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Преди 50 години

ВАРНЕНСКИ

10 априлъ, 1886 год.
БУИУРЕЩЪ. — М-рътъ на финансиит* разпрати
следното окряжно до всички касиери въ страната:
— М-вото на просветата има сведения, че много
често пяти касиеригЬ не изплащан, на време запла
тите на селскит* учители, макаръ и да ся получили
всички необходими за тази цель суми, а бавятъ по
свои лични съображения изплащането.
М-вото предупреждава всички касиери за напредъ
да науешдатъ безъ ни най-малкото забавяне всичко
необходимо, щото селскит* учители да си получа
вай заплатитЬ веднага следъ като необходимите
за цедьта суми ся били вржчени на съответния
касиеръ.
За всички нарушения отъ тоя родъ ВИНОВНИТЕ ще Основанъ 1912 г. —. Гл.-редакторъ: В. Юруковъ
бядатъ наказвани най-строго.

Телефони: 121, 256, 457 ~- Дневна служба: тел 12)

СНОУДЕНЪ:
Азъ съмъ англичанинъ и се гордея, че съмъ такъвъ. Азъ не мога да разбера оня човЪкъ, който по
знава отечеството си, който въ детинството си се е
шпалъ по нашите понрити съ маргаритни ливади,
който е видЪлъ свободните сини вълни да се удрятъ о вашигЬ скалисти брегове-не нога да раз
бера едкнъ такъвъ човекъ да не обича земята си и
всичката страсть на една силна, дълбока любовь.
Макаръ да не съмъ иидеферентенъ кънъ интересите
на човечеството, азъ изцЪло вЪрвамъ, че нашите
първи грижи ся тези за нашето отечество.
ВИКТОРЪ ХЮГО:
Победата може всичко да получи. Тя не може,
обаче, да вземе д у ш ат а на народа, макаръ
да е отнела територията му.
• •вая
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ШСКО D
Бтлградъ 24. Веднага
следъ като бгь
обявенъ
съставътъ на новия кабинетъ, новитгь
мини
стри започнаха
единъ
по единъ да се събиратъ
въ мин. съветъ и въ 17
часа при голгъма
тържественость
положиха
клетва
предъ
реген
тите.
Веднага
следъ
това
тп> отидоха
въ съот
ветните
министерства
за да
встжпятъ
въ
длъжность

Новиятъ. м-р-ь предсвдатвльтъ д-ръ С т о я д и н о 
вичъ отиде въ к а б и н е т а
на м-ръ п р е д с е д а т е л я ,
к д д в т о го о ч а к в а ш е Иевтичъ. Д в а м а т а останах",
наразговор-ь п о в е ч е от*ь
единъ чаоъ.
*

Загребъ 24. Съставътъ
на новото
правителстло тукъ се срещи съ из
вестно задоволство.
То
се смпта като една от
първите стжпки попжтя за уреждане ка ежтрешнитп» въпроси
на
Югославия, за което бп>
настоявалъ въ Бгьлградъ
и водачътъ на хървати
те дтръ Мачекъ.
Самиятъ д-ръ Мачекъ вед
нага следъ завръщането си
въ Загребъ заяви:
—Оставамъ въренъ на сво
ите политически начала.
Въ Бълградъ застжпихъ съ
щата политика, която застжпвамъ и дпесъ въ Загребъ.
Запитанъ дали ще отиде
въ Скупщината, сега, следъ
като д-ръ Стоядиновичъ със
тави правителството, д-ръ Ма
чекъ заяви:
—Това е абсолютно извдю
чено. Въ настоящата Скупщиазъ нъма да влвза никога,
Азъ съмъ привърженикъ
на всичко, което може да
доведе до истинско спора
зумение.
Бгьлградъ 24. Следъ със
тавянето на правителст
вото м-ръ председателътъ
Стоядиновичъ заяви предъ
журналиститть:
— Моето правителство е
съставено не само отъ групи,
които бЪха застжпени въ бив
шето правителство» но и отъ
такива, които до сега се намирахв въ опозиция или се дър
жаха настрани отъ управле
нието.
Новото правителство е Д-БЛОВО и то ще разчитп на под
крепата на Скупщината.
По външната ни политика
въпросъ не е правенъ презъ
време на съвещанията. Ония,
които требваше да държатъ
сметка за големите интереси
на страната ни, поставиха вън
шната ни политика високо
надъ вжтрешнзта.

Въ
нашата
външна
политика ний ще останемъ вгьрни на
причте
литп> си отъ
Малкото
съглашение и отъ
Бал
канското
споразумение.

щншп пъ ш: омш, и яз вя Ешпго купа

НАШИЯТЪ
БЕЛЕЖНИК-ъ

Валканскиятъ комнтетъ не е утвърднлъ резултата отъ мача Бъкгария-Югоелавия. Подядена е контестацмя отъ
наша страна sa двата наши гола, отхвърлени отъ рефера ЗСаджолулосъ. Сиощн представителите на Югославия не
е ж се явили на заседанието на комитета. Спорътъ е отнесен*, за разрешение отъ Международната футболна феде*
рачия. Досегашната класация на турнира

София 25. Следъ" снощния нитетътъ на Балнанската ку тимъ инж. Симеоновичъ заяви
равенъ резултатъ ^Югосла- па.
—Нашите два тима дадо
вия печели
Балканската
Веднага следъ приключване ха задоволителна игра.
купа
административно.
то на мача представителигв'на
качества
България и
Югославия БНСФ въ комитета подадоха наХарактернитп)
българския тимъ — неиматъ по 5 точки. При то контестация срещу заключе говиятъ
нападателенъ духъ
ва положение, се взиматъ нието на рефера, като се мо и емплость
— го правятъ
подь внимание головетгъ — тивираха съ това, че действия единъ
отъ
най-опаснитгь
спечелени и изгубени и се та на рефера еж неправилни
съперници на Балка
наша
изчислява
коефициента.
България има 12 спечелени и искатъ анкета дали той е нитп>.
право, като е отхвър-1,; 0
д
срещу 5 загубени гола, • \а ималъ
яилъ двата гола, направени воленъ. Отъ рефера
сящо,
Югославия — 11:4 гола,
отъ нашия националенъ тимъ. но теренътъ бгь ужасенъ
Съгласно решенията на Мзж
Снощи въ 10 часа комите- Публиката днесъ бп> рекорд
дународния зъветъ, които ре- тътъ требваше да се събере на по брой и по търпение,
ШеНйЯ СЯ МЪрДЕВНН 33 ЦЪЛЪ на заседание, обаче Цпредста- като се има предъ видъ
светъ, требва цифрата на вителигв на Югославия не се дъждовното време.
егшчелзннть голове да се раз явиха, а си. отпжтуваха \ за , Заседанието на комитета
дели на тая на изгубените Белградъ наедно съ играчите р Балканската купа снощи
кпечна въ 10 часа и трая
голове. Въ таиъвъ случай на- си отъ националния тимъ:
игаятъ ноефицигнгъ е 2.40,
На гарата Югославянскиятъ до 11 часа. Коштвтътъ се
а тоя на Югославия е 2.75, тимъ бе изпратенъ отъ пред занима съ повдигнатите въпследователно гш-голъмъ отъ ставители на БНСФ, обаче съ роси, въпрени отежтетвиете
нашия и това именно дава себе си купата той ие ячвзЙ на югославяясийтЪ продетанулата на Югославия.
На гарата, преди влакъгь здгели.
Вь всеки случай, резултаНа г%т правила свподчи- да отпжтува, капитанътъ на
тътъ
отъ мача не е утвъа«
на въ своите решеикя н но- югославянския
националенъ

\щшт тшш ш о п от уиигоЕДНА

денъ.

Н а ш и т и делегати, OMfeтатъ, че въпросътъ след
ва да ое р а з р е ш и отъ
Международната
фут
болна ф е д е р а ц и я , к о я т о
щ е трЬбва да п р и о т т д и
спороветЬ.
О щ е д н е с ъ всички кни
ж а и к о н т е с т а ц и и бъха
и з п р а т е н и до с е к р е т а 
риата на Ф е д е р а ц и я т а
въ М ю н х е н ъ .
Е д н о в р е м е н н о с ъ това,
комитетътъ и з б р а ново
уиравително тьло—пред.
седатель Д и м и т ъ р ъ И в а новъ и с е к р е т а р ь О. Ликидиу, Ромъния.
При това положение, за
окончателно класиране на V
Балкански футболенъ турниръ
не може да се говори. Първо
то место ще се заеме следъ
разрешаването на спора и то
отъ България или Югославия.

Гърция идва на трето
мгьсто съ 1 точка и съ
коефициентъ 0'38 — голове
5:13. Ромъния идва на че
твърто мгьсто съ 1 точа
и съ коефициентъ 0-25 —
голове 2:8.

ТРАГИ-КОМИЧНА..В.-БНЧАВКА

СгрЪшихъ ли?

Кореспонденцията ми за Варнен
ския панаирь изглежда не се е лгдресала на нпкои варненци. Може
би е имало и такива, които еж ме
обвинили въ нетактичность. По
този случай дължа да заявя, че
журналистътъ, въ изпълнение на
своя общественъ дългъ, никога не
тргьбва да се нагажда къмъ на
строенията на народа, още по-мал
ко — къмъ съображенията на отголорнитгъ фактори и лица. На
строенията и съображенията на
еднитгь и другитгъ често се обуелавятъ отъ причини, които нгьматъ
или иматъ много мално общо съ
обществения интересъ.
Защо варненци да не знаятъ
опастностьта, която ги грози. За
що отговорнитгь фактори да не еж
известни за намгьренията на г. м-ра
на Народното стопанство? И ко
гато той изрично настоява неговитгь мисли да бждать направени об
ществено достояние — не значи ли
това, че варненци и отговорнитгь
фактори въ Варна чрезъ това пре
дупреждение се подготвятъ за готвящата имъ се изненада? А какъ
щгьха да научатъ тп> всичко това,
ако не чрезъ устата на респектив
ния м-ръ?
Азъ своевременно благодарихъ на
г-нъ м-ръ С. Мошановъ за откровенностьта, съ кеято ми говори за
Варненския панаирь. И варненци,
ако разбиратъ добре иитереситгь
си, би тргъбвало да му отправят*
благодарствена телеграма, защото
не другъ, а самия м-ръ на Народнотъ стопанство чрезъ изявленията
си ги подсеща — какво еж пропус
нали и какво трпгбва да направятъ
въ защита на своята справедлива
кауза.
Легенда е, че това, което азъ изнесохъ, ще попречи на Варненския
панаирь. На противъ, изявленията
на м-ръ С. Мошановъ еж най-ценната услуга на панаира. Ако нпкои
варненци, при все това, не еж могли
да%разбератъ всичко това, толкова
по зле за тгьхъ.
П. ГОСПОДЙНОВЪ

въ Габрово. Една упорита кръстница прави сцена въ църква
на епархията. Предстои да се произведе изборъ за иовъ
Едно момиченце спасява положението
митрополит!..
Търново^ 24. Търневскиятъ единъ епископъ, които да
Габрово 24. Вчера въ гелието.
митрополитъ Филипъ се завър управлява временно търнов една отъ
тукашнитт
За всеобща
изненада.
на днесъ въ града ни, отъ ската епархия до произвеж църкви трпзбваше да се кръстницата
отказала
дането на изборъ.
София.
втнчае
Д.
R.
да
целхне
Евангелието.
Епископъ
Софроний,
Св. синодъ, като е взелъ
приежтетвуваКакто му е
редътъ, Всички
който по
настоящемъ
подъ внимание здравословно управлява
по
едно щи се стекли да я увавремено епар свещеникътъ
19
то състояние на митрополитъ хията, ще я напусне, тъй време се обърналъ
къмъ щаватъ, обаче тя най- изм-Бненъ. Възвръща се старата
Филинъ, е уважилъ искането като ще фигурира в спи кръстника
отказала
да
и
кръстни упорито
система на върховната управа
му да бжде освободенъ отъ съка на
София 25. Снощи Мин. съ'
цата да целунатъ Еван' стори това.
кандидатите.
ветъ
прие, по докладъ на м-ре
управлението на епархията.
Свещеникътъ тогава се разна народното стопанство Стой
Митрополитъ Филипъ ще
гн-Ьвилъ и заявилъ троснато: чо Мошановъ, една наредба
остане за напредъ на разпо
— Щомъ е така, нема законъ за изменение и допъл
ложението на Св. синодъ и
нение на закона за БЗКБанка.
вънчавка!
ще получи пълна възможность
Отмъщението на напуснатия мжжъ. Двамата тежко ранени
По тоя поводъ м-ръ Cm.
Младоженците се намерили
да се лъкува. Той Ще запази
Бургазъ 24. Днесъ въ Нар- настигналъ я и я намушкалъ
Мошановъ
заяви:
всички свои права като епи- нобатъ се разиграла една
въ чудо, я заедно съ техъ и
на
две
места
въ
гърба.
—
Измгьнява
се досегаш
скопъ и не ще се лиши отъ кървава семейна трагедия.
всички сватбари.
Жената надала писъкъ и
ната система на управле
своето епископско достойнство. Банчо Василевъ КратунПоложението било спасено ние на БЗКБанка — управиСа. синодъ тия дни ще опо ковъ 47 годитенъ живпелъ се струполила иа земята, де
отъ
сватоветъ, които най-пос- тель, подуправитель и два
вести своето решение. На въ незаконенъ бракъ съ нп>- ла обляна въ кърви.
ле
успели
да намврятъ едно ма директори.
първо место ще се определи коя си Ангелина 351годишна
Щомъ вшгЬлъ жертвата си
да напредъ
върховната
момиченце,
което се явило
Паради нгъкакви недора на земята, Банчо забилъ съ
п
управа на банката ще се
като
кръстница,
ц
е
л
у
н
а
л
о
зумения, завчера Ангелина щия ножъ въ гъдигЬ си и се
състои отъ единъ управиго напуснала.
Евангелието и вънчавката мо тель и петь администра
струнолилъ надъ нея.
на дЪсиичарскнтЪ организация
Днесъ къмъ 10.30 ча
жала да бжде довършена.
тори, (както бпзше и по
Парижъ 24. „Попюлеръ" съ
Притекли
се веднага
са
преди
обтдъ
Банчо
рано).
общава следната извънредно
те
седп>лъ въ една
кръчма минувачи. Двамата
важна весть:
жко
ранени
еж
отнесе
— На последния мин. съветъ и пиелъ.
Случайно
по
болницата.
Ерио поискалъ най-енергично това време по площада ни въ
отъ Съединените щати
Изборътъ ще стане на 7-ий юлий,
да бждатъ разтурени всички минала
Кои държави участвуватъ
Лткаритт
се
надп>
Вашингтонъ 25. Депутатътъ
Ангелина.
десничарски въоржжони орга
Дайсъ
внесе
въ
Конгреса
единъ
Парижъ
24. Изборътъ за
Щомъ я съзрЬлъ, Банчо ватъ да спасятъ живо
низации.
законопроектъ
зв
изгонването
Мисъ
Европа
1935 г. ще бжде
жената.
Ако това не бжде извърше грабналъ единъ го гварски ножъ та на
отъ Съединените щати на око
произведенъ
въ
гр. Торкей,
но, Ерио гаплашилъ, че ще
ло 6 милиона чужденци.
напусне кабинета.
Англия
на
7
юлий
т. г.
заниЕВязншгажа
Въ обясненията си той под
Преди да отпжтуват
черта, че тоя законопроектъ
на дружеството на столичнитъ- жур
записаните
се подкрепя отъ 155 разни за Англия,
налисти
Не бомбастичните фрази
Ще се закриятъ още 900.
организации, съ общо брой 16 европейски краставици
ЧИСТ ЯТЪ
на членовете си надъ 5 ми по традиция
Виена 24. ,Нойе
фрайе
утре
ще
Не грамадните реклами
София 25. Д-ЗЙТО на сто
лиона души.
50ЯДИСВАТЪ
пресе" съобщава, че турс личните журналисти вчера
се
съберътъ
въ
Парижъ
До сега въ полза на тоя
Не парадиринията
кото правителство
презъ ш а извънредно общо събра
извънредно ввженъ
законо и въ ттхна честь ще се
гладятъ веЪна дреха, а
последнитгь три години е ни, на коете избра ново на
тър
скроммитЪ предложения
проектъ еж се обявили надъ устроятъ голпми
на ателие
закрило
повече отъ 300 стоятелство, въ съставъ:
150 депутати.
жества въ Булонъ
сюр
джамии.
— Само по тоя начинъ, — меръ.
— Првдгедатель Юрданъ
заяви въ Конгреса Дайсъ, ще
Турското
правителство
Ще взематъ участие въ из
[б Септемврий № 4, тел. 624J
може да се разреши по единъ
Мечнарозъ,
главенъ
редактор
било решило да закрие още
бора
красивиците на Унгария
окончателенъ начинъ въпроса
на в. .Слово", подпредседа
900
джамии.
Швеция,
Холандия, Дания. Пор
за безработицата въ страната.
тели Трайно Попавъ отъ в. Гевргиевъ, членове Иванъ Гевегия, Чехославакия, Австрия,
з а с о ф и й  .Ла Бюлгарм* и Димитръ Хринадкевъ, отъ Диренцията на
Англия, Испания, Италия, Гър
с к и вест
ция, Тунисъ, Ромъния, Югосници с е приематъ въ а- стодоровъ, секретарь Георги печата и Димитъръ Чакоаъ,
г е н ц и я „Стрела"—Варна. Боршуковъ, иасиоръ Михаилъ атъ „Нови дни".
Гдавия, Франция и Гериания.

Кщш тйп mm въ Кщобш
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Новото шюителство <

„ПРОГРЕСЪ"

8СНЧНИ B i l i

Стр. 2

№ ЗЗб:

- варненски новиниГ_
ПИСМА ОТЪ ЧУЖБИНА

Н1№Ео-1шр[1йю81) ш и ш
Една речь на генералъ Фонъ Масовъ

Берлинъ 25, юний 1935 тод.

По инициатива на нЪмскобългарското дружество въ Бер
линъ, ржководно отъ нашия
големъ приятель генералъ фон
Масовъ, на 18 т. м. бе устрое
на една твърде весела забава,
на която освенъ живущите въ
Берлинъ наши сънародници,
взеха участие и видни герман
ски общественици, приятели на
българския народъ, които подържатъ постояненъ контактъ
съ стопанския ч економическия ни иапредъкъ.
Тука не липсваше и проф.
Каснеръ съ госпожата си, из
вестенъ покрзвитель на студе
нтската ни младежь, юридическиятъ съветникъ д-ръ Баукъ,
писательтъ д-ръ Реге, а така
сжщо и видни представители
на официалната власть.
Нашата легация б е предста
вена въ пъленъ съставъ, на
чело съ пълномощния м-ръ
д-ръ Т. Христовъ и съветника
г. Милло Георгиевъ.
За всички присжтствуващи
б е ангажирана една моторна
яхта, която събра надъ 300 ду
ши и ги понесе по бурното и
романтично езеро „Мюгелзее".
Следъ едночасово пжтуване,
украсената съ трикольорни зна
мена яхта спре предъ единъ
големъ паркъ, въ който, подъ
клонете на вековни дървета,
се прикриваше единъ уютенъ
ресторантъ. Той б е украсенъ
съ националния ни трикольоръ

и потретите на Т. В. Царя и
Царицата.
Тукъ генералъ фонъ Масов,
като председатель на ДойчъБулгарише Гезелшафтъ, приветствува всички присжтству
ващи съ една съдържателна и
твърде духовита речь, въ коя
то изтъкна духовните и кул
турни връзки, които свързватъ
дзртЪ приятелски нации, обе
динени и отъ една обща сждба.
Въ заключение не своята
речь той добави, че за нашите
народи, които най честно служатъ на каузата на мира, отъ
сега нататъкъ ще • дойдатъ
само по-добри и щастливи дни.
Неговата речь б е изпровоцена
съ бурни ржкопггвскания и
националния химнъ
„Шуми
Марица".
На всички присжтствующи
се сервира кафе съ разни слад
ки, следъ което нашата млада
и даровита певица г-ца Стефа
нова изпълни нЪкои арии и
народни песни. Въ най-приятно настроение тая твърде ве
села немско-българска забава
продължи всръдъ танци и иг
ри до|10 часа вечерьта. Тя до
принесе за едно по-голъмо|сбли
жение и опознаване на всич
ки пионери на културното и
стопанско сближение съ съв
ременна Германия, която за
купува повече отъ половината
на нашия износъ въземледвлски произведения.
Н Хр.

Д Н О Д Н
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Мждрестьта на Ориента
Мждростьта на ориента- е без
гранична. Тя е родена въ народна
та дута, тя е плодъ на дълги из
питания, преживелици v мжки.
Поклоннидитъ на Мохамеда'иматъ
добро сърдце, Tt знаятъ силно да
об.ччать, да прощаватъ и да страдатъ. Знаятъ и силно да отмъщаватъ.
НамЪрихъ въ една стара ннига
нЪколко бисери отъ ориента. Тъхъ
ги е събралъ големия турски мждрецъ Халилъ Бехаръ, бродейки като
скитникъ-трабадуръ отъ село на
село. Слушалъ ги е подъ звездното
небе, когато синоветъ на Яллаха
съзерцаватъ безкрая и смучатъ мущуцитъ на своитЬ странни нарги
лета . . .
*
Щастието се крепи на три неща:
характеръ, търпение и въра. Найголъмото богатство става отрова,
щомъ ЧОВ-ЕКЪ ги нтзма гЬзи нъща
въ душата си.
*
Раждясълъ гвоздей лесно се пре^
гъва. ЧовЪкъ безъ воля сжщо лес
но се пречупва отъ ударигв на
живота.
*
Гневътъ е най-подлиятъ приятель
на човъка. Той го завладъва, до
ставя му сладость отначало и по
сле го убива.
*
Хората загиватъ най-много отъ
две н+лца: отъ нередовенъ животъ
и нередовенъ езикъ, който не знае
кога да мълчи и кога да приказва.
*
Само онази душа, която никога
не е изгаряла въ пламъцигв н'а
страданието не знае да прощава.
Прошката е най-великото удовле
творение за душата.
Злобата може да се напълни са
мо въ чашата на глуиостьта. Мждриятъ човпкъ никога не пие отъ
това питие.
;
*

-t

Човъкъ за да бжде щастливъ
тр-Ьбвз да прилича по характеръ на
вола, магарето и лъва. Да има тър
пението на вола, ината на магаре
то и куража на "лъва.
"*
Одушено и захвърлено въ лозята. Едно нечувано престъп
Най-опаснигЬ
хора еж онези,
ление. на безподобенъ садистъ
които мълчгть и прокарватъ подъ
вода. Кучето е най-опасно,
Руса 2 4 . На 1 5 т . м. нъмъ открила страшна кар- рогоска
когато не лае, а се готви да хапе.
7 часа вечерьта шестгодиш тина: ,
*
По-страшно е да имешъ подли
ната Бодрншъ Аккфоза Хаса- При направения огледъ с е приятели,
отколкото да нЪмашъ
нито единъ приятель вь свъта. И-,ноеа, живуща
на у л . „ 1 0установ»,
7
че трупътъ е на тинскиятъ
к
приятель -е като слънце
безименна ,
Иядустриаленъ малката Бедришъ.
то: той rpfee навсЬкяде.
*
нварталъ, била изпратена о т ъ Трупътъ б е намеренъ е ъ
Отмъщението
на
човЪкъ
майка ся д а купи з а 2 леза пщъ надолу, влаченъ н ъ к з ш ! е назидание, а не мъдриятъ
мжетъ. Оть него
гась о т ъ съседния баналйкъ. метра, почти голъ, г ъ р д и т е може да научишъ много повече,
отколкото отъ една глупава npouiМинало св д о с т а време и и дЪснага'ржнаиз8Д8иа о т ъ ка
на глупецъ.
,
малката Бедришъ не с е вър кучата, а дЪсния нраиъ по
*
Мждриятъ човЪкъ съ нищо не
нала. Това усъмнило майката ловината кзвдбнъ. Чврепътъ харесва
Когато той
неято мз/зъзла д а я търси, на разбятъ и на!ълненъ съ пръст почне данасе глупцигв.
харесва на тЬхъ, значи
не я намерила. На другия На околз 6-7 м. с е намери и той е станалъ като тЪхъ.
ПРОМЕТЕЙ
день, бащата подалъ заявле

Разкъсано отъ кучета момиченце

ха и д в а т а лева, КОЙТО Бедние д о полицейското иомен- ришъ нооъла д а купи гась.
данство, че момичета м у е Вероятно убкецътъ е билъ
изчезнало.
садистг-, които следъ като
Вчера рано сутриньта се ггогаврилъ с ъ миакчегр
русенскиятъ
гражданин удушилъ го.
Дочо Димовъ наелъ два
Съкварталци
разпрама работници за лозе вятъ че на 15 т. м.,
то си и тръгналъ съ къмъ 7 часа веч,, видели
тпзхъ да имъ покаже единъ мжжъ съ панта
какво да работятъ.
лони бричъ да води за
ржка
едно момиченче.
Щомъ влпзалъ въ ло
кой
е
този
човпкъ, сега
зето си, Димовъ усетилъ
ще
има
да
се
установя
неприятна миризма и
ва.
Предполага
се,
че той
предположилъ, че набли
е
палачътъ
на
малката
зо има нп>кое умрпло
'животно, което се раз Бедришъ, която отвелъ
ложило.
Надникналъ въ лозята и убилъ.
вергьдъ лозитгь и предъ Има задържани неволно дунего и
работницшшьсе ш», върху ноито пада подо-
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51 купи си единъ чифтъ чизми и отседна въ
хотела, препоржчанъ му отъ консула.
На втория день морякътъ дойде да го взе
дени, а може вече и да еж продадени. Зато
ме отъ хотела. Носеше големъ куфаръ съ
ва аребва много да се бърза.
Билъ Газонъ не спомена нищо за тревож съестни припаси.
Следъ три часа и половина мжчително пжния знакъ отъ сестра си, нвмеренъ въ Калку
та, защото японецътъ не му вдъхваше голе туване съ влака, стигнаха въ Оцуки. Горе
щината и друсането го беха измжчили доста
мо доверие.
Сложи върху масата три английски лири и много, затова младежътъ непрестанно се
стана да си отива. Японецътъ му зададе още тжпчеше съ сладоледъ, който си купуваше
неколко въпроса и следъ това му обеща натър на всека спирка по за десеть сена, въ спе
тено и съ увлечение, че непременно ще на циални конусчета.
Въ Оцуки се качиха на автобусъ, който
мери сестра му
— Ще ви възнаградя царски въ такъвь бързо ги отнесе до селото Камъ Иошита, откждето започваше изкачването по Свещената
случай.
Морякътъ заведе Билъ Газонъ до кабрио- планина.
Билъ Газонъ беше челъ за необикновения
лета, като не преставаше да хвали изкуство
то на брата си. Младежътъ, обаче, беше об- чаръ на едно нощно изкачване по тази пла
зетъ отъ известно съмнение. Немаше твърде нина и пожела да се наслади отъ него.
Приеха го въ кж^ата си едни гостоприем
доверие на японеца, нито въ изкуството му.
Съръ, —• каза му морякътъ, докато ча- ни селяни. Късно вечерьта, когато хазаинътъ
кашъ тукъ, имашъ възможность да посетишъ му, жена му, децата и слугите му се пъхнаха
Фуджияма. Имамъ неколко дни отпускъ и въ общото легло, педъ зелената мрежа, коя
мога да те придружа на драго сърдце. Поз- то ги предпазваше отъ комари, Билъ Газонъ
потегли на пжть. И той, и морякътъ взеха по
навамъ отлично Свещената планина.
Билъ Газонъ се съгласи. Този излетъ ще единъ фенеръ съ масло и трудното изкачва
ше да му съкрати неколко дни на страшна не започна.
Пжтьтъ ставаше все по-труденъ, затова
скука. Тъй като-до тукъ морякътъ се беше
държалъ много учтиво съ него, щеше да му Билъ Газонъ се радваше отъ сърдце, колчемъ
пжти стигаха до н^кой чаенъ домъ, кждето
бжде приятенъ другарь.
Споразумеха се въ колко часа ца тръгнатъ, си отпочиваха малко и изпиавха по чаша чай.

ЧЕТИВО
ДвешнйП деца

Твърде характерно за дНе1
Всички сме чували за д.рев-J ствувп на земята и че ч о в ^ ните деца е следното обстс
ния Диогенъ - оня прочутъвкатп лакомия за пари е
телство:
— Лорикъ Клифордъ, 14
мждрецъ, който презирапъ въ упадъкъ.
Действително, картичката и дишенъ, отъ Монтреалъ, к1:
всички земни блага, жиаЪялъ
гъ една бъчвз, а денемъ .хо- доларътъ пристигнали въ Б е нада изнамерилъ единъ HOI
делъ съ запаленъ фенеръ . въ лия домъ невредими. Доларътъ задушливъ газъ.
ржка и когато го питали за билъ окаченъ и внесенъ въ
Баща му патентовалъ из
що ходи по 6-БЛЪ день съ за така наречения „Фондъ на съ- бретението на момчето си
паленъ фенеръ, той отгово- вестьта" на анонимните дари скоро можалъ да докаже i
тели, наричанъ отъ шегобий специалистите, че изобретен*
рялъ:
ците .Фонда на нечистите отъ детето му газъ е MHOI
- " Търся човека!
Н1ицо подобно на това на- съвести".
по-силенъ отъ всички изве<
правилъ единъ американецъ,
Щомъ узнвлъ за тоя щаст ни до сега задушливи газб;
обаче безъ да си прави трудъ ливъ резултатъ, въпросниятъ
Направени биле многобре
да ходи отъ M-fecro на м%сто американецъ с е зарадвалъ ни опити надъ животни и f
или да пали фенеръ.
твърде много и тържественно зултатите доказали напъп
Тоя модеренъ Диогенъ взелъ заявилъ, че все пакъ на св^- твърденията на гордия бащ|
една обикновенна пощенена та сжществуватъ честни хора
картичка, прикачилъ къмъ нея — истински човеци.
една банкнота отъ 1 доларъ
На тоаа н^кои вестници н а а н г - л и и с к и я ;пазар
съ топлийка и надписалъ кар
тичката до БЪлия домъ — ре много остроумно му заб^ле
Макаръ, че Англия и Km
зиденцията на председателя зали, че опитътъ му е напра- се номиратъ на двата крвя
венъ съ много малка банкно св11та, годишно въ • Англия
на републиката.
Върху картичката гой нопи- та и го посъветвели дз опита, внасятъ средно по 500,000 i
напримЪръ съ ЬТБКОЯ банкнота си съ яйца отъ Китай.
селъ следните думи:
— Яко тази картичка стигне отъ 100 долара, или още поПренасянето на яйцата СТЙ
благополучно въ ржцете ви, дебре, съ н-вкоя отъ 1,000 до въ специални хладилници
безъ HtKofi да открадне дола лара, за да провери дели ве- цели или безъ черупката.
ра, това ще означава, че e t - ратв въ Бога и тогава ще
При пристигането си въ й
рата въ Бога все още сжще- сжществува.
глия, яйцата винаги се подл
гатъ на микроскопически пр
гледъ, тъй като въ Китей въ
луватъ какви ли не епидемв
Писмата пристигатъ върху При все това, прегледите f
Въ централната т. п. стан
ция въ Лондонъ наскоро е въ една лента. Щомъ писмото се сега еж показали, че яйца!
ведена въ употребление една появи предъ очите на чинов отъ Китай не представлява!
специвлна електрическа маши ника, той натиска едно копче никаква опасность за здравен
на, за автоматическо разпре съ надписа н а съответния
деление на стотици хиляди пи градъ. Копчето поставя въ дей
сма.
| ствие една ржчка, която об е IItill fi 31
При ржчното разпределение служва само тоя градъ. Ржч- о На иЦП
единъ добъръ работникъ мо ката поема писмото и го пос о
же да сортира до 1,000 писма тавя върху една друга лента, & на самото Евксиноградско шо>
% се, срещу бирария .Почиви",
въ часъ Машината сортира по която тоже обслужва само
градъ и така, по таяленг
постройка масивна, лозе, ово
15,000 писма въ часъ,
смото попада въ кутията на
щни дървета, мъсто 2
Общата дължина на маши съответния градъ.
е
декара и 4 ара.
ната, наречена „трансораа" е
Същата си тема на разпре § Справка при А. Бехмоарамь,
20 метра, а височината и 4 м. деление се употребява и за g
Габровска 2 — Варна А
Обслужва се отъ 5 чиновника разните»квартали нв Лондонъ, е
1—з

КишшШ

Механизирана т. п. станция
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БЪЛГАРИЯ

•Щ Търгътъ въ Пловдивъ за
отдаване на предприемачъ
временната експлоатация ..на;
автобусните съобщения е насроченъ за 6 юлий. Проявиах
еж до сега големъ интересъ
няколко фирми.
Щ Българските ягоди на
берлинския пазаръ тази сед
мица еж получили отъ 90 до
120 марки на 100 кгр. Сжщаg
КНИЖАРНИЦА
Ц та
цена еж добили и италиан
:
ските ягоди.
Ш Две турчета-б и 10 го
дишни въ Златоградъ (Дарж
Р
А
Ш дере) завчера намерили една
Цголъмъ изборъ детска в | динамигна капсула. Едното;ртъ
я ударило съ камъкъ и
ц друга китератургз Q децата
капсулата, експлодирада. И*две^ / _ 2761 - 2
2т те деца еж наранени. На едHOTOJ отъ тЬхъ еж откженати
три пръста отъ левата ржка.
Ц Настаняването ц а тютю
— снабдени съ филтръ за обезвре- невите работници въ Пловдивъ
дяване тютюна — търсете ги въвърви усилено.. Почти всички
агенция «Стрела"—Варна. 1-.0 жени еж вече настанени на
работа. Оставвтъ ненастанени
тя
още около |1,500 тютюнорабо
зрение.
Това' нечувано престъпле тници.
Ш Средниятъ добивъ на рение направи потреезюще впе пицата тази година въ бургазчатление в ъ града,
ска околия е 75 КГР. на деквоъ.
ЖЕВВ

ФамтапнчнитЪ п р ш п к я ва билъ Шт

НАУЧНО ^ З А Б А В Н О
Модерниятъ Д и о г е н ъ

й ЕЕ. МНТКВ?
много се говори за МАГАЗИНЪ

[МУ
на ефтиния

срещу

ГЕРЧО

новата поща до И]
пол. участъкъ,

ЧЕ ПРОДАВА много ефтини РИЗИ, ВРАТОВ
РЪЗКИ, ЧОРАПИ,
мрежени фланел. и ко
лани и др.
и ризи по поржчка, работи
на много износна цена.

HTFIIII Летовището ,3др!
ulLJHb духъ—-въ здравоri
ло я най-добре закрепва зщи
вето на децата презъ лЪш
защото специалисти учитй
провеждатъ изпитана и прил
дена за нашите деца nporpi
ма. Малката такса, 100 лв.,:
целия курсъ, прави летовищ
то достжпно за всички. Запи
ване въ Ill-та прогимназия щ
ржководителите: Т. Петков!
Н. Трифоновъ. Летовището (
открива на 5 юлий. 1 -2786-

кшвв ЛшгЧи
Обявление № 458
•т^т™.

гр. Варна, 24 юний 1935 година
Общинското стопанство за електричество'
Варна, обявява на интересующит+з се, че на 10 ю№
т. г. въ 10 часа преди обедъ, въ канцеларията i
стопанството, ще се произведе търгъ чрезъ тай
конкуренция за доставка на разни кабели на обч
стойность около 50,000 лева.
Залогъ за правоучастие 10 на сто.
ПоемнигЬ условия на разположение въ счетово
ството на стопанството.
О Т Ъ СТОПАНСТВО!

Съдържатели на чайните домове беха ка
лугери, които поднасяха чая безплатно и при
все това, вършеха добра работа, тъй като
всички посетители на тръгване оставяха по
неколко монети.
Изкачването започна да става все по-бавно
и почивките въ чайните домове ставаха все
по-дълги.
При шестата почивка ги свари изгревъ
слънце., Видеха се ясно седемьте езеоа на
Свещената планина, а погледътъ обхващаше
голема далечина плодородните полета.
Следъ продължителенъ отдихъ, продължиха
изкачването си. НЬкжде предъ Vfex-ь по пжгя
се чуваха медните звънци, които единъ калугеръ раздрънкваше, като искаше по този
нечинъ да обърне върху себе си вниманието
на божеството.
Въздухътъ ставаше все по-редъкъ. Найпосле къмъ обедъ стигнаха до върха, който
се издигаше на 2,720 метра надъ морското
равнище.
Кратерътъ на Свещената планина Фуджияма
не е много дълбокъ, нито внушителенъ. На
японците той прави силно впечатление, обече, съ ледените си висулки, които висятъ отъ
издатините на скалите.
Върху най-ниската часть на стената на кра
тера е окачено едно огромно огледало—символъ на шинтоизъмъ, националната религия на
японците.

Какво ли не се намира тукъ въ подножие
то на самия кратеръ: храмове, чайни домов*|
бараки съ пощенски картички и ветрила,MJ1
ски, п сжщо и триумфа на цивилизациятаедна телеграфо пощенска станция!
На слизане Билъ Газонъ си избра най-кр«
кия пжть къмъ Готемба. Слизането му дост»
ви големо удоволствие. Правете големи кр»
чки, подскачаше и се смезше съ гласъ, ко
гато му се случеше да се препъне.
Въ увлечението си изпревари доста многе
моряка, който елиз&ше по бавно.
^
По едно време стжпа върху, единъ камъ*
който не удържа тяжестьта му и Билъ Газок*
се претърколи нтзколко пжти, заедно съ «»'
МЪКи.

Когато ставаше, внезапно единъ камък*
префуча отъ некжде и го удари по глават»
Едва ли не изгуби съзнание, обаче скоро d
окопити. Изчади бързо револвера и се объР
на назадъ. Следъ него на инвестно разсто»
ъие вьраеше морякътъ, заедно съ неколк'
японци, които до сега не беше забелЬзъЛ!
Причака ги да се израпнятъ съ него.
— Какво означава този камъкъ?
— Случайность, господине. Единъ камт»«*
се откърти, когато слизахме, и като се пр^
търкули, удари те по глазата. Радвамъ <*
мното, че не пострада. Често се случватъ *»'
кива злополуки тука.
Билъ Газонъ си прехапа устните. Тая Р8'

Ш 3962

Стр 3

.Варненски новини"
ПИСМА ОТЪ СОФИЯ

Новипиь политически условия следъ 19-й най. — Изключителният*" ре0
жим*. — Какво мислятъ за него управляващите?—
Преобразованиет
на държавата. — Държавнитгь режими въ различнитгь народи еж изразъ на тпхното национално битие. — Властьта произхожда отъ на
рода, нейната опора е пакъ народа. — Диктаторитгь се кичать
съ демократически етикети.

Снощи изнесе
премиерата
з а яр-ьаъ» пжть пъ, България

на н ш ш ц и п » етап

.Закланнятъ комитаджия*. Грозната трагедия въ с. Хардалий. Уиопобърканиятъ баща. Заклалъ на.-жестоко жена си. Следъ кървавата баня,
убиецътъ излиза на двора и спокойно запалва цигара. Убиецътъ надъ
трупа на жена си. Страшната картина
гр. Добричъ, юний, 1935 г

time a ока
Завчера на 20 т. м. въ с. гато убиецътъ
дармитгь, избгьгва вжтре и се
Хардалий,
отъ
нашия
окизъ живота на американските авантюриста
(Специална анкета на „Варн. новини,")
ржгъ, се е разиграла
една заключва въ стаята, кждето
кървава трагедия,
единст заклачъ жена си. Надошлитгь
Бившиятъ м-ръ председатель та на държавата е народътъ.
вена по рода си въ нашия молятъ чукатъ, но вскичко
Ник. Мушановъ въ сп. .Страж" Властьта произхожда отъ на
край, която съ своята же безполезно. Тогава насилватъ
(год. I кн. 2) е на писа лъ твърде рода, опората на властьта е
стокост,, е покрусила не са вратата, влизатъ вжтре и
Съ
известния
артистъ
СПЕНСЕРЪ
ТРАСИ
интересна статия, въ която народа.
мо жителитп
на тихото вижоатъ ужасяваща картина:
между другото се казза:
Даже диктаторите днесъ не
Къмъ програмата:
селце Хардалий, но и граж- жена му заклана, средъ локва
19 май 1934 г. постави стра желаятъ да бждатъ озурпато
данитп, защото съ евгьт- кръвь, а надъ нея мжжа й То
ната въ нови политически ус ри. Т е претендиратъ да въпкавтна бързина въ града се доръ Илиевъ съ ножъ въ ржка.
п
ловия. Конституцията, основ- лощаватъ въ себе си силата и
£3цесе вестьта, че билъ dQ, Последниятъ когато навлтниятъ ни законъ, който урежда въжделенията на ц-Ьлъ народъ,
ъ
карат единъ закланъ „."?* Mltltb в стаята, замахва съ
отношенията ни властите въ защото самиягъ народъ съ до
ножа,
митадж&я", вързанъ и стро
на най голЬмвя иацйаналвнъ герой на Пеша
държавата на, правата и за верието си имъ е предалъ си
го пазенъ.
дълженията
на гражданина лата и въжделенията си. Дик
Пререзва гръкланя си и падналъ
къмъ държавата, е суспенди татурите днесъ се кичятъ съ
върху убитата
Умопобърканиятъ баща
рана и Отечегтвото ни живее, демократически етикетъ.
Жительтъ на с. Хардалий, здраво я сграбчва въ ржцетЪ
ето вече една година, подъ
Въ последующата часть на
Тодоръ Илиевъ, на 48 год.
режимъ изключителекъ» чрезъ статията си Н. Мушановъ раз
отъ десеть години давалъ при си. Завързва се отчаяна борба.
декрети.
глежда подробно появата, раз
цията на земите въ това село. знаци на, умопобърканъ. За Лудиятъ Т. Илиевъ съ проревоя
и
идеологическите
пози-"
Тая инициатива, която . носи това, както родните му. тъй и занъ гръкланъ силно се про
Това положение не може и
благополучие за населението, е селските власти, на. неколко тивопоставя. Следъ продължи
не бива да продължава. Из ции, мусолинизма и хитлериз
Дружеството за закрила на
глежда такова да е съзнанието м. Твърде интересни еж заклю децата въ града ни е решило зарадвала много последното. пжти еж го изпращали тукъ телна борба, единъ противъ
*
въ града, за да бжде препраи на управниците, които не чителните думи на автора:
неколцина, едва успъватъ да
да подпомогне всички органи
На 22 т. м. по обедъ ди- тенъ въ некоя болница, но по
веднажъ еж съобщавали, че
— Пжтьтъ, който води къмъ зации, които подпомагатъ не
нормалниятъ животъ въ стра- спокойствие, редъ и благоден- говите цели, съ необходимите ректорътъ на шуменската об- неизвестни причини, следъ не го откопчатъ отъ трупа на
ната требва да се възстанови. стви, е пжтя, посоченъ отъ на парични средства въ кржгв ласть, г.-нъ Бор. Казанлиевъ, колко дневно престояване, той мъртвата жена.
Време е вече.
рода. Даже диктаторътъ Хит на възможностьта, която само изпратенъ отъ окол. управи- бивалъ върнатъ обратно въ
Изключителниятъ режимъ, леръ, въ своята книга „Mein то то има и за тая цель е телъ и други граждани, зами село. Тодоръ Илиевъ е баща*
продължава доста дълго, за Kampf пише:
поискало подробни сведения на за София за да вземе уча на 17 год. синъ.
Пристига въ пълния си със«Никоя голема идея, колко отъ организациите за обекти стие въ конференцията на об
да сме взели поука, въ кой
Заклалъ жена си
тавъ:
Циректоръ Ст. П." Пенластните
директори,
която
се
пжть требва да се тръгне и то свещена и възвишена да т е на техните дейности, раз
На 20 т. м. сутриньта То
достигне до успокояването на изглежда, е може да бжде о- мера на необходимите парич откри на 23 т. м. отъ м-ра на доръ Илиевъ съ сина си оти- чевъ, Режисьоръ Тало Таневъвжтрешните работи. Г-нъ Ка ватъ на нивата. Подъ единъ Диригентъ Д. Костовъ, коннарода и заздравяването на сжщесгвена, безъ могжщата си ни средства и пр.
занлиевъ неколко дни работи дребнавъ мотивъ, обаче, ба цертъ майсторъ-виртуозъ В.
държавата. Я и въ чужбина, ла на народните маси".
*
усилено върху доклада, който щата веднаге се връща въ се Чернаевъ, балетъ-майсторъ Ле.
много държави, въ последно
Въ статията на бившия м-ръ
време, преживеха
сериозни председатель произира — по На 22 т. м. по случай шесть ще изнесе въ конференцията. ло. Въ кжщи заварва жена си, Момоловъ, концертенъ певецъ
сътресения, та можемъ да се край ярко изразените въ нея (б) месеца отъ смъртьта на Много болни актюелни въпро Иванка, тъкмо когато тя гот Г- Шаранковъ, прима балери
поручикъ Тюлевъ, се отслужи си ще бждатъ сложени на раз
на М. Михайлова, съставъ отъ
поучимъ и отъ ТБХЪ.
тенденции—и една твърде ха
вила ядене за мжжа и сина сипанихида на гробищата. На
' Когато тя излиза да го посре 60 души начело: Р. Пенчева,
Следъ войната, особено след рактерна мисъль: Н. Мушановъ панихидата п р и е ж т е твуваха глеждане;
В. Салплиева, М. П е н к о ва,
върлуващата стопанска криза, дебело подчертава, че държав почти всички офицери отъ 7
ща, обзетиятъ отъ лудость То В.
Д е л ч е в а , В. Росеннародите жив^ятъ тежъкъ, не- ното устройство на единъ на п. дружина, свободни отъ надоръ Илиевъ се нахвърля от ски, К. Трандафиловъ, Л. Кародъ
е
изразъ
на
неговото
на
спокоенъ, несноненъ животъ.
рядъ, както и много почитате
Щ Най много злополуки въ горе й, събаря я на земята и линовъ, Ст. Куюмджиевъ и др.
Недоволни еж. Лутатъ се. Ди-ционално своеобразие.
ли на покойния.
света ставатъ въ Берлинъ. съ единъ -ножъ пререзва грък
Джазови певци: Ял. Донау
рятъ успокоение. И намиратъ
На прость езикъ, това ще
ж е н а и Г. Шйроковъ.
*
Презъ м. май, т. г. тамъ еж лаиа й. .Нещастната
Якробатиго въ преобразованията на дър рече: каквито и преобразовастанали не по-малко отъ 2.750 следъ кратки мжчения умира ченъ танцьоръ; Geo-Qeo, r p o Ецно
отделение
отъ
Русен
жавата съ убеждението, че са ния до се предприемал» въ
злополуки, при който загинали
Следъ тая кървава баня лу- тесни екцентрични танцьори:
мите преобразувания ще от- България, т е требва да бж ския апелативенъ еждъ днесъ, 33 души.
диятъ
Т. Илиевъ излиза на П. Н и к о л о в ъ и Н. Ялек22
т.
м.,
презъ
целия
день
раз
странятъ злинигв, отъ които датъ съобразни съ особености
I I Специалната съветска тър
стрвдагь. Направиха се опити, те на българския политически, гпежда комунистическото дело говска комисия е закупила ве двора, сЬда и твърде споко. сандровъ. Пъленъ ансамбловъ
правятъ се още. Но нема две стопенски и културенъ битъ. по разкритата конспирация въ че надъ 50 разни търговски енъ запалва цигаря. Въ това балетъ отъ 20 балерини и ори*
гиналенъджазъ оркестъръ отъ
"държави, на които новото ус
Я това още не изключва с. Дибичъ, шуменско.
Предъ ежда беха изправени парахода, съ общъ тонажъ време минавалъ единъ бли първокласни музиканти.
тройство да си приличатъ.
възможностьта отъ съображе
надъ 230.000 тона. Тия пара зъкъ неговъ роднина. Т. Или
Собствени декори и богать
Всеки народъ съобразно сво нието на днешното българско 8 души. Отъ техъ едина * е ходи ще подсилятъ съветското
оежденъ
да
изтърпи
едно
на
евъ го поканза да запушатъ гардеробъ.
и т е традиции—исторически.по- държавно устройство съ ха
търговско корабоплаване. За
Театъръ Одеонъ се устано
особенности на казание отъ 7 и пол. години; купени еж на много износни по една цигара и му казва:
литически и стопански условия рактерните
3-ма,
пр
2
год.
,затворъ,
2-ма
вява въ летния общ. театъръ
[
—си създаде особенъ държа- българския животъ.
, —Ела да запалимъ по една
цени.
за сезона въ Варна и щ е ' б ж 
Но това требва да направи по 1 год. и 2 ма се оправдаха,
венъ режимъ Яла ако има не
цигара» защото а з ъ вече зак- де най-приятното развлечение
Щ
Холиудските
филм
о
в
й
Сждътъ продължава да раз
що общо у всички, то е, че една власть, изходаща и опи
за курорта.
двигатепь на всички преобра- раща се на народа, подчерта глежда делото на Ат. Келямовъ, предприятия еж си създали лахъ оная!.
Тържествено откриване сеП. Г. бившъ държавенъ бирникъ, собствена полиция, наречена Убиецътъ надъ трупа на жена си
зования е народътъ, че опора ва Н. Мушановъ.
който е обвиненъ з а , злоупо «Холиудските хусари". Тази
зона на 29 ежбота т. м.
Поканениятъ роднина вед
требление на държавни суми филмова войска се състои отъ
и
ФрИМЦИи -Mill „Севилля'
700 конници и 40 офицера и нага ра'збира, че се е длучило
надъ 100,000 лева.
РЕНОМИРАНИЯ М А Г А З И Н Ъ
нгъщо
страшно въ тая кмща. намали чувствително цената на
има за задача да пази .реда
*
Въ е. Мадара отъ неколко въ случай на стачки, катастро Притичва се и надава трево електрическото
дълготрайно
дни работи една бригада тех фа и други евентуални безре га. Идватъ роднинитгь, близ- кждрене. Проверете.
киттъ и селскитгь власти. Ко
нически лица върху комаса дици.

\Ш-тп ш и » Шт прегледа
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Дребни вести

мтъ

Съобщава на почитаемите си клиенти, че се пре
мести на ул. „Цярь EopKicW № В (бив
шия магазипъ „Берлииъ*)
По случай преместването си пред
лага на извънредно н и с к и цени
с л е д н и т е , а р т и к у л и : ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ
ЦЕ, РИЗИ. ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ, ОБУЩА МЖЖКИ, ДАМСКИ
и ДЕТСКИ и в с и ч к и д р у г и г а л а н т а р и й н и
артикули
Съ почитание:

1—10

Ив. К и р о в ъ
1*0

КАНА

Г. Г. Кредиторите на обявеното въ ликвидация акцио
нерно дружество „ФЯБЪ" гр. Варна, се поканватъ, съгласно
чл. 210 отъ търговския законъ, да изтеглятъ вземанията си.
гр. Варна, 21 юний 1935 година.
1-2760-4
Отъ ликвидаторите
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пуска на баснословно ниски, незапомнени до сега ценя:
7 .
Дамски чорапи разни штЬтове
©Мжжки чорапи
8
»
мерсеризирани 16 л. Мжжки чорапи цветни
Дамски чорапи меланжъ
15 Мжжки чорапи шгЬтни мерсе
Дамски чорапи трижгълни
ризирани 2 чкфта 25 „
пети, багетъ ,Фако" 40 Мжжки полукорави яки
9 „
Дамски чорапи б*ли «нотни 8
Мжжки
кърпи
носни
6
„
Дамски румба килоти кьоперъ 22
Дамски килоти кьоперъ
25 Кърпи за лице хавлиени екстра 32 „
Дамски килоти румба—рае 25
Мжжки мрежени фланели „БжДамски комбинезони трико рае 50
дащность" .20 я

и всички други галаитерийнн и манифактурни стоки при
наново нямаяени цеьш. « е пронущайтг ?ез*з
е д и н е т в е н ъ в ъ града ни содчай!
.»—«яи

,

Ж1Е,ШШ i l l "
дневния въ България.
йепка реклама, дадена
Цельта си.

Ш)<Ш у Шшда аш|^^шкж№гяй^Ш1

защото е най-разпростра
нения провинциаленъ еже

въ „Варненски новини',
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XXV.

З а щ о угасна светлината?
Карлъ следъ разговора, който има съ баща
си, веднага замина за Парижъ.
Тамъ пакъ изминаха първите дни отъ прес
тояването му, безъ да успее да намери Габриела,
радостьта на сърдцето си.
Презъ единъ отъ последните дни. Гаспаръ му
извести* че единъ господинъ желае да му говори
за неквква важна работа и че той се наричвлъ
Лавалъ.
При всичко, че младия Карлъ не познаваше
ни единъ човекъ съ подобно име, обаче, пакъ
заповеда да влезе.
Веднага следъ това на прагътъ се появи по
ручика и езмъ се препоржча на Карла съ думите,
че иде съ една поржчка отъ страна на графа Вен
евнъ де Гренелъ.
— И ми носишъ некое известие отъ баща
ми графа ли, господине? попита Карлъ черноокия
и енвженъ Лавалъ» който се трудеше да се пока
же, колкото възможно по-любезенъ и по-вежливъ.
— Бгзъ съмнение, господинъ графе.
Натоваранъ-съмъ да ви съобща нещо пове
рително и което надевамъ се ще изслушате съ
спокойствие!
Чухъ, че търсите вдовицата на господина ка
питана.
Карлъ изгледа зачудено и въпросително този
чужденецъ.
... Вий идите, за да ми кажите где се измер
ва тя ли? се обърна той ожидателно и съ нетър
пение къмъ Лавала.
— Да. господинъ графе!
За щастливъ се считамъ, че мога да ви съ
обща това, отговори той.
Сполучихъ да намеря жилището на вдовица
та на господина капитана.
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Той се реши да приследва избегалата и да
я търси.
Щомъ Северинъ отвори вратата и Девилъ
замина.
— Тая змия! каза едноокия, като скърцаше
съ зжби и като си стискаше юмруците.
Тая предателка!
Достатъчно зная сега!
Шахъ!
Играе шахъ съ обожателите си.
Д се показва толкова невинна и тъй наивна!
Да, последна безсрамницо!
Доста добре те познавамъ.
Но това нема тоя пжть да ти простя, извади
го отъ главата си.
Пероке взе ламбата, която беше сложена на
една маса въ бюрото и излезе отъ тамъ.
Той мина презъ целъ редъ стаи.
Въ албастровия салонъ още гореше ламбата,
Люсиена не се намираше вече тамъ.
Види се, че тя се беше оттеглила въ бодуара
си отъ страхъ предъ бурята, която имаше да
избухне.
Нотариуса мислеше, че или требва да я
погуби, или требва да я доведе назадъ.
Защото, самата мисъль, че Люсиене би могла
да изпадне въ властьта на некой другь мжжъ,
докарваше Пероке до полуда.
Дко обаче Люсиена е избегала съ този Де
вилъ?
Яко еж се срещнали вънъ на улицата.
Яко се е подиграла Люсиена съ Пероке и се
е присъединила къмъ враговете му?
— Тогава ще я убия? каза Пероке като
скръцна съ зжби.
И сетне ще се свърши свичко.
Той избега отъ стаите, слезе по стълбата
долу и излезе отъ кжщата.
На улицата никой не се виждаше, нито Де
вилъ нито Люсиена.
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Една навременна нормировка в Варна

Какви въпроси разисква конференцията на ifiicTHTt директори

Доклади по стоцанското положение на страиага и върху политическото състояние въ областите
ЛокалигБ се разпред-Ьлятъ по категории. Нормировката на питиетата
София 25. От връзка съ кон
и ястията
ференцията на областниКомисарството по прехрана
Кебапчета се нормиратъ въ тгь директори, която се
за да се прикриятъ злоупотр1бл(|
София 25. Снощи следъ мача между България и
та въ Варна е издала заповед първостепенните и второсте откри вчера, м-ръ [на Вттния. Загуби надъ 300.000 лв
сь която разпределя на кате пенните локали по 2 лева, а ретнитп работи ген, Раш Югославия въ Александр. болница починалъ Любомиръ
Назанлъкъ 25. Мищ
Николовъ, сит на известния нашъ артистъ отъ На
гории всички локали, ресто трдто степенни по 1 левъ.
ко Атанасовь заяви:
лата
нощь е билъ one,
родния театъръ Владимиръ Николовъ, вече покоиникъ
ранти и сладкарници, а така
Шишчета въ първостепенни
— Въ конференцията ще и на артистката Султана
жаренъ магазинътъ щ
сжщо нормира напитките, яс те 5 лв. въ второстепенните
Николова.
въ с. Чш
тията. " закуските и др, които 4 лв., а третостепенните 3 лв. бждатъ направени доклади
, Смъртьта се дължи на прилизъ на кръвта въ мазъна. кооперацията
се продаватъ въ ГБХЪ.
отъ
областните
директори,
ково,
казанлъшко.
Канчето вино отъ два деци<
Любошфъ Николовъ приежтетвувалъ на футболния
Разпределението е както литра и шприца се продава въ които ще бждатъ изра мачъ Българиа-Югославня и заедно съ зсични останали
следва: Въ първа категория въ първостепенните локали по зени както положението на
влизатъ." Морското казино, Те 4 лева, въ второстепенните по страната, така и политичес зритеди изпадналъ въ пъленъ възторгъ и неописуема радость пог^ди бляскавата победа на България, манаръ и
расата при морските |бани, 3 лв. а въ третостепенните по
кото състояние въ всички опорочена отъ гърка реферъ.
Гроздъ, Кристалъ, Буфега при«2 лева.
монастиря св. Константинъ, ре- Супите въ ресторантите отъ области.
Преди единъ месецъ щ
Отъ многото викане кръвьта нахлула въ мозъка на
сторантъ Лилия и сладкарни първа категория се продаватъ
Освенъ тоя докладъ ди- Любомиръ Николовъ, той билъ отнесенъ въ Александровс- билъ начетенъ съ 25,000 лв
ците: „Македония", „Савоя", 5 лв. въ втора 4 лв. а въ тре ректоритгь ще докладватъ
отъ единъ финансовъ ревизор!
ската болница въ безсъзнание.
„Парижъ" и «Вардаръ*.
та 3 лева.
по административни въп
Въ втора категория влизатъ: Готвеното постно въ първа
Въпреки усилията налъкарите, не много следъ това и за да прикрие злоушри
лението си. подпалилъ мага
«Граниченъ кжгъ", „Ешмеде- категория 12 лв., втора 10 лв., роси и по службитгь на той почина.
персонала.
ме", «Морско око", «Чичо Ми- а трета 8 лева.
зина.
тю", .Булевардъ", „Венеция", 2 Готвеното съ месо въ първа
Следъ изслушване
на
Загубите възлизатъ на по!
„Новъ преславъ", „Зарокоста", категория се продава 14 лева, техните
доклади, отъ
вече
отъ 300,000 лв.
„Диана"» -Зеленка" и „Пиринъ" въ втора 12 лв., а въ трета отъ
м-вото ще бждатъ дадени
Всички останали локали, 8—10 лева.
сладкарници, млекарници и ба- Нормирани еж сжщо и всич директиви и насоки по
ничарници влизатъ въ трета ки луксозни напитки, ястия, службата на областнитгь
поради една глупава шега.
категория.
закуски, разхладителни питие дирекции.
поради
страхъ
отъ
война,
признава
открито
Кеиалъ
Ататюркъ
Лвмъ
25. Завчера нед-fcj
Цените на дансинга при мор та, сладкиши, ала минутъ и др.
ското казино еж съ 50 на сто
Нарушителите на горната
Анкара 25. Турската те миренъ договоръ до днесъ, 23 т. м. къмъ 2.30 часа сле
повишение.
заповедь ще се наказватъ найлеграфна агенция предаде чрезъ който Турция се съ полунощь при силенъ дъжд;
Вината се нормиратъ както строго съ глоба до 5000 лева.
на мпетнитп
вестници
и гръмотевици войчинътъ on
следва: въ първа категория 20 Контролата се възлага на ор
текста на
изявленията, гласи да остави Пролививтори
коненъ полкъ Иваш
тгь
невъоржжени
и
откри
лева литъра, въ втора 14, а въ ганите на комисарството.
направени
отъ
Кемалъ
Ата
(
Дражввъ, отъ Вършецъ.иойп
трета 10 лв. кгр.
Всички отъ поменатите за
тюркъ предъ една амери ти,
Бутилката бира навсЪкжде ведения се задължаватъ да поканска
журналистка.
Проливите разделятъ тери билъ часовой при ломски
се продава 9 лева, регала 4.20 ставятъ заповедьта на видно
— Опасностьта отъ вой торията иа Турция на две час онржженъ затворъ, застреля
лв. а халбата &50 лева.
место.
на, заявява
Кемалъ Ата
съ единъ иупшумъ въ щ
тюркъ, не тргьбва да се ти. Следователно, укрепяване
дить
другаря си Стоиця Ai
ОБЩИНСКО КУРОРТНО СТОПАНСТВО — ВАРНА
то
на
този
морски
пжть
е
из
търси въ близкото бгкдаще,
вънредно важно за отбраната геловъ, отъ бълосяатннено,!
а въ самото настояще.
Ржноводвтеяятъ иа иъном на Турция.
Тоя морски пжть, който е
народи, като не се замиелятъ
твърде
важенъ фантеръ въ
върху
голъмата
опасность
№ 915
международните
отношения,
отъ войнг, ставатъ неволно
Обявява се на интересующигв се. че на 3 VII т. гне
може
да
бжде
оставенъ
проводници на бждащите на
о т ъ 9 часа, в ъ тържнато зала на Варненската град
София
25.
ha
ул.
„Хайна произвола на който и да
падатели.
ска община, щ е се произведе спазаряване за отдаване
Положението въ Европа било дързънъ цападатель.
подъ наемъ бюфета при Курортния пристанъ надъ дукъ Вълко' живгьелъ на
Въпрпки предупреждент
По тия съображения Тур та, той продължилъ да i
Северните бани, по доброволно съгласие, за време едно съ жена си 21 го- днесъ е много по-лошо, от
о т ъ сключване на договора до 31 октомврий 1936 г. дишниятъ Първанъ Алек- колкото преди ньколко ме ция е принудена да укрепя доближава, безъ да се обаж
Проливите, за да попречи да кой е. Войникътъ дал
Приблизителна стойность на наема за целия сиевъ, отъ с. 1 одечъ, софий сеца.
ско,
да
преминатъ презъ гЬхъ единъ вистрелъ и го пои
Въ
връзка
съ
въпроса
за
наеменъ периодъ 40,000 лева.
Тази сутринь къмъ 8 укрепяването на Проливи евентуалните смутнтели на лилъ мъртавъ на земята,
За правоучастие залогъ 10 на сто в ъ банково
часа той сложилъ край те, той заяви:
мира.
удостоверение.
на
живота
си,
като
се
Всички разноски: публикация, гербъ, данъци и
— Свгьтовното положе
на общия съюзъ на земл
самообесилъ.
пр. »сж за сметка на наемателя.
ние, v еъщо и редица дру
дп>лскитп> кооперации е cei
Оставилъ е писма, отъ кои
Поемните условия се виждатъ в ъ общината.
канъ на заседание
то се вижда, че посегналъ на ги условия еж се измени с т р е л к о в и с т р е л б и в
гр. Варна, 25 VI 935 год.
г р а д ъ Р у с е . Прог
живота си поради безработица ли значително отъ под
София 25. Заседания/т
рамата.
писването на Лозанския
и мизерия.
на
управителния съвет
Отъ 30 юний до 3 юлий т.
на
общия
съюзъ на земле
г. вкл. въ гр. Русе ще се състоятъ междубалкански състе дгьлскитгъ кооперации с
зателни стрелби при участието откриватъ утре.
на представители отъ Бълга
Въ заседанията ще бжл
Библиотека „Варненски новини"
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рия, Гърция, Румъния, Сърбия
разгледанъ
проектобюджет!
и Турция. За цельта е израбо
тена специална програма. На както и стопанското положе
Той на вевкжде изглеждаше съ единственото
Те отдавна се 6fexa изгубили.
30 юний, неделя ще се про^ ние въ връска съ стопаней
си око.
Пероке продължи пжтя си на десно.
изведатънародни стрелкови със та политика на правителс
Внезапно той съзре, на една маса задъ коло
Той беше заслепенъ отъ яростьта си и се
тезания за членовете на Б. Л. вото Съвета ще определи
ните, госпожа Бери, Люсиена, Днтоанета и Фанблъскаше о минувачите изъ улицата, които ужас
О. по на 50 асфалгови гжлъшона, които весело се разговаряха помежду си.
но го псуваха.
би въ 5 серии по 10. Друже датата на конгреса, който ш
Въ тоя моментъ и Антоанета съгледа нотариу
И тука той не намери Девила.
ството, което ще излжчи пър се състои презъ октомврий.
са и побутна Люсиена, като внезапно се изсме съ
Сетне той се отправи къмъ другата страна
венеца
получава ЛДарската ку
гласъ.
на булеварда.
па",
Веднага следъ това общъ и силенъ подиграТамъ беше толкова пълно съ хора, щото бйЛовната организация е из
вателенъ
смЪхъ екна около цялата маса, когато
ше невъзможно чов-вкъ да намери никого, когото
действувала за всички желзю- при м-ра на войната по въпрос;
ревнивия
Пероке
се
приближи.
за отнетитЪ права.
съ голЪма бързина дири.
щи и гости, начиная отъ 28
По
вече
отъ
всички
други
се
смееше
Люсиена.
София,
2о. тази" сутринь гр
юний
до
6
юлий
т.
t.
да
Се
Едноокия нотариусъ беше ядосанъ и постоян
— Пакъ те търси! квза Антоанета.
издадатъ билети до Русе безъ па Техници ее явиха въ "
но кълнеше.
— Пероке1
ВСБК.&КВИ уверения и формал чеството си на делегация преи
Внезапно друга мисълъ му дойде на ума!
Какви еж тия истории, които правишъ, каза
ности отъ всички ж. п. гари м-ра на войната ген. Цанеч
Той бърже влезе въ една кола.
госпожа Бери, смЪящъ се.
въ царството. Русенското лов и му изложиха исканията i
— Въ салона на госпожа Бери, извика той
Та никакъ не можешъ ли да бждешъ безъ
но дво ще снабдява на връ българските техници* въ въг
Люсиена!
на колвра и колата тръгна.
щане всички съ удостовере ка съ отнетите права на т«
Пероке предчувстваше, че Девилъ и Люсиена
Нито £ъмъ помислювала, че ти можешъ да
ние, че еж посетили стрелби ниците, завършили специал»
ще еж отишли въ салона.
бждещъ толкова яростенъ!
те школи въ Варна.
те и конгреса.
Той искаше тамо да ги издебне.
"Какво направи съ господинъ Девила?
Сформиралиятъ се въ слу
ЗА РЕКЛАМА!А се сждМ
—• Кога ще стане дуела Хиларъ?
Следъ кратко време, колата се спре предъ
чая общограждански комитетъ резултата mm — реклами?®
Ний сами ще дойдемъ на тая хубава коме
осветления agiorno входъ, който водеше въ сало
— Русе, ще се грижи за удоб' те само въ „ Варненски но&
дия, извика Люсиена, засмено.
ните на госпожа Бери.
ното разквартируване на лов ни", защото се чете най-мл
Не щешъ ли да седнешъ?
Нотариуса заплати на коларя и слезе отъ ко
цигЬ и гостите, урежда се спе го отъ всички прованциаМ
— Госпожа Бери остави на страна шегата,
лата, следъ като единъ отъ слугите на салоните,
L
циална индустривлна изложба вестници,
отговори Пероке.
отвори вратата.
по Дунава, ще се уреждатъ из
Азъ съмъ ревнивъ!
лети, забави и пр.
парахода възлизатъ на око*
— Госпожица Люсиена тука ли е? попита но
Не мога да търпя такъвъ таенъ посетитель!
Независимо отъ това ще се 100 лева. Презъ време на *'5
тариуса Пероке.
Този госнодинъ Девилъ не може никакъ да
уредятъ и две екскурзии до скурзията Ромънското пра '
— Не знамъ, господинъ нотариусъ.
хе бжде опасенъ! каза Фаншона.
Букурещъ, отъ които една на телство урежда национали
— Дойди тука, Пероке.
Още не съмъ билъ горе въ салоните, отгово
',
1 юлий, а другата на 6 юлий, ловна изложба.
Чукнй се съ насъ!
ри слугата.
Всички, които ще замине'г
т. е. следъ приключване на
И остави на страна глупостите!
Пероке отърча къмъ салона.
конгреса. Екскурзиантите ще за Букурещъ ще се запиш»
Съблече си мантията и си свали шапката и
— За това азъ имамъ причина, госпожа Бери.
отидатъ безъ всекакви пас въ Русенското ловно д-во,№
веднага следъ това влезе въ осветлената agiorno
— Ела тука Хилоръ.
портни формалности, като се то ще имъ се съобщатъ пор
Нема вече да дохожда никакъвъ таенъ посе
зала.
.
снабдятъ само съ една лична робности и ще се снабдя'
титель. квза Люсиена смеящецъ се и Пероке най
j
Скоро щеше да се реши дали ще излезе
карта, за което ще носятъ са съ:, карти.
сетне се съгласи да чукне чашата си съ ония на
-Всички пжтуватъ съ 75 ^
мо по едно портретче:
пжтни. .
вЪрно подозрението му.
веселите сестри,
|те разноски, заедно съ тия затСТскнамаление по БДЖ.
Червенъ като огънь, раздразненъ като дивъ
зверъ и наместващъ очилата си — така се появи
Пероке въ залата.

Първата щ я вз б м щ ш спортъ т worn

Установено е вече, че и,
зинътъ е билъ опожавенъ ш

Свършилъ е въ Греиобълъ поЗфинансовит! и правни науки.
Той е първата жертва, която българския спортъ дава поради
радость за една хубава бъдгерска победа.
ТУРЦИЯ УКРЕВДВА
ПР0ЛИВИГБ

Обявление

Главния секретарь на Вжтм-ство Попстефановъ
казва:
- — Вчера оОластнитВ ди
ректори почнаха съ докледитЪ
по стопанското положение въ
областни ИЙЪ. По доклзднть
имъ ставатъ кратки разисквания
Тази сутринь конференцията про
дължи работата си.

(I

йнгеловъ вшалъ nacei
шегува съ другари си, намети
шинела презъ глава и ш
налъ да се приближава щ
часовоя.

Щшт.ют mm

Междубалкански

1-277-1

отъ стопанството

ав ТЕ

