Година ХХ1У-та — брой 3953

Гр. Варна 16 юний 1935 година

Преди 5 0 години

ВАРНЕНСКИ

1 апрнлъ, 1886 година
ПАРИЖЪ. — Въ камарата бе в н е с е н ъ
е д и и ъ з а к о и о п р о е к т ъ за отпущане
на д-ръ Пастьоръ една сума отъ 200,000 фран
ка (равни на около 5,500,000 лева сегашни
пари), за да има възможность да продължи
издирванията си и усъвършенствуване на ме
тодата си за борба съ бЬса.
Въ Пастьоровия институтъ започватъ да пристигатъ все по-голът брой ухапани отъ бъхно куче, отъ всич
ки краища въ Европа. Всички, които се нодлагвтъ на време
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Историята учи не само отделния човъкъ
да управлява себе си или кжщата си, но и
великите зластители на добра власть: тя раз
крива какъ могат ь да се държатъ повере
ните отъ Бога в» стрзхъ Божи, въ послу
шание, тишина, правда, благочестие; какъ
да укратяватъ и искореняватъ метежниците;
какъ да се опълчатъ противъ външаигв вра
гове, да ги побеждаватъ в^ война, да сключ
вай» миръ.
Вижъ колко голяма е ползата отъ историята!
Паисий
Хйлендарски

№ М9НШ

Ятино 15. Вчера при сждеНАШИЯТ-Ь
нето въ Св. Синодъ на раз
БЕЛЕЖНИК-ь
бунтувалите се митрополити
станаха г о л е м и инциденти Изплащането на пенсиитЪ за тримЪсечмето априлъ, май и юннй. Всички пенсии ще бждат-ь изплатени до края на
Повече единение
предъ Синода. На площада се юний. Изплащането на заппатитЪ за юний. Средствата заизпл щането на тия заплати осигурени. Ревизията на д а .
По поводъ на едно
иъчната систеиа. Съ нея се цели да се внесе успокоение въ цЪлата страна,
6fc събрала грамадна възбуде
браншово събра
ние.
София 16. Директора на но. Средства има и продъл- края на м-ца.
Нуждни- Б т д а щ а т а д а н ъ ч н а си
ла тълпа състояща се отъ се
с т е м а щ е б л д в нъщо. ка Ако въ древностьта, когато, спо*
ляни и калугери, дошли отъ Държавните дългове д-ръ Н. жаватъ да се събиратъ,
тгь средства за изпла» то
с т о п а н с к а т а к о н с т и  редъ нашитгь сжждения, култура
всички мънастири въ Гърция. Стояновъ заяви:
щанието на тая запла туция на отраната. Слч- та е била по-слабо застъпена м
.* *
що така комисиста
з а отношенията по-опростени, въ раз
Т Ь ггЬеха черковни —Пенсиите за тримесечие
Съобразно
решението ти редочно се отдгьлят
т в о р я в а н е на гер витието на обществата все пат еж
^(гЬсин и чет-Ьха м о - то априлъ, май и юний ще на мра на финансиитт и еж вече напълно оси об по рв оисят оналогъ
е з а с и л и  доминирали сътрудничеството и
ла р а б о т а т а силитватаз , Б о г ь д а за се изплатятъ навреме. Най ве изплащането
взаимната-помощь, то толкова по
гурени
отъ
редовнитгь
на запла
жизнена необходимость еж стана
Изобщо
съ
новата
система
криля м и т р о п о л и т и » роятно е изплащането напен- тите за текущия
ли тия два стимула днесъ, когато
мцъ приходи на държавното
тЬ", к о и т о С в е т и я СМ-#СИИТБ да почне на 25 т. м. ще стане на време. Отъ съкровище,
се цели да се внесе коренно и напредъка на културата и духов
приръсть на човгьчеството по* *^ *
нодъ с ж д е ш е . К о г а т о Предпои-ага се че до 30 т. м. м-вото на финанейитгъ
изменение въ досегашния на- ния
велитело налагатъ това.
Р
е
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я
т
а
на
данъчна
т ъ л п а т а у з н а , че пенсиите ще бждатъ изплате заявяватъ
малкото расте, крепне и
че изплаща та с и с т е м а цели да вне чинъ на събиране на данъци сеКакто
развива благодарение грижитгъ
т р и м а т а митрополи ни въ целата страна. Изпла- нето на заплатитп)
с
е
по
Г
О
Л
Б
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те, което ще бжде големо на околнитгь, така и всични жит и биле о с ж д е н и , т я щането ще става едновремен- мцъ юний ще стане до и ф и н а н с о в о у с п о к о е 
вгьемъ, чувствуваме и се ползваме
ние, въ ц-Ьлата страна.
улеснение за данъкоилатцигв. отъ благодатното действие на та
ое о п и т а д а нападне
ка координиранитгь обществени си
Св. Синодъ. Повика
ли, макаръ и въ много случаи да не
СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА БАЛКАНСКАТА КУПА
съзнаваме това.
на бЬ п о ж а р н а т а ко
Състезанията днесъ и утре. Едно спортно Колоездачните състезания по области за бЪгачи; които ще взематъ Нпщо поеече: би тргьбвало отманда, к о я т о съ» г о - Снощната манифестация!
дгьлната личность доброволно и с*
събитие, което привлича голъмь интересъ
участие въ обиколката на Роиъния. Резултата!огъ състезанията
радость да приобщава индивидуалл-Ьма м ж и а услгЬ д а София 16. Днесъ следъ „Московска* зави край дво
иитгь си сили и способности към*
на Ш-а Шуменска обласгь
разпръсне р а з б у н т у  обгъдъ се откриватъ тър реца и се отправи по „Царь
тия на обществото, като съзна
притжпява и изглажда огра
жествено състезанията на освободитель". Тукъ предъ Шуменъ 16. Днесъ се про души бътачи и петь души телно
валия се н а р о д ъ .
ниченото — егоистичното, краятъ
изведоха
шосейни
нБдб-вГвания
подгласници,
които
ще
предОсжденитгь трима ми петия балкански туръ въ паметника на Царя освободи на бътачи отъ 111-та шуменска ставляватъ България въ оби на което въ най-благоприятния,
София. Това единствено у
случай, е самоунищожението.
трополити подадоха тъж насъ
спортно събитие, при теля говори председателя на область. Както е известно, ще колката на Ромъния.
Излишно ще бжде да се навеждат
излъчатъ петь души бътачи,
Тази сутринь въ 7 часа отъ примтьри изъ миналото, каквито
ба до държавния проку- влича голгьмъ интересъ.
БНСФ, Дим. Ивановъ който о се
Общинския изобилствуватъ почти у всичка на
роръ противъ присъдата Откриването на турнира бяви манифестацията за зак които ще взематъ участие въ площада предъ
обиколката на Ромъния. Преди домъ беха пуснати 16 души роди, достатъчно е да се изясним»
снощи
бгь
предшествувано
на Св. Синодъ, която тгь
постояннитгь преус
рита.
това, обаче вевка область ще бегачи. Ще бвтатъ до Прова подбудитгьвъзаразнитгь
държави, осо
смгьтатъ за незаконна, за отъ една внушителна фа- Първиятъ мачъ, днесъ следъ посочи четири души бътачи дия и обратно, всичко 130 тройства
бено знаменателни презъ последно
келна
манифестация,
въ
щото сжденитгъ митро- която взеха участие както об-вдъ е между България й « четири души подгласници, километра.
време.
Не могатъ да живпятъ й да се
п\олити
принадлежатъ гостит/ь, така и голгьми Гърция. У-ipe ще се състезаватъ които ще взематъ участие въ Пуснати беха: Върбанъ Ви- развиватъ
правилно както отдплнадбягванията
въ
София
на
30
Румъния
и
Югославия.
тановъ, Василъ ЦвЪтковъ, Ма ната личность тъй и обществата,
къмъ нова черква. Следо zpvnu наши спортисти иероюний
т.
г.
Тамъ
отъ
всичките
Билетите за днешния мачъ
ринъ ЦвЪтковъ, Ц Ь ф к и - Шу; щомь действията имъ не пшиЗаЬпъвателно само Св, Синодъ днитгь тгъмъ организации. 6jjxa
разпродедени още вчера. области ще се излъчатъ петъ криевъ, Минчо Дияновъ.»Бекйр на една разумна основа, побили тгь
Начело
на
манифестация
на новата черква може да та бгь носена балканската
физически или най-до»
Ялиевъ — всички* отъ
Русе? найкеилнитгь
бре' организиранитгь • материално.
ги смди. Правителството, купа, следвана; отъ много
Маринъ Никоповъ, Генчо Гроз- Обратното създава вечното лута
обаче* е решило да прило спортни знамена.
дановъ: н Дим. Петровъ — не и шеметното търсене на „изхо
Следъ
Единъ тротателенъ случай
отъ Варна; Никола Неновъ — ди".
това вървпха официални.
( К о р е о п о н д е н ц и я на „Варненски новини")
жи взетата присжда.
Отъ станалитгь и у насъ преус
Габрово; Ст. Градинаровъ (Чо тройства
тгь лица, тимоветп учас
въ обществения живот*,
Букурещ ь. — На 9 т. м. не го забравя въ молитвилака) и Иорданъ Мариновъ — мотивитп на последното такова сл
тници въ туриира, сродни* презъ време на богослужение тгь си.
Разградъ;
Б.
Богдановъ
—
абайни, повече отъ благородни и
тгь организациии и пр.
Благодаря на сегашния све
възвишени, стига да сме достойни
Дт. Чакъровъ
за да избътне престъплението, ко Манифестацията мина край то въ българската черква въ щеникъ на българската цър Шуменъ;
Провадия; Б. Димитровъ — да изградим* въ сърдцата си това
Ьукурещъ
се
случи
нещо,
кое
.малко", отъ което се нуждае обзето взвършилъ по рано по отно паметника на Левски* кждето
щественостьта и да го приобщим*
то заслужава гол%мо внима ква за неизказаната му до Търново.
шение на негр
бе положенъ венецъ безъ ние.
брота: и любезность къмь Произвеждането на състе къмъ цгьлото.
Въ изгражането цменчо на това
Луковитъ 13. Презъ нощьта Колоната Да спре. Следъ това Преди свършването на мене*.
занието стана подъ наблюде „малко";
което не е нищо друго ос
срещу 22 априлъ въ с Дер- манифестацията мина по; ул.
Думитгь на о. Замфарес- нието на комисия- въ съставъ: ее нъ добре изпълнен* личен*—следо
св.
служба,
на
царскитгь
менци, Луковитско бе застреку затрогна всички приежт Майоръ Пецевъ Илия,, облас- вателно и.общественъ дългъ, но кое
лянъ въ кжщата му 56 год.
двери застана единъ ед ствуващи, както съ съдър тенъ войвода, Дим. Доневъ, то .малко", вепки е длъженъ да из.
дигне въ своя мир»;посвещавам* наБ. Андреевъ. Убийството 6Ъ
ва държащъ се на кра жанието си, тъй и съ горе войвода на Шуменското коло
редове желаейки искрено
Щлдарисъ предъ де
извършено съ пушка. Стреля М-ръ председателя
щината и внушителната ездачно д-во и секретаря на стоящитп
тгь да възбудятъ само най-добри
ката
си
отъ
старость
путати* отъ Атина
но бе отъ улицата презъ про'
техническата комисия Кодревъ. мисли.
си сърдечность.
Атина 15. М-ръ председа свещеникъ и съ видимо
зореца. Полицията уатвла да
Теглата, страданията и мжкитл,
Отъ получените сведения се
Б. Р. Този случай ни дава
гласъ за'
залови убиеца. Той се казва теля Цалдарисъ прие. днесъ развълнуванъ
узнава, че до 35-ия километъръ които нц донесоха събитията през*
поводъ да отбвлежимъ, чевъ всички еж вярвали заедно. Отъ първитгъ десетилетия отъ злочес
П. Кокошкаровъ, близъкъ род народните представители из говори:
двадесетий втъкъ, както и плоземите, които сега е к въ тукъ нататъкъ десетъ души тия
нина на убития. Андреевъ билъ брани отъ Атина. Предъ тъхь
доветгь отъ собственитгь ни недо
„Мили братя,
въ Америка и изпращалъ па той заяви, че правителството
пределите на Кралство Ро начело съ Map, Николовъ, Н. мислия въ миналото, тргьбва да ни
Азъ свещеникътъ Димитру
въ една мисъль, една во
ри на семейството си чрезъ
мъния имаше ньвга 178 бъл Неновъ, Г. Грозевъ се откъс- обединятъ
и едно желание,—благоденствие
Кокошкаровъ. Последния при- веднага следъ откриването на^замфиреену, 2 4 годншенъ гарски църкви и 2 1 3 българ •ватъ. По пжтя Шукревъ пука ля
то и преуспгьването народно.
^воилъ една огромна сума парламента ще постави за свещенослужитель при църк
гума,, а
Дияновъ-капла. В.
Всичка като единъ, независимо
ски
свещеници.
Понеже Андреевъ се готвелъ разглеждане^ въпроса за ре вата „soare", 26 годишенъ
Цвътковъ се отказва, а Д. Пет отъ положение, звание, чинъ, сили
и способности, трпбва да насочвада го даде въ еждъ, Кокошка жима и ще йена да со произ СЛуЖИТОЛЬ ПРИ Хр. „sf Stean"
ровъ чупи кордонъ.
ровъ за да избътне санкциит* веде плебнецитъ за монархи
'., Въ Провадия пристигатъ де ме усилията си къмъ разумно и
смислено строителство, за да възна закона, решилъ да го убие ята. Преди откриването на и 2 години при храма „св.
сетъ пуши едновременно. Сж- върнемъ благоденствието на стра
въ Турция
Георги",
съмъ
щастливъ,
че
щата група обратно до Нови ната.
Убиеца е предаденъ на еж- п а р л а м е н т а ,
п о съмъ въ този чудно хубавъ
Цариградъ 15. Отъ днесъ Пазаръ върви заедно, следва Народната мждрость казва: ,предебнигв власти.
т о в а в р е м е т о й ще български храаъ, въ ноито влиза въ сила закона съ кой на отъ другит-fe разпокъсано. каленъ сягьтецъ и на Бога не е драг".
Не бива да ни сковаватъ личнивлезе въ контактъ и съ опози презъ 1876 година приехъ то се забранява на духовни
Въ градъ Нови Пазаръ вли- тгь слабости до степень, че да ни
за да се постигне един
t Хараламби Христовъ цията
те лица да восятъ специал затъ 5 души i — Маринъ Ни затрудняват* вь разрешение на не
ство при разрешаването му. свещеническия санъ отъ бла но духовническо облекло; Имат коловъ, Неновъ, Грозевъ, Б. значителни въпроси.
За успгьшното водене на общестСофия 16 Вчера въ 6 ч. сл. об.
Мръ председателя Цал- жено почившия български ар право да носятъ мантии само Димитровъ;"Мариновъ, следва* венитгь
сили не е важно дали трпб
е починалъ въ болницата Чер- дерисъ следъ • закриването хиерей Панаретъ Рашевъ.
ни отъ М. ЦвЪтковъ. На око ва азъ да бжда гласникъ, а колега
венъ кръсть, Хар. Христовъ,
следните
духовни
лица:
шефа
Дойдохъ
изнемощялъ,
поло 15 клм. отъ Шуменъ Ма та подгласник* или же, дали е спа
общественикъ и журналисть. , на заседанието [на парла луслппъ, за да видя това на мохамеданската религия, ринъ Николовъ и Неновъ се зена буквата на закона или е на
мента
ще
замине
за
Герма
параграфа. Поважното е
Христовъ е билъ избиранъ
скяпо за менъ мгьсто и да вселенския патриархъ, армен откачатъ/ следвани отъ Б. Ди рушен*
ни дух*, който в*за депутагъ и бъ- дълги годи' ния на лечение.
се помоля Богу за моя рла- ския архиепископъ, главния митровъ, Грозевъ и Цветковъ, обединяващия
плотенъ въ деятелни люде, би само
ни редакторъ на в. „Народъ"
коположитель, който пари еврейски равинъ и папския Въ Шуменъ
пристигнаха усилил* общественото строителс
не ми взема, а пожела да
едновременно
Map.
Николовъ тво.
Въ случая, председателствуващия
нунций.
Н. Неновъ, а 5 минути по удостоенъ веднажъ съ общото вни
Всички други духовни късно Б. Димитровъ, Г. Гро мание, следва се да има толкова
Д-ьржавно у ч е н и ч е с к о кино — Варна
лица, вънъ отъ храма тргь- зевъ и Map. Цвътковъ, шести свобода на действие, макаръ и вре
да заема това мпето, че да
№
започва
прожектирането
на
следната
двойна
прогрима:
бва да носятъ обикновено пристигна В. Витанавъ, а дру- менно
набел/ьзва и самъ да посочва бждаОтъ понедЪлникъ, 17 юний,
ГИТБ
значително
по-късно.
щитп, си сътрудници.
гражданско облекло.
премиера
I. Карнавала въ Испания
Не е чудно обаче и отъ така
По
пжтя
Map.
Николовъ
и
Арменскитгь духовници
Единът трогателенъ скшетъ изъ
ржководно
тгъло
Н. Неновъ си помагали взаим подбраното
I.
нгъкой членъ да се
почувствува
първи побързаха да изпъл- но.
живо а на една майка, която съ
не уместенъ и доброволно
да
премиера
искренна преданость е отгледанятъ закона.
Маринъ Николовъ на два отстжпи на по-деятелен*
ко
ла и възпитала чужди дена, но
тяшт^яяшт^ятяшт
К а т о л и ч е с к и т е к а пжти по пжтя е слизалъ вслед лега. Отъ това само обществе
въ последствие й отплащатъ съ неблагодарность. Участвуватъ: Мери Дреслеръ, Жанъ ХершД. К.
лугерки несъгласни ствие на разстроенъ стомахъ. но стьта ще спечеля.
холдъ и Мирна Лой.
На финала минаватъ: Н. Не- Map. Николовъ и пр.
д
а
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е
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Начало: дневно 430 часа, вечерно 9 часа. Празднични дни две дневни 3 и 5 часа.
Развита е била скорость 30
п
о ч н а х а д а н а п у щ а т - ь I|редъ
иовъ (съ
капла
по нап 1 клм.
огъ една
Маринъ
Николовъ),
и 600 метра
Турция.
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Въпроса за монархията въ Гърция
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(По мучай утрешния ловенъ праздникъ).
Преди около 1350 години гличанитъ- инструктори, които
нвкой си великъ владетель и придружавали тази войскова
владетелка, живущи далеко на часть, рекрутирпна отъ араб
югъ, дошли въ Одесосъ, дето ско население въ Египетъ.
Апостолъ Андрей проповедЧасть отъ населението на
валъ християнството, на по Зарна било свикано внгария
клонение на гробовете
на да работи заедно съ войската
християнските мжченици Св. за издигане на двете емлени
Дп. Амплий, 56 г., Мелетинъ. укрепления за орждия надъ
138 год„ Доротей ТирскиЗбп, Джанавара — днешната Ярабъ
които еж изтърпели мжчени- табя, която носи наименова
ческа смърть въ този градъ. нието си отъ арабската войска.
Като посетили етерите скри
Сжщо и името Джанаваръ,
валища и кагакомби на пре което н в арабски значело
следваните нЪкога християни, зверъ, вълкъ, лошо животно.
великите владетели избрали
Отъ Ярабъ табя се разкри
тогава
най-красивата м%ст- ва красивъ изгледъ. ЦЪлата
ность да построятъ храма за стратегична околность на Вар
прослава на християнството. на, заедно съ морето се виж
Храмътъ, облеченъ въ мра- да отъ върха, който сполуч
моръ, бл%ст%лъ въ пълно ве ливо е избранъ отъ талантли
ликолепие, подобаващо на вия арабски паша за укрепле
богоугодните владетели, които ние. Този върхъ доминира надъ
дали часть отъ земното си съ Джанаваръ и сигуръ е слукровище за небесна слава.
жилъ и въ древность за крепость, защото с е намиратъ
Останките на този храмъ е следи вероятно отъ времето на
въ сегашната гора Джанава- Филипъ Македонски, който не
ра, дето е гробътъ на Хер- веднажъ е обсаждалъ Одеминъ Шкорпилъ, откривателя сосъ, за да обезпечи похода
на прочутата некога Християн си срещу Гети и Скити въ
ска светиня.
Добруджа въ III в. пр. Хр.
Пазачътъ на Шкорпиловия
Заб. Понеже Джанаваръ
гробъ и старините на Джана- значи на арабски звЪръ, зв-вр
варъ тепе, П/БДО Никола, раз ско Mtcro, което прозвище
казва, че участвувалъ пъ от е противно на красивата М-БСТбраната на Варна срещу руси ность, спомените за християн
т е въ 1877 год. Тукъ билъ гар- ския храмъ и ГБЗИ за многонизонътъ на Хасанъ паша съ заслужилия почивши тамъ X.
войска отъ Египетъ. Солдати. Шкорпилъ, то нека се нарича
т% добре дисциплинирани, об винаги „Шкорпиловъ гробъ".
лечени спретнато и по-човеч
Никола Стателовъ
ни. Личала културата на ан
чл. flpx. Д в о

,
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Кулата на Аспаруха
Изъ книгата
.Видения
изъ царството на Аспа
руха"
отъ Димитър*
Аджемовъ
Тихо като огромни криле на чер
на птица, нощьта се спусна върху
сини-rti води на морето.
Заспаха чайкитЪ. Пламна на не
бето остророгата луна и погали
нежно звездитЪ.
На брЪга застанаха три нимфи.
ПЪнеститЪ вълни протегнаха ржце къмъ млЪчно-бЪлитъ имъ нозе
и ги помилваха нежно.
Първата нимфа извърна глава и
спръ погледъ върху кулата на Ас
паруха. Устнит-fe й цъинахе, като
кървава роза и промълвиха:
— Преди вЪкове тукъ израстна
първото българско царство. Като
Богъ Великиягь ханъ пристжпи по
тази хубава земя, поведе къмъ брань
юнацитъ и срази врага .
Втората нимфа се усмихна. Гласътъ й се отрони:
— Велико бв царстЕото на Аспа
руха, много славни пввци го възпъха. Ханътъ имаше златно сърдце.
Той бъше гправедливъ къмъ своя
народъ- Като огромни слънца изгръха надъ българската земя прав
дата, радостьта и щастието,
Третата нимфа прикова погледъ
въ кулата. Тя се издигаше гордо,
подобно на грамаденъ великанъ въ
нощьта. Огромното и каменно тъло
криеше въ себе си нзщо величест
вено и мощно. Може би, тази мърт.
ва кула, пазеше въ себе си величи
ето на древнитъ български царе и
мощьта не, българския духъ.
Глвсътъ на нимфата отекна като
звънъ на тържествена камбана и се
пръстиа като ято птици надъ кулата:
— Българскиятъ народъ е вървълъ
гордъ презъ въковетъ, неговиятъ
духъ е билъ мощенъ и той никога
не ще се сломи 1 . .
Горда, тайнствена се очертаваше
кулата-великанъ въ нощьта.

ВЕСТИ ОТЪ
КЪЛТ

АРИЯ

В Презъ м. май отъ бургазскага гара еж отпжтували за
вжтрешностьта общо 10,000
пжтници.
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варненски новини"

Добруджанския кварталъ, до новото у-ще
Ст. Караджа.
Ганчо Ив. Щеревъ

„ПРИМОРСКА"
На бул. „Фердинанд*.*, д о самия
плажъ» 2 0 комфортно мобилирани
стан, чнг/гъ в ъ з д у х ъ , еелинолепенъ изгледъ.

Най-хубавото Mtao за посетителите на Варна
1-2720-6

Спортенъ \Щ\ „Шипчеиши [околГ @
къмъ края на месеиъ юни т. г. заминава за Ца
риградъ,. за два мача съ спортните клубове

„Галата Ш " - J i m Ташъ"

Желающигв да посетятъ Цариградъ съ колективенъ
паспортъ да се отнесатъ до клуба нвходящъ се на
ул. „Драгоманъ" № 26 отъ 3—7 ч. сл. об.

ФашшянП) оршншш на БИЙ Газонъ

43

— По врага! Какъ не ми дойде до сега
тази идея?
Билъ Газонъ се сбогува набързо съ сфицера и се опжти къмъ свободното пристани
ще, кждето всички пиянски дупки носеха
името „баръ".
Влезе въ една отъ най-мръсните дупки отъ
тоя родъ, кждето капитани и моряци, в също
и отъ всички азиатски племена, пиеха уиски
и оризова ракия и губеха припечелените си
пари на комаръ.
Мина доста време докато Билъ Газонъ при
викнеше на задушливия димъ и звглушителния шумъ. Седна на една маса въ единъ
жгълъ и започна дп оглежда наоколо си.
Въ целото помещение не можа да намери
нито едно лице, което да му вдъхне доверие.
И не б е ш е за очудване това, тъй като тукъ
се събираше сметьта на обществото.
Немаше време да прави философски про
учвания и мждрувания, а требваше да се
действува бързо. Повика кенлера и му пъхна
между зжбите една монета, която той глътна
безъ никакво затруднение. Следъ тове той
му пъхна втора монета между пръстите. Китаецътъ се поклони до земята.
— Требва ми да замина незабавно за Япо
ния. Кой може да ме закара до тамъ?
Келнерътъ се усмихна, разгледа съ бързъ

£3 Трудовите групи на без
работните вь Пловдиаъ ще работятъ при следнит^Ь условия:
ще се плаща надница отъ 35
лева дневно. Отъ тая сума ще
се удържатъ 10 лева дневно,
за храна. Други 10 лева ще
се удържатъ и ще се изплатятъ на работника на 15 септемврий, като спестени пари.
На ржка значи ще имъ се пла
ща презъ време на работа по
15 лева. Който |напусне преж
девременно, ще си получи
спестенит% пари тоже на 15
септемврий.
Ц§ Кметътъ на гара Кричимъ издалъ запов-вдъ, споредъ която търговците на пло
дове и зеленчукъ ще требва
за напредъ да внасятъ въ об
щинската каса гаранция по
5.000 лева, за да има отъ как
во да имъ се удържатъ нало
жените глоби за неспазване
на нормировката и други раз
поредби.
Щ Въ хасковска околия та
зи година еж засети съ памукъ
65,000 декара — една шеста
стъ общото количество» засето въ цел ата страна.
— До десетина дни радио
София ще увеличи мощностьта си ^четири пжти, споредъ
както се заявява отъ официал
но место. Въ такъвъ случай
ще може да се чува добре и
въ Варна.

погледъ младежа, кимна съ глава и изчезна
всредъ облаците отъ тклюневъ димъ. Скоро
следъ това той се завърна заедно съ единъ
другъ китвецъ, който върху китайските си
панталони несеше европейска капитанска кур
тка, е на п и в а английска спортна шапка.
Билъ Газонъ изтръпна. Върху лицето на
китаеца ясно се четеше, че спеда къмъ пре*
стжпния светъ. Келнерътъ го препоржча:
— Квпитанъ Кео-Чанъ.
Бикъ Газонъ му предложи столъ и поржча
шише съ уиски. Тоя човекъ му вдъхваше
сжщинско отвргщение, обаче реши твърдо
въ себе си да не държи сметка за лошите
предчувствия.
Не обърна внимание и на изпитателния по
гледъ на китаеца, а изпълни отново чашите.
— Капитане, имамъ неотложна нужда да
замина за Япония. Моряците стачкуватъ и
нито единъ пврвходъ не може да отплува.
Очакватъ ме всеки мигъ въ Япония. Можешъ
ли да ме вземешъ съ себе си или и твоите
хора стачкуватъ?
— Моряците на капитвнъ Као-Ченъ
никога не стачкуватъ. Тази ношь вдигаме
котва и заминаваме за Нвгазаки. Можешъ и
ти да дойдешъ съ насъ. Имвшъ ли много
бвгвжъ.
Билъ Газонъ показв куфарчето си и се
зарадва извънредно много, че така лесно
намери начинъ дп отпжтува.

Н А У Ч Н О И З А Б А В Н О ЧЕТИВО]
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Наполепнъ и въздушната
Презъ време на войната сре
щу Русия въ 1812 г. русите на
няколко пжти обмисляли да
си послужатъ съ прикрепени
балони, отъ които да стреляъ
срещу войските на Наполеона.
Преди да потегли отъ Фран
ция за Русия, Наполеонъ гриелъ на ауденция вдовицата на
прочутия летецъ съ балони
Бланшаръ. Тя му направила
предложение да въведе въ
френската армия прикрепени
те балони, за борба, а най
вече зв сплвшване на „дивите
войски" на руснаците.
Отговорътъ на Наполеонъ
билъ много категориченъ и неочакванъ:
—Балоните, заявилъ той ,сж
добри за панаирите, обаче не
еж достойни за благородното
изкуство на воюването.
Това показва, че великивтъ
полководецъ поне по отноше
ние на въздушната война се е
показалъ лошъ пророкъ.

Въ Англия се правятъ по
настояшемъ опити съ единъ
новъ видъ сигнализация по
шосетата, съ цель да се избегватъ злополуките съ авто
мобилнте.
При опасни кржетопжтища
резки завои, ж. п. прелези и
пр. нивото на шосето се из
работва вълнообразно съ паважни блокчета.
При досегашните начини на
сигнализиране злополуките еж
ставали, за нещастие, твърде
често, най-вече нощемъ или
при гъста мъгла, когато шофьорътъ не може да вижда
нито светлините» нито цветни
те предупредителни знаци.
При вълнообразното ниво
на шосето, щомъ автомобилъть навлезе въ областьта на
напречните на шосето вълни,

Ш Една вълчица издушила
овцете на единъ селянинъ въ
е, Будожеля, Югославия. Разлютенъ отъ това, селянинътъ
издирилъ ямата на вълчицата
и следъ като подмамилъ май
ката по единъ ловъкъ начинъ,
задигналъ вълчетата и ги отнесълъ въ село. Всичко това
той извършилъ съ голи ржце
безъ никакво оржжие.

машината започва да се нщ
га и спуща. Това характерн,
друсане веднага предупрежДв,
ва шофьора, че се намир;
предъ опасно место. Естеста*
но, той веднага намалява бър
зината и взима мерки да р8з
бере, ако е тъмно или им
мжгла, точно какво се намир,
предъ наго.
Практиката е установила, щ
червените светлинни сигнад
много често мамятъ окото HI
шофьора, като го каратъ д
верва, че светлината се «а
мира много по-далечъ, откол
кото е въ сжщность
При новия начинъ на сигщ
лизиране, очаква се да изчез
натъ всички неудобства и д
со избегватъ напълно какаит!
и да било злополуки

Mil!

It
Знае е се, че катранътъ, намазанъ върху кожата, при из
вестни обстоятелства, предиз
виква страшната болесть ракъ.
Ония елементи отъ катрана,
кои го
предизвикват
рака,
днесъ еж вече добре известни
Д ръ Давидсьнъ, отъ Уинипегъ, Канада предприелъ ре
дица извънредно
интересни
опити съ тази болесть. Той
разпределилъ неколко групи
мишки, които редовно мажелъ
съ катранъ, обаче ги хранелъ
по различни диети.
Една отъ групите получа
вала храна, съдържаща веще
ства, извънредно богати съ
витаминъ Е. а останалите гру
пи получавали
обикновена
храна, безъ усилване на съ
държанието на витамини.
Групата, която получавала
богати на витаминъ Е вещест
ва, въ течение на неколко ме
сеца устояла отлично на бо
лестьта ракъ, безъ нито единъ
признакъ на згболеване. Всич
ки останали групи мишки из
мрели отъ ракъ.
Витаминь Е, както се знае,
се съдържа най-вече въ жито
то, въ разни други семена, въ
растителните масла и въ зе
ленчука.
Д-ръ Давидсл нъ сега прави
опитъ да храни мишки съ раз
ни други витамини, за да проу
чи дали и те ще спомагатъ
на организма да се бори про
тивъ болестьта ракъ, за да
може да установи най-успеш
ната диета противъ този страшенъ бичъ.

сигнализация

Лекомислието
е най голгьмиятъ врагъ на
Вашата хубость, младость и свежесть.
Нгьма нищо по лесно отъ това да пролпете безвъзвратно
чара, съ който приро
дата Ви е надарила.
И за това бкдете
внимателни
при из
бора на хилядитгь ергьдства за разхуба- j
вяване, каквито отъ разни
страни при-'
мамливо Ви се предлагатъ.

111Ш1РИ
за да бждете свежа и привлекателна
безъ да рискувате здравето си безъ да
се безспокоите за кожата на лицето си?
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1. Тоалетевъ сапунъ
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. пуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:

Дамски чорапи разни цвйгове
#MSWKH чорапи
7
мерсеризирани 16 л. М х ш к н ч о р а Ш | тЪтш
!— ^Дамски
чорапи
меланжъ
1
5
.
„
„
_._.
^
uuivnn i v p u u n m v a a n m o
Мкжки чорапи ЦВЕТНИ мерсе
Дамски чорапи трижгълни
ризирани 2 чифта 25,
•
пети, багетъ „Фако"
40
Мжжки полукорави яки
9 ,
g Дамски чорапи бЪли спортни 8
Мжжки кърпи носни
6 ,
щ Дамски румба килоти кьонеръ 22
Дамски килоти кьоперъ
25
Кърпи за лице хавлиени екстра 32 ,
Мжжки мрежени фланели „БхДамски килоти румба—рае 25
дащнопь" 20 ,
2 Дамски комбинезони трико рае 50
и всички други галантерийни и манифактурни стоки при
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наново намалени цени. Не пропущайте този
единствеиъ въ града ни случай!

Започна пазаренето за възнагражоението.
Капитанътъ се показа сжщински разбойникъ
скубачъ. Поиска първоначално цената за ед
на кабина въ първокласенъ презокеански
пяраходъ. Най-после пазарлъкътъ се сключи
на една трета отъ тая сума.
Капитанътъ повика единъ отъ моряците
си, подаде му куфарчето и веднага се отпра
виха за пристанището.
Билъ Газонъ крачеше край капитана мъл
чаливо Китаецътъ скоро намери на приста
нището лодката си.
И тримата се качиха въ нея. Морякътъ взе
лопатите, а капитанътъ застзна на кормилото,
а Билъ Газонъ седна къмъ средата на полуизгнилата лодка и запали цигара.
Нощьта беше тъмна и беззвездна. Само
отъ време на време месечината се показва
ше за малко иззадъ тъмните облаци.
Четвъртъ часъ измина въ мълчание. Подо
зрения започнЕха да обхващатъ младежа. Б е ха вече оставили пристанището далечъ задъ
себе си, а още не се виждаше никакъвъ корабъ.
Билъ Газонъ погледна китаеца въпросител
но, а тоя му показа съ ржка напредъ. Наис
тина, не следъ много, въ далечината започна
да се очертава нещо тъмно, което скоро прие
формата на некакъвъ заспалъ драконъ.
Едва когато се приближиха, Билъ Газонъ
разпозна джонката, която требваше да го от

гв7'

несе въ Япония.
На борда немаше никаква светлина. Всич'
ко беше потънало въ пъленъ мракъ, което
беше тежко нарушение на международни^
правила за мореплаването.
Когато стигнаха достатъчно наблизо, за Д»
бждатъ чути, капитанътъ нададе кресъкъ ка1
го тия на чайките, само че по единъ малко
по-другъ начинъ. Веднага върху борда н«
джонката се раздвижиха некакви фенери.
Щомъ стигнаха до кораба, и тримата се
изкачиха по една стълба отъ вжже.
Билъ Газонъ се видя обкржженъ отъ всички
страни отъ група мжже, за които най добро
то име, съ което можеха да бждатъ наречени,
беше жълти дяволи.
Направи му впечатление, че между rfcx*
се намираше и една млада китайка, за ко«'
то му се стори, че я б е ш е виделъ на некол
ко пжти въ пристанището, облечена въ ев
ропейски дрехи, Въ тъмното обаче, и при
слабата светлина на многоцветните фенерл
беше му невъзможно да различи лицето *
съ положителность. Освенъ това, за европей
ците китайските жени се различаввтъ едн«
отъ друга, колкото яйце отъ яйце.
Една кжса заповедь на капитана пръси'
обслугата. Следъ това той самъ отведе Бил*
Газона до нещо, подобно на кабина, по»в*
ла му лека нощь и изчезна върху мостик*«

Стр.
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Недоброкачествените парашути

ЧУЖБИНА

тш&штштч
ЩВ2ИЦ0РСКНЯ¥Ъ
РвфвПЩУМЪ
Програмата. Ияициит^вата за борба сь кризата. НеизбЪжната инфла

причина за енъртьта на двамата
ромънски летци/
Букурещъ 14. Въ връзка
съ вчерашната злополука,
при която се сблъскаха а
се разбиха два военни аероплана, се узнава допълни
телно, че двамата загина
ли пилоти скочили отъ
апаратитп съ парашути.
За нещастие, единиятъ парашутъ не се разтворилъ, а
втрриятъ се разтворилъ, оба
че каишите, съ които билъ
завързанъ за гвлото на лете
ца, се скъсали.

- Инспекторътъ по езиците за хазартното казино въ Варна
при Министерството на народ
Назначена е комисия отъ
Утре „Св. Духъ* 10 и поп. пр. ното просвещение, r-нъ Раевъ министра на финансиигв, коя
об. въ ученическото кино учи пристигна въ града ни, като то да се занимае съ измене
ция. Какво вь съшность предвижда програма за борба съ кризата
по нието на правилника за при
лището »св: Климентъ" ще из министерски пратеникъ
Резултата.
несе своята пролетна забава. произвеждане на зрелостните ложение закона за откриване
Женева, юний 1935 година. Умолява се гражданството да изпити при девическата и на казино за хазарни игри и
мжжката гимназии и оконча
На 2 юний т. г. въ Швейца
Провеждането на тази про посети тази хубава забава, коя телните изпити при учителския развлечения въ градъ Варна.
рия се произведе референдумъ грама въ живота е съпроводе то се изнася за въ полза на
Следъ това изменение изг
институтъ.
'ho поводъ програмата иззест- но съ извънредното засилване бедните ученици.
ледите
да се реализира.кон*
ча подъ името „Инициатива за на държавния контролъ, за ко ' Варненското полицейско ко
цесията, еж много големи» по
По
случай
съборите
въ
мендантство
събщава,
че
17
'борба съ кризата", подържана ето се има предвидъ значител
неже известни постановления
отъ социалистическата партия но засилване на централната т. м. — деня на Македония — близките села Дибичъ и Овча отъ този правилникъ принужрово,
които
ставатъ
на
Св.
не
се
разрешава
празднуваи редица синдикати и еконо- федерална власть, за сметка
даватъ много отъ кандидатите
мически организации.
на автономията на отделните нето му отъ м а к е д о н ските Духъ — 17 т. м., много шу за концесията да се въздърменски
граждани
още
отъ
братства.
Тази програма бгь от кантони.
жатъ
Отъ 20 юявй до 1 юлий въ 15 т. м., отпжгувахаза послед
Отъ финапсова страна аро
хвърлена съ 556,000 сре
ните
села
като
съборени.
Отъ страна на Варненската
на труда, въ ка
щу 426,000 гласа. Отъ грамата предвижда инвести Инспекцията
община
вь тази комисия ще
бинета на инспекторъ-лекаря,
[22 кантона, 18 се изка рането на нови 250 мил. шв. всЪки вторникъ, четвъргъкъ и Директорътъ на областьта, участва юрусгъ консула г. Хр. —снабдени съ филтръ за обезвреБ. Казанлиевъ, на 14 т. м. Христовъ. Комисията ще засе дяване тютюна — търсете ги въ
заха промивъ тази про фр. (6 милиарда лева) При петъкъ отъ 4 до 7 ч. сл. об. гсенъзавърна
отъ гр. Омортагъ
грама и само 4 за при днешните условия, тази сума заседава медицинска комисия, и на 15. с. м. замина за с. дава- отъ вторникъ въ София. агенция «Стрела"—Варна. 1—0
лагането на социалис не тръбва да се получи нито която преглежда осигурени ра Г. Монастирца, беленско, за
Ш
болни за разрешава да вземе участие при осве
тическата програ
ма. по пжтя на нови данъци, кои ботници
не на.топли морски бани.
щаването на алеята на заги
РЕНОМИРАНИЯ МАГАЗИНЪ
Съюзътъ на швейцар- то еж достигнали своя пре- БакалницигБ ще бжцатъ отво налите презъ войните.
дЪль,
нито
по
пжтя
на
заемни
скитъ синдикати, кой*
*
рени въ понеделник, Св. Духъ
\то подържите
тази операции. Въ края па краи до 11 часа преди обедъ.
Частъ отъ шумнекиятъ гапрограма, брои 200.000 щата финансирането на тази ИзлЪзе отъ печатъ и се пус рнизонъ отъ 15 т. м. сутриньпрограма неизбежно би дове на въ продажа книгата на на та, предприе бойно учение,
члена.
Съобщава на почитаемите си клиенти, че се пре- Н
сътрудникъ
Дамитъръ което ще гавгрши до гр. Но
Тази програма съдържа въ ло до инфлация и девалвация шия
мести на ул. „Царь б о р и с . " № G (бив- gj
АджемовЪ „ВИДЕНИЯ ИЗЪ ва Пазаръ. Наследниятъ день,
на
швейцарския
франктъ.
Та
шия магазивъ „Берлинъ*)
Н
себе си елементи огъ програ
ЦАРСТВОТО
НА АСПАРУ- 16 т. м„ въ последния день ще
ка
по
се
оценява
тази
програ
По
с
л
у
ч
а
й
п
р
е
м
е
с
т
в
а
н
е
т
о
с
и
предШ
мата на белгийския социали
ХА".
Книгата представлява го се състои парадъ и пр.
лага на и з в ъ н р е д н о н и с к и цени Ш
—
*
стически вождъ Анре де Ма ма отъ международната ва лЪмъ интересъ, тъй като въ
следните, артикули: ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ. Ч
лутна
спекулация,
която
наг
художествени
разкази
рисува
Отъ
13
т.
м.
вечерьта,
деле
на и отъ други аналогични
ЦЕ, РИЗИ. ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ. ОБУЩА МЖЖКИ, ДАМСКИ _§
живота на Ханъ Яспаруха, то гацията, избрана въ свръзка
програми за социално-еконо- ласи своята понижителна кам гавашния
и ДЕТСКИ и в с и ч к и д р у г и г а л а н т а р и й н и щ
битъ,
религиозни
обичаи
и
съ
въпроса
за
местенето
на
артикули
«
мическа реконструкция, които пания противъ швейцарския военнитЪ походи на първия бъл тукашния учителски институтъ
Съ почитание: Ш
се обсжвдаха на конгреса въ франкъ въ момента на рефе гарски Ханъ. „ВИДЕНИЯ ИЗЪ ЦАР отпжтува за София.
Д. К.
СТВОТО НА АСПАРУХА" се нами
1—10
Ив. К и р о в ъ Щ
Абей де понтини, въ Франция рендума.
ра за проданъ въ всички кни
Огъ 14 т. м, общината за
презъ /934 год.
жарници и агенция „СТРЕЛА* почна каптирането на новъ
Главния центъръ на тази
на Мусалата:
воденъ източникъ, нареченъ В Ъ Л Ч И - Д О Л С К О СЕЛ. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ВЪЛНЕНИ
програма е искането за защи
Бюрото за мерките известява Капаклийски. Дебитътъ на тоя
та на покупателната способ
на всички предстаивтели на изворъ достига до 7 литра въ
ность на населението по пжтя
държавни, общински и частни секунда.
нв запазване днешния уровенъ
учреждения, р а з п р е д елящи
*
на работническата надница и
n o 3S лл.
вжглищата при разтоварване
Една отъ забравените Шу
повишение на ценитЪ на сел
сжщо дамски вълнени и
то имъ отъ вагоните за смет менски централни улици е и
ско стопанските продукти. Оска на ч и н о в н и ч е с т в о т о , ул. «Войнишка*, задъ казар
венъ това въ програмата се
че те требва обезателно да мата на 7 дружина Презъ зи
предвиждаше установяване на
измерватъ вжглищата по тег мата тая улица е почти непро
с. Вълчи-Долъ, 14. VI. 1935 г.
на конкурентни цени при
задължително застраховане сре
ло
чразъ надлежно проверени ходима, а презъ местото, ко
щу безработица, облекчаване
Въ допълнение на обявлението ни подъ №2128,
и маркирани общински или гато вали по-изобиленъ дъждъ
задълженията на ^швейцарскипубликувано въ Д. Вестникъ бр. 111, обявява се на
частни сантимали, децимали водата образува
ул.
б
Септември
№
2.
големи
гв земеделци, контролъ надъ
интересующигв се, че на 20 юний 1935 г. отъ 14-16
или
мостови
везни.
—
По
този
12700-10
локви, които съ дни не могатъ
паричния пазарь, широка дър
часа
въ общинското управление с. Вълчи-Долъ, ще
начинъ
ще
се
избегне
още
да
се
изпарятъ.
Ако
не
може
жавна помощь на туризма и пр.
тяването на чиновничеството. да се предприеме по-голема се произведи публиченъ търгъ съ явно надаване за
ПОСЕЩЕНИЯ!
А
въ
маЗа да се пристжпи
Закона за мерките ззбранява работа (шьосировка или пакъмъ референдумъ, спо газинъ „КАРЛОВО" не еж горното разпределение да ста важъ), необходимо е поне да отдаване на закупчикъ4 експлоатацията на общин
редъ швейцарската фе задължителни, но отъ техъ ва само на кошове или коли се насипе песъкъ, единъ ма ския приходъ „Сергия* , за времето отъ 1. IV. 1935 г.
дерална конституция, е щеимиате само полза и ико безъ едните и другите да бж лъкъ кърпежъ, за да не се до 31. XII 1936 г.
претеглювани по тегло. образуватъ локви и маларични
Първоначална цена за ц-Ьлия наеменъ периодъ
необходимо да се събе номн. Направете една малка датъ
Спремо
нарушителите
пред
гнезда.
е
180,000
лв. платими на равни части въ края на
1—2 ставители на учреждения ще
рътъ най-малко
50,000 проба.
всеки
месецъ.
подписи. Въ този случай
бждатъ прилагани наказател
Всички разноски гербъ, данъкъ и пр. еж за
съвършено нова
ните санкции на закона за
бгьха събрани 330 хил.
АТЕЛИЕТО
цЪла,
заедно
съ
сметка
на закупчика. Общиттз и поемни условия еж
мерките.
подписи, което представ

_._М!МШ11И11

маски u i о

лаиучаа и м а

№ 2593

Санаториума за бодне щт

Швейцарски износъ, ксйто
има извънредно големо зна
чение за економиката на стра
ната, е паднали въ сравнение
1929 г , отъ 4 3 ' шв. франка
на глава, на 167 шв. фр. Зна
чително се намалшгъ и туриз
ма, което е повлякло значи
телно увеличение броя на без
работните, издръжката на ко
его е въ тяжесть на кантоналнигв финансии.
Днешното федерално пра
вителство се бори съ това по
ложение по пжтя на дефла
цията.
То разчита, че по пжтя на
бюджетни съкращения, нама
ление издръжката на праизЕОДСТВОТО. ценит^ и жизнения
индексъ, ще може да се при
способи швейцарската еконо
мика къмъ изменените усло
вия на мировото стопанство
Програмата за борба съ
кризата, изработена отъ левите
групировки, поставя на чело
на тази борба, запазването и
защитата на днешната покупа
телна способность на населе
нието и решително се проти
вопоставя на новата дефлационна политика,
Тази програма предвижда
изходъ отъ създаденото поло
жение въ организацията на
плановото стопанство и въ
подръжката, за сметка на дър
жавните приходи най-много
ЯТРвДащиге отрасли на народ" о т ° стопанство.

ШИЙ!

кутия, продавамъ на разположение всеки приежтетвенъ день и часъ
на много износна въ канцеларията на общината — бирничеството.
оти вест цена. Виждане и споразумение ре
Кметъ: С. Поповъ
ници с е приематъ въ а- дакцията при П.
Бирникъ:
ft. Христовъ
г е н ц и я „Стрела*—Варна.

лява една трета отъ
броя на швейцарснитт
шзбиратели.
Този успгъхъ на под
писката се обяснява, до
голгъма степень, отъ из
вънредно тежкото фи
нансово и економическо
положение на Швейца
рия.

за софий-

на Нереаеъ Курдянъ
изработва вевканви мраморни и
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефекъ
и при най-износни цени.
Едно посещение е достатъчно да
се увЪрвте, ул. Шумеиъ № 16,
(до редакцията в. В. Новини) 1-0

804

„Потайностигв на принцъ Карла.
— ТрЪбва да ги намеришъ!

За улеснение на
гражданството,
кооперация
СЪЕДИНЕНИе"
— Варна, откри два склада
за продажба на ЛЕДЪ -пър
вия на площадъ «Мусала* въ
двора на Цукато, а втория до
аптека Русевъ. Продажба вс-feко време отъ б сутриньта во
10 вечерьта.
1-2716-6

—Непременно ще сполуча, господинъ графе
потвърди поручика.
Тр-Ьбва да сполуча!
— Знаешъ ли на кжде е отишпч
но капитана и дъщеря и?

вдовицата

— Старателно ще потърся дирята имъ, гос
подинъ графе.
— Щомъ направишъ това, веднага ще ми
съобщишъ, каза графа, и тури край на разгово
ра, като добави!
Бжди внимателенъ за наПредъ!
Лавалъ биде отпуснатъ.
Той се поклони и излезе.

p i кафяви и сини тоновер|
^ И з р а б о т к а Пасковъ - Софияр"

ШЛродажба на едро и dpeXJ
• бно и представителя !_J
Г|

КНИЖАРНИЦА

Q

g шип шито 8
Цварна, ул. 6 .Септемврий', W
{-Лсрещу „Сангеръ". •'-^t£?:i?a*

— Това е последното средство, за да ги на
правя безопасни, избъбра Венсанъ, когато остана
самъ въ работната си стая.
Последното средство!
ТрЪбва дп сдържа гнева си и да се присторя,
че се съгласявамъ, само по такъвъ начинъ ще мо
га да отстраня опасностьта, която ме заплашва.
Тежко средство.
И ти не чувствувашъ Карле» каква жертва
правя, когато се приструвамъ, че сьмъ съгласенъ!
да изпълня желанието ти.

ще имате нови чорапи, като си
занесете старите захвърлени

Ч О Р А Н И Z~Z
въ МДГАЗИНЪ

„Ргтткод^лие"
на Атанасъ Трандафиловъ
ул.

Шрь Бор!'СЪ 17, тел. 309

Другъ изборъ не ми оставя!
Нема друго средство!
Само по такъвъ начинъ е възможно да отс
траня всичките опасности.
Слугата Паскалъ влезе въ стаята и съобщи.
че обеда е готовъ.
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поручика 'да
му стая.

върви

следъ

него

въ

работната

Лавалъ се подчини и му се поклони.
Когато и двамата влезоха въ стаята, Венсанъ
се обърна, ожидателно къмъ поручика.
— Какво е това важно известие, което така
внезапно ми носимъ? попита той полугласно.
— Едно твърде неприятно ьи лошо известие,
господинъ графе.
Моля ви обаче, да не стоварите отговорностьта върху мене, отговори Лавалъ.
Направихъ всичко, за да попреча на тая не
приятна случка!
КонетЪ и азъ сме цели въ вода
отъ умора.

и

капнали

— Говори по работата!
Какво е известието?
Защо тия предисловия? каза Венсанъ сърдито.
— Искамъ само да кажа, господинъ графе,
че направихъ всичко за да отстраня това нещастие.
Но всичко бЪше напраздно!
По нещастие, дойдохъ твърде късно!
— Вдовицата на капитана ли? попита
санъ мрачно.
— Избегна и се освободи
кжща миналата нощь!

отъ

Вен

уединената

— Съ дъщеря си ли?
— И двете господинъ графе!
Челото на Венсана се намръщи.
— Защо не остана тамъ, както ти бехъ по*

€тр. 4
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ВАРНЕНСКИ

[шмдш шиша оть iвойидоо ш Цшт

над т зашшито, че щ Ожде тпип

Срещу тая м*рка Италия иска да се изм*ни решима на Протоцит* и да се премахнатъ привилегиите
Манифестацията. Полагането на венци. Речит* на запасния генераль
Римъ 15. „Журналъ Д'ИтаНъждехъ и д-ръ Тахтакранъ. България и Армения.
лия" обнародва една статия
Днесъ арменската колония очерта смисъла на човешкия въ връзка съ евентуалното за М ръ председателя Ан. Тошевъ преддомопритешателит*. Съ закона не МЪркитт. на британското правите]
оива да се бърза много
ство противъ приготовляваниец
въ Варна по единъ скроменъ животъ и неговия дългъ къмъ тваряне на Суецкия каналъ като
на Италия
и милъ начинъ отпразднува родината му.
репресивни мЪрки противъ
София 16. Пред делегация отъ домопритежатели въ
17 годишнината отъ освобо
Италия
въ
случай
на
италоРимъ
15.
Споредъ тук
връзка съ закона за намаление на наемитгь, м-ръ
— Стремежа на човЪка къмъ
ждението на Армения.
Андрей Тошевъ заяви:
вечното е оня стимулъ, които абисински конфликтъ, въ която председателя
получени сведения англий
Въ 10 часа сутриньта ципата го кара да умира радостно за се казва между другото:
—Въпросътъ за намалени-ето на наемитгь е много скитгь военни власти щ
арменска колония начело съ свободата на отечеството си.
--Ако се приеме, че сложенъ. Сн него не бива да се бърза, защото ние бъл
военната музика, българскиятъ
НЪма смъртъ за героите, ГБ Суецкия каналъ или мор гари тгь винаги грешимъ когато бързаме, много. Той се египетска територия пра
и арменски трикольори и участ ся» вечни,безсмъртини.
проучва, въ неговитгь пълни подробности, но нп>що по вятъ бързи разпоредби а
ският проходи могатъ конкретно
ВВЩИТБ въ освобождението на
за сега не мога ощеда кажа. Мога само да за приемането
на 100 хили
По нататакъ аратора каза»
Македония арменски македоно- че арменскиятъ народъ е свър да бждатъ политическоявя, не при разрешаването му ще се има предвидъ и ди войници които се щ
Ьдринци се Отправи за памет занъ съ българския още отъ орждие на ОП, тргьбва тежкото положение на собственницит/ь.
пращатъ въ ЕгипетътЪ
ника на падналигв граничари. епохата на Яспаруха.
да се измгьни веднага ре
Ьждатъ готови на Судан
България и Армения еж срод жима на Протоцитгъ
Нанифестацията преставляваско-абисинската
гранищ
ше нЪщо внушитело. Въ ней нипо душа .и по духъи. ТЬ еж като се направятъ ме З а р я т а съ» ц е р е м о н и и . Д н е ш н о т о т ъ р ж е с т в о въ
ните редове бЪха почти всич героични племена.
Споредъ
сведенията
съо(
Габрово.
ждународни и изклю- Габрово 16 Вчера въ 15
ки арменци отъ града ни: мж- Българската душа-е велика,
ч, речь, въ която изтъкна щено било, че британското opt
же, жени, деца, скаути и спор могжща. Бългвринътъ е -без- чатъ превилегиитп на пристигнаха съ специаленъ
подвига на загиналитт вителство немало да остав
тисти.
смъртенъ з а щ о т о
т о й тая или оная държава. влакъ частите отъ Търновския
неутрално на езерото Таи
гарнизонъ, посрещнати отъ о- и завърши съ пожелание
з н а е
Прадъ паметника на падна. д о к а за ч е
По„ Ul>
немало
да„v.«
остане
щ
цивлните власти и ЦБЛОТО за благоденствието на.1Ж
.uav AU
да
ми а з а
D* «ц
литЬ граничари б е строена
У Р
отечеството с и н
гражданство. Съ развити бой: Н. В, Царя
С ! Л т о д в п а з и не
и
Царския
1ралнаи
ири
италиянското
ВОЙ
една почетна рота воийници.
йната свобода
©ни
знамена войсковите части
' межди Италия и Абисииия. Конфе-1
н„
(но движение, к.ето бик
Присжстваха! преставителя) Т о з и мраморенъ паметиикъ
Италия и ОпИ
| м и н а х а п р е з ъ главните улици домъ.
Т» ренцията ме»йу Англия,
началникъ гарнизона подпол- — каза по . нататъкъ г. Нъж-,
гло да отдели британска С.
Днесъ
бп>
отслужена
Франция
на града акламирани отъ гра панихида отъ Епископъ'Со- малия отъ Абисиния.
ковникъ Първановъ, престави- дехъ. е символъ на желязната
Лондонъ 15 Отъ добре ос жданството.
телигЬ на запасните офицери и българска воля. на българска
фрони за паднали
презъ
ведомени
английски кръгове
та
вечность.
Въ 9 часа веяерьта на войната габровци, следъ
подофицери, продставителя на
се
заявява,
че
английското
Ние арменцитъ ценимъ висо
македонската емиграция г-жа
правителство е благопри градския площадъ б е произ което младитгь доброволци
Славова, представителя на тра ко българския.народъ и вина ятно разположено . къмъ ведена заря съ церемонви. положиха клетва.
връщатъ визитата па българсквт
кийската емиграция, г-нъ Дра- ги сме готови да се'наредимъ идеята за една конферен Прочетени 6txa имената на
си колеги
подъ
блгарското
знаме
и
де
Габровската
община
даде
гулевъ и много народъ.
ция. между представители- убитите въ войните габровци.
умремъ
за
България.
София
15.
Тази ситрик
Предиг полагането, на. венци
объдъ'отъ 120 куверта въ
тп> на Лондонъ, Парижъ и N ПоЛковникъ Бозовъ.коОратора
завърши
съ:
Да
т е предъ светинята на падна
Римъ за да се разисква не
честъ на офицерите отъ Тър пристигнаха идящи презъ Pj
лите за родината си герои живее героичния български забавно върху итало аби мандиръ на 18а дружи:
се 90 луши ^ромънски теле
д-ръ Тахтакранъ обясни значе народъ и войнство! . . .
синскитгь различия и, ако на произнесе вдъхновенановския гарнизонъ.
графопощенци на гости {
Да
живЪе
любимия
българ
нието на днешния празднйкъ;
е възможно да се намгьри
ски
Царь
Борисъ
111
1
.
,
••
своите български колеги. Р|
Преди 17 години героичниятъ
една база за споразумение.
ди объдъ т"Ь разгледаха цев
арменски народъ следъ • б вЪ> Речьта на г. Нъжцехъ на Това .споразумение, следъ
Парижъ
15.
Израбо
ковно черно робство разкъса прави силно впечатление* на това ще бжде изпратено за
нажъ за винаги всички изгле тралнага т. л. станция.
веригите на тирана и развЪва всички, тя затрогваше на места удобрение отъ ОП.
тената въ Лондонъ мор ди за сключването на обща Главния
Милъ бъ\ момента при пола
ш
надъ родината,- си ; знамето на
ска спогодба
предизвика конвенция за разоржжаване Пощитгъ г. директоръ
гането на венците предъ паЮруковъ
а
свободата.
единодушно
негодувание Ние можемь да з а я в и м ъ
Д-ръ Тахтакранъ подчерта метника-на падналит4' граниприветствува
съ
кратки
на вестницитгь.
Това безъ колебание, че спогод
муниции въ Южна Африка..
сжщо героизма на българския чари-герои.
бата поразява съ единъ за- речь. Гоститтъ ще разгМ
То#
просълзи,
всички!
единодушие
на
вестнивойникъ, който,.очиди св^та. и
Неаполъ 15. Днесъ замина
Музиката,
свирпше
трауренъ
морска махъ мира, сигурностьта и датъ и нгькои видни нашь
умиреше съ песни на уста за
ха дза парахода за Южна цитп> противъ
маршъ
и
почетната
рота
отда
балкански курорти. '
родината..си..
та спогодба • се засили оазорз&жаването.
Африка,
ноито
отнесоха
120
де,
честъ.
Рамо.до рамо. съ
бълга
като
На край официалните лица работници специалисти и теж още повече, следъ
рите, падаха по бранните по
се
узна,
че
тч
е
насочена
поднесоха
поздравления
на
ки материали.
лета и арменците повикани
Изпращането на муни противъ известни държави. Зашо еж отложени АспаруховитЪ тържества. Програмата за освеща
подъ българското знаме да представителя;, на арменската
колония.
_ИЗПЪЛВЧГЬ СВОЯ' ДЪЛГЪ КЪМЪ
които Така кПопулеръ" пише:
ване мавзолея на Вл. Варненчикъ приета
Следъ обЪдъ въ,арменското ции. за частитгь,
—
Преди
всичко
тая
спо-;
своята/ втора родина — Бъл
заминаха
згъ
абисинската
читалище г. Папгенъ Сюню, г.
гари?
годба може, да унищожи вед- Вчера общия комитетъ — за ка, оЩе повече като се ик
продължава.
Гаро Хазаросъ говори върху граница,
Яспаруховите тържества и за предъ видъ, че ще се чувсп)
Следъ ТБЗИ хубави, и. топли борбигв,. на., арменскиятъ на
ЗА. РЕКЛАМА!А се сядило освещаване мавзолея на Вла- ва паметьта на основателя «
думи д-ръ Тактакранъ даде ду родъ за своето освобождение.
резултатитгь — рекламирай-, диславъ Варненчикъ има за първото бълга рско царство|
мата на запасниятъ генералъ
Бул. .СЛИВНИЦА- 24.
те само въ шВарненски нови-, седание.
тогава, см-Ьтаме че всички я
от българската и. арменсармия
при ресторантъ Л5ШМЕДБМЕ!', за
ни",
защото се чете найуино,
Запитана, секретаря НЕ об почнати инициативи, които о
Каракинъ Нъждехъ.;
писва
мобилиранн
стаи
за
бюлъ, тераса,-баня на 20 метра отъ морс
го отъ" всични провинциални щия комитетъ г-нъ Кр. Смиле въ връзка съ тия тържеств!
л в т о в н и ц и въ частни.домове
Г-нъ Нъжденъ^въ началото ката градина, на ул. ,Мнладинова15. Споравестници;
!-£.• новъ ..относително решенията, ще бждатъ окончателно реалк
и
вили.
1-2741-5
с.ъ няколко дълбоки думи умение « щ а т а кхща при Данчо, 1-2,
койта еж взети! йЬ това* S2CS" зирани,'
ДаНи! -зйяви:
—Какви решения Се В!«
•—Комитета реши да се отложатъ ЯспаруховйгБ търже по отношение на4 откриваш
ства за м.Юний идущата го на мавзолея на Владислав
•Д
803
дина.*
Комитета иска да при Варненчикъ?
Библиотека
.Варненски
новини
802
Потайностите на иринцъ Карла*
даде общонароденъ
харак— Прие "се програмата
теръ на тия тържества. Сми тържествата въ окончателен
вдовицата и дъщеря и, тъй добре ги пазихъ • и
таме, че те нема да бждатъ видъ, която ще* изпратимт.
ржчвлъ? попита той съ звдавенъ гласъ.
вервахъ, че се намиратъ на приличното тамъ местб!
по-малки отъ тия, които ста София за удобрение, следъ Щ
— Имахъ въ тая кжщв, една глухонема слу
Виждаше се, че. Венсанъ внезапно, беше взелъ
наха миналата година иа Шип- е то ще я оповестимъ
гиня, както знаете!
едно решение.
Въ нея можахъ да имамъ винаги големо до
Тоя чов^къ съ сипна и непоколебима воля,
верие.
Тия.дни датската поща е по
която би била полезна за некое добро дело, не
„СВЕЖЕСТЬ"
казала такъвъ удивителен приможеше тъй лесно да изгуби приежтетвието на дуИ сега още не мога да разбера,' какъгсе
меръ
на
тактъ
и
остороЖность,
Чрезъ
игри на воля,лж&
хътъ си.
сполучили тия две жени да избегатъ отъ кжщата!
какъвто до сега не е срещалъ гимнастика, (ръководена оя
Както и да е, той беше на мери лъ едно сред
въ официалнигв учреждения. г. Добревъ завършилъ ваеш. *
— Избегнаха ли проче?
ство да се избави.
Н-БКОЙ си младъ датчанинъ, ^демия по тгъл. възпитате <
който прекаралъ много годи Будапеща), плажъ, ельнщ
Не можа ли да ги хванешъ?
Той умееше да отстранява всеко препятствие,
ни въ колониите, връщайки се море.
всека
опасность/
даже
и
да
ги
унищожава.
— Не можахъ да сполуча!
дома, отъ парахода изпратилъ
.СВЕЖЕСТЬ",
за осма t
— Излжгахъ се, когаю те повервахъ и ти
на предишната си приятелка дина чрезъ своитгь удобс0
Направихъ всичко!
подарихъ целото си.доверие, каза той къмъ Ласледната телеграма:
дава най добри резулт»
Беше напраздко!
вала.
.Пристйгамъ Копенха г е н ъ за деца 6 — 14 години.
ежбота сутриньта. Точка. ЖаЗаписване вегьки день'^
Подобно нещо не можеше да се случи, ако
Избегнаха!
дувамъ тебъ, твоята усмивка, учителя Н. Дермишковъ Я
бЪше
добре
изпълнявалъ.
длъжностьта
си.
— Старата глухонема слугиня, съ знакове
твоята любовь. Точка. Иди на .Се. Климентъ".
даде ми да разбера, че трето лице е било съ вдо
Казаха ми, че ти ходишъ у нотариуса Пероке,
обедъ ресторантъ X. Точка.
Отъ 15 V// се открива
вицата и съ дъщеря и, продължи Лавалъ съ заЩе чакамъ тамъ*.
сионъ
за деца отъ други f
Не
ми
се
нравятъ
тия
срещи!
давенъ гласъ.
Когато жадуващия любов- дове и села.
/-27''"
Не можахъ обаче да разбера, не можахъ да
никъ, съ голЪмъ букетъ цветя
ЧОВ-БКЪ се вдава въ т4зхъ и забравя обяаноссе-явилъ въ ресторанта, кждеузнея, каква е била тая личность.
тите си.
Летовници и граждани напр1
то била определена срещата,
Най-сетнеискахъ бърже да дойда тука, за да
вете
единъ излетъ изъ ок»
— Не мога да откажа, че. у нотариуса отъ
вржчили му следното известие
ви известя за тая случка, господинъ графе.
ностите
на Варна. Изле"
време на време са срещамъ съ приятелите си,
отъ пощата:
всредъ чвродейната прирв'
— Сега станалото не може вече да се изме
господинъ графе, но струва ми се, че неправя не«Ядресантката сега е омж- съ луксозните омнибуси »'
ни, каза Венсанъ силно и мрачно.
каква несправедливость, когато и азъ играя, твмъ,
жена. Тр%бва ли все пакъ да «Градската Омнибусна СлУ*
защото азъ и приятелите ми съставляваме едно
Ти ще се завърнешъ веднага и ще паднешъ
доставимъ вашата телеграма
ба« за да видите красиви^
дружество.
на адреса?"
по дирите имъ!
очарователни кжтчета и *л
Щомъ ги намеришъ, съобщи ми!
— Ето последствията отъ това!
брегъ на Черно м°Р
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ тистия
Следъ това азъ ще ти дамъ нужните запо
Посетете
Яладжа Монвстйр
Не си умелъ да пазишъ добре!
ПАРИ на улицата. И при Дикили Ташъ,
Злвтенъ П^сьн
веди и разпореждания.
все
това
има
хора,
кои
(Узунъ Кумъ), р. Камчия I»
Старай
се
да
поправишъ
грешката
си,
ка
Ньутешимъ съмъ отъ тая случка, господинъ
то плащатъ за реклами да), Хижа Родни Балкани
то веднага намеришъ дирите на вдовицата на ка
грефе, тая фатална случка стана въпреки ожидапитана и на дъщеря и.
които не Ностигатъ др- за да изпитате истинс
наслада.
1-2730^
Но казввмъ ти веднага!
НИЯТ
цельта си.
ЛзМъ'държахъ твмъ толкова на сигорно мъсто
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