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ВАРНЕНСКИ

ПРЕДИ 50 ГОД™
19 мартъ, 1886
^
иУЮТЕЩЪ. Разбира се ясвЗ&З*
, сърби, българи, гърци йЧдфпюсе споразумеятъ върху една обща
и за едно съвместно действие,
ше пресЪкатъ апетита на Австрия
Солунъ и на Русия — нъмъ Цари. По този начинъ Източниятъ въпросъ
ще се закрие за винаги и Балканскиятъ
полуостров* ще остане на балканския
народи.
БУКУРГ.ЩЪ. Вср-Ьдъ една часть отъ
народник представители се лансира иде
ята да се внесе въ камарата законопро-

Основа;/ь

Гл.-редакторъ: В. Юруков.',

Тьлефошг: Г.Л, 250, 457

ектъ за намаление съ 10 на сто на всички
•шновирчесни заплати, които ех надъ 300
лей месечно. Това се иска, съ цель да
се облекчи държавииятъ бюджетъ. Пред
полага се, че тази идея не ще yente, тъй
кг.ю и самото правителство едва ли ще
«подкрепи-

Днеана свуа;ба: тел. 121

Виена 2 Летуването на пруския м-ръ председатель и райхсминистъръ на въздухоплава
нето Гьорингь въ Югославия
се смета като единъ актъ на
големо внимание къмъ Югос
лавия.
Не требва да се забразя, че
германската дипломация прави
всичко възможно, зв да спе
чели Югославия на своя страна.
На югославянското народно
стопанство се правятъ всевъз
можни улеснения.
Ьъ Белградъ се упражнява
силно давление за едно бързо
и окончателно уреждане на
всички спорни въпроси между
Югославия и Унгария.
Въ Берлинъ се радватъ на
българо-югослзвянск«5то сбли
жение не по малко отколкото
въ Парижъ.

оУКУРЕЩЪ. Бюджетътъ на града
Букурещъ, шъпргки всичка съкра
щения и '.'.?:й-1лечяя, ще се при
ключи за тй.ущата финансова го
дина съ лняъ дефицитъ отъ
1.800,000 лей (равни на около 48
милиона лева сегашни пари).

БЕЛЕЖНИК-ь
З а старитЬ гробища

Една запитваме на ондекъ софпбскн търговец-*. Интересните отговори. Какво може
Старит-b гробища се разграбватъ
да ни доставя Япония, Фамтасгмчно киши цени. НЪЙСЯ явшмЪри. НаричнмгЬ усковн^, безогледно,
откакто спре погребе
при които мегатъ до ии «е Д0стгшл«"£» CVOKJI ОТЪ Ялоння
нието въ гЬхъ. Посвга се и върху
кръстове и паметници,
София 3. Ви^енъ ешоли- вторно писмо за цените на японски порцеланововъ сер- мраморни
отъ неизвестни злосторници—без
ненъ тъоговецъ изпратилъ некои японски стоки.
визъ — по 90 лева комплек божници. Всичко тамъ се руши и
писмо до японската тър
опустошвва оть вероломни ржце.
Отговорътъ пркстигналь въ та, автомобилъ — 5/СОО лева. Фенери,
кандила и пр. всЪки день
говска камара въ Токио, съ скоро време и въ нега се пра автобусъ 15,000 лева, никелисъ десятки, СломенитЬ
което запиталъ какви стороаанъ велосипедъ — 400 лв. изчезватъ
отъ скръбь жени отъ тия кащунски
вятъ
некои
много
интересни
ки могатъ да бтдатъ дос
Причината за тия басносло посегателства съ разбити и огор
тавени отъ японското про предложения. Предлагатъ се вно евтини цени се крие въ чени сърдца оплакватъ СВОИТБ скжпи покойници, Пазача на всички
изводство.
стоки на баснословно ниски
запитвания отговаря съ вдигнати
труда,
койго
въ
Япония
се
Отговоръ билъ даден незабав цени, франко посочено отъ
рамене. Свнашъ безразлично лице.
но. Въ него се казвало, че япон българските търговци приста предлага на безценица.
Обръщаме вниманието на общи
ната и светата митрополия и ги мсската индустрия може да до
Японските
вндустрвалцк,
ода взематъ мЪрки за опираставя въ България всичко как нище. Посочван, се напрммъръ баче, претендирагь непремен лииъ
ние на това светотатство съ павото пожелае — отъ иглата следните цени!
но да нмъ се изплаща въ чу метьта на пояойницитв и съкруше
до броненесецъ, франко же
За никелиранъ и авто- жда валута. Прй никакви ус ните чувства на ТБХНИГБ близки.
ланно отъ насъ пристанище, „етическия моливъ — по 25
обаче срещу заплащане.
стотинки на парче, първока- ловия не еж съгласни да ра
Нашиятт,, търговецъ се заин-1 чественъ коприненъ ппатъ — ботятъ на компенсационни навъ езерото задъ Арсенала
Отъ това сближение ще спе тересувалъ и запиталъ съ no-lno 8 лева метъра, оригиналенъ 1чала.
тжшжтштштшттт-жттвщл!
чели оная държава, която съу
София 3. Вчера къмъ
мйе да пиивлече на страна
3'30
часа следъ обгьдъ
южните славяни.
въ
езерото
задъ стрелднесъ встжгш въ длъжность
Отъ друга страна, требва да при откриването й днесъ. Опозицията не ще участвува • въ работих*
бищета
при
Арсенала,
София 3. Тази сутринь встжна Скупщината Какво иска олози иягв.
се държи сметка и за това,
презъ
време
на
кжпане
въ длъжность новиятъ
че въ Белградъ съвсемъ не
Белградъ 3. Тази сутринь да станатъ бурна мани- пи
еж очаровани отъ итало-френ- въ 9 часа ще стане , тържес,- фестиции, въ връзка съ от главенъ секретарь на М-вото се удалилъ ефрейторът
на външнитгь работи д-ръ Н, Асенъ Виличковъ Атаското разбирателство.
венното откридоне , на „ СкупП, Наколозъ;:••-.-.--.-«•-••.'; • -<;•>• _.;•
криването
на
СкуЪтщн&Ьт
'насовъ, 21 годишен®, отъ
Освенъ това» въ Белградъ щинета и Сената.
Когато следъ 9 юний се с. Садовикъ,
Вчера
въ
10
часа
сутсъвсемъ кематъ онова отри
Откриването на парламента
брезнишко
цателно становище спремо са очаква съ големъ ингересъ риньта се състоя частно създаде при М-вото на вън на служба въ I коненъ
едно евентуално разбирателст въ целата страна, не защото то събрание на депутати- шнитгь работи информацио- полкъ, обаче команднроненъ отдгьлъ за даване въ
во между Германия и Австрия, ща се започне законодателна
чужбина сведения върху съби ванъ въ Арсенала.
тгъ,
избрани
съ
листата
каквото има въ Римъ и Па работа, а защото за пръвь
тията въ страната, д-ръ
Първа медицинска помощь
пжть отъ неколко години на- на Иевтичъ.
рижъ.
Николовъ
бгь назначенъ за не- била дадена на ударения отъ
самъ въ Скупщината ще учасСъбранието бгь откри говъ началникъ.
Това еж все различия по твуватъ избрани самостоятелно
страна на д-ръ Чуловъ, обаче
то
съ речь отъ Иевтичъ, По-късно той бгь назначенъ безрезултатно — ефрейторътъ.
големи международни въпро народни представители, при
си н те съ течение на време върженици нч демократичес който следъ това б/ъ про- за директоръ на в. ,Ла Бюл- починалъ."
то работятъ за едно постепен кигЬ принципи на управление. възгласенъ за шефъ не пар гари".
Установено е, че той не ино разместване иза едно погрупа на До 19 май той бгь касиеръ малъ намерение д а сложи
Знае се вече положително, ламентарната
на разтуреното национално край на живота си. Зкаелъ е
друго разпределение на инте
неговата партия.
движение на проф. Цанковъ. да плава, но не много добре
ресите въ тая часть на Ев че въ днешното заседание на
камарата водачътъ на опози
и пожелалъ да се окъпе.
ропа.
Въ Виена сжщо така отда- цията д-ръ Мачекъ ще про
вагъ големо значение на уси чете декларация,въ която отъ
къмъ работници. Срещата Му по Самоковското шосе. Изненадата
лията на германската дипло името на опозицията ще зая
— за иапредъ и за текущото трииа работниците
мация спремо Югославия.
вя, че тая последната нема
месечие
И въ П а р и ж ъ . не окриСофия 3. Преди нп>- фьбра да nope автомобила, София 3 М-рътъ
ватъ з н а ч е н и е т о на лЪ- да участвува въ работите на
на финантуването н а Г ь о р и н г ъ въ. Скупщината, ще иска разтур колко дни Негово Вели- слъзълъ, п р и б л и ж илъ се сиите Рясковъ вчера бе на ра
Югославия. ВестницитЬ
все по-открито з а п о ч в а т ването на Народното събра чество пжтуваль съ ав да работниците it вльзълъ бота въ М-вото на финансиида п и ш а т ъ з а политичес ние, произвеждането на нови томобила си отъ Чамъ въ разгозорь съ тьхъ. Пред те.
к а т а м и с и я въ Ю г о с л а 
приема чътъ Шишиикнъ сжщо На излизане отъ М-вото, завия н а п ъ р в и я помощ- законодателни избори и въвеж Кория за София.
кога ще се изплащатъ
никъ на Х и т л е р а
По Самоковското шо тагш далъ на Царя некои пйтанъ
дането на една демократичес
пе-сиите, той отговори:
се. между клм. 27 и 28 осветления относно начина —Съобщете, че за напредъ
ка система на управление.
работгьли
работници. на работене.
пенсиите ще се изплащатъ въ
За днесъ въ Загребъ и
Щомъ наближилъ цар
При тръгване, работниците края на всеко тримесечие.
За това се правятъ големи
не ще приема на именния си другитгъ по-голп>ми градо скиятъ автомобилъ, ра- направили овации на Царя.
усилия и вервамъ, че ще усдекь.
ве въ страната се очаква
ботницитгь познали Ца Г о я Ь м а б и л а и з н е  пеемъ.
ря и го поздравили съ н а д а т а и м ъ , к о г а т о Запитанъ относно пенсиите
следъ
единъ
часъ
снемане на шапки.
това тримесечие кога ще
п р и с т и г н а л ъ с п е ц и а - за
Царьтъ заповъдаль на шо- л е н ъ а в т о м о б и л ъ отъ. се изплащатъ, м-ра отвърна:
—Въ края на този месецъ
Двореца, който доне
пенсиите
за второто тримесе
Днесъ двойна програмД
с ъ л ъ на работницитъ
чие ще бждатъ изплатени. До
подарлчци
о
т
ъ
т
ъ
х
София 3. Безработната фри
по- тогава ще се съберать доста
зьорка
Катя Сарафова Лукова н и я В ъ р х о в е н ъ
тъчни средства.
аиаменитъ фмпмъ безъ съпернмкъ
к
р
о
в
и
т
е
л
ь
.
Изпаднала напоследъкъ въ го.
В е л и к а т а трагедия на к р е х к а т а д у ш а ,
лгьма мизерия.
обречена да с л у ж и Богу . . .
С Ъ НАИ-НАДАРЕНАТА ДРАМАТИЧНА
Завчера въ ежбота, къмъ 8
часа вечерьта, като наблюда
ЕЛЕНА ХЕЙСЪ и КЛАРКЪ ГАБЛЪ
вала придошлитгь води на
I I . Висеремъ иакиаъ на красиви и
ргьката при бул. Сливница,
кнасичеекм пвени.
Семейството на скжпото и непрежалимо дете
тя решила да сложи край
на живота си.
Натя Н. Попова
Безподобна драма на конфликта, въ душата
Хвърлила се въ ргьката, изказва своята сърдечна благодарность на r-да лйкарите.
на монаха . • •
обаче скоро била забелгьзана Яллахвердиятъ и Варро за усърдните грижи, що полв^й^а
Расото ш страстната любовь. Неописуема савтняевталюсть на
отъ единъ работникъ и била за да спасятъ малката ни покойница и топлата утехи £ъ'
буйната кръвь... Л Х , , , „ А
измъкната отъ водитп>.
която до последния моментъ утешаваха измъчените ни-рЬ*
Отнесена била въ болница дителски сърдца.
Пее знаменития Х О З Е М О Х И К А
та, кждето била преоблечена
Начало 4-30 и 9 ч.
Н е д е л я 3 , б и в ч.
Отъ семейството К, Попови
и й била дадена първа мед и
цинска помощь.

штт 1 т ни жъ ощ«
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Копа Ив. РанШ

J. Б Ъ Л А Т А

СЕСТРА

Отчаяната отъ живота фризьорка

Благодарность

№ 3940

„Варненски новини
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П Р О Ч У Т И Я СТАР-Ь

EBTIBOI
МАГАЗИН

(подъ ОКРЖЖНИЯ еждъ;

Кгт^де е и с т и н а т а ?

пуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
Мжжки чорапи
Дамски чорапи разни цвътове
мерсеризирани 16 л Мжжки чорапи цвътни

7 ,
8,

Футболенъ мачъ 127 минути!?!
15 Мжжки чорапи цвътни мерсе
Дамски чорапи меланжъ
Дамски чорапи трижгьлни
ризирани 2 чифта 25 ,
Като спортистъ, чета съ увле умишлени тачове били на да
40
. пети, багетъ „Фако"
Мжжки
полукорави
яки
9
чение всички спортни статии лечно разстояние. Дзъ мисля,
8
Дамски чорапи б*ли спортни
6 ,
Дамски румба килоти кьоперъ 22 Мжжки кърпи носни
въ наши и софийски вестни на мача Владиславъ—Варна
25
Дамски
килоти
кьоперъ
такива
н%маше.
Отъ
где
тога
Кърпи
за
лице
хавлиени
екстра
32
,
ци. Четохъ и последнигв две
Дамски килоти румба—рае 25 Мжжки мрежени фланели „Бжвъ столицата. Отложенъ иачъ
по мача Владиславъ — Варна ва се взеха тия „извадени" 17
Дамски комбинезони трико рае 50 „
дащность" 20 ,
София 3. Вчера сутриньта на .Здраво тъло, здравъ духъ" за първото и 20 м. за второ
всички
галантериин»
и
манифактурни
стоки при
то
полувремена?
Или
споредъ
други
галантерийни
игрище .Славия" б4 насро- отъ г. Б. М. въ .Варненски Но
наново намалени цени. Ме пропущайте този 9
ченъ мачътъ между Раковски вини" и .Кому служимъ"? от рефера ВСИЧКИГБ тачове еж
единствен* 2в^геада
ни спучан! ^ ^ ^
и ЖСК.
футболния сждия г. Зографовъ били умишлени?1
674Г-2В
Не г. рефере, не може да се бо 1 о»ведч»а
Поради неявяването на ЖСК, въ в. Черно море".
рите за неправдата самъ, когато за
Раковски спечели мача адми
За статията на Б. М. квма правдата е ц-вла спортна Варна!
нистративно съ 3:0.
на.ул. „Царь
какво да пиша, понеже мисля, Явно се чувствува пристрастието
Симеонъ"
Вчера се игра футболенъ че всичко въ нея бъше пра на г. Зографовъ въ статията му. Не
№ 26
мачъ между клубовегв Яво- вдоподобно. НБКОЛКОТО [гром- мога да разбера какво иска да ка
сжщия, като подценява играчи- )т отпуща разни мебели на много износни цени на чино- •--»
ровъ и Вихъръ, съ резултат ъ ки фрази", както се изразя же
ГБ на „Варна", а величае тия на
1:0 въ полза на Яворовъ.
ва г Зографовъ, можеше да «Владиславъ". Нима „Варна" не мо LJ вници съ заверени купопчета отъ vnpaвлeнuemo имъ ^J
Г | или на солддни поржчители, а именно: брястоои спа- | |
Мачътъ Ботевъ—Сила се от се избътнатъ, но азъ мисля, же да победи „Владиславъ" само Зв*
лни, оргьхови, разни скринове, гардероби, бюфети, мо- pv
защото:
ложи, тъй като сп. кл. Сила че не еж стигали до «обиди".
LI дерни шкафчета, маси разстегателни и не разстелни. UI
„На
всички
е
известно,
че
единъ
(Акоахъ) участвува въ отпраздСъ тия си редове, не пре отъ състезаващитгь се клубове по ["""• Приематъ се и разни мебели по поржчка. Посещение- Г\
нуването на еврейския празд тендирайки за
.компетент ради, тъй да кажемъ, боевата си
т HS 3адЪЛЖЯва
КЪ
°
сТпПоачиУтьКакс. ВЛАЕВЪ Q
иикъ Йомъ Яшекелъ.
ность" по футбола, понеже и стойностъ, далечъ не може да мис 3 л.5
азъ то познавамъ само отъ ли, че ще става „държавенъ първе>
.гледането", мисля, че н-вма нецъ"?!\?... Колко чудно, наистина!
да хвърля каль върху никого, .По слабия" никога не може да по
не можа да се играе
а ще се помжча да освътля беди .по силния"! Азъ мисля, че сл
За вчера б% насроченъ да тия спортисти, които ПО една още пргьсни случаитгь, когато „попобедиха .по-силнитгь",
се играе най-интересния за или друга причина не еж мо слабитгь"
къмъ края на месеиъ юни т. г. заминава за Ца
Встьки ги знае. Тукъ и въ София. По
този полусезонъ мачъ между гли да приежтетвуватъ на тоя неже се говори за „слаби" и .силни"
риградъ, за два мача съ спортнигв клубове
реномираните градски клубове мачъ. Пъкъ тия, които еж при- стига се до положението, че когато
« В л а д и с л а в ъ" „Тича* ежтетвували, знаятъ много до .по-добре сложенитгь играчн" на
.силния" тимъ могатъ да издьрТимоветъ- се явиха на игрище бре положението.
Желаюшитъ- да посетятъ Цариградъ съ колективенъ
жать „по-вече". да се играе до то
то и въпрЪки дъждътъ се иг
паспортъ да се отнесатъ до клуба находящъ се на
90 или 127 минути?
гава, докато „по-слабия" тимъ
раха 8 минути. Съ усилването
ул. „Драгоманъ" № 26 отъ 3—7 ч. сл.1 об.
Казано е: 90-ГБХЪ м. тръбва „легне" отъ умора на земята,
му рефера г. Г. Вълчевъ се да еж .ефективни", т. е. за вся в „ с и л н и я " т и м ъ да
принуди да прекрати играта. какви случайни приемни, дъжд прави на противника си кол
Сжщо поради големия дъжд намътваме на публиката въ кото си ще .голове". Или пък
и силно разкаленъ теренъ, игрището, раненъ играчъ, чие да имъ се дава първенството
федеративния мачъ „Ш. Со- то състояние принуждава спи безъ състезание като „силенъ"
Намъ това ще бжде
колъ" — „Яспарухъ" въ игри ране на играта, продължител клубъ.
пр-добре?
ще Аспарухово не се състоя. но и системно вадене на топ
Тогава — .Кому служимъ"?!
масивенъ кьошкъ-жилище
„иии »ш. до вилата на бившия м-ръ
Съгласно нврежданието на ката въ „тачъ" и пр. играта •Безспорно" на спорта! После!
Буровъ на два етажа съ 6 стаи, два салона две кухни и клозегъ и
Ц. Ф. К. и споредъ заб. 3 отъ ще бжде продължена съ вре Да се казва., че следъ ( като
4 обширни веранди — цЪлия на изба съ дворно мъхто около декаръ.
програмата за футболните със ме, равно на това на спиране „слабия" тимъ направи голъ,
Мераклии за собственъ домъ използувайте случая да се сдобиете съ
който е билъ „случаенъ" (тотезания въ Варна тези мачове то на играта".
.Мисля, казва г. Зографовъ, ва могатъ да кажатъ дали е
самостоятелно жилище, вмъхто апартаментъ. Безъ посредниаи до
автоматически се насрочватъ
Никола Върбанов, телефонъ "
№
че ВСЕКИ може да разбере така тия, които еж приежетву" 167--д-воРешителностъ. 1-2599 10
за въ четвъртъкъ.
какво иска да се "каже е ду вали на мача) е миналъвъ от ностьта на думитъ на г. Зографовъ,
мата .ефективни" — и тръова брана, а забравяте че „силния* не знамъ?
водилъ въпросния мечъ, а сам?
да се играе, а не да се стои направи своя първи голъ въ Заинтересувахъ се какво става г, Караивановъ не може дв
контестацията на с. к. „Варна" разреши контестацията, тоя
на с. к. „Ш. Соколъ"
въ игрището".
101 минута — .следъ опредъле- съ
и знаете ли какво научихъ ?
Вь общото си годишно събрание
Благодаря
му
много,
че
ни
ното
време
за
игра
(90
м.).
Понеже контестациитъ се резре- последния си подава оставката
състояло се на 19 май т. г. сп. кл.
Изглежда, че никой отъ ос шаватъ отъ секретарията на съдий като автоматически минава въ
.Ш. Соколъ" избра ново иправител- е, .ОСВ-БТЛИЛЪ", но не знамъ
но тгьло и провпрителна комисия: дали той разбира правилно таналите рефери „не е компе* ската секция, която се състои отъ такава и г. Зографовъ
Подседатель: Г. Геновъ, подпред тая дума. Нима,] когато топ тентенъ" по футбола, защото трима души, а члена на сжщата г.
По-вече нЪма какво.
Б. Ставревъ е изключенъ, г. Зогра
седатели: П, Коларовъ и Г. Илиевь, ката излезе въ тачъ", времето
не му е хрумвало „идеята" да фовъ, които е РЖКОЕОДИЛЪ мача,
Нека спортистит-в иматъ мал
секретарь П. Георгиевъ, касиерь Т.
Топаловъ, домакинъ Д. Георгиевъ, е изгубено? Та нали въ това ржководи мачъ съ подобно,во по които има подадена контеста- ко търяение.
ция, като секретарь на сжщата е
зае. футбола Л. Митевъ. Дамски време всички играчи бътагь, дене на време".
На 9 т, м. иматъ събрание.
отдгьлъ: Булашева. Зае. юноши: О. за да заематъ мъстата си при
поис-<алъ ведно съ члена г. КараНе
е
лошо
да
се
„опитатъ"
Михаиловь, медиц. съветнжь д-рь хвърлянето
ивановъ да разрешатъ въпроса, а Р е ф е р и т ъ - ще си избеа
въ
по-вечето
за
да
видятъ
какво
ще
изле
Лишмановъ, съветници: Лаз. Стосжщо е искалъ да се „назначи" за
яновг, Я. Меоновъ и Головинъ и про- случаи самия играчъ бъта, за зе отъ това „нововъведение". еждия по мача „Владиславъ*—„Ти ратъ ноаъ секретариатъ, кой
Запитахъ капитана на тима на ча" и други сериозни мачове, поне то ще разгледа въ близко бжвгьрителенъ
съветъ Д. Ми да догони топката, а не както
к. „Варна" и нъкои играчи какво же други не можело да се „намъ- даще контестацията и ще раз
хаиловь, Н. Колевъ, и А. Авреловъ. казва
г. Зографовъ, разни с.
в-врно има.въ това, че на „еждията
малчугани да си играятъ съ му е пресъхнало гърлото да вика рятъ". МИСЛУ, че напоследъкъ чрез реши въпроса.
Фризьорския салонъ „Се- нея". Тр-вбва ли да се .вади" да се не вадятъ тачове, защото пресата се .нам-вриха".
До тогава ще чакаме, за да
Тъй като г. Зографовъ и г.
вилля" намали чувствително това време? Разбира се, че времето се вади. всички ми заяви
Караивановъ не еж могли да видимъ „кому служимъ" или
ха,
че
не
еж
чули
подобно
нъщо
цената
на селектрическото
Mcnaia na
л с ш у т с ч и п и дъл
д ь л - н е , Д р у г ь е въпроса ако се Дали играчиги еж „глухи" или се разбератъ по простата при пъкъ по право „Кжде е исти
Г. Василевъ
и от, (тоъбва да се усъмня въ постов-вр чина че г. Зографовъ е ржко- ната"?ГОТраЙНО КЪДрене Проверете.^вадятъ системитически
системитичеа
В
32 ваше, че го очаква смърть. Имаше още тол тече по челото му. Това 6-вше краятъ му.
кова много работа въ живота, така щото не
Змиятъ въртеше насамъ-натагъкъ раздвое
хремата поне за сега, бЪше предпазенъ. Тъй биваше да изгубва надежда.
ния си езикъ и полюляваше глава на две
Започна отново да се разхожда изъ кар страни. Плъзна се по стената, спусна се по
както презъ деня го бЪше пазила шапката
:^S
му отъ слънчевигБ лжчи, сега игЪше да го цера, въ който внезапно се б-вше стъмнило. земята, сви се на кълбо и издигна глава.
X «, И • А Об
Издигна очите си къмъ прозорчето и
предпази отъ студа.
Следъ това наново зтпочна играта съ ези
ка и главата си.
— Хубаво Н-БЩО е,—си каза младежътъ, видя лицето на разярения старецъ.
§ й « а .58'
— Излъга ни и затова ще умрешъ!
да знаешъ да се нагаждашъ, где както ти
Следъ известно време змията се развл,
— Добро утро, — отговори младежътъ. Св" пропълзя по-близо до него и се спря, безъ
прилегне.
Часовете изминаваха бавно. Най-после звез га незабавно ли ще требва да умра? Любо- да си откъсва очите отъ него.
дите започнаха да блЪднеятъ по небесния питенъ съмъ да видя, какво има сега дв
Минутите се беха превърнали въ ц*ша
В-БЧНОСТЬ.
сводъ. Билъ Газонъ запали последната си става.
Лицето отъ прозорчето изчезна. Билъ Га
цигара.
Билъ Газонъ стоеше облегнатъ на стената
•е< « й
Решителниятъ моментъ наближаваше. Ка- зонъ застана така, щото да може да има като парализиранъ, съ погледъ втренченъ въ
• " М
къвъ ли заръ ще му се падне? Не можеше подъ очи и прозорчето, и вратата. Сега, ко змията, която означаваше смъртьта му.
да се измъкне отъ тука, не можеше вече да гато решителниятъ мигъ дойде, възвърна му
Най-после змията се раздвижи, провлечи се
•се над-Бва и на помощь отвънъ. Смъртьта го се напълно хладнокръвието и разеждъка. До още по-близо до него и издигна отново гла
сега винаги б-вще изпълнявалъ дълга си ва. Билъ Газонъ чуваше вече съвсемъ ясно
дебнеше.
съскането й.
Изправи се и се протегна, да си пораздви най-добросъвестно • . .
Нададе единъ викъ викъ на ужасъ. На
жи малко членовете на ГБЛОТО. Тука ли
Зловещото влечуго се приближаваше все
требваше ца свърши ДНИТБ си? Далечъ отъ прозореца се появи една змия.
по близо до него,
Прилепи се къмъ стената и си припомни
отечеството си. между чужденци, които пи
Внезапно вънъ се чу шумъ отъ борба. Да
таеха омраза срещу него. безъ да е изпъл- оная срамна нощь въ стаята си. Тамъ поне доха се нЪколко вистрели, екнаха отъ неф
му беше попаднало на ржка едно що-годе колко страни болезнени викове.
нилъ задачата си?
Ю
Опита още веднажъ силите си върху же- оржжие, за да се отстранява отъ ЗМИИГБ ft
Билъ Газонъ слушаше всичко товв съ на
лезната врата. Напраздно! Свърши се и по тукъ беше безсиленъ срещу смъртоносните прегнато внимание. Кръвьта клокочеше въ
следната му цигара. Извадиотъ портефйла си ухапвания. Н-вмаше нищо въ келияте, съ жилите му.
малко сатинирана хартия и зави въ нея ос което де се брани.
Дали ще успеягь да го спасягь или бЪха
татъка отъ изпушената вече цигара.
Би предпочелъ да затвори очи, обаче
дошли
много късно? Нададе отчаяни виковеНай-важното въ случая б-вше дв запази змията привличаше погледа му съ нЪкаква
—
Помощь!
Насамъ, насамъ! Оржжие
хладнокръвието си. Все още не му се вяр тайнствена, магическа сила Студена поть по дайте! Змия, змия!
ми
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НелегалнигЬ комунисти обградени

Д ж и л и бей

Най-грандиозната оперетна постановка
въ землището на с. Летилово. Съ гЬхь се движатъ и нЪколко млади на кооперативенъ театъръ презъ този
ua rp. Варна. Доставката на тржбигв за водопровода. Варненската обшина ще
сезонъ, чиято музика по постройка и имжени. Очаква се залавянето имь
спести около 4 милиона лева отъ тая доставка. Заемътъ на Варненската обшина.
позантность на финалитЪ се доближавн
13 милиона леба годишно за варнеисната община отъ фонда „Общински налози".
Въ събота
привечерь до оперна, ше бжде представена днесъ,
Назаклънъ 3. Завчора по
понедЪлникъ, въ 9 безъ четвъртъ. ЦенНа Вариеиската община е предложенъ заемъ отъ 20—30 мялиоиа лева
ли цаитЪ, ноито СА заети съ всички еж били забеля тралнит* роли еж разпределени между
Когато кметътъ на гр. Вар- годишно до 13,000.000 лв. Та нздирванивто на нелегалните зани въ землището
на артистигЬ: Мими Балканска, Т. Краева,
В. Рускова, Ас. Русковъ, К. Армявовъ, С.
на бгьше тукъ, решихь, че не ка събранигв суми въ продъл
с.
Петилово.
Всички
не
комунисти
отъ
с,
Енкна,
ка
Симеоновъ, П. Никовъ, Хр. Рибаровъ, Ст.
ще азпълня своя журнали- жение на нъколко години ще
Л. Герасимовъ и др. Режисьоръ
етическа дългъ, ако не мх> се бждатъ достатъчни за окон занлъшко, успьли да влъзътъ легални били въоржже- Георгиевь,
Ст. Стоиловъ, диригентъ Ат. Стояновъ,
ни
СЪ
пушки,
представя. Нали до вчера чателното довършване за Вар въ дирите имъ.
концертмайстоиъ Недълкн Симеонова —
бгьхъ и азь варненски гражда- ненския водопрОводъНелегалните въ про Още същата ввчвръ усиле Стоянова.
нинъ? Намгьрихъ го въ една Но по.важно е да с е отбележи, дължение на нпколно ни полицейски потври биян ДЖИЛИ БЕЙ е най-много играната опе
рета въ столицата, а нейната слава се
гостилница, заобиколенъ отъ че именно благодарение на гЬзи
пренесе и въ Загребъ, ккдето оперетна
изпратени
по
следите
имъ
и
дни
се
укривали
въ
Слисигурни
източници,
които
Варза
ще
непознати хора, на които си обезпечи, много банкови учреж
та любимка Мими Балканска неотдавна
въодушевено обясняваше нгьщо. дения, още отъ сега еж наклони да венъ. Въ събота тгь нат е били обградени.
пожъна колосални успЪхи въ централната
Съ помощьта на войско заглавна роля.
— Не е добре да си кметъ, й дадегь единъ 20 30 милионенъ пуснали града и избя
при твърде изгодни за нея гали къмъ Балкана.
— казахь азъ на себе си и заемъ,
ви части е започнато пре
зсловия. Това, отъ друга страва, ще
седнахъ на една близка до деде въаможность на общината да
на мтъстносСъ нелегалните комунисти търсване
неговата маса.
довърши много по-скоро водопро се двишатъ и неколко млади тьта и се очаква вегъки
Q Ново!
Нсио! Д
Зачакахъ. Ето че настяпи вода, отколкото с е предполагаше.

JJJJJJJJJJJJ

часътъ и за менъ. Приближихъ Горните сведения провърихъ жени, облечени въ граждански моментъ нелегалнитгь да LI на 3 юний се открива П
бждатъ заловени.
го. Поздравихме се като ста въ Министерствата на финан дрехи
ри познати и веднага запо ситъ и народното стопанство,
галаитериенъ ш ш .
затова ги и съобщавамъ. По
чнахме разговоръ.
Москва
2.
Днесъ
тукъ
по
Кметътъ побърза да ме вече подробности по този въп|
предупреди, че ми обяснява росъ можеше, нъщо повече— компенсации за закупване на наши тютю чина тукашниятъ пълн. м-ръ
въпроситгъ приятелски — изтръбваше да ги съобщи г-нъ ни, срещу стоки, които иийнроизвеждаме. на Турция — Вакъфъ Чинаръ,
— Hfl~
явления не обичалъ да прави. кмета, ако не проявяваше тол
София 3. На нашето пра който се намираше на лъче.
— Да но вие забравяте, — кова много скромность.
ние
въ
Кремлинската
болница,
Li
Що се отнася до нашия вителство с* направени вече
му отговорихъ азъ,—че между
срещу Новата Поща до 111 О
официалнит-Б лица и журна разговоръ съ него, той бъ нъчолко предложения за при
Гол*мъ радио-концертъ. Утре
пол. участькъ
fjj
листите нъма мътта за прия доста обширенъ. Между дру лагане на системата на три 12 и пол.
2 ч. оркестранти [ j
Q
и
ще
продава
на
Q
телство защото помежду имъ гото говорихме за театъра и странните
отъ
Кооперативния
театъръ
компенсационни
еж чтателите и интересите на за бждещкя му режисьоръ. сделки, отъ страна на дър ще дадатъ голъмъ концертъ Цияиого, мшого
L|
Говорихме и за преговорите,
народа.
предъ микрофона на Радио- Ц1-3 евтини цени Q
—• Нека бжде така, — въз които кметътъ е водилъ вече жави, КОЙТО желаятъ да зз- Варна. Диригентъ r-нъ Стоя
дъхна сиипатичниятъинженеръ за ключване на общинския купАть наши произведения, новъ.
Мустаковъ и съ сжщия ентус- заемъ. Но тези въпроси още обаче въ замьна иа артикуиазъмъ продължи .разговора,. еж въ фразата на своето раз ни които ний произвеждаме.
Варненско Град. О б щ . управление
Днесъ не всичко отъ тоза, решение и затова ние не съ
общаваме
по
техъ
мнение
Предложенията
се
про
което ми каза кметътъ пред
ставлява интересъ за варнен- то кмета.
учаватъ и сега се търци, още повече че местните Азъ бихъ желалъ г. инж. сятъ пазари за тия про
вестници ме изпревариха съ Мустаковъ да подържа понъкои новини. Но въпръки то близки връзки съ варненскитъ изведения, отъ кждето
Въ допълнение на обявление № 11981 о т ъ 20.
бихме
ва, азъ мисля, Цче ще направя вестници, даже преди всичко ний, въ замяна,
V.
935
г. публикувано в ъ „Държавенъ вестникъ" бр.
лоша услуга на варненци, ако съ техъ, като ги посвещава могли да си доставимъ
не имъ направя достояние по откровено въ своите намъре сурови материали полу 120 о т ъ 31. V. 935 г.обявява се на интересующите се,
рия, безъ да мисли, че съ тофабрикати
не следното:
и фабрика че на 1. VII. т. г. в ъ тържната згла на Варненската
Инженеръ Мустаковъ е зая- ва ще алармира обществото. ти, отъ които
имаме градска община щ е се произведе търгъ, с ъ тайна
П. Г.
вилъ предъ варненскитгь коле
конкуренция, за отдаване на предприемачъ доставка
нужда.
ги, че въпросътъ съ водосна
та на 10,000 броя бетонови|бордюри.
ВАРНЕНЦИ!
ГОСТИ!
бдяването на Варна е щас
Напоследъкъ подобни три
Приблизителната стойность е 490,000 л в .
Опитахте ли най-реномираната
тливо разрешенъ. Той, обаче,
странни комнесационнн сдълки
въ града
З а правоучастие се изискватъ документи съгла
е пропусналъ да имъ съобщи,
се сключиха съ участието на сно 3 . Б . О. П. и залогъ 2 на с т е в ъ банково удос
че благодарение на начина,
ШКЕМБЕ ЧОРБА Германия, Франция, Холандия
по който е разрешена достав
товерение о т ъ общата стойность.
която ви поднася вевка сутринь
ката на трмбитгь за водо
Унгария, Испания и пр.
Предложения се приематъ о т ъ 10 до 11 часа.
провода, Варненската община
Подобни предложения сега
Всички разноски: публикация, гербъ, данъци и
ще спести около 4,000,000 ле,
ул. Русенска № 13, срещу хотелъ
с«
отправени
вече
и
донасъ,
Тази икономия се дължи на
пр.
е
ж за сметка на предприемача.
„Ню-Иоркъ* както и най-вкуснигЬ
привилегията, която кметътъ
като се иска да сезакупятъ
и пълни блюда супи 3 лв., готвени
Поемнить условия се виждатъ в ъ общината.
е успгьлъ да издействува, спе
4 лв., печени 6 лв.
наши тютюни чрезъ тристранциално за градъ Варна при
ЗаповЪдайте всички въ най-евтигр. Варна, 1 VI 1935 г.
ни иомлесгционни сделки.
тината
гостилница.
1-2607
15
доставката на необходимите
ОТЪ ОБЩИНАТА
й 600,000 тона тржби направо
отъ чужбина. Икономията
ще се реализира отъ безмит
ния вносъ на трмбитгь. Въ
горната цифра не влйзатъ
доставенитгь за около 1300,000
Б и б л и о т е к а В а р н е н с к и новини*
749
752
.Потайностите на принцъ Карла,
лева тржби отъ една българ
ска фабрика, предназначени
за градската мрежа.
Карлъ си тури шапката на глава и си пре
Въпреки всичко това, той отиде до вратата
паса
саблята.
и
се
опита
да
я
отвори.
Нека ми бжде позволено да
забележа на инжинеръ Муста
Мантията си той остави на грижата на вер
Тя беше заключена.
ковъ. че неговата скромность
ния си слуга.
Сега Карлъ стоеше предъ жилището на Габ
надхвърля цельта. 'Лично азъ
Гаспаръ щЪше да я вземе.
риела, безъ да разгадае тая загадка.
недоумявамъ защо се примъл
чаватъ известни факти, когато
Когато си отиваше вече, той съгледа въ гра
Следъ кратко време конете бЪха готови до
те еж толкова ценни придобив
лу
предъ
ловджийския замъкъ.
дината
единъ
мжжъ
съ
напреднала
възрасть,
кой
ки за града.
то
се
приближаваше
до
него.
После тръгнаха на пжть за Парижъ. при Габ
Истина е сжщо така, че съ
риела.
ураждането на материята за
Карлъ отиде при този човъкъ.
пазаритв и тържищата, за ко
Гаспаръ бъше no-радостенъ отъ господаря
— Вие търсите вдовицата идъщеряй ли, кои
ято цель наскоро ще бжде гласи, когато и двамата възседнаха конете и се опжсуванъ специаленъ наредба
то проживъха кратко време въ тая кжща съ гра
тиха презъ гората, като презъ пжть по близъкъ
звконъ, международниятъ лъдина, господине?—попита непознатия мжжъ.
до шосето, което водеше къмъ Парижъ.
тенъ мостренъ панаиръ въ гр.
Варна ще се признае постоя— Те не обитаватъ ли вече тука?
Карлъ избегна да мине предъ замъка.
ненъ. Наредбата-законъ днесъ
— Не, господинъ поручикъ, те заминаха вне
Той предпочете да мине съ слугата си презъ
се приготовлява и всички из
запно: сега тая квартира е праздна, отговори при
нъкои пжтеки и да направи едно забикаляне по
гледи сочатъ, че Варна ще
тежателя на кжщата съ градина.
шосето за Диепъ.
може да запази тази своя при
добивка, въпреки простетите
кжде
— Можете ли да ми кажате на
Когато Карлъ и Гаспаръ пристигнаха до то
еж
на н ъ к о и ..заинтересовани
отишли?
ва
шосе,
внезапно срещу тъхъ се появи една от
страни.
крита
карета.
— Съжалявамъ, че не мога да ви кажа това!
Що се отнася до заема на
каза той като си подигна раменете.
Въ нея седеше единъ господинъ, който се
Варненската община, въпро
бъше
вдълбочилъ въ размишления, които съвър
сътъ стои така: Отъ фонда
Не съмъ чулъ на кжде еж отишли.
шено го занимаваха.
.общински налози", които сжществува по силата на специа
Карлъ замисленъ погледна единъ моментъ
Въ момента, когато колата мина край Карла,
ленъ законъ, на Варна до сега
предъ себе си.
той
позна
въ сериозния и облеченъ въ черни
се даваха 2 на сто, което е
дрехи господинъ, Диепския еждебенъ следователь
Той това не очакваше.
равно на около 5,000,000 лева
Бриенъ.
годишно. Съ изменението на
— Познавате ли господина де Монфоръ?—по
сжщия законъ за която цель
Той отиваше въ Гренелъ.
пита домопритежателя.
Министерския съветъ се е за
Следователно, изследването още не се ли
нимавалъ вече. Варна ще по
— Да!
бъше свършило?
лучи нъколко процента и отъ
Познавамъ господинъ маркиза.
припадащите се 12 на сто на
Какво диреше сега Бриенъ въ замъка?
Софийската община, което из
— Яко искате да добиете нъкои сведения, го
разено въ цифри, ще достигне
Тия въпроси неволно се породиха въ главасподинъ поручикъ, такива може да ви даде маркиза
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Бьягрядь 3 . Пргбиващкягь и нгредотости
въ тър.
новско.
отъ
неаолйР
дни
иаегмъ
въ
Бърза се ликвидирането на всички д%ла до крайния срокъ — 19 августь.
Дуброгшнъ пруски
В5-Р*> Търново 3. Отъ направените
ревизии въ търнов
София 3. Утре се свик-9
предевдатедь ген. Гьорангъ финансови
ско се установи, че секрета
ва на заседание управител
направи днбеъ изяетъ съ го рьтъ на дреновското околий
Разчетени секретари и едииъ
ния съветъ на погасител за държавник учреждения
спожата си и заедно съ при ско управление Константиновъ
аташе
ната каса, с ъзд ад е на София 3. Въ главната дирек
дружаващите
го лица да злозпотребилъ 100.000 лева.
София 3. Съ заповЪдъ по
съгласно
закона
з а ция на благоустройството отъ М-вото
Въ книжата на отчетника
на
външните
работи
Цетина,
Чегзнагора
облекчение на длъжници- известно време се правятъ премества се III сесретарь при
за русенската община имало
обстойни проучвания за по
нерецовности за 30,000 лева.
ттъ.
стройката на необходимите м-вото д-ръ Адр> Гюрсвъ въ

Пшша ш строи nan Until n ш и л

Ще бждатъ сложени, сгради за помещения на дър
учреждения въ София
на разглеждане редица жавните
и провинцията.
въпроси свързани въ бър Изтъква се, че вместо да
зото ликвидирани на се плащатъ големи наеми —
всички дпзла до крайния надъ 50 мил. лева годишно,
по-добре ще бжде да се насрокъ 19 августъ.
мЪрятъ средства и да се по
Сжщо тана ще бждатъ строят* необходимите сгради.
Въ главната дирекция на бла
разгледани и решени редица гоустройството
по тоя^въпросъ
въпроси за допълнителенъ е вече изпратенъ спациаленъ
времененъ
перш:алъ при докладъ.
специалните комксиа при кло Съ това ше се създаде и
новете на БЗК Банка, и др. работа на безработните въ
София и провинцията
Щ

К м з ш Радакюшта»
Отъ диесъ П РЕ Ш И Е Р А
на нам-увлвкателкня фил-

1

.1 И И

мшшп на опшз

въ легацията въ Анкара, а VI
секретарв при анкарска лега пристигатъ въ Търново на 8 т. м.
ция Атанасъ Двнчевъ се пре
Търново 3. На 8 юний въ въ Югославия. Съ какво се мотиви
мества въ консулството въ града ни ще пристигнатъ 48 ра бойкотирането на Скупщината
Цариградъ.
Белграцъ 3 Опозицията.събюгославянски лекари, между
Секретарьтъ по печата при които ще има и видни профе рана въ Загребъ, гласува ре
белградската легация Никола сори отъ загребския универси- золюцията, споредъ която неТолчевъ минава на същата гетъ.
ма да вземе участие въ рабо
длъжность въ Виенската лега
Те ще бждатъ гости на ту тите на Скупщината.
ция.
Резолюцията е подписана ве
кашните ни колеги и ще от
Аташено при М-вото П. Мор седнатъ вь Бактериологичес- че отъ хърватските водачи на
фовъ се изпраща въ легация сия институтъ
опозицията, а сега ще бжде
та въ Лондонъ.
Въ техна честь ще бжде поднесена за подписъ и на
даденъ банкетъ, съ участието сръбските и босненски опози
ционни водачи.
на всички официални лица.
Въздържането отъ работите
въ столицата. Рясковъ замества
на Скупщината се мотивира
Ст. Мошанова
съ начина, по който беха
София 3. М-рътъ на просве
25 души контузени
тата ген. Радевъ^ и тоя на бла
София 3. Снощи къмъ 9 ча произведени последните избо
гоустройството Иотовъ, които са на километъръ 32 по шо ри и съ начина, по който
разпределението
на
вчера приежтетвуваха въ Па- сето София — Самоковъ ов- стана
зарджикъ на тържествата по томобилъ 1718 е претърпялъ м андатите.
случай юбилея на тамошната катастрофа, при която благо
София 3. Просветния съюзъ
гимназия, днесъ се завърнаха дарение на една случайность е направилъ постжпки предъ
въ столицата.
не еж дадени жертви.
м ра на просветатм ген. Радев
Довечера се завръща въ
Съ автомобилъ еж пжтува- по месечното увеличение на
столицата и м-ръ Кожухаровъ. ли 25 души пжтници между първоначалните учителски заМин. съветъ ще има засе които художника Дечко Узу- п лати.
дание утре.
новъ и карикатуриста Илия
Презъ времето, докато отежт- Бешковъ.
ствува отъ България
м-ръ
Шофьора изпусналъ корми
Стойчо Мошановъ, М-вото на лото и автобила се блъсналъ
Вчера по обедъ се извърши
народното стопанство ще се въ брега.
освещаването на ресторангь
управлява отъ м р а на финанВсияки пжтници еж контузе „Ешмедеме". Присжтствуваха:
сиигЬ Рясковъ
ни.
областниятъ директоръ г. Казанлиевъ, околийския управи
София 3. Вчера преди обедъ тел ь г. Б. Желеаъ, пом, кмета
е починалъ българския жур- г. Н. Пеневъ, председателя на
длъжностьта си
налистъ Ив. Коларовъ.
търг. камара г. Б. Абаджиевъ,
Билъ е учитель и кореспон- директора на популярната бан
София 3. Тази сутриньвъЮ
часа новия главенъ секретарь на дентъ на немски вестници.
ка г. Духозниковъ, секретаря
Авторъ е на много ценни на сжщата г. Теохарозъ, пред
Външното м-во д-ръ Николаевъ
се представи на м-ръ Кьосеи- книги изъ епохата на нашето ставители на лигата за курор
вановъ и пое дължностьта си. възраждане.
та Варна и множеството пока
нени лица. Поздравиха хуба
вата инициатива на Акц. Д-во
„Бр. Милчеви", за гдето е влез
ло въ сдружение съ Виенския
рестораторъ г. Ст. Банчикъ —
Библиотека «Варненски новини"
751
приежтетвующите официални
лица. Даденъ б е на гостите
банкетъ, който мина при една
во. като го правеше отговоренъ за постжпките
приятна атмосфера.
на баща му!
Търново 3. Вчера отпжтува
Потъналъ въ радость и желание» Карлъ, следъ
отъ града ни за Варна, заед
ксто стигна на шосето, което водеше къмъ Па
но съ госпожата си, английрижъ, пусна коня си въ галопъ, Гаспаръ сжщообскиятъ майоръ Шеисонъ, анрадванъ го следваше.
глийкки воененъ аташе за
балканските държави.
Презъ тая ясна и хубава утринь, те напра
Той прикарв въ ежбота ц е 
виха една великолепна кавелкада.
лия день въ разглеждане на
Пролетьта вече беше отдавна настжпила,
града.
Май беше дошелъ и целата околность беше се
В Ь ВАВНА и СЕЛАТА
разцъвгвла и благоухаеше.
падна благодатенъ дъждъ
Падналиятъ вчера сл. обедъ
Карлъ бодна коня си!
й нощесъ дъждъ въ гр. Варна
Той искаше, ако е възможно, още вечерьта
възлиза на 13 литра на 1 кв.
да бжде въ Парижъ.
м. Дъждътъ б е тихъ и силно
напоителенъ. Такъвъ дъждъ,
Само единъ пжть той се спре по пжтя, за да
споредъ
събраните сведения, е
се отморятъ малко конете и той самъ да се под
падналъ въ много отъ селата
крепи съ ядене и пиене.
въ Зарненска и Провадийска
Следъ това пжтешествието се продължи.
околии.
Последиците отъ тоя дъждъ,
Нощьта беше настжпила, когато двамата
особено за пролетните култу
пжтници навлезеха въ парижките улици.
ри, ще бждатъ твърде благо
Тъй щото презъ тая вечерь не можаха вече
приятни. За лозята сжществува
нищо да направятъ.
опасность отъ появяването на
пероноспората. Пръскането на
Карлъ отиде въ жилището си.
лозята съ бордолезовъ (варьТой предаде тамъ коня си на Гаспара и съвсинкемъченъ) разтворъ требва
семъ уморенъ влезе въ спалнята си, гдето ведна
неотложно да се ИЗВЪРШИ.
га си легна.
жглова кжща отъ
На
следния день, К^рлъ, пъленъ съ на
- •
- - 7 стаи съ три
отделения въ центъра на гра
дежди отиде на улица Кле ри и следъ кратко вре
да масивна южно изложена
ме намери кжщата съ градина.
каналъ вода елекричество та]
Той изтръпна, когато видя, че капаците
^ н ъ _ " и з б а кладенецъ. Всичпрозорците беха затворени.
• * & 3 3 0 £ в * м - Ул- Плевенска
Щ30
Справка Ст. Московъ
Това. му задеде голема грижа
Сжщия адресъ.
1 -2672-10
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на в®лшя Джшъ — |

Шщ\ п р п

съ КЛЕРЪ ТРЕВОРЪ и
ГРЕТА НИСЕНЪ|

Кънъ фнлма както Шип i m иттшь свЪтовене вдгвдь
Ш11йай®2^^
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Потайностите на иринцъ Карла"

та на младия офицеръ, когато по военному поз
драви тоя господинъ, както го изискваше вежливостьта.
Бриенъ си подигна главата и изгледа младия
офицеръ.
Виждаше се, че тогава си беше припомнилъ
какво тоя младъ поручикъ е синъ на графъ де
Гренелъ, но той нЪмаше нужда отъ офицера, той
имаше рабата само съ графъ Венсанъ, въ замъка
на Гренелъ.
Въ джеба на дрехата му се намираше крат
кото, но ценно писмо на графъ Варезе, до м-ра
на полицията въ Парижъ.
Бриень идеше да прави изследвания по из
чезването на графъ Варезе, който, споредъ ду
мите на Пероке, беше членъ на тайната парижка
полиция.
Верно ли беше .прочее, това подозрение?
BtiLue ли наистина изчезналъ графа?
Карлъ не знаеше намерението на Бриена.
Той даже и повече не се занимава съ него,
защото мислите му беха другаде.
При това, той имаше толкова главоболие
собствените си работи!

съ

Съ пюбовьта си!
Съ радостьта си, че ще види отново Габриела!
Даже и думите, които тогава б-вше му каза
ла Доминика, не можаха да го направятъ да се
отдръпне, не беха въ състояние да отслабятъ любовьта му.
Той си казваше/ че нещастната му леля До
миника ще види, че той има добри .намерения!
И действително, тя постжпваше неспрвведли-
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