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Година ХХ1У-та. — Брой 3g$£
Когато ЕГЬ дветв» чаоти на. в в а н л т *
ое олага въпрооъ з а в о й н а или Оила
едното блюдо м о ж е да надделее —
да б л д в п о - т е ж к о , Н о когато ов ка
сае з а с ъ п о с т а в я н е н а права, неравенотвото с е к в а и нвй малкитЬ пра
ва тежат-ь н а р а в н о оъ> най-голЪмитЪ,
ЛЕОНЪ БУРЖУА.
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Лондонъ 20.
Докато
предобгъдниятъ бюлетинъ
за хода на болестъта на досажно ппоакта аа д-ьржаванъ секратаривт-ъ. — Квиоиъ Георгиевъ още ввднъжъ категорическм твърдн, че в .
иа аивалидъ
краля показваше, че въ не .Зора а навършал*. имстпфикация м е по днесъ л-ь на обществото една съзнателно скроена иаммелмцв. — К . ГворСофия 21. На съюза яИн~
гнавъ оща ваднъжъ са позовава нв твърденията на аап. г а н . Панчо Златевъ. — Поканата да са
валадъ" е поставена на раз*
говото положение е насрашя спорътъ веднъжъ за винаги предъ еж да
положение една стипендия
тяпало известно подоб
София 21. В. „Утро" пише познатъ на мене, но сжщо
Изобличени въ мистифика вивението, че си служатъ за следване въ висше учи
рение, по"мдниятъ
бюле на уведно мпето гледното:
така е непознать и на за- ции, факторите отъ в. „Зора", съ мистификация въ поме лище въ Германия.
тинъ, обнародвам
тая
— Единъ утринен* вестнжкъ
поения генералъ Пенчо Зла вмьсго да се отчегатъ предъ ната уводна статия, два дни Стипендията се отпусна за
еечерь къмъ 7 часа говори, — нека го назовемъ — о.,Зо- тевъ.
обществото, влизатъ въ ролята
даровятъ младеж*, свършилъ
че е отбелгьзано едно за- ра* обнародва проекта за дър Тоя проектъ цели не тол на крадеца, който, заловенъ следъ това заявиха, че „ко гимназия най малко съ много
гато
е
имало
обвинение,
ус
дъ «бочаване на бблестьта. жавен* секретариат*, което кова да получи не посред- на местопрестжплението, самъ
не е нищо друго, освенъ проек ственъ ефектъ отъ лекото крещи съ всички сили: .Дръж тановявали сме ги предъ еж. добъръ. Кандидатите предКральтъ загуби още по ве та за конституция. Проек- третиране въ него на важ- те крадеца!", за да търси спа дн документално"
ставятъ следните документи:
че снли и нвстжпва едно все тъть билъ разгледат и от- нитгь държавни
проблеми, сение въ заблудата и сумвто
Чрезъ документи устано 1. Нратио нпвотоописание; 2.
по голЪмо изтощение нв орхвърлен* отъ Мин. съветъ наколкото чрезъ коментарии- хата.
дипломъ; 3. удостоверение,
ганизма. Веднага следъ това 21 януарип, 1935 година.
тгь да сее заблуда.
Нека да бждемъ на ясно по вете сега предъ ежда нс- че лицето владее немски абе свиканъ на заседание коПротивно на твърденията на тоя въпросъ! Азъ поддържамъ тиностьта на вашит* твър
На тоя день падна и кобиронниятъ сьвегь.
зинъ и 4. сведение, ако ли
вестника, такъвъ теастъ на консти изцЪло направените отъ мене дения!
нетътъ.
Лондонъ 20. Надеждата
цето е следвало въ универБившиятъ м-ръ председа* туция не е разглеждам, нито е по-рано по тоя поводъ изявле
здравето на краля да се тель Кимонъ Георгиевъизпра внасянъ за разглеждам. Следова ния. Днесъ наново потвържцаСамо по тоя на^инъ спо ситетъ, наиви семестри и ивъзстанови, намаля» следь ща своя отговоръ
телно, не е вмало и възможность вамъ, че в. .Зора", съ помес рътъ би се решипъ радикално злкти има. Заявленията со
издаването на последния
да бжде отхвърленъ въ заседа тената на уводно м-Ь^то, въ и нема да стане нужда въ ВСЕ
—•
Тоя
вестникъ,
казва
въ
бюлетинъ в* 17'10 часа.
отговора си Кимонъ Георгиевъ, нието на 21 януарнй, 1935 година. броя му отъ 12 т. м. статия, КИ брой на вестника подъ раз пращатъ въ канцелариита
Кралицата, тритгь сина поднесе на читателите си ед
на Съюза „Инвалидъ".
подъ заглавие: „Неизменната
и дъщерята на краля очак- на съзнателно скроена измис Запасняятъ генералъ Пенчо Зла воля на водача", поднесе на ни форми да се увЪрява об
тевъ
твърди,
че
той
не
знае
да
е
ватъ съ безспокойствие и лица около нвкаиъаъ си проект
читателите си една нвокачес- ществото въ върностьта на из
наймалката овнадеждваща за държавенъ секретариатъ. разглеждан*, вито да е внасянъ за твима лъжа.
несеното по,тоя.наистина чудразглежаане въ което и да било
пра Макале се очаква в* близ
дума отъ стрина на л/ъкаРазбира се, текстчтъ на ааседавке. Ето защо. тоя проектъ
ко бждаще.
Факторите въ тоя васт- новатъ .държавенъ секретаририт/ь.
обнародвания
проектъ
е
не-щь
една
мистификация
днинъ,
за
да
отхвърлятъ
об-двтъ",
Посещенията при болния
Рииъ 21. Споредъ носещи
краль на кралицата и него*
те се тукъ слухове, пред
-"¥
витгь деца ся съкратени до
вижда се въ едно близко
колкото е възможно, за да се
бждаще едно голеио сра
Събранието на собствениците въ Варна. Вввговоръ съ секретаря
създаде възможность, за пъл Коя* бЪ краль Георгъ V. Женитбата иу. Нога е стаяалъ престолонас
жение въ областьта на Ма
на съюза т собствениците въ България.
на почивка на болния.
кале.
ледник и защо. Краль Георгъ Т като владетель. Новиятъ престоTi-я слухове са потвър
лоааследаихъ
ни
Великобритания
Болинятъ краль ггазка дъ
Вчера, 4 часа следъ об-вдъ т-в облози.
ждава
гъ и отъ запояадьта,
щеря ей 1 сдавете си, ко
Взема се решение въ найЛ о н д о н ъ " 21 януарий. ей юбилей по случай 25 годи се събраха на заседание чле
която Пистойскиятъ хер<
скоро
време
м-встното
сдру
новете
на
настоятелството
на
гато т е пристигаха въ С&н- Краль Георги V е роденъ на шнината отъ покачването си
отправи д о командва
Варненското сдружение на жение да свика едно гол-Ьмо цогъ
3 юлий, 1865 год. като втоои на престола.
драягамъ.
ната
отъ
него дивизия на
публично
събрание
въ
града.
Краль Георгъ V не се при собственицигв и поканените
черноризците
и вь която
Сьстоянкбто на нршля съ* сянъ на тогавашния уелйлеки
Снощи г. Димитровъ замина
прннцъ и жена му Александра държаше къмъ формулата: представителите на местните
згповъдь са казва:
даваше презь цълая сляд- Датсиа.
за
София.
.Кральтъ царува, но не управ професионални организации.
— Решителното сражение
обьдъ гваъма загрижекость , Следу смъртьтв на по-възра лява*. Напротивъ, както и
Въ рвзгнворъ съ насъ той
Говори върху въпроса за
ще
започне наскоро. (БТА)
на лекарят*.
стния си братъ Крялантския баща си 'Едуардъ VII, Георхъсдружаването на собствениците ни заяви:
—
Въ
България
сжществуНа краля вече редеем) се херцогъ, принцъ Георги става V въ емдбоносни моменти се въ страната секретаря нв
въ управлението и сесъюза на собствениците въ ватъ 12 сдружения на собстве
дава да дими каслередъ. * отъ 1 януарий 1898 г, престо- мгьсеше
ницигв. Нашата цълъ е не са
налагаше, за доброто на им България г. Димитровъ.
лонаспедиикъ.
до Външна МОНГОЛИЯ
(БТА)
перията.
Той подчерта тежкото поло мо да защитимъ интересите
Дайренъ 20. Манджурскота
На 6 май, 1893 година
*
си,
но
да
влеземъ
въ
разбира
Великобритания
изгуби. жение на собственицит-в въ
се ожени за роде
телството и съ общините съ правителство отправи до Външ
Лондонъ 20. Живо- принцътъ
ната на 27 май, 1867 го единъ отъ великитгь си крале. голЪмигв градове и изтъкна огледъ за да се уаенови една на Монголия едно предупреж
тъть на краля тихо дина въ Англия принцеса Уейлскиягь принцъ Едуардъ исканията, които съюза е политика въ зависимость съ дение, равносилно фактически
угасва* Лткарскиятъ Мери де Текъ. На княжес * роденъ на 22 юний, 1894 г. напрввилъ предъ столичната интереСигв на общините и на ултиматумъ, въ което се
не е жененъ, братъ община.
бюлетинъ, издаденъ въ ката двойка се родя на Понеже
интереси на граж заявява, че непресганнгв нару
му
Иоркскиятъ
херцогъ ще бж ТБЗИ искания се изразяватъ стопанските
шавания на границата ще имат,
22
юнай,
1894
година
пър
даните.
2125 часа, гласи бук вият* й синъ Едуардъ. По- де престолонаследник!,.
може би, ужасни последствия.
аъ намалението нв общинскиСъществува
междунаро (БТА).
вално:
късно на княжеската dsoiiден* съюзъ на собственици— Животътъ на кра ка се родиха още три сана
тгь въ който членуватъ ор
ля отива постепенно и една дъщеря.
ганизациите на 40 държа
въ всички колективни санкции на ОН
къмъ своя край. (БТА) На б май, 1910 год., сладъ
ви. Периодически съюза свик хвърлятъ позиви въ заетягв отъ
*
вталианцатъ области
гмъртьта на краль Едуардъ
Лондонъ 20. Ягенция всички колективни ре ва своитгь конгреси въ разнитп> столици на членува Адисъ Абеба 21, Германска
Лондонъ 20. Силитгь на краVII, принцъ Георгъ се покачи Ройтеръ съобщава:
шения,
които
биха
мог
щите държави! ч<-, .*,»*
ля бавно отслабватъ.
на престола на Великобрита
та телеграфна агенция съоб
— Съобщенията,
раз ли да бждатъ взети отъ Данъкъ върху
сградите щава:
Презь времето на двата лгь- ния. Коронясването на крал
карскси бюлетини, болниятъ ската двойка се извърши на пръснати следъ последното ОН. по отношение на съществува само въ Испания
— Презъ последните в%заседание на Мин. съветъ, едно евентуавно разши и България.
толкова западна, че лгъкари 2 юний, 1911 година.
колко
двв абнсивскитв аеропНуждно е всички варненци
тгь се убедиха, какво не съ
Презь май, 1935 година кра споредъ които английското рение на петролнитт
лани
хвърлиха
въ областите,
да
влЪзатъ
въ
местното
сдру
ществуват* вече никакви из льтъ отпразднува сребърния правителство било решило санкции.
жение на собственицить. Само заети отъ италианците и въ
гледа за възстановяване на
Англия да не участвува
М-рътъ ва външните рабо така тв ще могатъ въ конздравето му.
въ петролните санкции, се ти лордъ Инъвъ не е разпо- тактъ и добро разбирателство съседните части на Еритрея
Следъ като го прегледаха
големи количества позиви,
ведиъжъ, лекарите установиха на велвкдеаь се развива норнино. опровергаватъ отъ страна юженъ, все пакъ да вземе съ общинската управа покрай
напечатани
ва амхарски езикъ
че тай бавно угасва.
на официалните кржгове. иннцвативата въ това отноше защита на своигв интереси,
Нова задържани лаца Htua
и
носещи
лика
ва Св, Бого
да
донесатъ
за
правилната
Тжжната весть б е съобще
Английската полити ние, а* препоржчаа щото отго- постановка на всички общин родица.
София
21.
М-рътъ
на
война
на веднага на кралицата и ос
ка остава на досегаш норностьта за една подобна ски облози.
таналите членове на кралско та ген- Луковъ заяви:
тия позиви се геворн
ното си становище, а trspua да бжде представена Престои 'да се образуватъ за Въ
—
Следствието
по
опита
то семейство, очакващи съ при
империалистическата
поли
нови мвстни сдружения не са
мирение кроя, който изглежда за преврат* на Великдень, именно да участвуват ва органите на 0Я.
тика
на
Италия.
Между
дру
мо
въ
градовете,
но
и
въ
се
1935
година
се
развива
редовно
не е далечъ.
гото се казва, че отъ иораже«
лата,
заключи
гДимитровъ.
и
нормално.
Схщвта весть бе телегра
Днесъ лично се косведомихъ
нвето си презъ I8S6 година
штшттттттттатш
фарана в на м*ръ председа какъ върви следствието и мо
ВНИМАНИЕ1
ври Адуа вталаанците всесъ
турския
генералъ
Вахабъ
паща
теля Балдуииъ, както в ва га да заявя категорично, че, уаащошалъ врвстанящнагБ складо , Рамъ 21. Специалниятъ
\КО ИСКАТЕ да БЖДЕТЕ
чески
се стремятъ да иавреве въ Москва
'
МЕЖДУ СВОИТТЗ СЪГ
сестрата на краля— норвеж противно на разнигв циркули
дописникъ
на
.Джорнале
дятъ
на
Абисиния.
Одеса 20- Единъ грамаденъ д'Италия* отъ Асмара съоб
ращи въ обществото слухове.
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
ската кралвца. (БТА).
Освенъ
това яъ тия позиви
за сага н%ма други задържани пожпръ унищожи голЪмитъ- щава, че расъ Деста полуСЛИЗАЙТЕ въ
*
лица, освенъ запасните полков търговски складове на приста чилъ заповпдь отъ Негуса
решително се отхвърля твър
Давдовъ 20. Узнава се нео ници Колавъ и Колендеровъ. нището и застрашава дори и да се завърне въ Адисъ
дението на Италия, че гузен*
съседнит* работнически квар Абеба.
фшналво, че кральтъ оочаналъ
ЦИГБ въ Еритрея се радвали
КЛЕМЕНТИНА 12 София
тали.
Бившиятъ генералъ отъ
няколко минути преди полу- смъртьтг на краля:
ва
во-голъма свобода, откол
Загубигв еж извънредно го- турската
съ ТЕЧАЩА ТОПЛА
армия
Вахибъ
Споредъ обичая, лордъ-мей- лЪми.
вощь.
кото
абисинците въ собствеИ СТУДЕНА ВОДА, БА
паша е билъ натоварени
Последната благословия му•крътъ на Лондонъ требва да
ната
св държава.
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
отъ Негуса да организира
е била дадене отъ Кентър-отдаде почитъ нв смъртните
НО О Т О П Л Е Н И Е .
абисинскитъ войски, който
берская архиепископъ. (БТА).останки на хрвля и да двде
Съдържател ь:
бтьха разбити
при
нареждане
за
траурното
биене
*
е в е н т у а л н о Лавал-ь
Доло. (БТА).
ПЕТЪРЪ TACf Ъ
на камбаните отъ катедралата
Лондонъ 20. Официално на Св. Павепъ
Парижъ
21
Като
евентуални
(БТл).
се съобщава за смъртьта
РАДИОАПАРАТИ
заместници на Лавалъ, сочвтъ
Посет те
грандиозната
*
на краля. (БТА).
се сегашния м-ръ марината шахматна вечерь мачъ симулЩе
се
изненадате
отъ ниските цени (отъ 2500
Сандрннгамъ 20.* Узнава се, Пиетри, бившия м-ръ предсе*
тенъ
срещу
30
души
на
бъл
лв,
нагоре)
и
високите
качества на вашите раЛондонъ 20. Кральтъ из ча аъ последните минути отъ датель Фландеиъ, Полъ Бон- гарските швхмайстори Кгений
живота
на
краля
кралицата,
дио-апарати
дъхна спокойно въ 23 65
:' Ятанесовъ и Ял. Телегинъ въ
която се е намирала въ една куръ и. Сарр.
часа, (БТА)
среда 22 того 8 часа веч. въ
съседна стая, е била повикана
КИНО БЪЛГАРИЯ днесъи кафене
.Лондонъ".
Лондонъ 20. Лордъ-мейжрътъ при болния, при когото до „СМ-БЛИЯ покровитель".
i
на Лондонъ се отправи вед тогава се намирали само ле
КИНО РАНКОВЪ днесъ —
УЧЕНИЧЕСКОТО КИНО
нага за кметството, следъ ка» карите и милосардните се
1—3
ул. , 6 ечлтемарий".
„Вечната песень".
„Прокълнатите".
то получи съобщението за стри. (BTft)
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Светулки

Тиролецъ по произходъ, еяа- за една книга въху България, Презъ една нощь, когато душата
зажадняла диреше изворит-fe на
вянннъ-чехъ по душа, несъглас- откъслец отъ която се поя ми
мждростьта, въ нея проблеснаха
енъ непълно съ политиката на виха въ в. .Варненски новини" нЪколко свЪтулки на истината. ТЪ
своето новоосновано отечество, и въ отделни брошури, той се родиха въ една малка сутеренна
по чиито стени пълзяха тъмФердинандъ Кюнцелманъ дой искаше да прекара зимата въ стая,
ннтЪ призраци на страданието и
де презъ есеньта на 1933 г. Кюстендилъ, въ по-мекъ отъ несретата...
да види Царицата но Черно варненския климътъ у да сис Посвещавамъ ги на тия, които'еж
море и да раб ти за оня ела тематизира и преработи събра жадни за красота и правда.
•
вянски народъ, който макаръ ното, но еждбвтв б е отредила
Първата добродЪтель за единъ
че прояви качества на нвй- друго.
държавникъ е
справедливостьта.
добъръ и храбаръ войнъ. един
Почина единъ отъ : малкото Тя е неговата видима ценность за
ствено понесе последиците отъ истински и безкористни прия народа. Отъ нея зависи до колко
великата война, народъ, за тели на България, умре нео- този държавникъ ще управлява!
който никой въ Европа не го цененъ отъ насъ. неподкрепенъ
в о р е ш е с симпатия, кегото ни въ своите усилия за наше гИзма страсть по низка отъ тази
тиранията. Тя превръща човЪна
коя дипломация въ света не добро отъ ония, които можеха на
на слепецъ и звЪръ и го прави робъ
подкрепеше.
на
безчовЬчието.
да сторятъ това, заспа за
*
винаги
—
може
би
съ
мжка
Произлазащ
отъ благород
се бои отъ съв-Ьстьта, той
но семейство, познатъ
като въ душата — поради спънките неКойто
се бои отъ никого. Само духов
пасатель въ всичка
говорящи които му се правеха отъ кЪ- но падналит-Ь хора, нЪматъ съвест ькои
среди.
•
нгъмеки, държави,
оригиналенъ
Много малка часть отъ пи Любовьта къмъ истината е сжщежурналисть, той искаше да
часть отъ характера, който
постави въ услуга на^ онеправ саното отъ него за България ствена
издига знамето на правдата, той не
виде
белъ
св^тъ,
но
;и
съ
то
дана България своята
дарба,
Може да лъже, той издига себе си.
своитть обширни връзки и поз ва малко той показя квкъпра
туримъ юзда на пороците си
нания. Той искаше да
опоз вилно схваща българския духъ, е Да
най тежкия подвигъ въ свЪта, но
нае добре българския
народъ значението на българина на сжщевременно
и най-благородния.
и съ тая цель обикаляше гра Балканите, какъ умееше да
•
дове, паланки и села, събира- цени всичко добро у българи Една отъ целигв на всЬко добро
ше материали
и съ своята на отъ Царя чвкъ д о най-бед възпитание би тръбвало да бжде,
научимъ децата си да презират*
широка, чисто славянска ду ния овчерь-каввлджия. О т ъ да
лъжата и да обичатъ истината.
всека
негова
статийка
лъхаше
ша, откриваше пе само
кра
•
сотите на нашата
природа, едно безкрайно топло чувство ФалшивитЪ добродетели еж поне само грандиозностьта
на за нашия родъ и Родина. По низки и отъ лъжата. Истинската доне се нуждае отъ златни
нашитгъ исторически
памет- не за това 'нека му бждемъ бродетель
одежди, тя ходи скромно облечена.
признателни
и
да
се
помолимъ,
ници отъ първото Царство, но
пръстьта на България. ЧовЪшкото щастие се крепи на
it неизчерпаеми
ценности въ щото
подъ
която
за сега почива, да три стълба/ характеръ воля и тър
душата на българина.
му бжде лека.
пение.
Събралъ доста материали
«
Най-високата доблесть не се съ
В^чна му паметь!
стои въ това да загинешъ за една

ига. „вмшн пшшг

\
Едииъ добъръ примЪръ отъ който варнен
цн тръбва да си взенатъ бележка.

№ 5535
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Нова партида

Прочиш книги

идеа, а въ туй да загинешъ гордъ,
че умирашъ за идеята си.
•
Силниятъ чов-Ькъ никога не тр-fe
бва да се стреми въ живота да се
харесва на глупците. Предпочитай
да не паднешъ предъ очигв на единъ мждрецъ, отколкото да се издигнешъ предъ очигЬ на хиляди
малки чов-вчетг.
•
ПРОМЕТЕЙ

Сдружението на варненските
ресторатори и гостилничари еж
съ 75 в 80 на сто отстжока
издали е д и н ъ
апелъ въ
Пуона в-ь п р о д а ж б а
който се казва:
ВАРНЕНЦИ и гости на Вар
Книжарница
Варненските ресторатори и го
на, не забравяйте да посетете
стилничари, за да подпомогнатъ
единствения д о б р е обзавзетата инициатива за създава
Изп 1лзвайте случая
веденъ бръснаро-фризьорски
не евтина яимна седмица в Варна,
а
книги
бе»
пари
салонъ „Севилля* ул. Царь
еж решили да прявятъ 15 на сто
Само отъ книжарница
отстъпка о т ъ 12 до 26.1. 1936
Борисъ, съ добре нодбранъ
СТЕФННЪ ВЯСИЛЕВЪ
год. за всички безъ каквито и
вещъг персоналъ, който ви га
да било Формалности. Това на
рантира за дълготрайно елек*
маление се прави отъ досегаш.
подъ наемъ етажъ трическо къдрене и др. фри
ните много намалени цени.
самостоятеленъ зури, при цени крайно нама
П р а в е й к и т о в а нама
съ
отделни вхо лени.
ление се равнява до 4 0 на сто.
1-198 0
дове:
3
стаи,
кухня,
вестибюлъ
Обръща се вниманиете на варненци, че тева намаление ще бж- и всички удобства на ул. Бр.
АГЕНЦИЯ
„СТРЕЛА'
дв не само за гостите, но и <га Георгиевичъ № 22.
има за продань
билети
всички варненци безъ разлика и
отъ
Народната
лотария
то за целата консумация, както
Артисти
за храната, така и з« питиетата. възможност и на обременената на Съюза на
тгъ
—
най-добъръ
изборъ
Апелира се къмъ Варненските домакиня да почувства празднуграждани да си взематъ бележ ването, както и целото семейство. отъ разни щастливи но
ка и да преценятъ жертвата, Не малко възпитателно значение мера. Побързайте да не
която ресторатори и гостилнича има и за децата, когато т е би. пропуснете
щастието,
ри правнтъ и да използватъ у- ввтъ извеждани семейно на обед
което
ви
очаква/
1-0
добния случай, не само да изве. или вечеря на публични общест
датъ своите гости, но и т е се. вени места. Децата еж впечат
Нино Ранковъ: — отъ тая
мейно да посещаватъ ресторан лителни, на такива места т е еж вечерь — Тройна програма,
ти и гостилници. Съ това ще се поучаватъ на примерно държа тройна изненада: 1. Филмътъ
създаде оживление на града и ние и обноски.
огледало на всека женска ду
добро впечатление на гостите,
Варненци требва да се приу. ша «Вечната песень", 2 . Новъ
които Варна кани по случай ев чатъ къмъ този навикъ.
евтзтовенъ тонпрегледъ съ ори
тината седмица.
Ако се направи една прецизна гинални снимки отъ бомбарди
Възползуваме се о т ъ случая сметка, всеко семейство ще се рането на единъ абисински
да обърнемъ вниманиете на Ва увери, че разликата въ похарче градъ отъ италианските аерорненци, особено на домакините, ното за н»щи и ресторанта въ плани и 3. ЦвЪтенъ трикъче въ странство, а даже и въ праздникъ нема да бжде голема. филмъ: «Злиятъ фавнъ".
повечето български градове е за
Рестораторите и гостилничари
веденъ обичай въ празднични те си позволяватъ да Ви локаЗа .ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
дни да извеждаме целите си се нятъ въ заведенията си.
НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
мвйства на храна по ресторанти
1_194_3
приематъ въ администрацията
Това се прави, за да се даде

на „Варненски новини". 1-10
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Начало 830 часа.
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ц«нн о т ъ 6—25 ле.
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1.Ш Сложенъ е подъ пеУжасътъ отъ смъртьта. Скръбьта на Яаоровъ. Въ новитп,
чатъ сборнккъ фей
вартнека
гробища. Образцовъ редъ. Такси и категории.
летони и раз
Въ гробищата на самоубитит/ъ. Предварително
ангажира.
кази
ни гробове. Езикътъ па мъртвитгь.
.Требва, казва великия фра меланхолия и печаль.
нцузки поетъ Бодлеръ, човекъ Спомнихъ си сцената въ
да се изправи предъ ковчега гробищата о т ъ великото тво
на смьртникъ, за да почувст рение на Шекспиръ, когато
вува и разбере колко е ма- Хамлетъ взима въ ржцете си
отъ нашия сътлъкъ той и колко е суетенъ току щ о изровенъ черепъ и
рудникъ
съ ирония казва:
земния животъ".
—
Каква
ли
надменность
и
Рано или късно всеки единъ
смъртенъ требва да разкжев гордость се е криела некога
Сборникътъ ще иззлатните мрежи на живота и въ тази глава? . . .
лгьзе въ четири пе
Новите гробища обематъ
да потъне въ тъм.-ште бездни
чатни коли, формат
една площь отъ 240 декара.
на небитието.
701100 при продаж
Въ тази площь еж българ
Колкото и да е силенъ чо
на цена 20 ле.
Читателитгь на ека
векъ, все пакъ той не може ските, еврейските, арменските,
на ще имать тая
съ спокойна усмивк , тихъ, турските, протестантските и
прекрасна
книга сасмиренъ като дете да посре католическите гробища.
то за 5 ле. въ гер
— Отъ откриването имъ —
щне смъртьта.
бови или пощенски
марки, изпратени до
Ние сме отъ пръсть и сме 13 май 1935 година д о днесъ
редакцията
на в къ
оседени на пръсть да станемъ. — ни обяснява пом. кмета г.
.Варн. Новини", найНаистина тежко е човекъ Димитровъ — въ българските
кжено до 10 февруда напустне известното — жи гробища еж погребани 540
арии.
вота и да тръгне къмъ неизве- души, въ еврейските 18 души,
На нашитгъ редовни!
въ протестае^-ките 3 души и
читатели името на I
стното-смъртьта....
автора на
Още е по-тежко за онзи, въ католишките 2 души.
кейто погребва една любима
Турските гробища еж от
душа.
крити по-рано — 15 ноеврий
Когото нашия гол%мъ поетъ 1934 година и въ техъ д о сега
Пею Яворовъ загуби първата еж погребани 122 души.
си пюбовь Минкв, безпределно
Спирвме предъ два гроба
ge добре познато. Тп> \
скръбь изпълни душата му. представляващи
модели за
всичка ех чели негоТой по цели дни скиташе изъ гробове. Т е еж художествено
витгь
фейлетони]
гробищата на Парйжъ и при- украсени съ разни: седоми,
отъ колона шЕдновечерь, когато нощьта се спу имеверии, сантолини, цирасднеака" ето защо |
излишна е вегька
щаше надъ гроба на Минка, труми, теменуги и незабравки,
реклама.
чоплеше съ ржце втвърдява— Моделите за гробовете,
Като презъ карна
щата се пръсть, душата му ри ни обясняза пом. кмета Н.
вална седмица, предъ \
даеше — като запъната стру Димитровъ еж разпределени
васъ дефилиратъамскиранитть образа на I
на и устните му, измокрени на три категории. За първа
дипломата, полита-1
отъ сълзи, питаха:
категория се плаща 500 лева,
ка, управника — цгь— „Защо тя требваше да за втора 300 лева и за трета
ла съвретенна Евро
умре въ блвгоуханите надеж категория украсенъ гробъ са
па, гримирана и иудросана, се изправя]
мо съ вечна зеленини 100 лв...
ди на своята младость?"
предъ Васъ. Отъ буТака по цели дни Яворовъ
Образцовъ редъ.
зитгь й лъхатъ доб
забравялъ съпругата си Лора,
Въ средата на гробищата
рокачествени
пар
съзерцавалъ въ гробището еж поставени бордюрите на
фюми и помади, а I
отъ душата й—лъха \
«Съня на вековете" и по не две широки артерии. Техъ
вонята на злоба, не-1
говите очн е* имало винаги ще ги отделя една разкошна
нависть и мжетъ,
следи отъ сълзи.
влея, по която отъ двете стра
.Долу маската" •— |
Трагедията на Яворовъ, п->- ни ще бждетъ посадени липи,
провиква се авторът I
— безъ гримъ, безъ '
силно или по-слабо, е почув явори, диви кестяни и разни
труфина и подправ
ствана отъ мнозина и тя ще цветя. Двата пжтя ще водятъ
ки, въ отношенията
бжде почувствана подъ разни къмъ единъ красивъ параси искрена и чест
форми рано или късно отъ клисъ, които ще бжде построни, въ служба на
правдата, за добро
всички.
енъ наскоро. Около този пе
то на човечеството' I
Защото, ние всички сме пжт- ра лисъ ще бждать гробовете
ници за тамъ, отъ кждето не на ония граждани и обществе
Абонирайте се за
ма връщане и кждето смърть ници, които еж работили при
„Нарнавалъ* 10
та пирува подъ зловещите живе за благото на Варна и
звуци на погребални химни. родината.
Въ гробищата
Общината е доставила 1500
дръвчета
тополи, липи, диви прави линии, кв о воини:
Деньтъ клони къмъ залезъ.
кестени,
явори и други и т е Чувствува се, че тукъ ynpasl
Отъ небето нощьта бавно про
ще
бждатъ
посадени въ гро ва ржка съ естетиченъ зпмвя
стира ржце къмъ земята. Вали
бищата.
Но колкото и да бждвт
ситенъ дъждъ. Той тихо раз
естетично
наредени гробове!'
казва своята монотонна при
Определено е сжщо место
за обща костилница, кждето все пакъ никой не би пред»
казка.
да легне в ь техъ.
Прекрачваме прага на нови- ще бждатъ погребани донесе .челъ
Въ
човека инстинкта за щ
ните
кости
отъ
старите
гро
тЪ варненски гробища,-водени
вота
е
по-раавитъ отъ ^инстй
бища.
отъ пом. кмета r. H. Ди икта
на
смъртьта и той пре
митровъ. Те еж подъ негова
Спираме се предъ новите почита да лее кървави съл:
контрола и ведомство. Едва български гробища. Нема го
направилъ още неколко крач оня безпорядъкъ, който сме за парче хдебъ, да изпип
ки въ това тихо царство на свикнали да виждаме въ ста най тежки душевни терзвнидя влачи едно гежко, нешва'
вечното мълчание, и душата рите.
но сжществуаание, но да Щ
ми бива обхваната отъ тиха
Гробовете еж наредени на вее . . .
(Спеп«!

241 претърколи отъ кревата на пода.
печката стоеше, изправенъ неподвижно, н е Въ тоя моментъ екна гърмежъ и куршу- какъвъ човекъ.
Отседнаха въ единъ малъкъ ханъ- Тамъ мътъ попадна точно въ онова место, кждето
Кой може да бжде и какъ се е промъкналъ
Билъ Газон се надеваше да се постоплятъ, но до пргди малко лежеше Билъ Газонъ.
въ стаята?
го очакваше горчиво разочарование. Въ ве При падането си отъ леглото, мпадежътъ
Не можеше никакъ да си обясни тая рабо
хтата печка едва мъждукаше слабъ огънь, а се разбуди. Все още съненъ, изправи се бав та. Да е само последица на изопнатите му
вънъ отъ това студътъ нахлуваше изъ про но, седна на леглото и започна да оглежда нерви и да му се е сторила сенката като чо
зорците и вратите, които зееха.)
векъ?
всички жгли на тъмната стая.
Следъ като похапнаха зъ кръчмата на
Изморенъ отъ продължителното пжтуване, Билъ Газонъ.остана негюдвиженъ, зеглехаиа, двамата приятели се оттеглиха въ премръзнапъ, когато дойде въ тоя ханъ, б е  данъ втренчено въ неопределения предметъ
стаята сише се зарадвалъ, че ще може ней-сетне да По дяволите! Д о такава степень се беха из
— Значи, ето ни вече и въ Толедо, — си отепи като хората и да си отпочине. И ето тощили нервите му, щото едно привидение
квза брат t тъ на Tea. Щ е постигнемъ ли тука че сега единъ идиотски сънь го б е ш е раз- некакво можеше да се гаври съ него!
поне цельта си? Язъ не губя надежда. Въ тревожилъ и б е ш е смутилъ почивката му. Накани се да стане отъ леглото, но нема
всеки случай, требва да не губимъ време и Но, чакай! Какво б е ш е това? Като че ли му време.
да подновимъ търсенията си. Щ е си отпочи се беше счулъ нЪкакъвъ гърмежъ! Да е биНепознотиятъ вдигна ржка. Съ светкавично
немъ тая нощь и утре рано сутриньта за ло само плодъ на въображението му1
бързина младежътъ се хвърли съ целото си
почваме.
Колкото и да напрегвше мозъка си, не тело на пода и се претърколи подъ леглото.
Следъ като Самъ се оттегли въ своята си можеше да си припомни да е съкувалъ гър Чу се втори вистрелъ. Куршумътъ мина край
стая, Билъ Гвзонъ остана още известно време межъ. Интересно, обвче, че въ стаята мири кревата и са заби въ стената.
край печката, съ цигара въ уста, ззмисленъ шеше на барутъ!
Билъ Газонъ подаде ржка изподъ леглото
върху онова, което б е ш е преживелъ презъ
Билъ Газонъ изви глава о т ъ почуда. и потърси револвера си. оставенъ вечерьта
последните неколко дни.
Каква смешна работв1 Кой можа да е стре- подъ възглавницата. Следъ мигъ оржжието
Като захвърли угарката о т ъ цигарата си, лялъ? Талвсъмъ? Сигурно така му се е сто б е ш е вече въ ржката му. Единъ бързъ по
разсъблече се и легна, обаче мина доста рило! Миризмата може да произхожда отъ гледъ къмъ непознатия му да даде да разбе
дървета въ печката. Колко е изстинала вече ре, че привидението се готви да стреля подъ
.дълго време, докато заспи.
•> Сънува страшенъ сънь. Сграбенъ отъ десе стаята! Огъньтъ загасиалъ. Само едно малко кревата. Безъ да губи време, младежътъ
тина грамадни чудовища, биеше се съ техъ, пламъче все о щ е мъждукаше и хзърляше по натисна спусъка.
мстьтъ
бранеше жиаота си, удряше съ крака и ржце. пода една колеблива струйка светлина.
Единъ револверъ педна съ шумъ на пода
меташе се въ леглото, докато най-после се j Иззеднъжъ Билъ Гвзонъ се вкамени. Край Непознатиятъ залитна и падна съ гловатв

напредъ на пода, но скоро издигна горнвп
часть на телото си и изпъшке. Значи, в*
сжщность човекъ е, както всички ДРУГЙ«
никакво привидение!
Билъ Гвзонъ се измъкна изподъ леглото.
Едва щ о б е ш е стжпилъ на крака, и н*позн«
тиятъ измъкна о т ъ пояса си единъ ножъ, но
не можа да си послужи съ него, тъй кв«
младежътъ го сграби и го измъкна отъ ?*'
ката му. Едно късо сборичкване, и ножъ**
падна на пода.
Билъ Газонъ се опита да надникне въi ли
цето на непознатия си напвдатель Едн'
черна маекц му попречи да види чартит* «<
лицето му.
Посегна да смъкне маската, но въ тоя «и11
екна четвърти вистрелъ, но тоя пжть въ $t11
гато стая, кждето спеше Самъ. Изплашен
силно, Билъ Газонъ мигновено се извърн»1
като че ли би могълъ да погледне презъ сЩ
ната въ стаята на приятеля си.
|
Безъ да изпуща изъ ржиетЬ си нападате"*:
Ьилъ Газонъ се ослуша. Отъ отвъдната Щ
се чу едно силно изохкване, а веднага след»;
говш се зачу шумъ като о т ъ претъркупв»н'
на човешко т е л о върху поде. Не можеше^
ожде НИКОЙ другъ, освенъ Самъ.
„f
8
ЬИЛЪ Газонъ нанесе единъ силенъ УД ^
подъ брадато на нападателя си, който в «
не б е ш е въ състояние да се брани, а с е #

jfrgg.
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ПИСМА отъ СОФИЯ

giro отъ што и шщшшо щ

Х р о н и к а ||| Знаете ли? |

К

\Ш ШШШ\ Снощи ве ианао» о ъ

1 0 FHOllUD D Действително
г о10) Какви еж така нареченитт
Разширената
комисия по шв\>лканически раба"?.
, 9
Л Б И Ъ уОП-ЬХЪ
Fun ияагошумаа и слашна проблема. Интереснит* изюдн на Мешду търга за отдаване подъ наемъ И) Жилпятъ ла раба въп vcmuпреммерага на най-хубавия Фнлмъ, прожектиСахара?
моодниземледЪскиинститут*. Му насъ този въпросъ придобива за«- игралното казино се събра пята
ренъ до днесъ з а ж е н а т а и аа тайнитЪ и аагад12)
Кжде
жавлять
слппи
риба?
китЪ на женската душа.
то1Ш1теми разм*рн. Прачиншт* за това. Наложителни еж ефикасни днесъ преди обедъ въ кабине
та на кмета за да приключи Отговори на по-рано зададените
/Г
мЪркн за предотвратяване на зюто.
въпроси '
окончателно съ спаваряването.
Проблвиата за селото в твър ние на работническия трудъ, Очаква се най-късно до дове ?) Въ миналото турците, когато
де многостранна • и сложна, Тя който намира по-голема изго черя казиното да бжде възло еж имали нужда отъ пари, не
"J. въ центъра на вниманието да да се пласира въ индуст жено на некой отъ конкурен- само низвергвали и затваряли
фнпиъ, въ който всЪка ж е н а ще види себа си
—частица отъ собствената си душа.
не само у насъ, но и въ стра риалните предприятия/ които
А и вейки и ж ж ъ ще наиЬри въ него отгосоръ
Днесъ въ Варненския Наро- цариградските патриарси, но
ни: «° и т 0 Я в л в ч ъ н е с ж т ъ й въ почти всички случаи се
на вълаоса, който вЪчно сължтетвува и негова
ги
и давили въ Босфо
денъ
Театьръ
ще
се
предста
селски, както България.'
та борба за щастие, а иненио: ЗАГАДКАТА НЯ
настаняватъ въ градовете и
ра. Следъ това патриаршес
ЖЕНЗКАТЙ ДУША! I !
гг Бягството отъ селото, което по този нечинъ създаватъ ус ви по желанието на публиката кия постъ се продввалъ чрезъ
Къмъ филма: 1. Новъ евгьмовенъ тонпрегледъ, съ сен
постепенно се увеличава, е ловия за емиграция отъ селото. пиесата Марионетки съ учас наддаване и патриархъ ствзационно съдържание — бомбардирането на единъ
тието
на
Икономовъ,
Икономо
една часть отъ тази проблема,
абисински град от страна на италианският бомбовози.
Освенъ това, земледелското ва и г. Иорданъ Сейковъ въ валъ оня, който наддаде нвйкоято е станала вече между производство изисква твърде
II. Цв-втеиъ тоикъ-Фиинъ „ЗПИЯТЪ ФДЙНЪ".
много пери. Имало е случаи
главните роли.
народно явление. Затова и много черенъ'трудъ. То е все
де
се
плаща
до
150,000
ду
ката
Дирекцията
на II Нар.Осн
Междун родния
земледЪлски още една мжчна и извънред
у.ща
,Ст.
Караджа"
въ гр. за патриаршеския санъ. Мно
Институтъ въ Римъ си е пос- но тежка"професия, която, бла
зина фанариоги завидели на
Варна,
изказва
благодарность
тавилъ за цель да се проучи годарение липсата на машини,
на женското благотворително грамадното влияние, съ което
той повсеместно, да се конста които да отменятъ работната
1935 г. въ савската бановина
добруджанско дружество въ разполагалъ патриврхътъ и
ГЪРЦИЯ
тират* неговите размери и да ржка въ маещабъ, равенъ на града за подарените фланели, затова започнали да се стрееж били организирани 16 нови
производство на дървено м«сло
се намЪрятъ мерки за огра тоя въ индустрията, кара мно чорапи и др. ващи на цена мятъ да се домогнатъ до
коеперации за зввстраховка на
Споредъ сведения отъ гръц земледелски произведания. Те
ничението му, най-вече въ зина да я напущатъ при пръвъ 1000 лв. съ които зарадваха патриаршеския престолъ. По
кото министерство на земле- зи кооперации изплащатъ на
страни, които, благодарение на удобенъ случай.
та»
причина
патриарсите
ста
за праздниците 60 крайно бе
дЬлието, производството на
своето астествено-историческо,
При това, трудътъ въ селс дни деца o n училището. Бла- нали сжщинска играчка въ дървено масло за 1935—36 пострадалите свои членове зе
стопанско и икономическо по кото стопанство е продължи- годври сжшо и на г-жа Близ- ржцете на влиятелните фанвмеделци едно възнаграждение
ложение, еж, и е предпочител- теленъ и неравномЪренъ, в са накова за подарените шалчета, риоти, на султана и на вели г. се изчислява на 21,612 га за нанесените загуби, помакия везиръ» тека щото патри лона. Качесгвето на тазигоди- гатъ на земледелеца въ бор
"но да останатъ, земледелски
мото то по-зле организирано
За стопанската 1935 и 936 арсите
редко преживявали шните маслини и дървено ма бата му съ заразителните бо
Бягството отъ селото е яв- отъ индустрията.|
г. еж изсечени отъ търговски спокойно повече отъ година сло е много добро, още пове лести по посевите, а освенъ
|ение, при което имаме не спВсичко това, заедно съ неу те предприемачи около 1100
време и почти всички завър че че маслинените дървета не това полагатъ грижи за запа
%о напущане на селото, но и добствата
неприветлиаостьта, декара общинска гора.
тази година зване останалите незаразени
швали отъ насилствена смърть. еж пострадали
изоставяне на земледелието лошите пжти ща и пр. въ се
Варненското
кафеджийско За да навакса грамадната су отъ маслинения червей. За пър земеделски посеви.
като професия. То има за ре лото, отблъскватъ селянина и
браншово сдружение поканва ма, платена за патриаршеското вите 7 месеци отъ 1934 г. иззултата обезлюдяването на се го насочввтъ къмъ града.
Изъ бюлетина ва Югославянската
носътъ на дървено масло е
всички кафеджии, членове и
лата» което отъ година на го Вънъ отъ това, законодател нечленове на общо събрание звание, патриархътъ облегалъ възпизалъ на 6.884.770 метр. .Привилегироване аграрна банка", 11.36г.
дина LTsacfera все по-големъ ството и властьта се грижатъ въ занаятчийския клубъ на 22 митрополиите съ грамадни об тона на стойность 177.415,000
лози, а те на свой редъ обла
брой държави.
и покровителствуватъ, въ мно т. м. 9 часа сутриньта при дне- гали свещениците, а тия подрахми, отъ които 1.483.300
НИКОЙ НЕ ХВЪРЛЯ
'-Отъ направените наблюде зинството случаи,градския жи- венъ редъ: 1) Изборъ на деле следните се обезщетявали, ка тона еж били изнесени за Съе
ПАРИ
на улицата. И пра
ния и проучвания въ 20 страни, тель, търговията и индустрията, гати въ околийското търгов. то скубели безмилостно миря динените щати.
все това, много хора
„Джърналъ Офъ Комърсь",
•презъ единъ периодъ отъ 20 като селянина и |земледелието сдружение; 2) Събиране на ните.
17. 12. 1935 г.
плащатъ за реклами»
година Международниятъ зе се остввятъ
на по-заденъ членски вносъ; 3) Разни. При8)
Цариградскиятъ
патри
Ю
Г
О
С
ЛАВИЯ
мледелски Институтъ е суми- плонъ. Привилегии, покрови сжгствието на всички е задъл
които не постигать
архъ Никита (766 — 780) е земдЪлски застрахователни коопер. цельта си.
рвлъ интересни изводи. До телство, кредити и пр. се жително.
билъ по произходъ славянинъ.
Презъ второто пологодие на
като бягството отъ селата въ даватъ главно на индустрията
Дружеството
на запасни
тия страни е било изразено и работничеството и съ това те офицери поканва членове Още по него време славяните
въ относителни цифри, само изнемогващия
отъ черенъ те си да приежтетвуватъ на еж били проникнали далечъ
05 на сто, средно за отдел трудъ земледЪлецъ се насочва беседата която ще държи за на югъ между гърците. Из
ните страни, въ началото на къмъ града.
пасния подполковникъ Мано- между тия славяни е имало
Гпериода, накрай то достигна
А като се прибави още и ловъ Ял. въ клуба на даото много образовани хора. Първи
до 2'5 на сто, т. е. увеличило грижата за удовлетворение на Любовъ къмъ родината"—ул. еж започнали да възприемвтъ
тракийските,
се е 5 пжти.
културните, санитарно-хигис- .Аспарухъ" № 4, на 23 т. м християнството
следъ
това
македонските,тесай Интересно е, че следъ вой ничните и пр. изисквания, за- 6 часа сл. обедъ на тама:£рените обезлюдяването на село стжпени главно въ града, ,ста- диземно море, като центъръ лийскитв, епирските славяни.
то се е увеличило. Д е раздви ва ясно, че се яв»ва едно го- на международни пжздица и Митрополията въ Лариса опре
делила по него време епар
жиха народите и мнозина по лемо различие между условия българското корабоплаване.
лучиха възможность да видятъ та на животъ въ града и
Започналъ е строежа на но хиите въ Езеро и Радовище
неподозирагж отъ техъ неща, салото, и че последното не вото крило на Варненската по за славяните отъ Епиръ и
които събудия желания за по може да не губи жителите си. жарна команда. Зданието ще Тесалия. Чакъ до 15-то столе
^обрение на живота и рацио
Друга причина за бегетвото бжде двуетижно, като въ дол тие въ Тесалия е имало села,
нализиране на производството. отъ селото е и образователна ния етажъ ще се помещава кждето селяните говорели у
ЦВъ Чехия напр. за единъ пе та система, която въ повечето автомобилния гвражъ за нови домовете си само на славян
ски.
риодъ отъ 10 г., начзващъ отъ случаи съдействува за сжщест- те коли.
изобрететель
w 9) Прочутиятъ
1915 г, селското население е ауването на днешното положе
По
технически
причини
ав
Иоханъ
Фридрихъ
Бьотхеръ,
намелело съ 20 на сто, а въ С. ние на нещата въ селото.
Д;Съединените Щати, за еж
Въ много случаи и самото томобилния курсъ който щеше който е изнамерилъ начинъ
що тцкъвъ париодъ, започ- семейство допринася твърде да се открие при Варн, пожар за произвеждане на бЪлъ ки
тайски пориеланъ, се е плаващъ отъ 1920 г. намалението много за бегетвото отъ село на команда' се отлага.
шелъ твърде много отъ риба.
на, селяните зе сметка на гра то. Детето се закърмява съ
Билъ е въ състояние де падне
жданите е надъ 3 милиона ду пожеланието да стане чиноввъ несвЪсть, когато види риба
ши, .
никъ, на него се внушава, че
съ отрезана глава. Порцелана
У насъ, като имаме предъ земледелския трудъ е тежъкъ
видъ всеобщите преоброява- и i еблагодаренъ и то зажи
Предава уроци по не«сми, нзнамерилъ при опити да
ния отъ 1920 год. насамъ, сж- вява съ мечтата да стане граж- Цени умерени. Ул. Воловъ 6, произведе злото по изкуственъ
начинъ* по алхимически спо
що проличава едно ясно из данинъ.
жгълъ Владиславъ 38. соби.
разено, мвкаръ и въ послед
И недоволен отъ обстанов 1-1
ното преброяване
по слабо ката, недоволенъ отъ себе си,
констатирано, бегетво отъ се младиятъ селянинъ отива въ
лото, което не е така осезае града, гдето сжщо поради
мо, благодарение
все още манталитета си, въ мнозинство
голЪмия естественъ приръстъ, то случаи страда и изнемогва.
.Библиотека Варненски новини"
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който показва селското насе Типична страна въ това отно
ление. Градското население е шение е Българив.
било презъ 1920 год. — 2031
Това налага нуждата отъ
Ирино, кажи ми искрено, защо се уплаши*
— Да, отговори хазяинътъ, той нае с аите и
на сто, презъ 1926 год. — мерки, които, като се иматъ
каза, че наемътъ ще заплати жена му, а ето, ча
когато ме виде въ подземието? Защо коленичи и
2Г04 на сто и презъ 1934 год. прецъ видъ наблюденията въ
не била негова жена.
ми иска прошка?
—• 21'48 на сто, а селското разните страни, требва да бжТой я погледна правя въ очите, но тя безъ
— Где е Стернъ, тукъ ли е? попита единъ
заселение показва съответно датъ по-целесъобразни и пода мигне, съ сжщия сладъкъ гласъ отговори:
отъ стражарите.
то намаление.
ефикасни.
Тотю Боънексвъ
— Не зная, господине, азъ не съмъ негова
— Яхъ, Леоне, не бихъ желала да ти кажа*
Причините за бегетвото отъ
жена.
но
като
настоявашъ,
знай/
че
азъ
те
подозирахъ.
селото се криятъ на неколко
— Не я вервайте, отговори хазаинътъ, като
че си хвърлиль тукъ никого и когато те видехъ,
MtcTa, но главните еж пре
мислеше
че Роза иска да се изтръгне отъ плаща
уплашихъ се и не зная какво съмъ ти говорила.
димно отъ стопанско-икононето на наема.
мическо естество. Докато ренЛеоиъ, обаче, не я поверва, и като я поглед
— И тъй ти казвашъ, че не си негова жена?
табилитатътъ на капитала, вло
на въ очите, отговори: Ирино, когато дойдохъ тукъ,
Тогава покажете ни стаите, ние ще ги претърсиме.
женъ въ индустрията, е срав
азъ не миелзхъ, че ще намеря Ротера, а първи»
Напразно те диреха Стерна. Когато единъ отъ повълшебна
нително високъ, тоя вложения
ти
мжжъ, Елимаръ. Тия думи, обаче, не произве
лицейскитЬ отвори дулапа чу се едно „ахъ"! Роза
в
японски
миди
"ь земледелието е твърде нидоха никакъвъ ефектъ върху Ирина,,която се при
б е зедъ стражарите и не можа да види, какво еж
изд/ьлия отъ мада
съкъ.
намерили. Стражарьтъ извади едно малко кожено
ближи до него и му рече:
за
ефтаната
седмица
Въ Австрия напр., в това е
куфарче
и попита Роза:
— Ти не си добре, Леоне.
КНИЖАРНИЦА
BV известни вариации навее— Ако казвашъ, че не си негова жене.тогазъ
— Защо ме питашъ за това? отговори той
нжде, докато земледйлекиятъ
кажи, въ какво отношение се намирашъ съ него?
МЕРКУРИЙ
сърдито.
копита лъ се рентира до 3'5 на
— Той е роднина на годеника ми, отговори
ул. Царъ Борисъ 19 — Варна
Ст
0, индустриалния прави това
— Не се сърди, каза Ирина, като се престо'
Роза уплашена.
"• отъ 5 5 до 12 на сто.
ри уплашена отъ думите на мжжа си. Запитахъ те
— Може би той самъ ти е годеникг! отго
Т*зи разлика влече следъ
за здравето ти, защото не зная квкъ си могълъ
вори иронически единъ отъ стражарите.
себе си и слабо възнагражде
да помислишъ че, Елимаръ сз намира тукъ. Тя
— Не, вервайте ме, не! извика Роза.
каза тия думи толкова спокойно, че Леонъ помис
— Често ли годеникътъ ти, ти е прввилъ та
ли, какво Ярпадъ требва да е билъ пиянъ, когато
кива подаръци? попита стражарьтъ Роза. Послед
ната като помисли, че стражарите знаятъ, че Рому разпрввилъ тия работи. Но Ирина му улови
бертъ й б е далъ пари, съ които да накупи неща,
ржцете и му каза умолително.
отговори утвърдително.
— Леоне не се сърди повече, бжди добъръ
съ менъ!
— Тъй, че това което се намира въ куфар»,
— ВАРНА
е твое? попита стражарьтъ като я погледна право
И
когато
го
погледна
дълго,
тя
с
е
хвърли
на
ФаОричвнъ. окладъ. н а в ъ л н е н и п л а т о в е
въ очите.
шията му и го трегърна Този пжть Ирина б е от
Царь Бориоъ. 3.
— Да отговори тя, безъ да подозира какво я
ново победителка. Но тя го отпусна скоро и се
Съобщавана многобройни** си клиенти, че прис
очаква.
тигнаха за сезона «матове з а нжжкк м дамски
наведе къмъ Ротера.
Ш4
— Какъ се казвашъ?
бгштонн и KoevKSMM, сп&цпятч* плагвво з а
— Нещастния човекъ, какъ ли е попадналъ
палта ма а»чакмчжм и ученически ши»
— Роза Бергеръ, отговори тя уплашена.
непи, шевно?*, спортни
тукъ? Тя помисля, че Ротеръ е чулъ викътъ на
— Роза Бергеръ# въ името на законите ти
Елимвра, влЬзълъ е въ подземието да го избави,
си арестувана.
шштсее и йРЦбНИ ОШйЧЙЯ
но самъ е останалъ твмъ. Тя би желала да cejie
Яко земята се б е разтворила подъ краката й
пробуди този, но присторено каза високо:
тя не би се уплашила повече отъ сега.
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вср*дъ сомалийскил* аскари. Вестят* отъ Мшдишо за бунтове.
Кръвопролития сбкъсквания между италианци и аскари.
Римъ 21. Опровергава се цели отряди аскари открисъобщението отъ Адисъ то еж се разбунтували
Абеба, проникнало въ ня противъ италианците и
кои чужди вестници и гла еж отказали да се биятъ
сящо:
срещу абисинците.
— „Узнава се отъ достовтьренъ източникъ, че еж
избухнали бунтове вергьдъ
на колелета въ Варна
сомалийскитгь аскари, кои Презъ есеньта на 1934 годи
то при вегъки удобенъ слу на 6txa откраднати въ града
чай се предаватъ на аби- ни две колелета.
Едното е било задигнато, ос
синскитгъ войски.
тавено
отъ стопанина му предъ
Д о сега е ж се преда Варненската
Популярна банка*
ли на абисинците го- а другото предъ кръчмата на
лЪмъ брой сомалийски Анастасъ Киряковъ въ начало
то на ул. «Войнишка*.
отряди.
Тукъ пристигнаха съ Авторите на тт4зи кражби
открити. Те бЪхо заловени
голЪмо закъснение вести еж
отъ органите на полицията
отъ Могадншо, че въ вчера.
края на и. декемврий е ж Намерени еж колелетата
станали
кръвопролтни скрити въ една маза Собстве
сблъсквания задъ ита ниците на колелетата да се
явятъ въ Варненската поли
лианската Фронтова ли цейска
ния между разбунтува- чатъ. секция и си ги полунит-в аскари и италиан
*
ските бели войници.
Тази сутринь органите на
Големи бунтове еж из полицията заловиха друга ед
бухнали и въ северо-из- на бандвц крадяща колелета.
Намерени еж н-вколко колеле
точната часть на Итали та.
За сега еж арестузани 5 ду
анска Сомалия, кждето ши. Имената имъ въ интереса

Заловени крадци

на следствието не се съобщаватъ

Общинско курортно стопанство — Варна

е
№ 63
гр. Варна, 20 януарий, 1936 год.
Обявява се на интересуващите се, че на 27
януарий т. г. отъ 9 часа сутриньта въ канцеларията
на стопанството — Варна, ще започне спазаряване
по доброволне съгласие за отдаване подъ наемъ
парцели вкоренилища (пипиниери) въ Св. Констан*
тинъ, за време отъ сключване на договора до 31.
XII. 1938 година.
Първоначалната наемна стойность на декаръ за
всеки парцелъ се определя отъ комисията.
За участие се изисква 10 на сто залогъ.
Всички разноски: гербъ, публикации, данъци и
лр. еж за сметка на наемателите.
1-243-1
Отъ стопанството
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— Арестувана! Азъ арестувана, звщо?

— Хайде, остави сълзите ностраке! каза сгражврьтъ.
— Нъма да отида съ васъ.
— Не е наша работа да знаемъ, виновна ли
си или не, това ще кажешъ на следователя.
Стражарите пратиха хазяина да вземе една
кола, дигнеха момичето на ржце и го вкараха въ
колата при виковете й:
— Помощь, помощь!
Г Л А В А 26

Д е м о н и ч е с к а т а сила на Ирина
— Господи, това е фабрикантина Ротеръ! из
вика Ирина уплашена, но въ очите и блъсна иск
ра на надежда. Тя скоро се съвзе и реши да из
ползва тоя моментъ» за да спечели довърието на
Леоно, на когото познаваше доброто и милостиво
сьрдце. Тя коленичи предъ твлото и започна да
разтрива слепите очи на Ротера, който още диша
ше. Следъ това извади изъ джеба си едно стъкъл
це което поднесе подъ носа на припадналия и си
говореше: Милостиви Боже, колко ти благодаря, че
чу молитвите ми и го спаси! И Ирина започна от
ново да разтрива тълото, а Леонъ я гледаше и се
чудеше.
— Ахъ Леоне, бжди добъръ да ми помогнешъ, да го спасимъ. Дай му да диша амонякъ, а
азъ ще го разтривамъ, каза Ирина, кото погледна
мнло мжжа си.
Леонъ коленичи и започна да помага за свЪтязанего- Какво силно влияние упражнявашеИрина върху този човъкъ!
— Ахъ, колко се уплвшихъ отъ него каза
Ирина съ сълзи на очи, а Леонъ я гледаше безъ
да разбере нищо. Да ли и сега се преструва? за
пита се той.
—• Боже мой, той не се свестява! — продъл
жи тя. Нека го дигнемъи го зинесемъ гора въстаит*, защото ако у:'.?г, вкнозмо ще съмъ азъ, че

еж дошли до иьртва точка.

Парижь 21. Новината
за смъртьта на англий
ския краль измгьсти на
втори планъ интереса
къмъ сесията на съвета
на Off.
Досежио итало-абискнекня
конфликтъ вестниците обелезватъ, че силите.еж дощли до
една мъртва точка.
,Пти паризиенъ* пише:
—Вчера бе единъ деиь на
помирение и очакване.
Съобщаватъ отъ Мене-

Вчерашното решение на комитета нв 13 т

ва, че лордъ Идънъ веднага
еотпжтувалъ заЛондонъ.
Днешното заседание на
комитета на 13 тгь и на
съвета на ОП ще бжде от
ложено въ знакъ на трауръ, най-малко съ 24 часа.

№и1 шнм опит ш ш 1Ц.,

Последнитгь минути на краля, Кога ще бжде провъзгмщ
новиятъ краль. За днесъ е свикань парламентътъ. Логл,
бжде положена клетвата за вгьрность предъ новия %
ОП отлага работата си съ 24 часа. Какъ посреща анщ
скиятъ народъ смъртьта на своя любимъ краль

Лондонъ 21. Офици- спусна къмъ първор
алниятъ бюлетинъ, об ния си синъ и го прег
народванъ малко
следъ на развълнувано.
ТлЪннитЪ останки на к:
полунощь, гласи:
— Кральтъ
почина ля ще блдатъ изложени,
спокойно въ 23.55
часа, роятно в ъ Уестминст»
въ приежтетвието на кото абатство. Следъ ц
кралицата,
престолона останнитъ ще бддатъпр^
следника, йоркския хер нвеени въ малката щ\
цогът кралската
прин „Св Мария Магдалена* к
Важни нареждания на търговския съюзъ цеса херцогъ и хер останатъ тамъ докато
взематъ нови мърни за |
София 21. Централния коми всички
индустриални цогиня Кенски.
гребекието.
те гь на Българския търговски предприятия'въ
Лондонъ 21 Веднага следъ
съюзъ е изпрвтилъ до всич страната за продажба
Въ делата импер,
ките си съюзни подделения направо на консуматора, как смъртьта на краля, 6txa взе- знамената еж. спуск!
въ София и провинцията ни то и всичкт кооперации, вк ти всички мерки за свикване въ знакъ на трауръ,
кой важни нареждания. Едно лючително и потребителни то на коронния съветъ.
рждията на военш
отъ гвхъ е да представятъ те кооперации, както коо
Членовете на тоя с ъ . параходи ще дадагь
новия
бюджетъ
за
ветъ щ е положат* клет 70 вистрела—числотв
1936 г о д и н а
най-късно перация „Напредъ* и др.
до 15 февруарий, съгласно
ва предъ новия краль годините на краля,
нареждането на м-ра на Тър
Довечера въ 1825 ч. радио Едуардъ VIII, който щ е
Лондонските борещ
говията.
Моравска Острава ще предава б,'ж д е провъзгласенъ на и театри ще бмдб
Независимо отъ това всич
затворени днесъ и вък
ки съюзни подделения, крито сказката на г. Отакаръ Гвду- диесъ вторникъ.
Сиоредъ традицията, цере на погребението. .-/•;
не еж оформили приходъ ла, който ще говори на еспе
и разхода си въ редовния бюд ранто на тема: «Чехословаш монията по провъзгласяването
Нониятъ владетель s ц
жетъ за 1935 г. тръбва да но- кото народно изкуство.
на новия краль ще бхде из цеснте се оттеглиха оо№
правятъ това най късно до 15
вършена предъ кралската бор нн да разговарятъ въ с
мартъ Дадено е нареждане до
,
ЗА
РЕКЛАМА!Асе
ежди
л
е
са въ Лондонъ.
съседна стая.
секргкасиеригЬ на организации!
резултатите
—
рекламирай
Въ 1.45 часа въ Доу*
да впишатъ въ списъка на те само въ Варненски новаКралицата, не мох
подлежащите за събира ни", защото ясе чете най-мно нингъ стрийтъ бть обна ки да овладгье сщ
не на задължителенъ чле го от всички провинииална в.ци родвано следното комю»
та си, се оттегм
нски вносъ магазинитгь на
нике: I
апартамента
си,:]
— Съгласно закона за дружена отъ кралещ
наследяването
на престо принцеса и отъ Kt
Скръбна весть
ла
отъ
1707
година,
пар ската хврцогиня, ко
Гжа Амалия Вен. Попова, Г-жа Елисавета и Г-нъ Петко
ламентътъ
тргьбва
да
се се стараеха да утеш
Кирчеви съ децата си, Г-жа Елвира f\n. Петровичъ съ децата
си, Лрх. Стефанъ Вен. Поповъ и Мара Вен. Попова, Гжа събере незабавно.
кралицата. (БТА) f
Сотира Василева, сродници и близки съ голъма скръбь съ_
Взети сл мерки за свик
общаватъ за тежката загуба на техниятъ възлюбленъ и неза" ването на камарата на лор
Лондонъ 21. Нощ
бравимъ съпругъ, баща, дЪдо и сродникь
довете и камарата на об за смърьта на краля
щинитъ.
посрещната съ голгьмо
Двете камарм ще се съ- нение въ Лондонъ и
76 год., родомь отъ гр. Болградь (Бесарабия)
адвокатъ, бившъ председатель на апелативенъ еждъ, бератъ въ вторникъ 2 1 т . м .провинциалните ярак
»
окрхженъ упрааатель а народенъ представатель
Въ последните, ш
Л е н д о н ъ 21. К а м а р а т а
който днесъ 8 и пол. часа сутриньта внезапно почина.
на л о р д о в е т ь и т а я на и въ столицата, наа
Погребението ще се извърши утре 22 януарий 2 часа о б щ и н и т ъ щ е с е събвсл. об-вдъ. Тленните му останки ще се вдигнотъ отъ домътъ ратъ днвоъ въ 11 ч а о а нието с е тълпеше
му на ул. Царь Крумъ №17, а опелото ще стане въ Кате преди о б ь д ъ , з а пре късно предъ св-БТЛИв!
хвърляне на к о р о н а т а и
дралната църква .Успъние Пр. Богородици".
най к ъ о н о е д н а с е д м и ц а т е вестници, за Д?
гр. Варна. 21 януарий 1935 г.
оледъ това в с и ч к и чле осведомява за иай-й
нове на п а р л а м е н т а щ е
ое оъбвратъ отново, з а леднигв новини.
да п о л о ж а т ъ к л е т в а з а
Когато бе съобщени
върнооть предъ новия
краль.
смъртьта на краля, всечи
«
лвха шапки въ дълбоко
Лондонъ
21.
Следъ
чание, нарушавано само
„Библиотека Варненски новини"
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като кральтъ предаде нъкои ридания:
Богу духъ, кралицата се
Вчерашното
решение
на комитета на 13-Tfe
п о к а з а много ясно же>
ланието д а н е о е у с л о ж
нява повече н и щ о и д а
ое остави ш и р о к о Отво
рена вратата з а помире
ние, За д е н я когато то
иде б л д е омЪтнато о т ъ
дветЬ в о ю в а щ и отрани
като най-желателно.

Венедикъ Поповъ

не вл-взохъ отзарана насила въ стаята ти. — Той
е погледна въ недоумение, но презрението му още
не б-в преминало, защото още не б-в забравилъ
момента, когато тя се хвърли предъ крака/а му да
му иска прошка.
— Арпадъ, каза Ирина, въ стария пввилионъ
има една носилка, бърже я донеси, да вземема съ
нея болния!

— Мислишъ ли. че ще се свести? попита Ири
на Леоне. Последния дигна р мене и не отговори
нищо. Той се чудеше, кокъвъ интересъ можеше
да има Ирина, да убие този човЪкъ и защо се
уплаши толкова, когато го виде? Той помисли, че
и Елимаръ трвбва да е въ подземието.
— Охъ* мили Леоне» ти тр%бви да ме простишъ, защото не съмъ азъ виновна, а твоя комариеръ, койго не ме пусна да влеза да си съоб
щя че тази сутринь, като се разхождахъ въ грьдината, чухъ охкания въ подземието. Азъ се уплашихъ, защото гласътъ бе страшенъ и идеше
като изъ дъното на земята.
Тогава се решихъ да отида да видя какво
има. Въ тъмнината виягвхч» две светли точки.и ето
че и ти се показа. Ахъ, извини ми, че за единъ
мигъ повЪрввхъ, че си способенъ да извършишъ
едно престжпление.
Леонъ скичи на" кракета си, дълбоко възмутенъ, но тя побърза сжщо да стане и рече:
— Прости ми Леоне, за дето само за единъмиг
те обвинихъ! Когато ме виде, азъ се толкнва уп
лвшихъ, че не помня какво съмъ казала, защото
помислихъ че ще се откриятъ страшни работи.
Тя коза тия думи съ такава благость, съ та
кава кротость, че Леонъ започна до мисли? може
ше ли да бжде тя до тамъ прикрита, до тамъ ра
финирана, ако беше виновна въ нещо? Не, тя не
можеше да бжде виновна, но защо се беше упла
шила, когато го вид-в? И той я попита съ мекъ
гласъ,

и б м щ п Царсня дворъ

София 21. Тази заракь зна во по случай смърт
мето надъ Двореца бъ вдиг на краля,
нато наполовина, въ знакъ на Оьболезноввтелни теяегр
трауръ за покойния Краль бЪха изпратени отъ онглй
Георгъ V. Слщо така бьха та легация, английската Щ
ния и отъ лигатв говор)
вдигнати наполовина и знаме английски
езикъ до англий(
ната на всични леггции.
кралски дворъ.
7ази сутринь въ 10 ча
са генералъ Цаневъ, генералъ Пановъ и съветника
зарань е починал* вне31
на ИВЦаря Груевъ посе въТази
дома си, на 76 годишна80в«
тиха английската
лега видниятъ варненски efl "''
гражданинъ ^Венедиктъ П*
ция кждето изказаха съ баща
на известния
а ох. №1
известния арх.
болезнования отъ името Поповъ.
ПОКОЙНИЯ е съ голЪмо
на НВЦаря.
вено минало:
.
— Билъ е народенъ пр«'(
Отъ Двореца е изпра тель,
дългодишенъ ежди*. •"*
тена
съболезнователна Варна, окржженъ управите*
Венецектъ Поповъ 6 t от>
телеграма до Лондонъ.
стари наши общественици *
Въ 10 и пол, часа и-ръ тици, за които моралътъ в*еш'
начинание сЮ .
председательтъ Кьосеивановъ обществено
пръвъ плань. Като водач* я«»
посети въ английската лега тическа организация, той .
с о ч е н ъ за при«»Р
ция пълн. м-ръ Бентингъ ко ваше
по«младитЬ повитически Д'%
муто изказа съболезнованията говитЪ граждански и о6йе
ще бядать BCWJ
на българското правителство добродетели
теводна звезда на всички 00
по случай смърьтат на анг деятъза обществена прквД»
на самопожертвователноси»'
лийския краль.
Миръ на праха му!

t ШШ!

Нашия пълномощенъ министъръ въ Лондонъ Симеонъ Радевъ сжщо е поднесълъ съболезнования на
английското
правителст-

Радно-шзка. Утре въ '.
обедъ г. Георги Хр. Д\5
ще говори предъ микр '
на Радио—Варно -Щ-,
„Защо дв учимъ EcWPJ,

