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Преди бО години
20 апралъ 1886 година
НЮЙОРКЪ.— Въ всички по-важ
ни индустриални центрове въ стра
ната владее гол*мо възбуждение
пср*дь работниците, които искатъ
намаление на работния день на
8 чам.
Духовете на работничеството ек
възбуденгоще повече отъ обстоя
телството, че нъчюи отделни рабо
тодатели ся възприели вече това
искане, докато поголъмата часть отъ

Година XXlV-та — брой 3972

*мМх&

АРНЕНСКИ

индустриалците упорстватъ.
Работническите организации зап
лашван, съ генерална стачка.
Най силно е движението въ Чи
каго, кядето гнамадни тълпи ра
ботници всеки день кръстосват*
улиците и заплашват* съ буйства.
Тъй като в вдтит&^&изпрашш
войски въ подкршбнР%ол^ата,
това още поа#а^аздтвкч'рШ
циците и сЩбсгвув^с>> опасе!
отъ кървав^сттЛкдйен'^ \ • «
ввввярввввввввяввЯваа
"•ь:

м и й е въ
•ля
бюра апти» ш Мгошш
mmim ш или м нглшм ШЩИ И ПИ ПМШ лвдп

-тлшшшттВаршава 5, Близкиятъ до
полското М.во на външни.
тп> работи в. „Часъ* въ Лроучяшияята еж вече привършете н се търеят-ь неебхед*мпгЬ срЪдства. Възможно е на осяденитгъ отъ еждилищаеданъ отъ последнитгь си строажътъ да почне още презъ тоя строитвявнъ сезомъ. Ще се стваятъ сгради п въ — тгъ въ връзка съ изборната
и въ цЪпптв пвовкмцмя. Идня отъ първит* сгрвди ще бждв^ъ за настаняваме
броеве се занимава обшар. столиците,
борба
на гръдобопи*. М-рътъ иа благоустройството въ скоро време ще внесе въ Мки.
но съ еждбата на Малкото
съветъ докладъ по въпроса за постройката нв сгради, необходнкн въ
Бгьлградъ 4. Днесъ бп об
съглашение.
борбата противъ туберкулозата
народват
единъ
кралски
Между другото, въ въпрос- София 5. М-рьтъ да Благоус продължително време.
ефикасни мерки.
указъ, съ който се амниЗ а п р е д п о ч и т а н е щ е стиратъ всички лица, оежнота статия се казва:
тройството Никола Иотовъ заТвърде е възможно строео е поотроятъ
— Татулеску отложи кон. питанъ върху проучванията, жътъ на сградипаь%да започ бп ож-диек о нда
о м и ч е с к и огради дени отъ еждилищата въ
ференцията на Малкото които се прввятъ вь връзка съ не още презъ тоя строите- но по-гольми,
съ
предизборната
з а да мо връзка
съглашение и отиде въ въпроса за постройката на ленъ сезонъ. Съ това ще се об ж е да поберат-ь колкото борба.
Парижъ, съ цель да се сгради за всички държавни лекчи твърде MHcto безрабо ое м о ж е повече болни.
По-раншната
амнистия
Въ окоро в р е м е а з ъ засегна само лицата, ос ai
съвещава съ френските пра учреждения, заяви:
тицата въ столицата и про ще
изработя специално
вителствени среди.
отъ
полицейските
по тоя въпросъ единъ de ни
— Проучванията по тоя тъй винцията
Никакъ не е за чудене, че •вженъ въпросъ еж вече фи- Най напредъ ще се пристж- о б ш и р е н ъ докладъ и щ е органи за сжщитп, деяния.
представя на М и н . съ Амнистирането на всички ли
Титулеску остана съвсенъ без- вършени и азъ направихъ един пи къмъ построяването на най го
ветъ.
необходимите
държавни
сгра
ца, оеждени отъ еждилищата
помощенъ. Безъ да се смета докладъ по него предъ Мин. ди, за които еж вече изготве М р ъ Й о т о в ъ д о б а в и :
за простжпки въ връзка съ
съветъ.
като преувеличение, бн могло
— Изработениятъ
зако- предизборната борба, беше ед
ни необходимите планове.
временното но отъ важните искания на
да се каже, че по-нататъшно Касае се за постройката на СмЪтамъ, че едни отъ пър нопроектъ за
за всички държавни у- вите сгради, които, ще требва настаняване
на
безработ опозицията за омиротворението съществувание на Малкото сгради
чреждения, както въ София, да се построитъ, cfc специал ните на работа
има за то на страната.
съглашение е поставено въ така и въ провинцията.
ните сгради за настаняване цель да съсере въ едно и да
опасность, защото Югославия Средствата, необходими за на грждоболни, тъй като ту оеданакви и съобрази всич Правителството е решило ко
ренно да измени закона за съ
за напредъ не ще проявява тая цель, вече се търсятъ и беркулозата у насъ е взела ки досегашни разпоредби за бранията
и. за печата. По тоя
на безработ начинъ ще се даде възможкъмъ него същия интересъ, азъ се надевамъ, че те ще твърде големи размери и се настаняване
бжпятъ нвм-Ьр^ни въ рдно не н»лтв ца ГР взематъ бързи и ните на работа.
както до сега.
ность на вестниците да обежжСледъ падането на кабинета
Иевтичъ, политическото поло
жение въ Югославия напълно
се'измени, а ако Белградъ уреди отношенията си съ Унга
рия и Италия, то Югославия не
би имала никакъвъ интересъ
да остане въ Малкото съгла
шение..'

ариъ ш при mm аз

СамообЪсилъ се

датъ открито всички
вени въпроси.

общест

отъ п р и е м а н е т о мли отхвърлянето на з а к р н о п р е
поради дългогодишна язва въ стомаха
е к т а з а плебиоцита.
„
Назанлъкъ 5. ^ Вчера къмъ отъ Народното събрание ще се из
Атина 4).' Въ днешното- засе се изказа за^мокерхлята.*
5 часа следъ обпдъ
сесамопрати въ Народния музей
Представительтъ
въ
Гърция
дание на парламента м-ръ
обгъси
въ
желпзарницата
София 5. Въ голямата зала
председательтъ Цалдарисъ из на бившия гръцки краль Геор си Антонъ Аралаковъ,
50
ложи правителствената прог ги II — ген. Метаксасъ. обна годишенъ, жавущъ на ул. на Народното събрание се на
родва въ вестниците
едно
мира окачена една голема ико
рама.
Маладинови.,
на, работена презъ 1900 годи
Разбира се, не може да Спирайки се на въпроса за съобщение, спорецъ което не Бр,
Отъ нпколко години на- на въ българския Зографски
билъ в-вренъ слухътъ, какво
се предполага, не Малко режима, Цалдарисъ заяви:
отъ мънестиръ, въ Се. гора и по
завръщането си на пре самъ той страдалъ.
то съглашение ще преста — Правителството обеща на следъ
язва въ стомаха, която от дарена на Народното събра
стола,
бившиятъ
краль
щЪлъ
не да съществува въ день- народа единъ плебесцитъ, за да иска обезщетение за вре извесно време насамъ му ние отъ братята монаси.
ими
два, обачеБенешъи 7йту> да може да се изкаже по въп мето, презъ което се намиралъ причинявала нетърп
Целата икона е отъ дърво
за режима.
болки.
въ чужби^в.
и представлява едно редко
леску ще тргьбва да съз- роса
Правителството
държи
творение на резбарското изку
наятъ че тгьхната поли на думата си. То вече вне
ство.
тика ще тргьбва да се на се въ камарата
законопро
М-вото на просветата, въ
годи къмъ изискванията екта за тоя плебисцитъ.
Граналчата сензация въ Гърция. Вчерашното претъргване вь дома на желанието си да бжде запа
прави
на новото европейско вре- Чрезъ плебасцита
зено това художествено тво
министра. М-рътъ лично разоредълялъ контрабандата
телството ще иска да уз
Атина 4. Извънредно голема зани и осуетявали работата на рение, иска тая иксна да бж
ЛЕс<...
нае народътъ за една пар
де предадена на
Народния
Полша отъ своя страна ламентарна оетблика ли е, сензация предизвика въ цяла следствените власти.
музей,
М-рътъ
на
Финансите
се
випроявява къмъ Малкото съ или за една констатуцион- та страна арестуването на м-ра делъ принуденъ най после да За целъта е изпратенъ въ
на Обществените работи, кой
глашение до толкова инте на монархия.
издаде нареждане да се запо Двореца съответния указъ.
ще бжде то е билъ зам-всенъ въ една чне едно най строго разслед
ресъ, qo колкото тя е въ Плебисцитътъ
гол-вма
афера
пр
контрабансвободенъ.
ване, безъ да се държи смет
договорни отношения съ Ро- напълно
Правителството
не ще диране на цигарени книжки; ка за никого, безъ да се пра
Съ
тая
афера
държавата
би
мъния.
въ Ф-ка „Тунджа" Ямболъ. Наме
прави въпросъ на
доверие
ла ощетена съ десятки милио ви изключение, дори за най рени 1,500 метра платъ въ дома
Требва да бжде изтъкнато, отъ приемането
или от
видните политически личности.
ни драхми.
обаче, че държането на Мал хвърлянето
на пазача.
на плебисцита.
Днесъ следъ объдъ органите на
Отъ известно време насамъ
кото съглашение къмъ Полша
Следъ това взе думата м-рът б и л о
Ямболъ
4. Вчера сутринь
забелязано,
че на полицията проникнаха въ дома на
е бнло твърде недружелюбно »на войната ген. Кондилисъ и
директорътъ
на
тъкачна
министра
на
Обществените
работи,
много мЪста въ страната селя
„Тунджа"
е
ните пушели сь контрабанди* тъкмо въ момента когато тамъ се та фабрика
получилъ
анонимно
писмо,
намирали големъ брой контрабан
рани цигарени книжки.
въ което му
съобщаватъ,
евреинъ въ София. Заплашителното
писмо.
Клопката.
Всички усилия на полицей дисти на цигаревя книжки.
че
неговиятъ
най-впренъ
Когато полицията влезла въ
София 5. Завчера Ниеимъ нага забързалъ съ него къмъ ските власти да заловятъ ви
пазачъ
Илия
Г.
Тачевъ
сис
кжщата,
тяг
заварила
министра
Бенбасатъ, златарь, на улица изхода, обаче билъ посрещ- новните/ оставали напраздни,
тематично
е
задигалъ
пла
Дринъ, получипъ едно запла натъ отъ двама тайни ПОЛИ тъй като винаги се намесвали лично да разпределя цигаре тове отъ
фабриката.
високостоящи личности-парти- ните книжки между разните
шително писмо, съ заповЪдь ЦИИ и врестузанъ.
Директорътъ,
следъ получаване
си
агенти
контрабандисти.
Пра разпита оказало
се,
да остави на касата на кафе
то
на
писмото,
натоварилъ
единъ
Кжщата на министра била
терористъ
не „Охридъ" единъ пликъ съ че страшниятъ
Дсвой
чиновникъ,
който
съ
полицай
цгьлъ
складъ
на
цигарени'
5TJ00 лева. Пликътъ требвало е стариятъ познайникъ ни Безсилието на ОН ще стане безспорно
и общ. агентъ отиватъ въ дома на
Давидъ
Леонъ
да бжде надписанъ до Мицо полицията
Лондонъ 5. яНюзъ крониклъ* книжки.
пазача
и извършватъ обискъ. Тамъ
При това положение
сканЛеви, 31 годишенъ отъ Co обнародва една статия на
Николовъ.
наииратъ
надъ 1,500 метро платове.
Бенбасатъ билъ предупре фия който билъ вече из- Вгрнонъ Бартленъ, въ която далътъ станалъ вече публиПазачътъ
живее на ул. ,Св.
ченъ и арестуването на ми
денъ, че ако не направи това» търпгълъ едно наказание за се казва:
Никола", много добре обзавенистра
станало
неизбгьжно.
опитъ
да
изнуди
по
тоя
наго очаква смърть.
— По всичко изглежда, че Ита
денъ. Това правело впечатле
Мистериозното писмо носе чинъ други търговци.
лия ще започне една завоевателна JIondJHb 3. Английското пра ние на всички, но никой не
ло подписъ «Организацията".
война срещу Абисиния.
вителство въ днешното си засе смеялъ да обади това.
Златарьтъ не се изплашилъ,
дание се занима най-вече сь въп Кражбите еж извършени отъ
Въ
такъвъ
случай
при,
сега
е предупредилъ полицията. По Парижь'3. Предъ изпълнителния
роса за атало-абисинская кон- склада на фабриката, дето има
шното
положение
въ
Европа,
флинтъ а посещенията на лордъ стока за повече отъ 30 милио
нейните съвети, той оставилъ комитетъ на радикалъ социалисти
въ кафене «Охридъ" единъ ческата партия Ерио прочете еднаОН ще се задоволи само съ Идънъ въ Парижъ и Римъ.
едно платонтеско
оежжоане Идъвъ направя подробно изложение на лева.
въ която подчшртава
пликъ, въ който поставилъ не- декларация,
необходимостьта да се правятъ на войната и не ще вземе ни предъ колегнтъ си по разговорггБ сн съ Споредъ признанията на
крадец» той вършипъ краж*
колко изрезки отъ вестници. икономии. Едновременно съ това,
i Иусоднаи.
какви мгърки срещу
Ималия. Лавалъ
отъ 3 — 4 годинни, а билъ
Лнглийското правителство се на би
Не много следъ това предъ той осяди приготовленията аа на
Германия, при това положе мира въ постояненъ досегь съ иааан-ь отъ 5 годния.
касата се явилъ единъ мла- силия,
сжщо така загатна, че не ние, не ще пожелае да се вър Парижъ, тъй като желае да работи
дежъ И запитилъ не е ли ос- щеЕрио
за софий
колкото е възможно въ пълне
поиска подновяване на мандата
с к и веоттавенъ единъ пликъ за МицоА си като председатели на партията. не въ единъ международенъ съгласие съ Франция по въпроса
н и ц и ое приематъ в-ь аНиколовъ. Пликътъ му билъ" 'предъ конгреса презъ идния м. ок институтъ, който не защитава за итало-абисинския конфликтъ.
слабнгк срещи силните.
г в н ц и я .Стрела*—Варна.
предаденъ и младежътъ вед тотврий.

Голямата икона

№шв « с т ш шшбавщтъ ва

Разкрита кражба

ЕДИНЪ СТРАШЕНЪ ТЕРОРИСТЪ

ОП и войма срещу Абисиаия

Вий реши

Op. 2

mm пи mm. OIL РИ Ж

№

.Варненски новини

iiiieitnn щшшт у-к

На улица „Опълченска" въ ки кости на 2 чгр?па — на Варненското музикална у щ е
съседство съ известната наход възрастенъ човЪкъ и дете. сжщеструва отъ 1922 год, l o
ка на мраморния релефъ съ Ориентиране на гробовете югъ се създаде отъ група учители
надписъ, съобщена в ъ в . «Вар — северъ. При скелетите на по музика,-зада попълни една
ненски Новини" отъ 13 юний мерено глиненъ еждъ съ 2 празнота въ духовния животъ
т. г. се откриха още два гро дръжки 25 см. нмсокъ отъ на младежьта и да пресече
ба Скелетите лежатъ напра червена глина работенъ и пжтя на самозвани музиканти
во въ земята, оградени съ не една златна обица въ форма да предаватъ уроци по музика
делени камъни. Надъ костите на неправилна халка — груба безъ всекакъвъ педагогиченъ
похватъ и оторизация. Учили
поставени по една керемида направа.
Изглежда, че усилената бла щето а утвърдено съ заповедь
60 — 45 см. (имбрицесъ). По
направениятъ огледъ на чере гоустройствена работа по ули № 4791 отъ 4 октомврий 1922
пите заключава се, че rfe еж ЦИГБ въ града допринася пол год., е въ последствие му е
на мжже. Характерна е дебе- за и на науката. Геологътъ, признато правото на средно
линьта на черепните кости, напр. ще види устройството и с ециално у-ще съ заповедь
достигаща до 9 м. м.; въ теме състава на земните пластове, 9643 отъ 3 мартъ 1932 год.
то. Подъ мраморния релефъ на терена върху който лежи При много несгодни условия
се намериха кости на дете. градътъ, чрезъ намерените ар- това у-ще проежществува вече
Понеже трите еж погребани хеологични материали п о д ъ 13 години, благодарение на
на една линия, допуща се, че земята. Но требва бдителность упорития трудъ на преподава
релефътъ съ .Погребално уго отъ надзорниците и добросъ телите и скромната подкрепа
щение" отъ 4 вЪкъ пр. Хрис вестность отъ страна на работ на гражданството.
та не е предназначенъ за дет ниците за възможно най-доб ... На 8. 9 и 10 т. м. еж годи
ския гробъ. Релефътъ е упот- рото изваждане' и запазване шните изпити на учениците.
ребенъ въ този некрополъ най- находките. Тукъ невниманието Една годишна продукция ще
малко петъ столетия по-късно, докарва повреди и непопра се предаде чрезъ радио-Варна.
Записването на учениците
отъ когато еж вероятно гро вими загуби, особенно за цен
ни материали. Находките нека ще стане презъ втората поло
бовегЬ.
Другь гробъ се откри на се сьобщзватъ нззабавно въ вина на месецъ септемврий, за
ул. .Македония". Следите еж тукашния археологиченъ му което ще се съобщи допълни
една челюсть, принадлежаща зей. Нзй-много ще бждатъ пс- телно. Преподавателския перна жена или юноша и една лезни членовете на дружест сонзлъ е следния: Лл. Кръссчупена стъкленица съ тънка вото въ тази работа. Препо- тевъ — дирекгоръ, Л. Соке
ржчително е, щото те да бж рова, Ив. Стоимоновъ, Д. Млашийка (лакримагоръ).
Подобна стъкленица добре датъ по любознателни и да не деновъ При по-добри условия
запазена е намерена при гро изпущзтъ случай да напомнятъ училището ще се раззие до
бовете до Пожарната комвда, съ некопко убедителни думи сгепень на пълно средно у ще
за които оповестихме пакъ въ ззнятите по улиците работни съ удвоенъ персоналъ. Поже
в. «Варненски Новини* отъ 26 ци, какво т е требва да напра- лаваме имъ успехъ.
априлъ т. г. Стъкленицата би вятъ, когато попвднатъ на ста
ла запазена въ Домакинството ринни находки. Прочемъ тоза
Книжарница ЬЛЪСКОВЪ
на Пожарната команда, дето би направило честь и на все
• Варна
ки просветенъ гражцанинъ при
се загубила.
всеки
удобенъ
случай
да
бжУчительтъ Хр. К-въ ми съоб
г. г. курортисти, използу
вайте приятното съ по
щи. че преди няколко дни се де полезенъ градския археоло
лезното, почивайте и
копало въ двора му за основи гиченъ музей..
на нова постройка. На 2 м.
Пикала Стателовъ 5
ЧЕТЕТЕ 12761-2
дълбочина еж открили човеш
чл. археолог, п-во

MMIiVTSr*

К А К В О ДА
КАЖЕМЪ ЗА

стаи, антре, кухня и маза, на
ул. „Генералъ Манзей № 35
Провадия. Справка Вълкчнъ
Илиевъ, Провадия
1-2805 5

3S72

„flporpec-w"Милединова" № 24

Има на разпожение въ голгьмо количество:

Млеко овче
Мле»ко
к р а в е
МлЬко Оиволоко и к и о е л о
С и р е н е
М а с л о npfeOHO т о п е н о
Маоло првоно к р а в е ш к о
М а о л о пр-Ьоно оелоко
К а й м а к ъ во-Ьки д е н ь преоенъ.
1-2803-3
ОТЪ КООПЕРАЦИЯТА

И
УПРАВЛЕНИЕТО НА

МАКЕДОНИЯ

га

Ж
••
пя
Hi
tag
н

ул. Русе 33. до градската градина
Съобщава на многобройната си клиентела, чехотела а на ново ремонтиран*., с ъ о б р а з ц о в а чмстота, строго ф в м и л я р е н ъ и с е говори на чужди
еаяци. Цени намалени:
О Т Ъ 20 д о 26 Л Е В А Н А Л Е Г Л О
за ло дълго време по споразумение

1-2801-5

Отъ управлението
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Д р у ж е с т в р „ М и л о о е р д и е " —Варна

©явление
Въ допълнение на обявлението № 176. публикувано въ
Държавенъ вестникъ брой 139 отъ 25 юний 1935 гедина и
поправката обявена въ държавенъ вестникъ брой 142 отъ
28 юний 1935 год. обявява се на ингересующите се, че на
11 юлий въ тържната запа на Варненското Данъчно Управ
ление. ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за от.
даване на предприемачъ пристройката къмъ зданието на
приюта на д-ао „Милосердие", въ гр. Варна.
Документите и офертите се приематъ отъ 9 до 10 чай
преди об-Бцъ.
Приблизителната стойность на предприятието е 900,000
лева.
Залогъть за правоучастие въ търга е 5 на сто — 45,000
лева представенъ въ банково удостоверение.
Законътъ за БОП е задължителенъ за конкурентите.
Всички разноски за публикации» гербъ, данъци и пр.
еж за сметка на предприемача.
Поемнит% условия, плановете и сметките могатъ да се
пидятъ всеки приежтегвенъ день и часъ въ канцеларията не
Дружеството.

Отъ

настоятелството.

В£2

Сензация з а к у р о р т н а Варна!

честни шми шия S

съ 5 0 на сто намаление
при

Има ли нужда да пркбавимъ повече отъ онова,
което най-добре българската п о е т е с а каза:

За к р а с о т а т а на onrb-ra
е Б о г ъ ж е н а т а далъ,
аа и а а е о т а т а на т е м а т а
п у А р а „П Д Е А Я Ъ "
Най-ценното п р е и м у щ е с т в о н а пудра
„ИДЕАЛЪ", е е о т е с т в е н о с т ь т а , к о я т о

тя п р и д а в а на л и ц е т о .

Едно идеално допълнение къмъ
.ИДЕАЛЪН еж

пубра

мити i ши и ши
„ И Д Е А Л Ъ«

ттитШ оритеш «а Ш Штъ

ез

2

(ул. Русе, № 13, срещу хотель
Ню-йоркъ)
съобщава на многобройните си варненски клиенти,
както и на всички летовници и гости, че е взела
голямата инициатива да открие, свой клонъ въ
превъзходно обзаведената

HI
„Царь Борисъ"

16. 1р\

Достатъчно е доказано

че и безъ реклама

ВИЛА КАЧЕВЪ

ПШ.ШУ"

©

на

Михаилъ Първановъ
подъ Военния клубъ

ПРОДАВА

най-ЕВТИНО

галантерия й трикотажъ

1-30

Фрнзьооскв салонъ »севилля«
намали чувствително цената на
електрическото
дълготрайно
кждреяе. Проверете/

самиягь той машина, сжщо като че ли страш
на та горещина му беше изсушила мозъка
делението на котлите беше просто нетърпи съвършенно.
ма и напомняше на Дантеаия адъ.
По тоя начинъ се изминаха първиятъ и
вториятъ
день. Билъ Газонъ направи опитъ
ГЛПВгЛ 23.
да се съвземе. Не можеше твка да продъл
жава до безкрай, а требваше д а ; види по
Престжплението въ парахода
какъвт* начинъ ще може да изпълни зада
По лицето на Билъ Газонъ течаха цели чата си.
потоци поть и прахътъ отъ каменните вжгОще не беше издирилъ коя е девойката, а
лища се полепвай е по кожата му.
параходътъ скоро щеше да стигне до место
Всеки моментъ му се струваше, че ще му назначението си. Тогава девойката щ е ш е да
се пречупи гръбнакъгь но стискаше зжби и изчезне заедно съ похитителя си въ чравунетърпение. Съ последно напрягане на всички ка на големия градъ, а т й щ е ш е да остане
сили продължаваше да хвърля вжглища въ съ праздни ржце. Това щеше да означава, че
разпаленото гърло на желъзното чудовище, съвършено напраздно се беше изложилъ на
което беше просто ненаситно.
такива страшни опасности въ този параходъ.
Наистина, тукъ около парните котли беше Ето защо требваше незабавно да пристжпи
къмъ действие.
сжщински адъ.
Часовете изминаваха единъ следъ другь.
Щомъ се намери идния пжть, отново подъ
Билъ Газонъ не си правеше трудъ да ги душа, изми се малко по-основно отъ други
брои. Каква полза?
пжть, облече се, отпочина си и излезе на па
Когато му идваше редътъ да се смени, лубатапъхаше се подъ душа, измиваше се добре,
На носа имаше едно ограничено простран
преобличаше се и се запжтваше за кабината ство, запазено за обслугата. Напълни си дро
си. Тамъ той се тръшваше на легло, неспо- бовете съ чистъ морски въздухъ. Това бе
собенъ да се движи или да мисли съ бистъръ ше цела благодать за него.
мозъкъ.
Отъ това место можеше да обгърне съ
Пушеше тютюнъ, както и останалите му погледъ целвта палуба на пасажерите. Тия
другари по страдания, докато съньтъ ней-по- последните си отпочиваха върху платнени
Г""*
• • « - ш и н и
сле му затваряше клепачите. Чувстваше се
спъваеми столове и отъ тамъ наблюдаваха

(бул. Сливница, до Морската градина)
гдето ср-вдъ шепота на сенчести дървета, ще нам-врятъ презъ всЪко време отлично сготвени отъ
майсторъ специалистъ ястия, и то на минимални цени:

9
6

разни сугщ 3 ле., готвено отъ 4 до 8 лв.
най-много Печени отъ 8 до 10 ле. Встько
време екстра скара кебапче I лев-ь
Откриването ще стане най тържествено въ неделя
по обедъ на 7 юлий.
Оь почитание: съдържатель ГЕОРГИ КНПРОВЪ

играта на вълните. На техъ и презъ умъ не
имъ минаваше какъвъ адъ беше тамъ долу,
при парните котли.
Билъ Газонъ си плъзгаше погледа отъ пжт
никъ. Русата девойка я немаше никжде вър
ху палубата. Целата работа ставаше все позагадъчна. Кои беха тия.две непознати лица
и каква връзка иматъ' помежду си?
Разнесоха се нежни акорди на музика. Па
сажерите се отправиха за салона. Започна
ха танца.
Билъ Газонъ се промъкна внимателно къмъ
салона, защото искаше още презъ този ежщия день да се увери въ действителностьта
и то на всека цена.
Промъкна се внимателно по стълбата на
долу, премина покрай салона, отъ който ид
ваха звуците на музиката и скоро се намери
въ коридори, които се намиратъ првокласни
те кабини.
Смръщи вежди. Б е ш е стигналъ до тукъ,
обаче каква полза, щомъ не знаеше коя ка
бина заематъ търсените отъ него лица? Про
мъкна се като крадецъ покрай кабините,
безъ да смее да надникне въ никоя отъ техъ,
защото по нищо можеше да се познае дали
въ техъ има некой или не.
Въ края на коридора се спря в ъ недоуме
iние
mnw и
л не
I
знаеше какво по нататъкъ да предприеме

9
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.Варненски новини"

ивюя

Гермк^иия трЪскаво с е готв§а

Стр. 3

ктъ Градската градина 5 часа
сл. об. Манифестацията ще за
върши въ Морската градина
гдето въ Морското казино ще
се сервира на малките коопе
рвтори сладки.
1—3.
Ония Варненски граждани,
които още не еж декларира
ли кучетата си въ Ветеринар
ното отделение, да побързатъ
да ги деклариратъ най-късно
до 20 юлий т. год. Ония граж
дани, които не искатъ да пла
щате такса 100 лв., могатъ да
ги докарать въ отделението
за отравяне. Следъ 20 юлий т.
г. ще се предприеме строга
ревизия и На всички стопани,
които не еж декларирали ку
четата си, ще имъ се съставятъ актове за глобяване отъ
200 до 1000 лева.
самостоятел
на, 5 стаи, 1
кухня и др. на ул. Лксаковъ
№ 15, (пазарния площадъзадъ
търговското училище) се дава
подъ наемъ.
Покаиватъ с е членкитЪ на дру Споразумение Янтоновъ, лозо-

извънредно в а ж н и о-ьвития. Наоелвнието онлв
но а а г р и ж в ж о . Г е н . Гьоринг-ь облЬчвнъ въ
I
диктатороки права
!
Берлинъ 5. Въ ц%ла Терма- всичко, което е въ връзка
Дружеството
на запасни
изключителни съ прилагането
н н я се взематъ
на новия ГБ офицери известява на чле
мйрки въ връзка съ въздуш законъ за
противовъздуш новете си, кон'0 притежаватъ
ната отбрана
ната
отбрани.
ордени , 3 а храбрость", да се
.Приложението на тия мерки
Никаква
речь въ връзка явятъ въ дружествената > кан
става толкова тръскаво и пла- съ въздушната отбрана
не целария, най-късно до 10 т.
номърно.чедава впечатлението, момее да бжде
произнесена м., за да дадатъ сведение за
какво Германия се готви за отъ когото и да било безъ степеньта на ордена си и д р .
предстоящи извънредно важни изричното
разрешение
на които еж необходими за из
събития*'
ген. Гьорингъ,
никакъвъ пращане въ М-вото на война
Правителството п р о к а р а филмъ не може да се про та за издаване удостоверения
единъ законъ, по силата на жектира,
никаква
фото за пжтуване по БДЖ съ на
който ВСЕКИ житель на стра графия не може да се об маление.
ната е задълженъда притежа народва
безъ негово позво
По случай международния кова Собствена претивогазова ление.
оперативенъ день варненски
маска.
Ген Гьорингъ забрани как те кооперативни сдружения
Въ областьта на Одеръ се вито и да било изложби въ устройватъ на 7 юли т. г. въ
правятъ много често противо- връзка съ въздушната про Морското кази о, ПЖБМО пуб
газови обучение, въ които на паганда.
лично събрание, на което ще
селението е задължено
да
Населението е силно загри се изнесе значението на праздучаствува, подъ страхъ на го- жено отъ всички тия бързи ника и мощьта на кооперация
лЪмн наказания.
мЪрки, които не му е позво та. Канятъ со всички коопера
Ген. Гьорингъ е облтченъ лено да ги разисква или кри тори ведно съ семействата си
вь абсолютни
права
за тикува.
както и всички граждани. 1 3

щ km wipi пит! п на шиш! зщп

жеството „Любовь к*мъ Родината", зовия р а з с а д н и к ъ . Тел. 202 1-0
да приежтетвуватъ на откриването
на детското игрище, което ще бжде
но не и тия на жилищата. Относно наемигЬ въ провинцията, ще реши на 7 т. м. неделя 11 часа пр. обЪдъ
Министерския сьветъ.
ванилия, лешниковъ, кайсии
Покаиватъ се децата съ роди
телите си да приежтетвуватъ на от
София 5, М-рътъ на правовишни и лимоновъ.
На запитването:
криването на детското игрище въ
елдяето Карагьозовъ, запитан
въ С Л А Д К А Р Н И Ц А
— Само въ София ли ще се Морската градина, което ще бжде
въ връзка съ законопроекта за
на 7 т. м. въ 11 часа пр. обЪдъ.

„ПЙРИЖЪ"

и щандове въ панаира Варна
Подъ покровителството на
Варн. Търг. Инд. Камара, сгрупираните Варненските худож
ници, декоратори, и скулптори,
ще декориратъ павлионигв,
щандовете и рекламирагь фир
мите и техното производство
съ художествени плакати, лен
ти, картини, макети въ уреж
дания панаира отъ камарира
въ гр. Варна.
Всички желающи индустри
алци, занаятчии, фирми, фаб
рики, които искатъ да иматъ
художествено красивъ подре*
денъ щандъ или павилиони и
подходяща реклама да се отнесатъ до камарата при която
ще работятъ за панаира всич
ки художници-декоратори за
блескавото уреждане на па
наира.

Който изпрати 16 лева въ
гербови марки, най-късно до
15 юлий на адресъ: библиоте
ка „Българско
творчество",
ул. ,Веилецъ" № 22, София,
ще получи първия томъ отъ
съчиненията на Симеонъ Дановски,
лукзозно издаденъ,
хартия „Гериптъ". двойна ко
рица и съ портрета на автора.
Томъ I — Гладъ — романъ и
Омагьосат кржгъ — романъ.
320 страници.

регламентиране наемитп на нормнратъ наемите или въ цялата
На 6 юлий т. . въ ежбота ще
Д. Мариновъ, до хот Ноопъ
търгоескиттъ магазини, завестрана? — иинистрътъ отвърна:
има голЪма детска манифеста— Тоя въпросъ ще бжде разре- цияна варненските спестовници
дения а пр. заяви:
{*&
~ Върху тоя законопроект щенъ отъ Мин. сьветъ.
кооператорчета Сборенъ пунсе работи съвмгьстно съ Ми
нистерството на вжтрешнитгь работи.
Съ него ще се репламенти
ратъ само наемигв на търгов
ските заведения.
Наемите на жилищата не
| Л п и Л най-подир-ь с е ОТКРИ въ най-хубавата
ще бждатъ засегнати въ тоя
rvJ/IKIKI'M приятна часть на града МОРСКАТА ГРАДИНА
законопроектъ, тъй като е ус
Бр-ьонаро-Фрмзьорсния салон-ъ
тановено, че има достатъчно
свободни кжщи и законътъ за
търсенето и предлагането ще
извърши своето. Съ магазини
те не е така, обаче.
точно срещу главния входъ на градината

Пениш .,Пн

С в е д е н и е щ елита ш щат

господа
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„ЛУКСЪз"

Откритъ е презъ всеко време безъ никакво прекжеване, сжщо неделни дни.
Това е Направено отъ почитаемата управа, за да улеснява идващите случайни
ВАЖНИ- гости на града. По искането и изричната заповЪдь на Варн. гр. общ. управление

зошто .

еж. ангажирани първостепенни фризьорки, фризьори и бръснари, майсто-,
ри за господата, недостигаеми въ своето изкуство,
Р а б о т и с е в с и ч к о ' к а к в о т д с е ж е л а е от ъ» д а м 6 к о т о
о б щ е с т в . о ВЪ СВЪТА по фризьорството.
hаранфиловъ

МАГАЗИНЪ

с-у църквата Св. Никола
Варна, съобщаваме на
многобройните си клиен
ти и гости на Варне, че
пускаме само за реклама:
Всички тъкани съ
Н АМ А Л ЕН И Е:

ЦвЪтня на» отъ 110 лв. на 72 лв.
Спалня чаршаф! отъ 100 на 80 лв.
Оншкнря 11 дназ отъ ZQ на 16 де.
Борнун но
300 лв.
Ш11ШНИ ШПЛШИ.. 210 Л1.

Чеши» матвв Ш ш. шир.
отъ 69 на 42 JB.
Тъшнзефябпо 18 н 20 ip.
и много други на кон
курентни
цени. Вашъ
интересъ е

преди ВСБКВ

покупка да ни посетите.

А, Кой?

Не бомбастичните фрази

чистятъ
Не грамадните реклами

воядисватъ

Не парадиринията
гяадятъ всЪка д р е х е ( •
савомиитЪ предложанкя
на ателке

..-..ПРОГРЕСЪ"
6 Септемврий № 4, тел. 624
всички предпо{Читатъ магазинъ

защота ценатЪ и з о ва по
и в и т отъ другаде, кашт13 вшшвато i нкога нъма да бждете излъгани.
Посещенията не задъл
| жаватъ нъиъ покупна. |
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Потайностите на принцъ Карла"

Най-сетне тя сама не можеше да си обясни,
каква бъше тайната сила, която я тласкаше.къмъ
него.
Когато се доближи до ловджийския земъкъ,
тя се скри въ околностьта му и забелЪза, че Карлъ
не се намираше тамъ.
Но на спедуюшия день. тя пакъ дойде и сет
не почака доста дълго време, до като ВШГБ единъ
день, че Карлъ пакъ е пристигналъ въ ловджий
ския замъкъ наедно съ Гаспара.
Младия Карлъ, обаче, изглеждаше съвсемъ
измЪненъ.
Той постепенно седеше въ стаята, оттегленъ
отъ свъта.]
Той бЪше толкова сериозенъ и сдържанъ,
той седеше, като затворникъ въ стаята си и само
ръдко се появяваше на прозореца.
Тогава тая, която стоеше долу скрита го гле
даше радостно.
Тогава тя виждаше испълнено желанието си.
Тя любеше и ВСИЧКИТЕ Й мисли и желания се
отнасяха къмъ него.
Отъ скривалището си тя забелъза, че Гвспаръ
доведе два коня.
Тя седеше съвсемъ сгушена и гледаше съ
голвмо внимание.
Карлъ идеше отъ ловджийския замъкъ.
Той възседна коня си, за да отиде въ гората.
Загриженость и досада обладаваха душата му.
Какво му липсваше?
Любеше ли той друга некоя девойка?Мапката и тайнствената шпионка твърде доб
ре знаеше това.
Той любеше Габриела.
И Гаспаръ възседна коня си и последва гос
подаря си до гората.
Таласъма почувствува сега неубоздано жела
ние, да отиде само единъ пжть въ стаите на лов
джийския земъкъ. гдето обитаваше обичния му.
Нвщо го привличаше тамъ

Библиотека .Варненски новини"
Бриенъ поиска да се защити, обаче
ра се б-вше забилъ »ъ сърдцето му.

877
ханджа-

Бриенъ изпищя задавено и падна отъ мулето
си отъ ГГБСЪЧЛИВИЯ пжть.
Корсиканеца не се обърна и бърже замина,
като остави ханджара въ раната, и избъта презъ
мрачната маслинова гора.
Когато конника падна, мулето
местото си.

се спре

на

Нито единъ човъкъ не се виждаше въ окол
ностьта, който би се притекълъ на помощь на
Бриена, който лежеше въ предсмъртна агония.
Потъналото въ мракъ и мълчание шосе
б-вше пусто./
Стжпките на корсиканеца бърже се

отдале

чиха.
Бриенъ лежеше като мъртвецъ и не можеше
да се изправи.
. Кръвьта течеше отъ раната му и съзнанието
постепенно го напусна.
XXVII

Затаена любовь
Карлъ получи отъ доктора, който лъкуваше
Габриела, успокоителни уверения, че болката й
ще премине, безъ опасни последствия за здравето й.
Естествено, че тя требваше известно време да
лежи въ леглото си, обаче опастность за живота
й не съществуваше вече.
При всичко, че това известие б е ш е благотворенъ балзъмъ за сърдцето му, което трепере
ше за Габриела, срещата му обаче съ Доминика
бъше ново доказателство, че едно помирение е
почти невъзможно.
Сега требваше да търпи до като Габриела

Стр. 4

Ns 3972
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Правителството е ангажирано съ разрешаването на два гол*ми въпроса — за необходими данъчни облекчения и за създаването на една организирай!
сила. Само тогава ще се пристжпи къмъ изменението на конституцията.
София 5, Въ министерски*
съветъ продължаватъ проучва
нията относно необходимите
данъчни облекчения Създаде
нитЬ усповия поради кризата
и поради новите стопански
отношения, наложиха мъчно
изпълнение на задълженията
къмъ държавата.

ьлжения иТлш н я м я ш

I

Отлагане на вноскит*, въ случай на природни бедствия
Турската земпед-влека банка
до края на 1931 година.
Въ случай на лоша рекол
та, на природни бедствия:
или на други
непреодолими
причини, изплащането
на
ежегодната
вноска ще мо
же да бжде
отложена.

за да компенсира отсткпнитЪ й къмъ Италия.

Лондонъ 5. Повечето Идънъ и Макдоналдъ (са-Анкара 5, Преди да отиде
върху въ ваканция/ Народното събра
отъ въпроситпг, разгленътъ) наблегнаха
факта,
че
ако
Италия
би ние гласува единъ законъ,
дани въ камарита на
приела
това
{предложение,
предназначенъ да окаже найобщинитпз въ вчерашно
тогава то ще бжде внесе благотворно влияние върху
то
й
заседание
се
отна
Правителството
отдав.
но въ парламента за да мона се занимава съ този въп- сяха до предложението, гатъ по него незабавно да турското земледелско стопан
ство.
росъ. То цели да отстрани направено отъ лордъ
всичко, което ще попречи
за правилното развитие въ
бждаще на живота на дър
жавата.

Идънъ въ смисълъ да се
отстжпи едначастьот
Английска Сомалия на
Абисиния.

Правителството се занимава
и съ изработването на консти
туцията. Това не е лесна ра
бота и еж необходими редица
за миръ н приятелство чрезъ Цър
обстойни проучвания.
квата заседава
Голямото значение на основ
Бпзлградъ
5. Въ Херцегъ
ния законъ е изъкнато и въ
Нови,
въ
залива
на Катаро
манифеста на Н. В. Царя при
настоящемъ
образуването на днеш н о т о заседава по
правителство. Въ в р ъ с к а конференцията на Балккн.
съ
тия
в ъ п р о с и ския комитетъ за заякча
и другия — за създаване об ване на приятелството и
ществената сила, м-ръ предсе мира чрезъ Църквата.
Отъ името на българската
дателя Ян. Тошеаъ загатна въ
снощните си изявления предъ делегация протопрезвитер Цанковъ възвеличи приятелския
представителите1 на печата.
Наистина той не каза каква вотъ между двата братски на
ще бжде тази
обществена роди — българския и югосласила, обаче даде да се разбе вянския, който е най-голямата
ре, че както за провеждането гаранция за мира на Балка
на измененията: въ конститу ните.
цията, така и за подкрепата
на правителството ще требва за такава организирана сила
се
. с ъ з д а д е
е д н а I може евентуално да се вземе
организирана сила Примеръ|отъ нашата запаана съседка.

•лпи! въ

оъ Марлена Д и т р и х ъ

Земледплеката
банка
вегька година ще получава
по 1 иилионь
турски лири
отъ държавата, като таза
сума ще се вписва въ бюд.
жета, начиная
отъ бюдлихва.
за
Законътъ обхваща всички»же/яно/яо упражнение
задължения. направени къмъ 1936 година.

ВДВШШЙ

Днесъ следъ обЪдъ ше има мини
стерски съветъ.
София 5. М-ръ Рашко /Yraнасовъ днесъ напуща Дубровникъ и презъ Нишъ ще при
стигне въ София въ неделя
вечерьта или въ понед%лникъ
сутриньта.
М-ра на железницитъ Кожу.
харовъ вчера е билъ въ Плов
дивъ и тази сутринь продължи
пжтя си за Сливенъ.
М-ръ Стойчо Мошановъ, кой
то вчера б^ въ Пловдивъ,
днесъ на обЪдъ се завърна въ
столицата".""""
За днесъ следъ об-Ьдъ ще
се свика на заседание Мин.
съветъ, който ще продължи
разглеждането на наредбата
за данъчните облекчения.
Будапеща 5. Унгарскиятъ
инж. Ротеръ, който отлетя отъ
Будапеща съ безмоторенъ ае,ропланъ, кацна въ Югославия,
при с. Сарчия, на 30 клм. отъ
Петровградъ, като по тоя начинъ счупи световния рекордъ
за летене съ безмоторенъ аеропланъ на разстояние.

Очаквайте

ЧЕ

почнатъ съвещания и ра
Споредъ новия законъ, всич
зисквания и съ друг ат п> ки земледЪлски задължения
държави, подписали догово въ Турция ще се изплащатъ
ра отъ 1906 година,
а въ срокъ отъ 15 години, чрезъ
именно Франция и Абисиния ежегодни вноски, съ 3 на сто

Ревеш и и и н м т ! Ш и ш
Какво тръбва да съблюдаватъ тия, които наематъ чужди работнищ.
София 5. Софийската облас гия условия. На несъобразили*
тна инспекция по труда отъ те тази наредба ще бждат
утре предприема, ревизия по съставени актове, и ще се счи
частните предприятия въ връз та ч е н е с ж имали разре
ка съ спазването на условията шения за наемане чужденци.
Ревизията ще обхване всич
за чужденците работници и
ки малки и големи предприя
чиновници.
На нтзкои банки, акционер тия. Всека областна инспек
ни д-ве, фабрики и пр. може ция е длъжна на предприема
да се разреши да взематъ чу ревизия въ тази насока.
жди работници, но при усло
вие че предприятията-ще поематъ по единъ стажантъ При
предстоящата ревизия ще се на п р а к т и к а въ България
съблюдава дали еж спазени
София 5. На 8 юли ще пристигнатъ въ София 20 младе
жи отъ Унгария, като гости
на дирекцията на Земледелиепо любовни причини
^.София 5. Нощесъ къмъ 11*30 то. Тия младежи еж селянчета
часггвъ кжщата си на улг»Ба и ще прекаратъ двумесечна
чо Киро* 25» се отровила съ практика пр земдеделие и
;
хининъ Надежда Николова То практика въ България.
Ще
бждатъ
разпределени
въ|;
дорова, 25 годишна, родомъ
трите държавни стопанства —>
отъ Берковица.
Земледелското училище въ
Отнесена е въ [болницата.
Причините еж отъ|любовенъ Садово, депото за добитъкъ
въ Плтзвенъ и въ депото за
характеръ.
добитъкъ въ Ст. Загора.

№аши шиша

ten

на
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.Потайностите на принцъ Карла,

оздравее и чрезъ нея да може да постигне
което самъ той не можа да сполучи.

това,

Следъ като вржчи скришомъ една значител
на сума на хаджията, у когото Доминика и Габри
ела си 6iixa намерили привременно едно прибежище и следъ като заплати добре за труда на
доктора, той наедно съ Гаспара се завърна въ
ловджийския замъкъ, за да чака тамъ пълното оз
дравяване на Габриела.
Между темъ, както знаемъ и талъсама се бе
ше появилъ пакъ въ рудниците и съ това се бе
ше турилъ край на страхътъ на рудничарите» че
ги заплашва нЪкоя опа.ность, тъй щото т е отно
во се заловиха за подземната си работа съ по-голЪмо доверие.
Таласъма, който беше намЪрилъ едно ьобро
гостоприемство у Доминика и Габриела, не беше1
никакъ здравъ и при всичко, че беше успЪлъ
презъ оная нощь да избегне отъ уединената кжща, обаче изглеждаше, че беше много боленъ.
Стариятъ Лвтуръ твърдеше, че една силна и
лоша кашлица се слушала често до самата пуста
рудница и че тайнствения таласъмъ кашлялъ.
Но той много не издирваше.

ти по уединени и скрити пжтеки къмъ
после къмъ ловджийския замъкъ.

горете

и

Таласъма чувствуваше нещо вжтрешно, кое
то го привличаше на нататъкъ, той искаше да
търси Карла.
Той искаше само да го види.
Отъ както беше намерипъ младия офицеръ
презъ пролет ьта заспалъ на тревата, въ вжтрешностьта на чудното създание беше се загнездило.
едно чувство, което до тогава му беше неизвестно
Таласъма беше боленъ, изнуренъ и слабъ,
всичко това.обаче той не чувствуваше, понеже
мислеше за Карла."
Нещо го влече къмъ него.
Карлъ знаеше, че той беше девойка,
се криеше подъ това придрешвание.

която

Тая девойка го любеше.
Тя мислеше само за него.
Искаше да бжде близо до него,
Искаше да се приближи до него и да го ви
ди само единъ пжть още.

работи

Чувствуваше ли беднатв, която толкова вре
ме беше водила едно мизерно съществувание, че
болестьта постепенно я тласка къмъ обятията на
смъртьта?

Той нито го издирваше, когато следъ кратко
време това тайнствено създание напусна пустата
рудница, и сетне се изкачи горе съ една кола вжглища, която се изкачваше.

Тя тръгна къмъ ловджийския замъкъ.
Съвсемъ леко вървеше, ако и отъ време на
време да кашляше.

Една непреодолима сила привличаше
съма къмъ ловджийския замъкъ.

тала

Тя даже радостно се усмихваше,.като си мис
леше, че. ще види и ще намери Карла.

Това плашливо и чудно създание»- за което
никой не знаеше, отъ где е дошло и какъ е пре
карало живота си долу въ дълбоките ями, се опж-

Тя обаче по никакъвъ начинъ не искаше
Карлъ да забележи това.
Тя не искаше никой да узнае тайната Й.

Таласъма не обича да се месятъ въ
те му, казваше той.

75 годишенъ старецъ иаракачавиот,
В р а ц а 5 . Вчера къмъ 5 часа
следъ обедъ въ местностьта
„Раковица", недалечъ отъ Бер
ковица е била намерена опу
шена Горана Иванова, 70 го
дишна, каракачанка.
Напоследъкъ тя често се ка
рала съ мжжа си Иванъ Рангеловъ, 75 годишенъ, сжщо
каракачанинъ.
Сведенията говорятъ. че ве
роятно старецътъ е одушилъ
бабичката си, поради семейни
недоразумения.
ТЕАТЪРЪ .ОДЬОНЪ'

О, ПАПА|

Снощи при голът материален* и мо
рален* усп*хъ столичния театъръ „Одеонъ" представи веселата пикантна опере
та „0, пай»!", изпъстрена съ мото ко
мични положения, коиао държаха зрите
ля въ напрегнато състояние и го залива
ха въ смЪхь.
И за този сиспектанл театъръ „Одеонъ*
ие е жали» средства за да поднесе их
публиката една пищна постановка, наси
тена съ много блъхъкъ и омая.
Балетите плениха н този пжть и нав»
претенциозните зрители. Разновидности»
имъ и доброто имъ изпълнение го сочат*
като пръвъ ансамбловъ балетъ у васъ.
Играта на Р. Пенчева и В, Сълплиева е напоена съ много сърде-,
чность и топлота В. Росенски, чародеецъть на смЪха, въ „Годенъ"
даде вЪрно въплощение. Той играе
съ чувство и образа който ни съз
дава добива плиткость. Ив. Радев*,
Ст. Куюмджиевъ, Ватевъ, Широковъ;
създадоха добри образи.
Приятната музика, словигЬ ихо-;
рови ггЬсни и отличния оркестор*
б*ха наслада за публиката. Постановката е д-вло на Ст. RПенчевъ,

