шина XXlV-та — брой- Шк

Гр. Варна, 1 юний 1935 година

т Ботьовъ 6tuie живъ..,
,,:, Егоиз!ЬТЬ на освободенит* винаги е толкова
1иъ, че на своит*
освободители той никога не от
ида по ДРУ«"а У ч а £ ть. освенъ д а бядатъ последни
, свободния шивотъ. Подобна участь Ботевъ по никим*.-»»™»."* «и "огълъ да понесе. А да повргне отново оржжие срещу освободеяигЬ си братя
i би могъл* да намЪри сили у себе си и оржжието
, «насочилосрещу собствени?* му гърди. Който ноз•II историята на всички революции ще потвърди вейв р «енъ, че винаги т*хнит* създатели с я ставали
tfxBH иърви жертви, щомъ д*лото имъ се у венчавало
ф Ь п . Сядбата на всЬки революционеръ е една:
,g|ii.pTb въ борбата за свобода, или смърть отъ са- .жага
n i свобода!
Ст.Чилингировъ
Основанъ 1912 г.
'"•

^_ - т ^________(,Литературенъ часъ". брой 277^

ВАРНЕНСКИ

Преди 5 0 години

17 марть, 1886 г.
БУНУРЕЩЪ. Все пакъ най доброто сред
ство да се уравновеси държавния бюджет*
ся. икономиитгь. За една малко и бедна дър
жава като нашата, е напълно достатъченъ
единъ бюджетъ отъ 130 милиона лей (сегаш
ни пари по малко отъ 3 милиарда и пол. ле.
ЯШ. — Дирекцията на тукашната т. п.
станция предприе внезапни обиски по домоветгъ на пощеснитгь раздавачи въ града ни.
Нампрени бгъха голгьмъ брой недоставени пи
сма,-отлепени нещемпелувани марки и пр. беГл.-редакторъ: В. Юруковъ •
Телефони: 121, 256, 457 — Дневна служба: тел. 121] закония Двама отъ раздавачитт бп>ха не
забавно отстранени отъ длъжность.
f / :-t •-..шщтфшшшявф

Щарижъ 1. Въ 1:Жчаса
парижко време- нашеврец'3'20 часа) бгь обяоенъ
,
новото
се извършва при пъленъ редъ.
работи по винасайГйТ*"
7 ,*-'
**" и С К О "Рявителство спр-вмо Гърция. Специална конференция ви» М*вото на външнмтЪ
Шциално съставътъ на
,,ot,e
за е в ъ й з в я Л Л Т - * * '
"«'««ДУ България и Гърция. К«»га ще заеме Шишмановъ поста си въ Атина, 8-ьпросътъ
Римъ 1. Мусолини за\отя френски кабинетъ,
ч м в в и в т о на о ъ т а р с к к т в и гръцките железници. Мкчночт.тЪ отъ гръцка страна. Зюързването може да ста
повпзда
мобилизирането
не и чрезъ т-БСколмиенка. Налага се незабавно въвеждане на автобусни'съобщения.
Чставенъ. отъ Буисонъ.
(Изявления на м-ръ председателя Тошевъ и на м-рит* Ньосеивановъ и Кожухаровъ)
на Вилианската дивизия,
\ Кабинетътъ има след- София 1. М-ръ председате
предъ предетйвителя на 14 юний.
п, линия* отъ гръцка която вече е зампнена съ
тя Штавъ: :.
льтъ
Тошевъ
е
направилъ
пред
сжщия вестнжъ следнитгь Вь Атина той ще влезе въ страна ще тргьбва да се друга.
*£.М'РЪ председательтъ представитель н а гръцкия в.
Раз пущането на моряците
изявления: контантъ съ отгоаорните фак- строятъ около 100 клм,
1Ш'ръна вжтрешнитгь ра„Елефтеронъ
Вима*
след —Както
отъ
набора 1913 година е от
знаетгъ, -азъ Topss и нйй ще очакваме не Естествено, затова се
\рти Фернандъ Буисонъ, ните изявления върху бълга
ложено.
,.
.*.'.*•••-••
бгъхъ- пълн. м-ръ въ Атина говия докладъ.
искатъ материални жер
щри Оезъ портфейли £Ко- рогръцкигв отношения: .
Всички
о
п
е
^
а
^
Я
^
'
.
'
.
.
връз
презъ 1929-30год.
Както казахъ, нашето же тви и време.
.
\Шъ Кййо, сенаторъ ради- " — Политиката £на новото
ка
съ
мобилн^»(йЯта-~г<з
. Много естествено, следълание е тия въпроеи да бж- Ако, обаче, гръцкото пра
1лб. Едуардъ Ерио, pad. българско правителство е по като напуснахъ Атина,
вършватъ
при
а
#
"
;
i
?
й
>
датъ разрешени нолкото се вителство пожелае, мий сме
Шциалистъ, Луй Маренъилитика на моръ,споразумение азъ прекъснахъ контакта
редъ,
безъ
ни
( ,;5яй-г'алл«;. >$»
може по-сноро, Вервамъ, че готови да свъ.жомъ нашите
щршалъ Петенъ. у .-.• и сближение съ всичка д ъ р си по тия въпроси.
гръцкото правителство се линии съ техните и посред- чиденти.
жави- и естествено, и съ Гър
Ор£ди заминаването за Лти- върдушдзява отъ същото же
|М-ръ на външните работи
егвомъ теснолйнейна, каква
ция
я ^ на новоназначения ни пълн. лание.. .
\-<...
рвалъ, на правосждието —
то вече иш до самата гра
-^фт-ръ Дим. Шишмановъ, , въ
Както азъ така и пр^ М вото на външните ' работи -М-рътъ на жечезниц^те ница. Тогава Гърция ще може се организира самостоятелно
^оржъ Яерно (отъ групата на
Берлинъ 1. Съобщава
|аренъ), войната — ген. Мо-вителството, което пред- ще се свика една конференция Кожухаровъ отъ своя страна да се снабдява съ каменни
се
отъ официално мгьсfeui, флотата—Франсоа Пие* ставлявамъ, се в^фшав- въ която, освенъ мене, ще езаявилъ:.
влглкща отъ мините ни въ
участвуватъ
Д.
Шишманбвъ
и
то, че въ закона за ус
рв, отъ републиканската н е лява отъ добрсШа^воля и бившия ни» пъли,1 м-ръ въ• {—: Българското прави Пернинъ и Пиринъ..
тройството на армия
отъ
доброто
желание
да
телство
желае
свързва
ща, търговията .— Лоранъ
Атина П. Нейковъ.
За сега налага се и момее та се предвижда, от
се
уредятъ
часъ
по
скоро
нето
на
желтзницитп}
;йвакъ, отъ радгкалската л е 
Последниятъ ще"" направи
да се установятъ.-. редовни
; автобусни съобщения меж- браната на Източна
вица, фянансите-Морис^ Пал- всички васящи въпроси ме обстоенъ докладъ по "всички на дветгь страни.
Прусия да се организира
Шдъ, рад. социалистъ, • прос жду България и Гърция, висящи'въпроси между Бълга '':3а Гърция този въп- dv Нулта и Демиръ Хисаръ.
рия
и
Гърция.
Ще\.
бждатъ
по такъвъ начинъ, що
Това
ще
улесни
твърде
мно
ятата—Марио Рустанъ, р а д . която ще бжде въ полза и разменени мисли върху т%хъ ррсъ е свързанъ' съ пого
взаимнитгь
съобщения.
то тя да се осланя са
рциалистъ, въздухоплаването на дветгь страни.
и ще бждатъ дадени инструк голпми мжчнотии. До
Най сме готови сега още мо на собственитп си
до да подпишемъ една конвен
. ' • като отъ Кулата
Отъ своя страна, м-ра ции на Д. Шишмановъ.
Ш е а . Д е н е н ъ , благоустройстсили.
границата
има
да
се ция за установяването
Шишмановъ
ще
замине
д
а
на
външнитгь
работи
д-ръ
на
| р ~ - П а г а н о н ъ ; р а д . социаЗа тази цель, срокът
Щъ\-.'•волониитЬ'. г - Луи Ро*Кьосеивоновъ е направилъ з а е м е ковия си п о с т ъ иъмь строи само \8 клм. ж подобни съобщения.
на
задължи
телната.
•V"
[ л ^ о т ъ ^ групата на *реауб военна
г~^'тность
се
лванския центъръ на Тардио,
продължа^
^ - _
111
ш а — Ф р о с а р ъ , пенсиите —
Кои села еж пострадали. Какво казва окол. упргй
чк Б. Желев'
&ШЩвъраспш.
^
Причин/в,
поради
които
не
ще
участвува
въ.
изборит*.
МонархисииПамети, р а д , социалистите,
, Вчера къмъ 3 и пол ласа Долен»
ГБ печелятъ все повез£хИ"вЬРженици
Чифликъ,
Пчелникъ,
р о д н о т о здраве — Ернестъ
a / . Атинските в(^
Жзжавнит*. с л у ж и т е л и сл. пладне внезапно
небето Cm. Оргьховд, Ново-орпхово и
A
Ат,
- а^зтмЬнвнъ—-хиляди отъ»
|1фонъ, иеосоциалистъ, п о надъ Камчийската долина е Шкорпиловци.
Въ тгьзи села
вол
'
стнийи съобщаватъ, че вцц тия олунчители iOAS , у
ъъ Симеоновградъ. Коруджиевъ поjwrb и телеграфите—Жоршъ дачшиь на ulecmmnt главни нени или пъкъ с е нами- потъмнгьЛо и едъръ като оргь- повредитгь се изчисляватъ на
чиналъ въ болницата
надъ 80 на сто. Послабо
еж за
Йанделъ, земледелието—Анри опоЪцпонни партии обяви ратъ п о д ъ з а п л а х а т а д а хи градъсе е изсипалъ
Хасково 1. Отъ нгьколко
поепвитп).
сегнати
отъ
градушката
Гобгпдатъ
уволнени,
в
о
е
н

ха шфициално на 27 най, ното ОАдилище е о щ е в ъ
Ш, сенаторъ радикалъ.
полицията
Всички пострадали
селяни, ренъ Чифликъ и околноститгъ месеца насамъ
чете ще взематъ
участие пълна сила.
била
успгьла
да
влПззе въ
му.^
Селата
Гор.
блйзнакъ,
чийто култури не ся. застра:
избо
1Държавенъ
подсекре- вфаконодателнитп
Н о в ъ п р е к и в о и ч к о { х # - хавани, еж твърде
на нелегалния
коДоленъ блйзнакъ,
Приселци, диритгь
загрижени.
МУ}ШС
Ъ ге 40
в а правителството &Ука
чарь при
председател- \ насрочени за 9 юний.
™ Р
Коруджиевъ,
обезщете Почти не еж засгьгнати. Гра-%
о т ъ н а с ъ д а в з е м е м ^ у . Тгъ.не ще получатъ
Швото на Мин. съветъ Тия партии сян либирал- ч а о т и е въ и з б е р и т ъ .
ние отъ държавата.
динитгь въ Дсленъ
Чифликъ
отъ
Симеоновградъ
(Търноата партия (порано на
•_..".,,' во-Сейменъ)
Тази сутринь въ свръзка съ не еж засегнати.
организаторъ
\при М-вото^на
вжт
.
Участието
на
опозиf
I •
> • • ' " • ! • / шВенизелосъ), прогресивната,
това голгьмо нещастие, което - Съгласно закона
заОбщест^ на БКП.
ционнитгь
партии
при
Снощи полицията въ Си
fUlHumn* работи —
па^мледплекоработническае.сполетгьло
Камчийскинкрай, венитгь бедствия, • тпзи чиЩ
щла?рад.
социалист* та консервативната,
Варненския то култури еж осигурени ще меоновградъ узнала, че Ко
репу. тия условия въ избори- се отнесохме -до
{
обез руджиевъ гуляе въ кръчма
управитель — г.Б. К. получатъ опредплънитгь:
и
земледпл- тп> ще съставлява една окол
гВуисбнъ
щепредста\ бликанската
щетения, а тгьзи, чийто кул\ та на Дончо Коларовъ.
голтьма
политическа Желевъ Който ни заяви:
ската.
леноветт на новия
отъ градуш тури по силата на чл. 23 отъ _ Къмъ 10 часа кръчмата би
Въ единъ манифестъ къмъ грпзшка и ще спотогне > Най-силно
инетъ тази сутриньш
ката
рж
пострадали
селата: §акона за застр. на земл'г ла блокирана отъ полиция и
гръцкия народъ, водачътъ н а за възстановяването"на
произведения не еж осигуренп
редседателя на ретбрежимъ
нгьма да получатъ' никаква^ войници. Следъ това \ двама
либералната партия Софулисъ диктаторския
иката
Льобрьонъ.
обезщетение.
•..','•• полицаи алъзли ^ гl , ' Г ^ " н а т а
излага по следния начинъ и ще стегне още повече
въ
Бургазъ.
Конфискувани
кантари
:
Всички
останали
села
изъ и се нахвърлилр-^ ^}*S''^-k-причините з а отказа си: . веригитпг около шията
'Варненска
околия
не
еж
погалния комунйс!р 4
^'
Бургазъ
31.
Напоследъкъ^ор
— Правителството на Цал- на гръцния народъ.
страдали
отъ никаква гра\
Настаналф
iSsf^i^^
ганите
на
бюрото
по
мЪркитъ....
*
, •"
дарисъ отказа' д а удовлетвори
и* теглилките въ Бургазъ има- еушка. Посгьвитгь еж въ добро не, презъ fepe\,%4 i&e'iideАтина 1. Монархисти- лй;сведенйя;:че
съ 5 0 на сто намалите
и с к а т ш а «яаа опозицията^, з а
Аеколкодушй състояние.
то:Моруджиевъ'Успп>ль
гал»,
известна
подъ
наи
закупчици на вълна при тег
гарантиране с в о б о д а т а н а гла
лгри
да измъкне, револвера си
менованието „Съюзъ на ленето на закупваната отъ
суване.
смъртно
подъ во+ техъ вълна, въпреки вернос- измененъ, по решение" на Мин. и се наранилъ
О е н а т ъ т ъ б в р а з т у р е н роялиститпг",
въ главата.
д ъ р ж а в н и т е о в й б о д и дачеството на ген. Ме- тьта на кантара, винаги успи
съветъ.
„Царь БориЖ 16. 1-0 п р е н е в р е г н а т и , з а к о н ъ т
вали да откраднатъ отъ теглото.
привлткли
София 1. Мин. съветъ въ вче Още снощи самонараза
н в о м н я в м о о т ь т а • н а такеасъ еж
Следъ щателно наблюдение,
вече твърде голп>мъ брой органите на бюрото по мирни рашното си заседание прие ед нйлйятъ се£п> докаранъ
въ ту
привърженици.
•/ т е и теглилките успели да от- но изменение на закона 'за съ автомобилъ
!•••••; • • • «
селските
общини,
въ
смисълъ:
кашната
болница;
кжГлавният* , аргументъ на криятъ тайната на тази краж
—
З
а
кметове
н
а
с
е
л
е
н
и
т
е
депго
той
следъ
полу• < • : • • •
ЕВТ1Н01
Евтино!
ген. М е т а к с а с ъ з а възвръ ба.
Призмата^
която влизала въ общини ще могат.ъ д а б ж д а т ъ ндщь почина.'.'..
Г
щ
а
н
е
т
о
на
бившия
нраль
ТИЯ СТАР-Ь М А Г А З И Н
петата на кантаря била приег назначавани и лица с ъ с р е д 
ПРО«
Георги II е този, че отиакъ пособена вмъхто съ 4 — съ 8
8
ни образование, обаче при у с 
•I
е била въведена република ржба. Когато сжщата се нами
ловие д а б ж д а т ъ запасни офи
зз
дащото
рала
въ
нормално
състояние.
т а презъ 1 9 2 4 година д о
цери и д а иматъ най-мално 'Пристигнаха за сезона най-но
днесъ Гърция л р е т ъ р п 4 л а кантарътъ, теглилъ много вЪрОбърне ли се, обаче, приз 1 0 годишна държавна или об вцтЪ парижки и английски
(подъ окржжния еждъ;
повече стачки: и революции, но.
•журнали в дамското .ателие Bai
мата въ обратната страна, кан щинска служба.
уска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
т т к о л и о т о презъ последните тарътъ започвалъ да тегли съ
Това измънбние с е е нало
Мхжки чорапи
'
Дамскииорапи разни цветове
1 0 0 години, на с в о е т о с ъ щ е  10 на сто въ, по-малко.
мерсеризирави 1вл, Мжжки чорапи цв1>тни
жило,
т ъ й к а т о не е ж могли
8„
ствувание к а т о свободна д ъ р  , За сега. органите на бюрото
Дамски чорапи мелаижъ
15 . Мкжки чорапи цв*тни мерсе
д
а
б
ж
д а т ъ намерени д о с т а  8ул. ^Рачинска"19,доДевиче-1
еж
конфискували
3
кантаря
Дамски чорапи трижгълни
жава.
дската гимназия, кждето ,всв-]_
ризирави
2
чифта
25
»
Съставени, с я на нарушители
пети, багетъ »Фако" 40 .
Той заявява, че ако пар те актове за подвеждането,имъ тъчно , лица с ъ висше образо [{ка клиентка може да бхде$
дамски чорапи б*ли спортни 8 Мжшки полукорави яки
вание.
дамскирумбакилоти к^оперъ 22 и Мхшки кърпи носни
6
т и я т а м у добие мнозинство подъ углавна отговррность.
I»
задоволена
"
)атна. •
Дамски кклотн кьоперь
2 5 , Кърпи
лице хавлиени
екстра
въ изборите, м о н а р х и с т и т е
Мжжкизамрежени
фланели
»Бж-32
Въ интереса.на следствието
!
•
Работа
фина
и
акуратна
Фризьорския салонъ „СеДамски килоти румба—рае 25 ,
дащность" 20
[И.
S
веднага що отправятъ пока имената на горните лица не
J
При ценй_ намалени,
Дамски комбинезони трико рае 50 п
вилля"
намали
чувствителен
•SZS8S.
i
на къмъ бившия нраль Геор се съобщаватъ.; ,
я всички други галантерийни и манифактурни стоки при
цената на електрическото дъл
наново намалени цени. Ив пропущайте този
ги II д а с е завърне въ Гър
готрайно къдрене' Проверете.
едиист в е и ъ в ъ града ни случай!
ция.
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Писательтъ Т. Г. Влайковъ за жената
Една среща съ писателя по случай чествуването иу въ Варна. Писательтъ за своии маяка и за образитЬ на женятЬ въ творчеството си. Кои свои произведения
. харесва най-много? Ще дойде ли T. Г. Влайковъ въ Варна? Вниманието му
къмъ варненци
(Специална анкета на е. .Варненски Новини")
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Въ Санъ Франциско, Сцддостатъчно работа и съ единъ
ЕксимОския народъ,ако и да мжжъ. Освенъ въ домакинст Щати било устроено състе^.
бръснаритгь, (ъ
стои на ниско стжпало по от вото и възпитанието на деца ние между
на мжже и жещ
ношение на техниката, не зна та, тя се подвизава о щ е и ка участието
За обща изненада, първец!
чи, че е изоствналъ вследствие
то шивачка, обущарка, строи ството
било спечелено одк
на това и въ културно отно
(
шение. Орждията на първоби телна на хижа и лодка за се една жена.
Повечето клиенти
заяви £
тната ескимоска култура имат мейството си. Н о гя съ радост
чудна прилика съ нашите па- и 'смехъ извършва всичката бръснаркитп, винаги бръснещ
по-леко
и.по-чиещ
леолитни находки отъ преди си работа, колкото и да е труд по-бързо,
на, защото знае, че нейниятъ отколкото
бръснаритп.
'
тридесеть хиляди години.
Следъ това състезание бръс.
Но духовната култура на ес- другарь, съпругътъ й, сжщо
кимосите бележи единъ чу- така ц е л ъ день неспирно ра наритп устроили гелгьма пра.
тъй ка
денъ напредъкъ. Тв възпита боти, за да нахрани нея и де тесна манифестация,
то всички бръснарски
салони
ватъ децата си по принципи, цата й.
Ала въпреки уморителната започнали
ба зангьнятъ пари.
които едва сега си. пробиввтъ
пжть у насъ като модерни. Тв физическа работа ексимосигв тгъ си съ бръснарки.
еж на мнение, че децата ни иматъ време да се занимаватъ
кога не требва да се учатъ на и съ изкуство, музика, игра и
ВАРНЕНЦИ!
ГОСТИ!
сила, а чрезъ игра. Родители танци.
т е използуватъ подражателОпитахте ли вай-реномираната
Безъ машини еж почти—но
чф..
въ града
ния нагонъ у децата си и ^ м ъ съ истински човешки сърдца.
даватъ модели отъ орждик ' ВъпрОсъ е, дали ние съ наШКЕМБЕ ЧОРЬА
на възрастните, съ които "V >ия тъй нареченъ прогресъ и
която
ви поднася всЪка сутрияь
играятъ, докато се научатъ дйк техническите си придобивдействуватъ сь техъ до с ъ в ъ р - р ^ \ чувствуваме наистина
шенство. Децата се третиратъ по-идаегливи отъ ГБХЪ.
ул. Русенска № 13, срещу хотелъ
Единъ мой приятель—ескивинаги съ нежность и кро
„Ню Иоркъ" какго и най-вкусниП
мосъ ми каза веднъжъ, че не
ткость
и пълнл блюда супи 3 лв., готвени
Дълъгъ мжчителенъ опитъ е говия нородъ нема толкова
4 лв., печени 6 лв.
убедилъ ексимосите, че само машини но има позечко сърд
Запов*дайте всички въ най-евтидисциплината е основното ус це, докато б е л и т е хора, из
ти::ата гостилница. 1-2607 15
ловие за единъ щастливъ жи глежда, иматъ повече машини,
вот ь. У техъ почти не с е . , чу- а по-малко душа.
ватъ гневни повици, езикътъ
имъ нъма псувни. Т е редко 1 В А Ж Н О
— ЗА ЛОЗАРЙТБ . . . В А Ж Н О !
си противоречатъ, даже и ако
Въ rofltMO количество и винаги на складъ подосгрени или неподостреня I
иматъ основание за това. На
тяквания се изказватъ въ най
любезна форма и с е чуватъ —
всички издънка, ц е н и н а м а л е н и
само въ краенъ случай. Кавги Я
На солидни клиенти.— на изплаща <е д о гроздоберъ
I
у ГБХЪ почти нема.
-^
в n i - D D a — букови и габърови две годишни за фуриаджии, слад- Щ
Тези хора се държатъ сър _ Д и г О П карИ и гостилничари, р ъ з а н и и м е т р о в и — ш
дечно, безъ да очакватъ не- • винаги н: складъ. Отлични дърва за горене, издънка меше, при мана- •
лени цени, винаги въ складовет-fe до Тракийския домъ, ул. Добришка |
какво възнаграждение за това <'*Ш
"и! иа площада и въ Арабакоиакъ, на площада предь училището „Автимъ 1". т
на небето; не се страхуватъ и "^Телефонъ 548.
Съ почить ЙОСИФЪ Г. ИВАНОВЪ "
отъ наказание,
Полицейска
власть и наказание, тъй както iltil41IIIIBIIIBIIIilllll
ги разбираме ние, нематъ и
БШДР[НПЕ«£ДУ[Щ
ВДРЙЕЙСЯЙ
не познаватъ, живеятъ съгла
сно едни неписани нравстве
ни закони.

Хубостьта на зжбитъ нъма
никаква връзка съ общата хубость на лицето или на тело
сложението.
Неотдавна въ Чикаго е билъ
По случай предстоящето чес тояненъ и непосредственъ д о устроенъ конкурсъ ьа най-ху
твуване въ Варна на извест- пиръ съ жената, азъ още от- бави зжбиния български писатель
рано опознвхъ нейната душа.
Предъ журито дефилирали
Моятъ пръвъ „Разказъ на ед недъ 150 конкурентки, всички
на бабичка" е написанъ тъй закрити отъ глава д о пети, ка
както би г о разказала моята то имъ се виждали само зж
майка.
битв. Това било направено, за
ft тя често споделяше съ да не се влияе журото.отъ ли
мене впечатленията си отъ цето ипи телосложението на
нейните познати и близки. кандидатките.
Оставихъ д а говори моята
За голъма изненада, когато
майка и въ повестьта ми . Д я 
обявената
за победителка да
довата Славчова унука" и въ
ма
разкрила
тълото и лицето
разказа за „Леля Гена", която
си,
оказало
се,
че това е една
действително съществуваше и
ниска,
слабичка
японка — сту
често идваше у дома. Истин
ска е жената въ разказа ми дентката Тиксу Омара, съ сла
бо и доста грозно ГБЛО, СЪ
.Ратай".
неправилни черти на лицето,
Ние прекъснахме писателя обаче, надарена, въ замъна на
съ новъ въпросъ: Кажете ни, това, съ идеално красиви зжби.
Т. Г. Влайковъ
помолихме го да ни каже не- г. Влайковъ, кои отъ вашите
колко думи върху българката. образи на жени считате за
Писвтелътъ се отнесе благо най-сполучливи и художествено
в%рно предадени?
склонно къмъ молбата ни и
Подметките на обувките
Писательтъ като че ли б е траятъ значитялно по дълго
ние сме щастливи, че можемъ
да зарадваме читаталкигв си получилъ вдъхновение и този време, ако се намазватъ отъ
съ настоящите редове, напи пжть н е ме дочака и да се време на време съ рициново
изкажа — той б е ш е увлЪченъ масло.
сани специално за техъ.
Трайностьта на подметките
На въпроса ни, кое е под въ своите мисли.
— Това еж героините на се увеличава значителна, ако
тикнало
мастития писатель
да отдали въ своето творчест двете ми последни повести, се намажатъ, два пжти едно
во такова голямо место на които писахъ презъ втория следъ^друго, съ малко разрегероини жени, Т. Г. Влайковъ периодъ на творчеството си, денъ туткаль.
Когато се звбелЪжи, че нани отговори така:
-а когато отнаво се върнахъ къмъ
Тези повести поениятъ съ туткалъ слой се е
#писателството
- Може би това е с л у ч а й -еж:
.Стрина Велковица и сна
но. Но за да се насочи твор ха й" и „Житието на една вече изстрилъ, пристжпва се
Въ семейния си животъ ескъмъ ново намазване съ тут кимосигв не познаватъ свадческата ми мисъль
повече майка".
калъ,
по
сжщия
начинъ.
къмъ жената, и то предимно
№ 1413
'
бени церемонии, нито мжчноЯзъ носихъ тия образи по
къмъ жената отъ народа, а не
тии
при
разводъ.
Но
въпреки
Обявява се на интересуващите се, че на 18 юиий
къмъ съвременната и модерна вече отъ тридесеть години въ
това, технитъ бракове не еж
жена, смета мъ, че това се дъл душата си, но политиката и
1935
г. до 16 ч а с а въ Варненското околийско да
— Първото любовно разо по-малко трайни отъ нашите.
жи на две причини: на светия политическите борби ми по
Въпреки
че
и
двете
страни
нъчно
управление ще се произведе търгъ съ тайна
пречиха да ги възсъздамъ. И
и любимъ образъ на моята понеже rfe стояха дълго време чарование на жената въ съ,щ- еж свободни да се напуснатъ
^
.
. j ^ конкуренция^^ за^ртдаване подъ наемъ по отделно
майка и на св,ежит£ спомени, у мене, въ дущата^ми, мисля ность е първия й усп-вш**""" д о ^
ложенъ изпитъ въ^"""' „ „ j f o •ййгъто-^
y^^jioope, )^1йестехъ~д16кяна'въ гшртера~на банковото здание в-в
н*.мми ""lv~ '*''oiufe се таятъ — а такова е мнениу
и н а на любовьта. >*. л5^ •--•"""
* « * Я у £ ^ Г 1 & а в 1 ь й прекрвс- критиката;--•.че т ^ - »т 0- ^
1Z2AJSS.ZSZ?.
^ ВаР»а н а ^и«ит Ь: .Солунъ- и .Одесоеъ- з.
й
ж ЙСЙ1
които
ъ
—"Жените
започватъ
да
гос
„ните и мили жениУд *
господаря въ кжщи, но това Р°к ъ една година отъ склю.чване договора 11ървоворятъ
за
сърдцето
си,
само
°.?£*2У*ГСЖ
най-хубавите
и
ху
началенъ
ранното детинство Ч&,^—_-£леГ
наемъ з\ наемното време е както следва
когато разумътъ имъ прогово не значи, че" той налага >цахи: [
д о ж е с т в е н и т е ми творби.
очаровали и пленили.
ри.
ла
волята
си
на
своята
ж£
/>дюкянъ
№
3 — lifJOO лв, № 4 — 10000 лв; № 5
Следъ
това
ние
разговарях
. — Кажете ни н-Ьщо повече
— Ласкавите думи* много и на семейството сц. Той \Ъй£ — 10.000 лв., № 6 — 20.000 лв,; № 7 — 24000 лв.
за вашата майка, г. Влайковъ, ме съ писателя з а предстоя
съвещава съ т*хъ. Ексимоси
— настояхме ние. Той се за щето му чествуване въ Варна. често покоряватъ жените, оба т е се сгодяввтъ още като мал № 8 — 8000 лв. Запогъ 10 на сто и документи съ
че
още
по-често
ги
покоряватъ,
мисли. После, почти развълну- Т. Г. Влайковъ ми заяви, че
ще гледа непременно да дой ако идватъ следъ ласкави . • . ки деца. Кжсо време следъ ка гласно з. Б. О. П. кички разноски, публикация,
вонъ, каза:
то се роди едно момиченце, то гербъ, данъци и пр. UR за сметка на наемателите
д е за юбилейното тържество. подаръци.,
— Първата целувка винаги б^ва обещано на нъкое прия
— Майка ми б е ш е весела, Той е твърде много поласквнъ
Поемните усповия Се намиратъ въ клона на
сърдечна, приказлива, любвео- отъ вниманието на варненци. се помни много добре. Пос т е л к о семейство за жена на
Българска
землЪделсьа и кооперативна банка въ
обилна и надарена съ богата Сбогувахме се съ най-добри ледната целувка не се помни, тъхното момче. Тора обещагр.
Варна
и
могатъ да ^е видятъ вс^ки гариежтетг
w
е
свързва
двет%
страни
и
фантазия. Всички жени въ ма благопожелания.
П. Г- защото обикновено не се знае
никога не се нарушава. Тъй венъ день на гише № 1
халата я обичаха за тЬзи й ка
кога е била.
ОТЪ БАНКАТА .
чества. Тя б е ш е много човеч
•— Жената дори и въ шеги че еждбата на жената по от
ГОРШнИ
1—2570-1
на и съ милозливо сърдце.
т е е готова да държи сериоз ношение на нейната женидба
ШДРШ
е решена още въ самото на
ни похвали за хубостьта си.
И писательтъ си спомни, че
1Ш1ЕИ11
въ техния домъ често идвали
— Жената често пжти с е чало.
близки, сродници и познати на
затопля отъ обещанията много
Ако въ единъ родъ има по
СОЛУДЕРВЕНТСКД
майка му жени, които изплак
повече, отколкото отъ най-де вече жени, отколкото мжже.
вали предъ нея болките си.
белото кожено палто. Зависи тогава
Н ЯМБОЛСКА
дългъ се налага на
Той си спомни още, че тя го
отъ обещанията.
най-изкусния ловецъ, да се по
м а с т е н ъ кьошкъ-жилище
пращала да навестява болни
— Истинската жена винаги грижи и за останалите нео
мо визата на бившия м-ръ
жени, нейни познати, на които
иска да бжде хубава Оная мжжени жени. Л въ случаите,
Буровъ на,два етажа съ в стаи, два аадна, две кухни и клозегь и
майка му имъ пращала сладжена, която се труди само за когато мжжетъ' еж повече отъ
4 обширни веранди — цълия на изба съШрно MtcTo около декаръ.
ще намерите всеки день
:^ааарана и д р . .
ради другите, а не и за сама жените, понякога най-способМераклии за собственъ домъ използувай^ случая да се сдобиете съ
пресни при представител
"След-ь това предложи:
самостоятелно жилище, вмъсто апартамем. Безъ посредници до
та себе си, не е истинска же нит-fe жени иматъ по двама съството на минерални води
—* Благодарение на този пое
Ннкдла Върбанов, телефоиъ № 167—д-во РещИте.Дипг.п,. 1-2599-10
на.
прузи. Ексимоската. обзче. име
на ул. 27 юлий 16 до ап
тека Русевъ.
1-2615 30
рьтъ и му даде единъ чекъ, да го осреб а червения рубинъ. Касаеше ге за предателст
зо ри
ФавтшвчвктИ в р ш ш ш я на Билъ Газонъ
Индийците веднага « е н и х а тактиката сй(
въ банката. Билъ Газонъ знаеше сега как во. Квкъ еж успали да узнаятъ индийците,
с п р е м о него. Вдигнаха i 0 и г о положиха'
во
да
прави.
Тръгна
по
оСикновения
пжть
за
че камъкътъ се намира въ него? Сега въп
ше толкова оквянъ видъ, щото просто го съжа
кожените възглавнщи, дори се гриже
къмъ банката, б е з ъ д а б г р з в особеьо много. росъчъ б е ш е камъкътъ да не попадне въ рж- върху
ли. Какво ли се е случило презъ нощьтв?
ха при друсането на маш^ата да не си уда
Тъкмо
когато
прекосвеше
главната
алея
и
u e i e на нападателите, затова требваше по ри главата.
За да не го изплаши о щ е повече, Билъ
i
Газонъ се престори на равнодушенъ, като се намиреше върху певвжа, единъ автомо- никакъвъ начинъ да не го намерятъ въ него.
— Какви карагьозчии с*1 _. Си помиече ли е преквралъ една най-приятна нощь. билъ се насочи къмъ него съ бесна бързина.
Докато с е бореше съ противниците си, ли Билъ Газонъ- Отначало чи нанасяха
юм
Следъ об-вдъ господарьтъ му го. повика при Едва у с п ^ д а скочи върху тротоара, на време докато се брвнешеупорито и удряше съ ржце руци, като че ли съмъ напр^венъ отъ стомаза
да
не
бжде
прегазенъ.
себе си, въ частния си кабинетъ
и крака, напрягеше мозъка си какъ да пое- на, а сега ме пазятъ като писано яйце. Ин
Машината се доближи д о бордюра и преди тави камъка не сигурно место.
— Готовъ ли си да отнесешъ рубина въ
тересно ще бжде да ги видя юкви мутри ще
банката? Наредихъ всичко съ директора. Той младежътъ да може да направи, две кречкиСилите
му
постепенно
отслабвеха.
Зепочна
направятъ като не намерятъ камъка въ мене.
самиятъ щ е те приеме и лично ти ще за- четири жилести ржие госгребчкха и г о тръш да схвеща все пс-ясно, че не щ е може о щ е
Започна да разглежда пейзшите, които
неха
въ
дъното
на
автомобила.
ключишъ камъка въ желязната каса, въ не
дълго да се противи на тримата си напада
гово приежтетвие.
Мешината тръгна бързо и при внезапното тели, въпреки големата си физическа сила. се разкриваха предъ очите му. Това му удо
потегляне, Билъ Газонъ падна наедно съ нв- Лежеше на гърба си, безъ да знае какво да пра волствие не трая дълго време, звщото него?
— Олъ райтъ! Кжде е камъкътъ?
— Ето rol He, не го затъвай! Сложи го нап педателитБ си въ дъното на машината. До ви съ камъка. Ней-после му мина презъ ума вите похитители скоро му превързаха една
раво въ джоба си, въ който д ж о б ъ мислишъ, като си даде гмълка кекво ставв съ него, една мисъяь, която му се стори оежществима. кърпа на очите, разбира се, съ най-внимателни обноски.
че ще бжде на бжде на по-сигурно м е с т о . пъхнеха му кърпа въ устата.
Залови се веднвга да я оежществи. Съ по
Никой не трЪбва да знае, че камъкътъ е въ
Всичко стана съ такава изумителна бързи следно напрежение-н, силите си отхърли за
Най-после ввтомобилътъ намали бързинвтв
тебе. Малко по кжено азъ, колкото за предъ на, щото едва ли нъкой отъ минувечигв 6 t последенъ гжть противниците си отъ себе си. си и скоро следъ това спря. Похитителит*
очи» ще ти въвложа некоя друга маловажна успъ"лъ да забележи н*шо. Мешинета след И тримата индийци изпопвдеха въ безпоря- свалиха Билъ Газона, развързаха го и Щ
поржчка. съ която ще се явишъ въ банката. ваше пжтя си съ бъ:сна бързина.
свалиха превръзката отъ очите.
дъкъ г о очите си.
Сега знаеш-*, в е ч е какво да в ъ р ш и ш ъ . Имвмъ
Б и л ъ Гвзснъ не межеше да вижда ненжде
Намери се всредъ една обширна зала,-4
Пъхне бързо ржка въ джоба си и мигнод о в е р и е въ т е с в и с е н а д Ъ в а м ъ , че не съмъ го отнасятъ, тъй като лежеше долу и име,ше
рвеена както въ „Хиляда и една нощь." И. ^
КВМЪКв ВЪ СТИТа
У
™. К " 0 ГОЙП-«™!1« н а с ^ в л и и»Дийци, които го гле
се излъгалъ.
да се бори съ трима Индийци, които го при. IZufT*™
пъхна край кърпата, която презъ време на 2 е н о ' ВъР"У единъ диванъ, постав'
— Щ е изпълня най-доброс-ьвестно поржч- тискеха и искаха да го свържвтъ.
квта ви.
Борбата бъше неравна и ожесточена, изто борбата се б е ш е отместила отчасти Глътна
°К0' C e A t l u e е « и н ъ « а р е ц ъ .
И Билъ Газонъ напустна кабинета. с ъ н%. щителна, а шофьорътъ изглеждаше, като че ли незебевно кемъка, почти несъзнателно. За се- xZZ rnZ
гляватарь, като изглеждаше. Трим!
какви книжа подъ ржка и отиде на м-Ьс- иска да установи новъ световенъ рекордъ,
га се б е ш е огьрвалъ отъ главната си гри-хенъ
похитители
направиха
доклада си.
тото си.
е
изгле а
Само едно б е ш е му ясно на Билъ Газонъ:
^
Д
младежа изпитатели
н о 7
Четвъртъ часъ по-кжено дойде господа
— Нвпвдението ьемвше за цель самия него,
се но тоя последниятъ издържа погледа му. 4
Д
отпусна да го вържвгь.
°
- ч у ж д е н е ц о , не ми т р е б в а живота т
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БЪЛГАРИЯ

tain n Тпш

на селскигЬ кметове, бириица и се
Готви се законопроекта
f j Популярната банка въ
Роденъ и огкърменъ въ паз да се измЪрва изключително кретари. Изнесените реферати. Раз
Цариградь
1.
Турското
Бургазъ се е съгласила да правителство изготвя един
витЪ на гордия и величественъ чрезъ мЪркигв на неговото ходката на гостигЬ около Варна
отпусне единъ 8 милионенъ законопроектъ
ще представи
Бапканъ, обикналь
горещо велико ДБЛО и чрезъ неговия
за
землеТази сутринъ конференцията
заемъ на бургазската община. дплека
ВЕЧЕРНО 9 безъ четвъртъ
народа си, намразилъ тира мощенъ духъ. Не требва да на селските кметове, бирници и
реформа.
Заемътъ ще се използува за
само за въарастни
нията още отъ крехка детска бждемъ тесногръди теоретици, секретари
Въ законопроекта
се пред.
продължи своя /а
благоустройствени цели и за виждатъ мгьрки, които ще
извънредно веселата ко
възрасть, той поднесе скжпъ а борци, и да желаемъ да ви-работа.
разширение
на
водопроводна
медийна оперета'
даръ предъ олтаря на нашата димъ — Ботевъ-бореца. Спом
позволятъ да бждатъ вземПрави добро впечатление че
та мрежа.
свобода. Беззаветно
отдаде нете си само за последното му всички присжтствующи съ жив
лени всичка
безимотни
й
Ц Съюзътъ на еж дебни ГБ малоимотни
душата и себе си въ служба дело, което бтзше извършено интересъ следятъ изнесенитв
селяни въ Тур
служители е гласуаалъ единъ
на народъ и Родина. Ботевъ на „Вола". Съ шепа храбреци, реферати и си взематъ бележ
Съ тази оперета б е от- кредитъ огъ 800,000 лева за ция, а сжщо и ония, които
имаше едно оржжие—перото подъ свиренето на куршумите, ки отъ всичко онова което
въ бждаще ще се изселвать
критъ тазигодишния сезакупване на здание за създа въ Турция отъ съседнитпз
— оржжие силно, мощно; съ обляни въ кръвь, измъчени и сметатъ за необходимо за тех
зонъ на Кооперативния
ване на лвтна почивна станция
него той убеждаваше, завла гладни, Ботевъ и другаригв ните служби.
държави.
театъръ, като названието
въ Хисара.
му
стигатъ
на
.Вола"
и
тукъ
дяваше, обикваше, заповядва
й
биде
избрано
съ
конПреди обгьдъ четоха' рефе
£3 По инициативата на плов ните блата. Работите по това
курсъ между посетитв на
ше, посредствомъ него той съ единъ куршумъ туря край на рати: инспектора нри IV пех.
дивската
търговска
камара, еж вече започнали.
живота,
който
се
б
е
обрекълъ
премиерата. Интересътъ
увЪренностьта на библейски
работна дружина г, Б. Станнаправени еж постжпки предъ
Щ Група български младежи
за този конкурсъ въ сто
Пророкъ разгржби близката на България. Тукъ престана да чевъ и Варненския окол. агшвейцарското
правителство
за
ще
бждатъ изпратени презъ
бие
едно
голямо
сърдце,
кое
лицата
бв
необикновено
зора на освобождението и зорономъ Стайновъ.
отпущане контингентъ за вносъ това лето за 5—6 седмици въ
голвмъ,
а
въ
последствие
то
знаеме
само
две
думи
,Богъ
въше всички къмь страшната
Първия реферира на тема:
на наши ягоди въ Швейцария. Унгария, за да изучатъ на
той се пренесе и къмъ са
и България", тукъ се прекоси
борба.
„Временната
трудова
повинРазрешенъ е вече контингентъ самото место методите на
мата
оперета,
която
се
иг
ха
ржцете,
които
вдигнаха
зна
• Като личность — Ботевъ е
носргь*, а вториятъ
върху:
за 1935 година, въ размеръ унгарското земледвлие. 01Ъ
ра по вече отъ 50 пжти
мето
на
свободата.
въплощение на гол%мъ поети
£Лостигнатото презъ първа
съ единъ рвдъкъ успехъ.
на 100,000 кгр.
вевка область ще бждатъ под-.
чески талангь — надаренъ съ
Тъй умря Ботевъ! А колко та година отъ първата сто
Утре, недЪля, Кооператия теа
Ц Очаква се тазигодишната брани по неколко младежи,
силенъ умъ и емоциална при отъ онези, крито го присвоя^ панска петилетка въ Варнен
търъ ще преоставн дневно
пашкулна реколта да даде измежду най-добрите стопани.
рода. Той притежава огромна ватъ и наричатъ свои биха ска околия".
съ намалени цени, за тре
повече отъ 1,200,000 кгр. па Ц Въ балканската часть на
енергия: борческа, идейна, коя умр-вли като н е г о ? . . . Нито
ти пжть вълшебната ориента
Следъ изнесенитв реферати
шкули.
бургазска околия еж се поя
то, осветена отъ най-свободо- единъ! . . .
лска феерия
околийския управитель г. Б.
§ | Опредвленъ е единъ кре вили масово полски мишки»
ПЮОИВИГБ идеи на времето и
Унесенъ въ спомени за миЖелевъ благодари на всички
дитъ отъ 400 000 лева* съ кой които нанасяли големи повре
р5горени отъ голЪма любовь нали дни, на 2-й юни т. г. присжтствующи за голвмия ин
то ще бжде корегирано кори ди на посевитв. Взети били
й силна омраза за едно велико Врачанския балканъ отново тересъ който еж проявили към
и ВЕЧЕРНО—за първи пжть
тото на Хасковската рвка и мврки за изтрвбването имъ.
сърдце.
ще приеме въ своитв пазви конференцията и имъ пожела
единъ отъ голЪмигЬ си
ше бждатъ пресушени околшлагери
Но това сърдце нема- ща безшумни траурни манифеста да работятъ енергично за сто
стието да види осжщественъ ции. Черни знамена ще се ланското и културно повдига
своя идеалъ, за който работи развЪятъ пакъ; младо поколе не на селото и обяви конфе
1-2
И умря още тъй младъ. На 2 ние, закърмено съ легендата ренцията за закрита.
нвма да приема на имения си день.
юний 1876 год. угасна единъ на живота на великия поетъ,
е
названието
на
единстве
Следъ обвдъ всички учас
буренъ животъ, спря да тупти ще дойде да отслужи панихи
ната оригинална английс
твували
въ конференцията на
едно "младо сърдце, вживяно да на гроба на безсмъртния
ка оперета въ България,
чело
съ
окол.
управитель
г.
съ мжките и идеалите на на революционеръ. Ще се четатъ
която нема нищо общо
рода, затвориха се очи, които надгробни речи, хиляди уста Желевъ посетиха детския санасъ величествената берлин
ториумъ
край
гр.
Варна,
Кж
до скоро съ надежда и вЪра ще шепнатъ благи и кротки
ска оперетна постановка
раздадоха на децата
гледаха въ светлото бждаще думи. хиляди замрежени отъ дето
подаръци
и
разгледаха
сана
на България. Падналъ прони- тъга очи ще блеснатъ въ незанъ отъ турски куршумъ, Бо ударжимъ устремъ, хиляди от ториума.
ново-организирания ресторантъ.
Те сжщо посетиха монастира
шедьовръ на именития нЪмски
тевъ заспа въ безсмъртието чаяни ще почерпятъ куражь
композиторъ
Михаелъ
Краусъ,
Св.
Константинъ
и
двореца
на вЪковетЬ. Но той не е мър- отъ себеотрицанието на единъ
лауреатъ на берлинската кон
тавъ, защото още живЪе въ национакенъ герой-— Христо Евксиноградъ,
серватория.
душитъчи сърдцата на всички Ботевъ, съ71зи на умиление ще
И двегв оперети ще бждатъ
Съюза на възпитаниците на
представени отъ Кооперати
подъ рхководството на г. Стефааъ Банчичъ, бившъ директоръ
българи тъй както самъ пред потекатъ по бледи и хлътнали
венъ театъръ въ салона на
рече това въ саоитЪ пъсни: бузи, купове цветя ще окичатъ Морското училище устройва
на реномирания хотелъ „Амбасадоръ" въ Виена
Общинския театъръ въ ежила
на 2 юний т. г. екскурзия до
Тозъ който падне въ бой за една бългърска св-втиня . . .
та
постановка
и
блЪсъкъ,
как
Ангажираше» специален!» вненени готвачъ
месгностьта .Дикили ташъ".
.свобода, той не умира". И
то въ столицата.
Тамъ
на
Врачанските
висо
Тръгване
6.30
часа
сутриньта.
за органмзиране отд-Ьлна? „Сменена мухкя*
Очаквайте
ги1
Ботевъ не умря, той спи въ
сладъкъ сънь, заслоненъ подъ чини почиватъ успокоените KD- Сборенъ пунктъ гарата. Всеки
си носи храна. Пжтни разнос ДЖИМЪ и ДЖИЛЪ ГТьрвокласен-ъ оркестър-ь. Д а н с и н г ь
бурите на Врачанския балканъ. счи на безсмъртния ггрой.
Поклонъ,
предъ
светлата
му
ки 20 лева отиване и връща* съ участието на МИМИ БАЛКАНТой 6fe фаръ въ тъмна бур
СКА, Тинка Краева, В. Рускова,
памятъ!
не. Гости добре дошли.
на нощь, но и него искатъ
Н. Славова, Н. Ливска, С. СимеоПоклонъ,
предъ
подвига
на
да пометатъ 'силни
морски
Кооперативенъ 'театъръ днесъ новъ, Г. Марковъ, Хр. Рабаровъ,
красивата му смърть!
вечерно, за първи пжть само Л. Герасимовъ, Хр Спасовъ и др.
вълни, и него искатъ да раз- П П П Г | П | П П Г | П | Г | 3 0 1 за възрастни, извънредно . ве- режисъоръ Cm. Стоиловъ, диригентъ Ил. Стояновь, концертмайкжсатъ на части непризнател
веселата комедийна оперета сторъ Неотълка Симеонова- Стоя
ни български чеда и да огор„Разводъ преди брака" Нача нова. Билети за всички представ
41 тъ героя поетъ още веднъжъ |зн| иа 3 юний се открива J J ло деветь часа безъ четвъртъ.
Преди да ангажирате автомобили з£ екскурзии
пения при касата на Общин
ския
театъръ.
Гв 1ШТЛП11ПП1. Ш Г З Ш Ш .
?••
въ присмъртния
му часъ. ч Д
справете се съ цените и условията на
Билети при каспта на Общин
По.една жестока ирония на
ския театъръ.
Въ
Варненското
Полиц.
Комен'
сждбата, Т-Б го сметатъ за содантство се намира една лич
Циалистъ, комунистъ или анартелефонъ 628.
на карта за настаняване из
хистъ, но не и другъ. Я тая
На 2 и 3 юни подържане редовни съобщения съ Св. Ко
дадена отъ Варненската Бор
сждба жестоко се киска надъ
нстантинъ.
Отъ агенцията
Атина 1. Плебисцигьтъ за са на Труда на иметона Илия
техъ и ииь казва." Верно е,
Q конституционния
режимъ въ Николовъ Батеновъ ведно съ
че Ботевъ иаписа «Молитва",
Q Гърция ще бжде произведенъ една банкнота и разни други
която комуннстигБ сочатъ като
срещу Новата Поща до HI
презъ втората половина на-рЬь книжа. Да се яви и си ги по
първо
богохулство, за да
пол. участъкъ
юлий.
1иматъ правото да се гаврягь Q
лучи;
съ Българския Богъ. Вврно е,
и ще продава на
че той написа „Патриотъ" и Q много, много
.Въ механата", кждето е отра
евтини цьни (J
зена мжката на поета къмъ Г11-3
равнодушието на тия, които
би требвало да работятъ за
Библиотека Варненски новини"
741
744
„Потайностить- на принцъ Карла„
своето отечество, ядъ и него
дувание къмъ тия, които =гра- ски, Френски,
Италиански,
бятъ народа. Да, в*рно ~ е Г . . . Руски, РомЬнски,
лива или по-добре да кажемъ безсрамна, усмивка
Сръбски,
Това е много остроумно, господинъ графе!
Но още поверно е, че той б е Гръцки и TvpCKU езици. От
, която достатъчно добре издаваше истинската митози, който изкова отъ бунта лични референции. Търси под
Смукачъ на кръвь!
сълъ, която го б-вше довела тука.
на българския народъ и един ходяща работа Спо.редакциятв
За щастие обаче, че тая кръвь не е вашата,
За нещастие, и то е толкова нетрайно, как
ните му борби за свободата—
не е ли тъй?
то и всичко на тоя светъ!
.Хайдути", .Хаджи Димитъръ",
зкждето самъ предвижда своя
— Пероке|—квза Венсанъ, като скърцна съ
Върху този въпросъ ще се повърна-'КвИйв*
край, .На прощаване" и . Д о
зжби и съ голЪма ярость.
по-късно!
1моето първо либе", чрезъ кое
самостоятелна кхща
Не злоупотреблявай извънм-врно много съ
уо Ботевъ се отрича огъвсич
Преди всичко, съобщавамъ ви, че съмъ напотъ 2 стаи, салонъ, кухня
ко най-мило, отъ свои. отъ
търпението
и съ добрината ми!
равилъ едно важно откритие» господинъ графе,
и килеръ ул. Македонска 97.
братя и либе. Той се осжжда,
което ще ви удиви, може даже и" да ви отчае.
Споразумение сжщата
Защото внезапно всичко би могло да се
че като младежъ малко е от
кжща.
1-2655-3
свърши межд/ насъ.
Както се надЪвамъ, обаче, това откритие ще
далъ отъ своя животъ за лю
може да ви предпази отъ изненади, да ви преду
бимата си* че не е изживвлъ
— Не ми се иска да вЪрвамъ това госпо
преди!
своята младость тъй щастли
динъ графъ де Гренелъ.
ПОСЕЩЕНИЯТА въ маво както подобава това за
Графъ Варезе, който толкова много ви на
Особено отъ гледна точка на нашия интересъ
единъ младежъ. Явява се новъ газинъ „КАРЛОВО" не ех
блюдава, който прави издирване въ Гренелъ, гр-ЬбТака мисля азъ.
етапъ въ неговия животъ — задължителни, но отъ техъ
ва веднага да се отдалечи отъ васъ, господинъ
израненото "му сърдце не же
графе!
Защото
ако
дойде
работата
до
скъсване
на
щеимиате
само
полза
и
ико
лае да си спомни за минали
отношенията ни, ако бжда принуденъ да отида
лични, младежки удоволствия, номи. Направете една малка
Той е една отъ най опасните личности, кои
при
господина министра на полицията...
1—2
защото той трвбва да живъе npoojL
то бихте могли да си въобразите!
•
и работи само за народа и
Има една възможность, за която нито бихъ
Полицейско куче дресирано
Той е единъ човтжъ, отъ когото най-много
всецъло да се отдаде на дв
искалъ
да мисля!
специално-охрана
—
се
про
тр-вбва
да се боиме!
лото.
дава износно поради изселва
Обаче, и такива картини биха могли да се слу— И тия ти думи не ми известяватъ нищо но
Единъ такъвъ поетъ трвбва не. Справка редакцията.
чатъ!
во, Пероке,— отговори Венсанъ.
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отпуща разни мебели на много износни цени на чино
вници съ заверени купончета отъ управлението имъ
или на солддни поржчители, а именно: брястови спа'
Ани, орпхови, разна скринове, гардероби, бюфети, мо
дерни шкафчета, маси разстегателни и не разстелни.
Приематъ се и разни мебели по поржчка. Посещение
то не задължава къмъ покупка.
•\.б
Съ почить: АС. ВЛАЕВЪ

J
Q
Л
Q

Но всичко това би било много ужасно!
Вервамъ, че нема да докараме работата до
тамъ, господинъ графе.
НадЪвамъ се. че нЪма да ме принудите да
направя подобни постжпки.
Да уредимъ единъ пжть за винаги тоя въпросъ, господинъ графе.
—Нито дума по-вече!—каза Венсанъ блЪденъ
Той отиде до вратата и я заключи.
Сетне дойде при Пероке.

— Сжщностьта на работата иде сега!
И тая същность има големо значение завась
Този тайнственъ графъ, който играе ролята
на единъ страненъ човЪкъ, не е никой другъ,освенъ
директора на целата тайна френска полиция.
Пероке се недяваше, че ^важното му това
съобщение ще направи некачво впечатление на
графъ де Гренелъ.
Сега, за ГОЛ-БМО свое очудвание, той видя че
Венсанъ де Гренелъ никакъ не се развълнува отъ
това известие.
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ВАРНЕНСКИ

Борбата с*> маларията въ бургарзско

Зощо се дойде до И Р Ш Р Д О О ш мошда ш спмрта i ттп
4
VKUQV
« и на
Ц «м-ръ
11М
ДО iUUnvtWRMr*®"
" • ' *решението
•••'
„«„нгтепския съветъ
премахването на
на монопола
монопола
Изложението
на« финанситЪ
Рясковъ което е****
предшествувало
на министерския
никл» зч премахването

штШт ш о п и

Какво е констатирала специалната комисия. Препоржчва се прокар.
София 1. Министерския
съветъ въ снощното си за
ването на специални канали и създааането на помпена централа.
Вслуджистанъ. Разрушени %
Бургазъ 31. Комисията по ог се превърне цълата тая гол-fe- седание възложи на м-ра продъцжава усилено. Пристигналъ параходъ съ заболЪли отъ тропи въ
пълно
градове и села. Колко евре
на
финанситп
Рясковъ
да
леждане маларичните места ма площь въ обработваема.
чески болести войници и работници.
пейци еж пострадали Брояп w
по бургаското крайбрежие. на Отъ проучванията които се ликвидира съ монопола на
Римъ 1. Едновременно съ мибилизирането на три уОититЪ, споредъ предварителни^
чело съ д ръ Колинзъ, вчера направиха, остава впечатле спирта и ракиитп.
дивизии,
съобщава се, че въ Източна Африка сеизпраизчисления.
по обедъ привърши своите ние, че фондацията проявя
Споредъ сведения отъ ми щатъ нови
италиански
войски.
Симлз
1.
Съобщенията з1
обиколки.
ва живъ интересъ и се отна нистерството на финансите
П ж р а х о д - ъ „ И т а л и я " ш ш у с в ш д к е с ъ . Н е - катастрофалните последоцц
Запитанъ снощи за резулта ся благосклонно къмъ всички ликвидирането ще продължи
тите отъ направените изучвв- мгъроприятия.
а п о л ъ , с ъ IOOO в о й н и ц и , 133 о а д е ц е р » * , п о - на земетресението въ Болу
ния, членътъ отъ сжщата ко Въпросътъ подлежи на об 4 — 5 месеца.
дОФмцерк, т е ш и и артелоркйски
о р л & д м я джистанъ се потвърждавал'
Въ изложението на м-ра на
мисия г. г. д-ръ Сърбяновъ ни стойно проучване и ще се раз
и
3
0
0
т
о
н
а
б
о
й
н
и
н
ш
т
е
р
и
а
л
н
.
Гр. Каласъ е разрушенъ иззаяви:
реши навгьрно наесенъ.
финансите което е предшест
Шесть други параходи, ткоито вече нЪкслко пжти еж ц%ло.
— Днесъ обиколихме цело- Снощи д-ръ Колинзъ, инж. вувало това решение на ми
Загубите на английския rapто мандренско блато, начевай Найтъ и др. лица отъ коми нистерския съветъ се прави пжтували отъ Италия до Източна Африка, се готвятъ да
вдигнатъ котва, натоварени тоже съ войски и бойни мате- низонъ въ Квета, не еж ощ(
ки отъ с. Дебелтъ, като раз сията отпжтуваха за София.
установени, обаче изглежда щ
една р а в н о с м Ъ т к а на риалъ. гледахме какво е състоянието
еж много големи
резултатите получени до
следъ направата на околовръ
РЙМЪ 1. Болничниятъ параходъ „Урания" пристигна
Четири пети отъ население»
стните канали на блатото и
сега отъ прилагането на отъ Източна Афрккг* съ 3 5 0 войници и работници отъ
констатирахме, че това което въ Варна. Молебена. Манифеста монополния режимъ върху Източна Африка, които С А забояълн отъ тропически то на гр. Масунгъ и на окол
ните села еж загинали.
е направено до сега, съ него
цията
Загубите всрЪдъ европей.
далечъ не се постига едно пъл Утре целия български на- спирта и ракиите и изгледи болести.
Отъ официално мгьсто се увгърява, че по ското население на Квета сжщо
но заздравяване въ маларично редъ ще чествува 59 годиш те за въ бждащв. М-ръ
отнешение. ^Направено е пос нината отъ смъртьта на голе Рясковъ ионстатврва, че отъ ложението имъ, не е много сериозно.
еж големи, защото тамъ в*
тижение въ благоустройствено мия поетъ борецъ-революцио- досегашното прилагане на
Споредъ сведенията на нгькои чуждестран момента на земетресението «
отношение—печели се земя за неръ Христо Ботевъ.
намирали голЪмь брой сту.
този моконолъ не е спечелилъ ни телеграфни агенции, вертдъ
италианските денти,
обработване.
търговци, чиновници и
По случай деня на Ботева никой, а ней-малко държав войници въ Източна Африка върлуватъ
масо др. които били тамъ на лету
! За околовръстните канали предъ катедралната църква ще ното съкровище.
ви тропически болести. П и л е н а заболЪлмт-Ь ване.
ще требва да се подържа се отслужи молебенъ следъ
ге лгЬиуватт* на самото wit с т о , а ПО-TSH*До сега из подъ развалина
специална служба: за борба което Варненската академична
ио бояиит-Ь се изиращат-ь а-ь Италия.
съ комарите, понеже послед младежь, учащата се такава и
те на Квета еж измъкнат!
ните въ скоро време ще се родолюбивите организации ще Бърза се съ изграждането имъ. На
труповете на 56 европейци i
превърнатъ въ источници на направятъ манифестация до ционалния конгресъ на българс550
индуси.
НамЪсата на властитЪ. Какво постановява договорьтъ. Какви права
кигЪ търговци
малария и за обезвредяване морската градина.
Въ
едикъ кварталъ на Кве
има фирмата
на бавнотекущата въ тия ка
Въ алеята на възраждането
София 1. М-ра на народт
а
избухна
пожзрь. Надъ
отъ
около
600
000
кгр.
фирма
нали вода, която е опасна въ ще бждатъ декламирани сти нотн стопанство Cm. Mo
София L По въпроса за
маларично отношение.
хове на поета, а сжщо ще се шановъ е подписилъ окржж 300.000 кгр. ягоди, същест та се задължава да изнесе въ града бушува страшна буря
Вчера разгледахме мъхтно- се положатъ венци на бюс но съ което се нарежда вува предположението, че чужбина 300,000 кгр. — на
Грздъ Шаманъ, намиращг
лондонския пазаръ, а за оста се на около 100 клм. северо
стьта заключена между Пода та му.
Варн. Академична младежъ да се побърза съ изгражда ще бждатъ пласирани на тъка си запазва правсто да западно отъ Квета и единг
й Карабаиръ. Спряхме се на
заключението, че ще требва е издала позивъ, въ който нето на търговските и вжтреншния пазаръ и съ го пласира по други пазари, важенъ пограниченъ преденъ
Да се направи дига за съеди следъ като се изтъква подви занятчисж синдикати.об- това ще се подбиятъ це- кждето нам-Ьри за добре. Отъ постъ, напълно е разрушенъ.
няването на Пода съ подно га на Ботева» който загина щности и браншовп съюзи. нитгь, директорътъ на това се разбира, че тя има
Възъ основа на предвариправото да пласира ягодит-fe телнитть изчисления, броят
жието, на карабаиръ, като Mfe- героично на Вола за свобода
земледгълието
Стоевъ
зая
Националния конгресъ на
и въ България, съответно и на на жертвптпг въ Квета е
стностьта се ограничи да не та на България се приканва
софийския пазаръ.
се залива съ води отъ морето гъаждансгвото да вземе живо българските търговци ще бж» ви;
около 20,000 души убити.
участие
въ
праздника
на
Бо
де свиканъ до края на ме
йли „блатото. Сжщевременно
— Въпросътъ стои така До сега фирмата е авансирала на производителите 350
вжтре да се прокара система тева.
сецъ Юлий.
— сключенъ е едикъ дого- хил.
лева, а изнесените до се
~-v канали и помпена станция
горъ предъ зимата между га 25 хил. кгр. ягоди въ чуж
въ Пловдивъ
в
Събиратъ се отъ продажба фкрмата, представлявана отъ бина струватъ около 1Ю хил.
за даЧл Свалй~»Квото на подСофия
1. Вчера къмъ 4 ча
да
може
да
следните
брошури:
Тълкуване
— —
дву ifl
Шчве*йаТВГ1водву
са сутриньта въ Пловдивъ*
закона за безреботните, Мос единъ французинъ и произво лева.
та на ВЪЗДИШКИТЕ, Зловещия дителите на ягоди отъ с. На- Консервирането нв ягоди е студента Ив- Боневъ, като.си
чов-Ькъ, Бунтовниятъ островъ. туница за закулваке ка ц%- започнало вече и фирмата е отиввлъ въ кжщи, билъ напвдда пласира ягоди на натъ отъ едно неизвестно ли
Тихия Донъ II книга, Дяволътъ лото
производство, което спр%ла
софийския
пазаръ, тъй като це, което стреляло съ револ'
къмъ края на месецъ юни т. г. заминава за Цаотъ Тилдъ Бейзнъ, Шпионка възлиза на около 600.000 кгр
властигв
еж
се намесили. То веръ три пжти. Боневъ е билъ
риградъ, за два мача съ спортните клубове
та съ синия автомобилъ, Все
•
ва
тя
ще
може
да стори, следъ
силната деветорка, Христо БоДоговорьтъ предвижда де ксто изнесе 300,000 кгр. въ раненъ.
Наранителя избегялъ. Бо'
тьовъ, Крепостьта на мъртви лото производство, презъ де
чужбина.
невъ
до неотдавна билъ крате,
Инфачерверите
лжчи.
Же
Желающйте да посетятъ Царйградъ съ колективенъ
венъ комунистъ, но изневерилъ
лающйте да си ги набавятъ лата кампания, да се заплапаспортъ да се отнесатъ до клуба находящъ се на
на приятелите си. Предполеп
въ срокъ отъ 2—3 дни отъ ni по цена 4*25 лв. на кгр.
ул. „Драгоманъ" № 26 отъ 3—7 ч. сл. об.
Ягенция „Стрела"
Отъ ЦБЛОТО производство на италиянскитъ- художници въ се че е актъ на отмъшение.д
София
София 1. Тази сутринь
въ 11 часа въ Царския ма
Начиная отъ 1 юний до кра!
нежъ се откри голгьмата на м. евгустъ т. г. работното
изложба на знаменити съ време въ общината и всички
Библиотека .Варненски новини*
743
742
Потайностите на принцъ Карла*
временни италиански ху стопански предприятия се опре
дожници. Откри се съ речг? деля както следва.:
отъ мра на
просттата
1. Отъ 7 до 11 часа преди
Той ги тури на масата и го посочи на Пе
- f ова, което ми казвашъ сега, ми е познаген, Радевъ, следъ като го обедъ и втъ 15 до 19 часа сд
роке.
тб вече* отговори той спокойно.
вориха италиянския пълн об%дъ. За ежбота отъ 7 до 12
мръ
Сапупо и директора часа.
-Дръжъ,
това
е
като
възнаграждение,—каза
Италиянския графъ Варезе, които е предприена художествената
ака
той.
2. Гишетата за публиката ще
малъ много дълги пжтишествия и следъ като е
демия.
ПрисжтствУваха
м-р бждатъ открити отъ 8 до .11
изгубильпо-голъма часть отъ имота си, оть изПероке отиде до масата.
г
председателя
Андрей То- часа пр. обедъ и отъ 15 до U
вестно време насамъ е постжпилъ на държавна
Хвана вързопчето и го изгледа съ страхъ.
щекъ, м-ра на Външнитп часа сл. обедъ,
служба, за да употреби опитностьта си, подъ наи— Много ви благодаря, господинъ графе! —
работи Кьосеивановъ, н-ка 3. Дежурния пом. кметъ ш
големата тайна е завзеЛъ:» длъжностьта на дирекказа той съ добре, изиграно недоумение, като го
на протокола Н. Стоиловъ приема 9 до 11 ч пр. об.1
торъ На делата дейна полиция.
прехвърляше между пръстите си.
и много бивши м-ри.
отъ 15 до 17 часа сл. обедъ
— Наистина, не очаквахъ това, господинъ
Имамъ още една молба!
графе, защото тая работа се държи много тайно,
Бихъ желалъ да ми заемете сто хиляди лева,
продължи Пероке.
господинъ графе!
оть основаването на III република
Никой не знае нищо .за тоя директоръ, кой
Парижъ
1. Кабинетътъ на Д р у ж е с т в о т о на запаснитЬ Пс
Венсанъ внезапно потрепера.
то се явява, кога гука, кога на друго место, гдето
Буисонъ
е
вече
98-то френско дофицери „Другарски съюзъ", to
Той стана заплашително.
се е вършило! некое престжпление.
правителство отъ основаването канва членоветЪ да приежтетвувв*
на 111-та френска 'република и на молебена на 2 VI т. г. въ часън
Това ново искане на съучастника му мно
Никой не го познава, че е агентъ на поли
10 пр. пладне предъ църквата „Пр*
9-то
правителство презъ време светая
го го изплаши, защото, ако презъ вевки няколко
Богородици", по случай!
цията и това именно обстоятелство го прави да спо
на текущата законодателна годишнината
месеци му дава подобно сума, тогава даже неиз
отъ героичната cn.pt
лучава 'веднага въ откриванията си.
сесия.
на поета-револфционеръ Христо В
черпаемото богатство на Гренелъ би трЪбволо
тевъ и патронния праадникъ *
- Ти виждашъ, че графа не се намира вече
да се свърши!
студенстското д-во .Христо Ботев»
тука,господинъ Пероке.
Д-во „Майка" ще праздну»
Венсанъ хвърли единъ ужасенъ погледъ вър
на Бълг. женс. съюзъ»
Следователно, той отъ само себе си е прекраху нотариуса.
Тази сутринь комисарството праздника
неделя, 2 юни. 10 и пол. ч. cf
на прехраната издаде заповедь, риньта въ д вения салонъ. По то!
тилъ пребиваванието си тука.
Той, обаче, се поклони, съ усмивка на устнитв.
съ което се нормира сиренето случай кани членкигв си и гра»»
— Наистина ли е направилъ той това?
— Знамъ, че сте богатъ, господинъ графе, —
въ Варна, както следва: първо нитЪ.
каза той.
качество сирене 18 лева кило Утре, недЪпя (2 т. и.) 9ип«
Това е противь обичая му, споредъ както
часа преди об-вдъ всич'
грама, второ качество 16 лева ловина
После знамъ още, че нито единъ моментъ не
ми съобщиха.
колоездачи съ форма и колело '•
килограма.
вземане участие въ парада по сл
ще се подвоумите да удовлетворите малката прозТоз»кграфъ не се успокоява до тогава, до
Нарушителите ще се наказ- чай Ботеви» нраздникъ. ПриеьЧ
бо, Която ви правя.
вието на всички членове е зад*
гдето не открие тайната.
ватъ най-строго.
жително.
—
.Мислишъ
ли
ти,
какво
правйшъ?—попита
Когато научихъ, кой е той, за необходимо
Работническо
месарско*кс
t/ИНОИ Ht
ХВЪРЛЯ басарсно
Венсенъ, съ задавенъ и жестокъ гласъ.
счетохъ да дойда бързо тука.безъ да жаля напздружение кани членои
ПАРИ
на
улицата.
И
при
rb си на сбщо събрание въ недЪ
ранените до сега по това откритие Р«носки. ни
Вампиръ ли си, смукачъ на крлвь ли си, че
все това има хора, кои 2 юний 8 часа сутр. вч. клуба -i
то времето, което изгубихъ. господинъ графе.
не можешъ никога да се наситишъ!
ул. Оборище № 12 Д
то плащатъ за реклами твхниц.игЬ
— Вампиръ!
Темелковия ханъ.
Венсанъ отвори едно чекмедже на писмената
Смукачъ на кръвь,—повтори Пероке бавно,
които
не
постигатъ
си маса-и извади отъ тамъ едно малко вързопче,
като се усмихне.
цельта си.
въ което се номираха пари.
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