си вещина като кормчия. Съ едно бързо и квкъ пушката му изхзръкна отъ ржцете.
л и за нощнята операция, дебнели еж ги и сега смъло иввивно движение, той отклени лод
Остана съ голи ржце, а въ това време
ката си въ страни, а веднега следъ това я из надъ главата му блесна ножа на единъ or|имъ бъ»;а препречили пжтя;
I Дветъ лодки стояха настръхнали една сре- ви и блъсна носа й право въ кормилото на роменъ мулатъ.
щу-ftpyrsгКасвеше
се за животъ или смърть, противника.
Младежътъ се престори, че пада право
Лодкати на пиратитъ остана безъ кормило. върху гърдите на противника си и по тоя
гшщото въ ГБХНИТБ сражения милость нъмвСблъскването бъше толкова силно, щото начинъ се спаси отъ смъртоносния ударъ.
lie. За пленници и дума не можеше да става.
всички и въ двете лодки изпопедаха.
Койго 'падне, пада за винаги.
• Щомъ се докосна до мулата, той го сграТова положение трая само единъ мигъ би презъ кръста и тласна презъ
Ирландецътъ се огледа, но само за единъ
борда на
мигъ. Да се бъга бъше немислимо. Лодкета Следъ секундь всички скочиха на крака и се лодката, въ водата.
бъше тежко натоварена и това б*ше голъма нахвърлиха едни срещу други.
При падането си, мулатътъ повлече и мла
Първи напедноха пирв-итъ. Двете лодки се дежа. Само навременната намеса на негъра
пречка срещу праздната, лекоподвижна лод<а на противниците. Немаше никакъвъ другъ бЪха изравнили една до друга. Съ пемощьта го задържа да не падне въ водата наедно

^шшштВ пришчеш т шь, т-т>

и з х о д ъ . освенъ

съ противника си.
Щомъ се изтръгна отъ ржцете на мулата,
Билъ Газонъ сграби железния връхъ на една
кука, строшена презъ време на боя и започна съ него да нанася удари по главите на
пиратите.
Удряше наляво и надесно, съ страшна бър
зина, като същински бесенъ.
За неколко мига който пиратъ му се из
пречи предъ очите, се струлоли оъ лодката
иил въ водата.
Останалите неколцина живи, като видеха,
че сражението е изгубено за техъ побързаха
да скочатъ обратно въ лодката си
За по малко отъ минута всички пирати, из
бити, или ранени, беха изхвърлени въ водата.
Русокосиятъ б е ш е вече поставилъ мотора въ
действие и лодката се отдалечи като стрела.
Първата работа на Билъ Газонъ б е ш е да
стисне ржката на Самъ.
— Ти си безценеиъ другерь!
Въ това време.пиратите започнаха да стре
лятъ Отговориха имъ и огъ лодката на кон
трабандистите. Двамата приятели побързаха
да последвагь примера н о другарите си и
легнаха въ дъното на лодката.
Скоро
Р еСТрелКат п еств
1 Р
н а . защото лодката на Н п п я 1 1 9
ната т ^ м Т и Г ^
<* ftuie и "* б "'« в ъ
^
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Стр. 3:

Изявленията на м-ръ ген Цаневъ
Инспекциитгь на войсковитгь части. Ще има ли промлнл
Изизлеиия на г. Иотовъ по благоустройството на родопския край
въ армията. Есенната сесия на висшия шоененъ съветг
<
Чепеларско шосе. Новиятъ законъ за пжтищата
205) Какво предизвиква чув
Пловдивъ 24 М-рътъ на вой' именно за,това бързамъ
ството
на умора въ мускулиПочиналь
е
скоропоетижно
въ
Щ е се с ъ з д в д а т ъ без
ната
тгь пра работа?
да се завърна, за да си София Василъ Ст. Дръжковъ,
с п о р н о , п о - д о б р и у с л о  206) Колко време се е изми
нашъ гражданичъ и бившъ
взема последно сбогомъ, директоръ
в и я за р о д о п ч а н и .
на Варненската по
на/ю отъ последния леденъ
По-късно ще продължа пулярна банка. Миръ на пра— Изготвенъ ли е
периодъ въ Европа?
своята служебна сби хътъ му.
207) Каква е
разликата
бюджето-ироекта на м-вото на
колка.
между
смъртното
наказание
Вь района но V участъкъ отъ
благоустройството
въ наше време и това презъ
— Могатъ ли да се три дни нъма вода. Не вярва
и предвидени ли еж по чув .миналитгь столттия?
очакватъ въ близко вре ме да е отъ липса на доста
ствителни кредити за пловдив
тъчно
вода
въ
гр&дскитв
реОтговоръ на по-рано зададе
ме
ската область, г. министре?
зервуври.
ните въпроси:
—
Проектобюджетътъ
на
ми
промьви въ армията
За да даде възможность на
нистерството е изготвенъ Въ
202) Споредъ изчисленията
г, министре?
гражданите да се възползватъ
различие отъ предишните бюд- на учените, ледениятъ пери
— За сега не се пред- масово отъ топлите морски.
жези, предвидени еж кредити одъ въ Европа е траялъ около
не само за подържане на пер 500.000 години.
виждатъ никакви про- бани, Курортнага дирекция на
малява
цените
имъ
както
след
сонала
въ м-вото, но и креди
203) За пръвъ пжть смърт-мгьна. Висшиятъ военен ва: | класа 12 лева, II класа 8
\ Пловдивъ 24. Вчера въ 9 ти за създаване работа на тоя ното наказание е било премах
съветъ ще бг&де свиканъ лева, басейнъ 8 лйва, За об часа
преди обедъ, пристигна персоналъ. Въ следващата §о- нато презъ 1786 година, въ
на есенна сесия презъ м. щинските чиновници — специ въ Пловдивъ м-рътъ на бла дина ще пристжпимъ незабав Тоскана. На следната година
г. ген. Цаневъ
октомври» Той ще се ални тарифи.
гоустройството г. Н. Иотовъ. но къмъ възстановяване на дър т? е било премахнато и въ
пристигна въ сжбота вечерьта занимае съ служебни вь
Пенсионеряпаъ, които по- Той има среща съ областния жавнигв имоти—здания и др. Яастрия. обаче въ 1795 годи
въ Пловдивъ и отседна пъ хо проси.
лучаватъ . тримесечна пенсия инженеръ г Мннчевъ по реди много окъ които еж лзоставе- на е било възстановено.
телъ „Молле".
204) Въ еждебната медици-^
2.000 лева, да ^представятъ ца благоустройствени въпроси, ни и повечето еж .почти ра— Какви см впечат до
Вчера преди ООБДЪ г. мини
пенсионните си книжки въБНБ засегащи пловдивска область. рушени. По този начинъ ще на, за да се познае дали едно|
стре бе любезенъ да приеме ленията ви отъ
на гише № 2 до 26 IX 1935 г. Следъ тая конференция, м-ръ създадемъ и работа на безра отроче е билъ мъртвородено^
единъ оть редакторите в къ
включително за предварителна Иотозъ направи следните изяв ботната ермии. Предвидени еж или живородено, постжпва се
досегашните инспекции
«Борба*, предъ когото е напрапредвидъ предстоя- ления предъ представитель на общи кредити за направа на по следния начинъ.'
на войскоаит-fe части» госпо- проверка,
нови пжтища Хредитигв "въ — Взима се една часть отъ
вилъ следните изявления:
щето
изплащане
на пенсиите. вестника ни:
последствие ще бждатъ раз* белия дробъ и се слага въ еждъ
-~ Връщамъ се отъ обикол динъ ганералъ?
Пенсионнит*
листчета
требва
—Дойдохъ
зъ
Пловдивъ\да
— Тая година
лптниттъ бждатъ обгербвани, подписа подканя техническптгь орпред^лени по области.
ката си въ че iHHCKOro корито,
съ вода. Яко дробътъ плува
кждето имахъ случая да инс обучения еж минала навсть- ни и заварени отъ респектив гани др побързатъ съ изго — Какво става съ законо на позърхностьта, значи е прпектирамъ войсковите части кжде при много добъръ редъ. ните общински управления. , твянето -на книжата по проекта за пжтищата г-нъ лекъ огъ водата. Това означа
ва, че въ дроба се съдържа
оть пловдивския, карловския, Всички части еж дали от
на предприемачи Иотовъ.
Облогътъ за еднодневния отдаване
въздухъ,
a това показва, че
направата
на
шосетоАсеасеновградския и старо-загор- лични резултати. '
—
Законопроектътъ
е
годоходъ на градските стопани новградъ — Чопекаре, как.
детето е дишало. Следовател
ския гарнизони. Имахъ наме
товъ
и
се
разглежда
въ
ми
земледъпци и скотовъдци е
рение да
продължа инспекция г. i - n \т\\ за вешешто ш ин- опред-вленъ и списъка се на то и на други благоустой- нистерския съветъ. Съ него се но, то е било живородено Л*о,
:
уреждатъ изозостаналигв не напротиаъ, бепиятъ дробъ по
та си и въ други войскови че Н 8 Ш Д О Ш . Н И Ш . СЪ KQ8T0 МЛОВДЯВЪ мира при общинския бирникъ ствени мпроприятип
платени п ж т н и
т е г о б ' и тъне на дъното на ежда, това
сти, но получихъ ci общение се обяви за седалище на
въ родопския край
Умоляватъ се стопаните земЗанапредъ новиятъ
законъ показва, че той не съдържа
за ненадейната смъргь на на
ледепци и скотовъдци, съглас
Родоиа е отдалеченъ отъ за пжтищата ще разреша въздухъ. Следователно, детето
челника на плвзенския гарни едипетвенъ мостренъ панаиръ но закона за общественото
ва на лица, к^ито нгьтатъ не е дишало, било е мъртво
зонъ генералъ майорь Данчевъ.
подпомагане» да внесътъ опре централните градове и насе възможность да заплащат родено.
мой близъкъ боенъ другарь,
левието
тамъ
е
поставено
да
~ Дължа да ви заявя — деления имъ рблогъ до края
този данъкъ да го компен
Покойниятъ бгьше хра- каза г. министърътъ — че азъ на месеца, въ противенъ слу живее въ доста лоши усло сира тъ съ трудъ.
Българския павилионъ въ
чай той ще се събира по екзе вия. Направатв на шосето
бъръ и доблестенъ бъл б%хъ единъ отъ убедените кутивенъ
Накрай
г.
Иотовъ
ни
съоб
международния
панаиръ въ
начинъ въ двоенъ Асенсвградъ — Чепеларе е щи че презъ м. февруарий ид
гарска офицеръ и единъ привърженици да се остави разм-гзръ.
единственъ мостренъ панаиръ
една крещяща нужда и тя ната година ще стане разпре Бари, — Италия е билъ предотъ тия, които водгьха въ
Варненскою Град. Общинско требва да се разраши часъ делението на обектите и броя метъ на особено внимание.
Пловдивъ, защото съмъ
българското
войнство. личенъ езидетель на труда и Управление Отделение Финан
«е
на редовните трудоваци по
Настоятелството на с, „Нови
Погребението му ще се усилията, съ които, той се сово, предупреждава „всички по-скоро.
области.
стремежи" кани членките ;си
извърши
въ София и създаде
__. лозари, че неиздължили падар- * '"Следъ като бждатъ Вчера по обедъ г. Иитовъ да приежтетвуватъ "на събрвщината си и всички други за изноозвени отпуснатите отпжтува за София.
наето въ среда 25 т. м. 4 4i*
дължения къмъ общината ни вече 14 милиода лева, съ
ГС
праздно
место
в
сл об. при много важенъ дне-t
ма да имъ се позволи да бе- бюджета на м-асто на
венъ рздъ: — изборъ на деле
LL
гр.
Варна
улица
ратъ и изнасятъ гроздето и
б д е п ©устройството за Македонска", съседно адво гатки за конгреса, Сжщия ден?
др. плодове отъ лозята си.
ката Чобанозъ, За споразуме се устройва интименъ нат
Запасни офицер , желаещи 1936 г, ще се отпусната ние при Георги В. Балтад™
случай заминаването /на
да отидатъ като гости на КонвНОВИ КрдДИТИ з а Прс*- жиейъ - Шуменъ. 1-3125-3. е Д н а о т ъ Дейните членки/ (на
rpe.ee.на Съюза, който ще се * дължа ване и засилване
секцията.
състои на 27, 28 и 29 октом НЗ' работите. Така, въ
з а оосрмй
Ж. п. бюро — клонъ мж и
ул. Колони, 12 •— телефонъ 635
ври т. г, въ гр. Плевенъ, да продължение наЗнЪхолската
градина продължаве ,3
1
оки
ввотсъобщятъ въ Дружествената
л
ници ое> п р и о м а т ъ в ъ а работи. Желающите могатъ :»У
канцелария най-къс-о до 28
си служатъ чрезъ него.
Б р ъ с н а р о - ф р и з ь о р с к и салонъ»
СО ГОДИНИ, Ш,е б ж д е П О - е г в н и и я „ С т р © л а - - В а р н а .
т. м ежбота.

j З н а е т е ли? |

Щат ш кшгкодпш болши
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прзвено челото

шосе.

ул. Царь-Борисъ М 6. Телеф. 521.

Диря ученячки и ученикъ съ завършено III кл. об
разование отъ добро семейство.Постжпване веднага.
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„Потойностите на принцъ Карла,

Библиотека .Варненски новини"
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Plum случи

шип

'цни вна 7-мия
ш клм. за Св

съ 22 стаи, мобилиранъ
се дава подъ наемъ съ
ресторангъ и отделна пи
вница и идеална изба.
Споразумение Цонка Ив
Острова, ул. Никола Кж'
невъ № 2.
1 - 3156 - 10

Константинъ до дво
реца Евксиноградъ с
4 декра мъсто и вси
чки удобства
2 плетачни упо
требявани, но
Справка: Поповъ ул. 15 линия
1-5
здрави и хубави машини отъ
2 — Варна
известната швейцарска система
,,Дубиетъ" № 7 зз чорапи и
8 фанела и чорапи. Спорг <уучилищни оогреби
мение при м. П. Церовъ, ул
отъ 15 Септемврий
Ал. Василевъ № 13. ВСЕКИ день
КНИЖАРНИЦА
огъ 8 10 часа пр. об и 1 д-• 2
; ail
часа елгдъ обедъ.
1-2

Продгватъ в

Л й ш . тетрадки

Пристигнаха най-новитп,
ПОПЛИНИ за елегантни
мжжки горни ризи въ магазинъ .РУЖЬЯ, и шла
герните зимни фланели
разни десени, най-новото
за сезона Цени намалени.
1-10

ЩАЙГИ
ХОЛАНДСИИ ТИПЪ
всекакъвъ видъ, буковъ
и чамовъ амбалажъ, при
Победа А Д. гара
Сараиьово

— Изкусенъ е, не ще и дума, продължи гос
пожа Бери. Той никога нема да страда отъ лише
ния, за него думата недоумение не съществува.
—• Той постоянно намира добри източници,
каза Антонета, като се намеси на разговора.
—• И богати клиенти, добави Фантома.
-— Но какво търсеше вчера у тебе онзи високъ и съ мършаво лице човекъ? — попита госпо
жа Бери, тоя човекъ носеше съвсемъ изтрити
дрехи.
— Той е писара Риоле, майко отговори Люсиена, моя Хиларъ иска да узнае нещо отъ него.
— Лзъ мисля, че ти плати направените му
разноски!
— Да, азъ майко1 Това си има тайните при
чини. Риоле е писарь на еждебния следователь
Мара. Моя Хиларъ има тайни причини да влезе
въ сношения съ този мършавъ господинъ Риоле,
посредствомъ менъ. Въ твърде лошо положение е
бедния човЬкъ;той получава само по три лева на
день.
— Затова той и изглежда толкова слабъ.
— Твоя Хиларъ иде! извика внезапно Фан
тома, ли? като прекъсна разговора.
Люсиена стана
Веднага следъ тода вратата се отвори.

Пероке влезе съ радостна и приятна усмивка
и поздрави дамите.
Госпожа Бери беше твърде любезна къмъ
него.
— Я кажи и на мене Пероке, отъ где вземашъ.толкова много пари, каза тя засмена. Ти
наистина си билъ целъ чародей; ако не знаехъ,
че твоите пари и банкноти еж добри и сжщински,
бихъ помислила, че имашъ фабрика за фалшивимонети.
,• ;-'
— Кой знае госпожа Бери, кой знае! отгогл
вори едноокия съ лице загрижено
|с

Те тръгнаха покрай брега, но скоро пжтя
Стана почти непроходимъ, а освенъ това и нощьта
беше вече настжпила.
За това те се спреха, запалиха огънь за да
отегранятъ дивите зверове и минаха нощьта спо
койно близо до реката.
Провизиите що имъ беха оставили търгов
ците, ощесгне беха се свършили, но те не биха
траяли дълго време, затова требваше да продължатъ пжтя си.
Освенъ тоза войниците уверяваха, че щомъ
минатъ реката ще срещнатъ много войници, защото
споредъ техната сметка тамъ би требвало да се
намира «дно големо отделение отъ войниците на
майора, който наедно съ мандингона требва да е
падналъ въ ржцеге на бамбарятв.
Затова щомъ се съмнеше, пакъ по всекакьвъ
начинъ би требвало да се мине реката.
Да преплува човекъ реката и да премине на
отсрещния брегъ беше немислимо, защото тече
нието беше силно, а освенъ това и реката беше
многз широка.
Въ тая неволя, единъ отъ войниците следъ
дълго търсене намери скритъ вь единъ крайбреженъ гъсталакъ единъ салъ, каквито обикновено
употребяваха туземците въ пжтуаанията Ъг~ по
вода.
Съ силни и радостни викове те веднага
туриха ржка на тоя салъ.
Както се види, некои бамбари еж го скрили
тамъ за да имъ послужи за преминаване на от
срещния брегъ.
Въ сала се намираха големи и дебел*
*-попати.
-lit
Огъ само себе си се разбчра, че Ка«^._
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Римъ 24. (Стефаии, Из До колко много е за
£. . ?
°Д°провода Ватова - Варна. Шоснране на улици. пращането на войски силено игпращането на
отъ италианските прис войси отъ Италия за
иощвнскв кулгуренъ дояъ. Постройка на хотелъ-миснонъ въ Варна
танища за Източна Аф Източна Африка, се ви
Събаряне на грозяшит* здавия
рика е заеилено твърде жда отъ обстоятелст
Тази сутринь кмета инже- на б у л е в а р д ъ „Фердинендъ"
неръ Муствковъ инспектирв
вото, не 14 парахода ще
Той щ е се отдаде на кон много нвпоследъкъ.
извършените работи по водо цесионни начала.
заминатъ
за
Африка
Днесъ заминаха нови
провода Батова — Барна,
Въ връзка съ тази постройка
презь
иднитп
4
дни, съ
По настоящемъ се попагагь пом. кмета г. Пеневъ е полу- 2,000 войници, а също та
войски
и
бойни
татериновит-fc железни водопроводни чилъ писмо отъ г. Корвикъ, ка и грамадно количество
тръби.
али.
главния директоръ на Австрий военни материали.
И Т

4 дни за източна дсрриуа.

0К0Л0 в

*
По настоящемъ се шосирать
УлицитЪ: „Кр. Мирски" и Мал
ка Търговска*
Въ скоро време ше почне
шосирвнето на ул. .Д-ръ Пюскюллиевъ". Продължава обез
првшаванетонаул, .Русенска",
Комисията при прозвеждане
то на търга за доставката на
помпената и електрическа ин
сталация на Батова*Варна про
дължава. да разглежда постъ
пилите оферти.
Явили еж се до сега петьсо
лидни фирми.
Спазаряването ще продъл
жава вероятно до края на те
кущата седмица.
*
Приета е отъ общинския
съветъ конкурсната програма
за изработване на идейните
планове за общински домъ въ
Варна.
Приета е сжщо и конкур
сната програма за изработване
идейнитъ- планове на казинохотелъ въ града ни.
•Общинския домъ ще се пос
трои задъ сегашната община.
.-Старото общинско здание
ще бжде съборено следъ пос
тройката на новото.

ското параходно дружество,
с ъ което моли да се уско
рял» подготвителните работи
по тази концесия, за да може
постройката на този хотелъ Днесъ следъ обЪдъ съветътъ на 0U ще вземе окончателно решение.
Положението извънредно песимистично. Къмъ какво се стреми
да последва
въ
нвй-скоро
италианската дипломация.
време.

Шщшш \ш «а Ш пштт щопзшзлг

Предвидено е наскоро да се
съборятъ освидетелствуваните
по членъ 4 г р о з я щ и згради в ъ
града ни. Такива з г р а д и има
предимно в ъ I и II участъкъ.
Техния брой възлиза на о к о 
ло 100.

Парижъ [24.
(Хавасъ)
Комитетътъ
на
петтгь
изостави напълно вече въ
проса за
итало<абисинския
споръ.
Това се тълкува
като
единъ признакъ
за пълно
то пропадане
на помири
телната
процедура,

София 24. Готви се правилникъ по прилагането
на закона за облекчение длъжниците и заздравяване;
на кредита. Освенъ това с ъ правилника ще се даде
тълкуване и на кредитираните о т ъ БЗКБанка коо
перации, въ смисъль, че ще бждатъ издадени обли
гации с ъ 5 на сто, а не — 3 на сто.
Ония кооперации, иоито еж нзлад«али въ по гояъно
затруднение, ще бждатъ подпомогнати отъ специалния
ндъ въ бюджета.

шиш жтт отъ шиш suit

Пленарното заседание Едно негово п р е д д о ж е н и е , направено на Англия посръдна съвета, което се о- ствомь френската дипломациа. Една война срещу Абисиния колкото
Разтръбяване и надуване на п ъ р ш * уагЬхи. Единъ предчаква да вземе реше за форма.
л о п , за да се спаси Италия отъ обвинението, че е странание съ историческо знаняпадателка. Категоричниятъ отказъ на Англия
чдние, ще се състои Лондонъ 23.
(Ройтеръ) а Ьледъ това да се започднесъ следъ объдъ.
Отъ тукашнитгь
дипло преговори за уреждане
на
Тукъ се счита, че ита
лианската
дипломация се
стреми единствено да пе
чели време, за да има въ»
можность да увеличи ефек
тива на армията си въ
Източна Европа
Афрпка
следъ това ще пристжпи
къмъ военна
а к ц и я .
Затова именно помирителна
та акция на ОН се счита
като съвършенно пропаднала.

матически кржгове се уз
нава.че Мусолини,,
чрезъ
посргьдничествгото на френ
ската делегация,
напра1
вилъ опитъ да склони ан
глийското
правителство
да възприеме следното по
ложение:

конфликта,

Слоредъ предложението на
Мусолини, веднага следъ спи
на Дубровник* ГолЪмъ брой ранени
Вестниците предвиж
рането на дъждовете, Ита
да
тъ, че съветътъ на
Бтълградь 24.
„Полити
лия требвало да предприеме
ка" съобщава отъ Дубров ОН нЪма да отиЪе. тол
внезапно голъма офанзива
никъ, че тамъ вчера еж кова далечъ въотстжпсрещу Абисиния, по посока
станали по улицитгь фор китъ.си, както комите
иъмъ Адуа.
мени
сражения
между та на петте. Затова на
Следъ като напредне
— Да се позволи
на
враждуващи лагери
разни- положението се гледа
около
стотина километ
Италия една война срещу
найпеснмистично.
тгь парти.
ра
и
стигне
до подно
Абисания само за форма,
Помирителната акция на 011
Трима души еж били тежжието на планиниг|Ь отно ранени. Мнозина еж били а пропаднала напълно н окон
въдъ R ду а, Мусолини
* .
отнесени въ болницата. Жан чателно.
ще се обяви за задово^
Дори и онези, които поло Абисиния ще оттегли войските си
дармерията се намесила и
ленъ отъ тоя воененъ
за
жиха най-големи усилия за отъ границитгь, за да отстрани предлога на Италия
пръснала тълпата.
усггБХЪ, а въ това вре
мнимо
нападение
Всички заведения вь града помирение, изглежда вече приме италианската преса
зиаватъ чене може да се Ядисъ Я б е б а 24. Тукъ се ROTO д е с е с л е д в а л и ; ще има грижата до пред
еж
затворени.
П о н а с т о я щ е м ъ се изработ
с м е т о т ъ като неприемливи пред нията на ОН.
отиде подалечъ.
t
стави тоя усггвхъ въ<
ва в ъ общината протрамата
на Италия в ъ отго„Пти паризиенъ* пише:, ложенията
В ъ случай на италиан колкото се може пожи
з а постройка и експлоатация
о р ъ на препоржкит-в на пет!О п §довертение — Помирителната з а д а ч а к а вчленния
на к у р о р т е н ъ хотелъ пансионъ
ско нападение, Абисиния ви цветове. .-.":.
^v::x
комитетъ.
V
Помолени сме да . опровер- ОН тр*бва да се счита като
щ
е
измести
на
първо
вре
Абисиния ще
отхвърли
Мусоливи преллагалъ вед^
г а е м ъ съобщението
на в. п р и в ъ р ш е н а .
>«Варненска п о щ а " , в ъ броя й
на терш ме войските си далечъ нага следъ :^ова да- започне;
Предвижда се, че сега съве установяването
отъ 21 т. м. озаглавено „Пови- т ъ т ъ на ОН в ъ днешното
и ториални
връзки
меж^ о т ъ границите, за да до ореговори за нирно •разреша*:
Конисията заминала днесъ.
к а н ъ о т ъ Варна
английски следобтздно. заседание щ е при
Италиан каже доброто си желание, ване на конфликта като обекато неотговарящо стжпи к ъ м ъ п р е п о р ж к и т ^ , ко ду Еритрея и
безъ обаче това да значи, щавалъ дори да бжде ро-р|София 24 Комисията по по параходъ",
Сомалия.
на истинатаито се налагатъ в ъ тоя момент ска
*

•

т\ <тшш

кунка на нови параходи за
бъ^арското параходно д-во
з а ф а в а днесъ за чужбина.
*3?;ро на комисията е нка
а капитанъ I рангъ Ва/'ечковъ.

О т ъ направената на офици и предвидени в ъ чл. 15, елин.
ално м е с т о справка се океза 4 о т ъ пакт на О Н .
че английските т ъ р г о в с к и , па
Следъ това съветътъ
раходи в ъ о б щ е не еж получа
нъма
да продължи засе
вали никаква заповЪдь з а в р ъ 
щ а н е в ъ Англия и rfe продъл- данията-си, но нвма да
ж а в а т ъ своит-fe редовни рейси. приключи и сесията си. !

П 9 0 Ш 1 '^„Потайностите на принцъ Кврла"
6%ше решенъ да мине реката съ помощьта на
трзи селъ.
" Салътъ биде развързанъ отъ бръта.
Карлъ и войницитъ' се покачиха въ него и
после започнаха минаването на рЪката.
Надъ него се виждаха стари и дебели дър
вета, които стърчаха надъ,: бързотечната вода като
страшни гиганти.
Пейзажа. бЪше чуденъ, дивъ и романтиченъ.
Тукътамъ. надъ. водата-стърчаха голЪми ска
ли, о които тя се блъскаше съ дивъ плясъкъ.
До средата на р-вката салътъ вървеше благо
получно и безъ никакво приключение, но въ сама
та *среда той попадна въ единъ водовъртежъ; кой.
то силно и непрекъснато въртеше водата и войни
ците вече не можаха да управляватъ състоящия
се отъ вързани едно до друго дървета салъ.
Въ борбата съ водовъртежа,-те изгубиха ло
патите и внезапно силното течение повлече салътъ
и го блъсна съ такава.сила о стърчащия надъ во
дата камъкъ, щото въжвта съ които 6txa вързани
дт.пвятата съ тресъкъ се скъсаха.
\ Се въ същия моментъ, когато се случи това
шно сблъскване и дърветата се разпръснаха»
1Ъ викаше на стоящите около него исплашени
зтреперени войници да се * спасяввтъ върху
liKa.
Викътъ му обаче биде заглушенъ.
Бързия и буенъ водовъртежъ вълните на ко.„.•~ т>есно се удряха о скалата и се пръскаха на
високо, вкаменени за една секунда Карлъ и вой
ниците му.
Съ адски шумъ. като светътъ се сгромоляс
ваше, изпраща.ха дърветата върху скалата, но мо
ментално пакъ вълните съ дивъ плясъкъ ги тлас
каха къмъ водовъртежа,
Часть отъ дърветата бЪха застанали до едно
М-БСТО на скалата и войниците се трудяха да достигнатъ тия дървета.
Но да се доближи некои до тукъ не бЬше

Тя също така нп>ма да
приеме da се разоржжи.
С ъ в е т ъ т ъ , к о и т о за с е
дава в ь Д в о р е ц а на им
ператора, п о т в ъ р д и ре
щ е н и е т о на. правителсг г
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че тя н^ма да се защитава
впоследствие.
Припомня се. аъ. връзка, съ
това, че императорътъ е
«ечезаповгьдалъ; да се оттеглятъ всички,войски отъ
непосргьдствената-близост
на италианскитгъ
граници,
за да се отстрани предлога
за едно мнимо предизвика
телство.
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лесна работа, защото щомъ вълните се удр-fexa
въ камъка, веднага се връщаха назадъ, като
отблъсваха и хората.
Първия, който се избави като сполучи да, се
метне върху скалата б-вще Карлъ.
Той после помагаше колкото му беше въз
можно, на ВОЙНИЦИТЕ, за- да се покачатъ и те
върху скалата и едва следъ' голъми затруднения
всичките десеть войници сполучиха да се пока
териха и те при Карлв.
Нещастния животъ на Кврла и на войниците
му, следъ голъма и тежка опасность беше се
спасилъ — но въ какво положение се намираха
тв(Тамъ1
-'.По какъвъ начинъ биха могли те да се изба*
вятъ отъ тая скала, върху която едва можеха да
се движатъ?
При всичко, че палящето слънце бъше изсу
шило съвършено мокрите имъ дрехи, обаче оста
налите имъ провизии и часть отъ оржжието имъ
бьха пропаднали.
Сега тв въ недоумение и лишени отъ всека
възможность да се избавятъ, ceotxa върху заоби
колената отъ вода скала, безъ да могатъ да я
напуснатъ и да стигнатъ до отсрещния брвгъ.
X

Хитростьта на Пероке
Следъ като Пероке получи о т ъ Венсана зна
чителната сума тридесеть хиляди лева, г а к ъ з а е
първото си величие и както по н а п р е д ъ у п р а ж 
няваше г о л е м о влияние върху госпожа Б е р и .
— Най сетне дължни сме да признаемъ го
л е м и т е способности на твоя нотариусъ, Люсеине,
каза тя, той е изкусенъ ч о в в к ъ . Па к о й б и дав а л ъ постоянно толкова пари на Пероке, а к о той
действително не би ги заслужеволъ.
— Той има сношения с ъ голвми хора, м а й к о ,
каза Люсиена с ъ лукава усмивка.
,»"„•'"

Ще;се портатъ
новиаеррп
лани, разрушители и подвод
ници
'.'
Ятина 34. (Хавасъ) Върховниятъ съветъ на народната от
брана презъ последните неколко дни има редица заседания,
на които е взелъ извънредно
важни решения, които се държатъ въ най-дълбока тайна.
На тия заседания еж приежтетвували
м-ритЪ на
войната, марината,, бъздуплаването, фииансит-Б, на
външниае работи, а с ъ щ о
така и началниците на
щабовете на армията ма
рината и бъздухоплаввнето.
Отъ осведоменъ изтокникъ се узнава,
че съве
тътъ е решилъ всички въо
ръжени сили
даузеличатъ
запаситгъ си отъ военни
материали.
Решено е да се поржчатъ
нови 75 аероплана, неколко
нови разрушители, сжщо и
неколко подводници.
Н Срокътъ за доставката ще
бжде на 12 месеца, както се
е сметало първоначално, а
само три месеца.
^Разпущането на подле:**Цщите на
уволнение
се отлагаха за
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За да успее плана му Мусолини възнамЬрявалъ да изпо
лзва като предполагаемо нЬкое
абисинског >наиадение^; воккрай границата, за &ц се спа*
си вънкашностьта, така щото
ОН да не бжде принудена д |
ежди Италия като нападател-.

Тоя плащ на Мусрлщ
ни показва че той тър*
синашкъ,1да^пасшаал^^
щението си и да оправ
дае милиардитгъ, израз*
ход вани бо сега по из?
пращането на армията
въ Източна Африка. Ч
Отгоеорътъ на Англия на
това предложение е Оилъ:
единъ иатегоричвнъ отказъК
Англпйскйтп,
диплома
ти
знаятъпредварщещог,
споредъ признанията^
на
самия Мусолини,-че
Ита
лия иска да завок)ва Аби
синия съ груба сила. Сле
дователно,
Италия
още
отъ сега да се счита,
че
е нарушила пакта на OHj
тъй като е подготвила
в$
най-голгьми
подробности
плана на нападението
си>
срещу единъ членъ на ОН*
По тия съображения Ан«
глия е започнала вече да
прилага предпазнитъ симЪрии срещу Италия.

ШЕ1Е В Н П Л Ш
неопределено време, за да,
имъ се осигури една от.
лична военна подготовка^

