Година XXlV-та — брой 3960

Гр. Варна 23 юний 1935 година

Преди 5 0 години

ПОАНКАРЕ. Нация, която, подъ предлогъ
да заклейми войната, се преструва, че се
срамува отъ доблестите, които войната е
проявила въ нея; нация, която се отказва отъ
най-великите часове на своя животъ; нация
която се черви за това, че се е борила за
освобождението си — такава нация сама на
кърнява своето достойнство и нресушава из
ворите на моралната сила.

8 априлъ, 1886 година
ЦАРИГРАДЪ. — Узнава се отъ частенъ източникъ, че ве
й к и * сиди № наредили до тукашнигв си посланици да сондирать Високата порта дали Турция би се съгласила на единъ
коипромисъ съ Гърция, при условие да направи на Гърция из
вестни териториални отстжпки.
Турското правителство, до чолкото се простнратъ сведения
та е резервирало отговора си за следь н-Ьколко дни.
ЦАРИГРАДЪ. — Отъ островъ Критъ пристигатъ сведения,
сооредъ която агитациите на платенит* отъ Гърция орждия
се засилвали все повече.
Усилията на агитаторите били насочени населението на Критъ
да поиска да се присъедини къмъ Гърция, или най-малкото
да обяви независимостьта му и следъ като това положение — ш и д т и д и г
биде признато отъ великигв сили и Турция — да се присъе
дини къмъ Гърция, при примера на Източна Румелия.
Основанъ 1 9 1 2 г.

Бъпградъ 23. Д ръ Маченъ,
иойто и вчера презъ цълия
день бь въ Бъяградъ, напра
ви следните изявления предъ
представителите на чуждия
печатъ:
— Па покана отъ страна
на князъ наньсшжа Павелъ,
дийдохъ въ Бълградъ, кждвто намерихъ сьрдеченъ пркем
ианто отъ страна на насе
лението, таиа и отъ прияте
лят* и сътрудниците си, отъ
които съмъ много дозолвнъ.
Въ моитгъ разговори, ко
ито имахъ съ княза-намгьстникъ Павелъ и съ ген.
Пера Живкозичъ,
азъ от
крито и искрено
изложих
своето мнение
по това
какъ тргьбва да се създаде
една нова атмосфера и ед
но ново положение,
при
които ще може да се решатъ, и то
окончателно
да се решатъ, нашиттъ вж
трешни въпроси, на първо
мгъсто хърватския въпросъ.
Разговорите съ моите сръб
ски приятели показватъ, че
нащето годемо дело за взаим
но сближение и тесно сътруд
ничество еж на добъръ пжть.
*

Белградъ 23. Съвещанията
на князъ Павелъ съ полити
ческите личности ще продължатъ и днесъ.
До снощи всички изгледи
сочеха, че ще бжде образуванъ кабинетъ начело съ д-ръ
Миланъ Стоядиновичъ.
Единъ отъ главните въпро
си, които се разискватъ по
настоящемъ е и този за из
бирателния законъ, по който
ще бждатъ произведени но
вите законодателни избори.
Решено е вече окончател
но, но вит п> избори да
бхдатъ произведени
презъ
есень и по единъ съвършено
новъ избирателенъ
законъ.
По този начинъ отъ зло
получния опитъ на Йевтачъ съ майската
пародия
на избори не ще остане
нищо.
*

Белградъ 23.
Тукашните
политически
сргьди допу
щатъ, че дори и днесъ не
деля не ще има мандатъор
за образуване на новия ка
бинетъ,
Като най-вероятна се со
чи една отъ следните
две
комбинации:
— Или кабинетъ Стояди
новичъ, съ щастието
на
Норошецъ, Спахо и Аца
Станоевичъ
Изд кабинетъ ген. Пера
Живнсвичъ, сь участието на
приятелите на Мачеиъ,
Работи се повече за осъ
ществяването
на втората
комбинация и за изглаждане
на всички неразрешени още
въпроса между ген. Пера ЖЙЗ
нозичъ и Маченъ.

Въ случай
че се със
тави кабинетъ
Стояди
новичъ, CMwma се, че м-р
на външиитгъ
работи
Ще стане
досегашниятъ
помощникъ м ръ на вън-

ВАРНЕНСКИ

*

— Гл.-редакторъ: В. Юруковъ

Телефони: 121, 256, 457 \— Дневна служба: тел 121

Никой не е по-старъ отъ този, който за
вижда на младостьта.
Мусолини.
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Щ е п р о д ъ л ж а т ъ1 р а б о т и г Ь по създаването на нацконгпммтЪ паркове в ъ Мадара н Преспавъ. По главммтЪ работи,
к о и т о предстоят », да б ж д а т ъ и з в ъ р ш е н и . По-важннгЬ старкннм н а х о д к и , р а з к р и т и д о сега. Първото б ъ п г а р с к о капище. П р а б ъ л г а р с к и я т ъ н е к р о п о п ъ . Значението на «зееиавсматга старинна «майлена к е р а м и к а — един
ствена в ъ свата. О ч а к в а т ъ се и з в ъ н р е д н о ценни резултати о т ъ тазмгодмшнитЪ р а з к о п к и .
София 23 Въ връзка съ пре „Кирика", гдето се очаква
При с. Брезово, пловдивско телство за високата степень
ценни ще бжде разкопана така на на развитие на българското
дстоящите разкопки на исто да бждатъ открити
рическите паметници и цен старини отъ 1-вото бъл
речената „Червена могила", изкусгво през Симеоново време.
ности, началникътъ на култур* гарско царство.
Сега основно
сепроуч
Ще бждатъ
направени въ която неотдавна бе откри
ното отделение при М-вото на
просветата Дтанасъ
Илиевъ разкопки въ широкъ размеръ та гробницата на единъ зна- ва Мадарскиятъ
релефъ
около прабългарската кула, тетъ тракийски войнъ, съ бо и надписитп> по него.
заяви:
— Презъ настоящия летенъ
сезонъ ще продължатъ разко
пките на старинните българ
ски столици. Щ е бждатъ заздравени откритите до сега
старини и ще продължатъ ра
ботите по създаването на на
ционалните паркове около ГБХ.
Въ Мадара ще бжде извър
шено почистване, закрепване
на крепостьта надъ Мадарско
то плато.

Ще продължатъ и раз
копките въ
местностьта

храма при първото българ.
ско капище. Въ Плиска ще
бждатъ издирени и разко
пани и други старинни по
стройки, между които и
единъ стариненъ християн
ска храмъ.
Малкиятъ
дворецъ ще
бжде разкритъ и ще се vcтанови връзката му съ Голгъмия дворецъ.
Сжщо така ще бжде издиренъ и разкопанъ
пра
българския некрополъ (гро
баща).

АВТОМОБИЛНАТА МРЕЖА У НАСЪ
Заседанията на съвета по автомобилнитгь съобщения от
крити. Тия дни мрежата ще бжде окончателно приета
София 23. Вчера бе свиканъ на първото си заседа
ние. съветътъ- за автомобил
ните съобщения при ОД-вото
на железниците, предвиденъ
по наредбата за автоиобилнисъобщения.
Съаетътъ бе откритъ съ
речь отъ м-ра на железници
те Кожухаровъ, въ която той
изтъкна задачите на помена
тия законъ и даде преноржки
по всички големи въпроси,
като моторизиране на страна
та, разширение ва автомобил
ните съобщения въ страната,
съгласуване на сухопжтния
трафикъ насъ и пр.

Следъ това съветътъ
започна
да
разглежда
изработения
проекъ за
общата мрежа на авто
мобилнитгь съобщения у

насъ, изготвенъ отъ от
дгьла за
автомобилни
те
съобщения.
Заседанията па съвета,съ
същия дчезень рвдь, ще про
дължатъ до 25 т. н. Сл«дъ
като приетата втъ егввта
автомобилна мрежа бжде удобрена и отъ мра на желез
ниците, тя веднага ще бжде
обнародвана въ „Държавзнъ
вестнииъ".

гати дарове.
Досегашните разкопки въ
Мадара и около Преславъ еж
дали блестящи резултати. Крж
глата църква въ Преславъ
представлява огроменъ интересъ за всички визаатрлоза
Обогатихме се, освенъ това
съ хиляди отломъци отъ пре
славската емайлова керамик?,
която е единствена въ света
и която е достатъчно доказа

-т-
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упражнение
Берлинъ 22. М-вото на
финансиитп> обнародва ре
зултата
отъ
току-що
приключеното
бюджетно
упражнение.

Огъ обнародваните сведеления се вижда, че отъ 1
Тия параходи ще могатъ априлъ, 1934 година до 31
да товарятъ наведнъжъ гиаатъ, 1935 г. дефицитътъ
въ София
е възлъзълъ на 414 милиона
Атина 23. Кимонъ Да- най-много до 3,000''души, марки (равни на около 13
амантопулосъ,
досега- така щото ще има нуж милиарда и 870 милиона лева)
шенъ гръцки пълн. м-ръ да да се направятъ найКато се п р и б а в и
въ Тирана, е
назначенъ малко 16 отдгьлни рейса. тоя дефицитъ къмъ досе
Изселницитгь ще бждатъ
за пълн. м-ръ въ София,
общиятъ
дефи
настанени
въ Турска Тра гашния,
на мгьстото на отзова
цитъ на държавата
се
кия и Мала Азия,
ния такъвъ Коласъ
покачва на 2 милиарда и
'e 464 милиона
марки (рав
шнитп» работи Пуричъ.1 'аеделникъ.
ни на около 82 милиарда
При единъ
кабинетъ
Князъ Павелъ ще се обър. лева).
ген. Пера Живковтъ
за
не най-напредъ къмъ Йевтичъ
М'ръ външнитгь работи
се сочи дръ
Сточди и ако той не успее, ще на
товари д-ръ Стоядиновичъ.
новичъ.
започва редовни обучения
*
*
Загребъ
23.
ВсргьдъопоНастоятелството
на конната
Б Ь л г р а д ъ 23. К н я з ъ н а м Ь о т н и к ъ т ъ П а в е л ъ п р о зиционнитгь сргьди владгъе юнашка чета поканва всички,
д-ължи и в ч е р а
презъ
на конния спортъ
вслед любители
ц ^ л и я д е н ь с ъ в е щ а н и я  голгъмъ оптимизъмъ,
отъ гр. Варна и околията,
та ой.
ствие на полученитгъ отъ които желаятъ да се запишатъ
Гой при© Н и к о л а У з у - Бгьлградъ сведения за свиж за редовни членове на конна
н о в и ч ъ , в о д а ч ъ на ю г о между
князъ та юнашки чета и да взематъ
с л а в я н с к а т а н а р о д н а данията
участие въ започващитъ- езп а р т и я , Д а в и д о в и ч ъ , в о Павелъ и д-ръ Мачекъ.
д а ч ъ н а с р ъ б о к и т ъ де
дитни обучения, да подадатъ
м о к р а т и и др.
Потвърждава со, че Мачонъ заявленията си до канцеларията
Продължителните
и
м н о г о б р о й н и с ъ в е щ а  е получил ь уверения за об находаща се на ул. „Македон
н и я н а к н я з П а в е л ъ п р а - разуване го на едно унвьрвно ска, № 98 телефонъ 124, при
гаятъ м н о г о д о б р о в п е  правителктво, което ще се секретарь касиера на конната
чатление.
юнашка чета — Д ръ Янакиевъ
Лицето, което ще състави стреми да осигури сьтруд Днгелъ — упревитель на Дър
новия кабинетъ, пе ще бжде нтчвптвого между всични на жавната Ветеринарна лечебни
ца въ гр. Варна.
определено по-рано отъ ne родни сили въ държавата.

Новъ гръцки п ж и-ръ

Всички тия ценни досегаш
ни находим ии дазатъ осно
вание да очакваме не по мал
ка ценни резултати отъ тазнгодишнитъ разкопки, които
ще Оддать извършени презъ
настоящия летен ь сезонъ, съ
поизщьта на т удоаац«.

Снощниятъ слухъ. Ожесточенитгь нападки срещу него
послед
Атина 23. Изявленията на дилисъ ще тегли
м-ра на войната ген. Ионди- ствията отъ своитп> изяв
предизвикаха
лисъ по възвръщането на мо ления, които
ожесто
да^хията предизвикаха силно толкова голгьмо
негодувание отъ страна на чение и ще си ' подаде ос
тавката, за да може сво
републиканските среди.
своитгъ
Въ връзка съ това срещу бодно да брани
ен. Кондилисъ се отправятъ убеждения.
Дори снощи се пусна въ
ожесточени нападки, повечето
отъ които еж отъ лично ес Атина слухъ, че ген. Кондилисъвече си е подал оставката.
тество.
Въ политическите
сргь
ди се емгьта, че ген. Кон-

50.000
ПКО Ш
струпани въ Кюстенджа. Изпратени презъ последното бюджетно
7 турски параходи.
Цариградъ 23. Съобщаватъ
отъ Кюстендша, че тамъ еж
струпани около 50,000 души
турски изселници отъ Ромъния
Вчера отъ Цариградъ зами
наха седемь турски парахода
за Кюстенджа, за да пренесътъ въ Турция тия изселници.

Ндмтренъ е и единъ
оригиналенъ оловенъ пе
чатъ на български
архиепископъ.

№ша м ш а ша

Ишатво
шщж ш Ш
поискано отъ ген. Радевъ за пжтуващигЬ театри

София 23. М-рътъ на про
светата ген. Радевъ е направилъ постжпки предъ м-ра на
железниците Т. Кожухаровъ
да разреши безплатно пжтуване
по Б Д Ж на разнит-fe театрални
трупи, а за отделните артисти
— по 75 на сто намаление.
Въ доклада си той изтъква
като мотивъ голямата роля,
която театрите, особенио пжтуващит"Б такива, играятъ за
културното издигане на народа.

Четете ущ „Езда. ЙОН'

деца вь пострадалите отъ гралушкитЪ селища.
Плп>венъ 23. Предвадъ на
незапомнените
опустоши
телни градушки въ Северна
България, директорътъ на
плевенската
область Ионовъ е разпоредилъ въ вегька градска а селска общи
на отъ областьта да се об
разува веднага по единъ комитетъ за обществено под
помагане, съ задача изхран
ване на гладуващитп
деца
въ пострадалите
отъ гра
душките градове и села.
Освенъ другите източчици за парични
средства,
всички държавни и общин
ски чиновници ще внесътъ
по 5 на сто отъ месечната
си заплата.
Апелира се къмъ всички
да п^дкрепятъ
комитети
те, за да може да се даде
бърза помощь на бедствуващето население.

•—ако турнирътъ за Балканкупъ се
разтури
София 23. Снощи следъ за
седанието на комитета на Бал
канкупъ, делегатът^ на Югославянския футболенъ съюзъ
д-ръ Яндреевичъ направи след
ните изявления предъ печата:
— Яко комитета на Балкан
купъ реши състезанията за ку
пата идната година да се състоятъ въ Букурешъ, ний напу
щаме състезанията -за Балкан
ската купа.
Идната година турнирътъ
требва да се състои въ Бел
градъ. Това е логическиятъ
редъ на състезанията за купа
та.
Ако състезанията за Балкан
ската купа бждатъ преустано
вени по една или друга при*
чина, ний сме вече готови съ
организацията на другъ единъ
турниръ — тоя за Славянската
купа. Въ него ще участвуватъ
България, Югославия, Чехосло
вакия и Полша.

- снабдени съ филтръ за обезвредяване тютюна — търсете ги въ
ггенция .Стрела* —Варна.
1—0

Ш ИМАМ
Една силно прочувствена
д р а м а изъ ж и в о т а на
ашантюрнотит-Ь

ГиЛШП [РЮ
Въ главните роли:

Опенсертз

Т р а о и , Еленъ» Туелверти, Алнсгъ Фзй и др.
Само една жена може да разкаже
тази тжжна история.
Само единъ мхжъ може да преживее го
лямата трагедия.

О т ъ утре» грандиозна

Стр. 2
ПИСМА ОТЪ СОФИЯ

ДОБРОТО СТАРО ВРЕНЕ

Носталгия по миналото. Въ години на обществени и социални.
бедствия. Силнитгь и мжжествени водачи. Възвръщането къмъ
миналото. Лингье нашето поколгьние... На какво се дължи съвременниятъ повратъ къмъ миналото? Потайнитп, замисли и ис
торическата сждба на българския народъ. Защо не трпбва да
подражаваме на миналото. Нлкогашнато конституционна криза
Прокламацията на князъ Батембергъ.
(Специална кореспонденция на в. .Варненски новини")
Въ години на обществени посочи на разочарованите отъ
изпитания и социални бедствия, придобитата свобода, красота.
когато доверието и сигурно- та, и обаянието на българско
стьта еж разколебани, народи то минало.
т е обръщатъ погледъ назадъ
Това възвръщане къмъ ми
и образътъ на миналото об налото или както въ литера
себва душите имъ Тази нве- турата се казва — бътството
талгия къмъ доброто ствро на писателите отъ съвременвреме е известна въ литера ностьта, следъ постигналите
турата подъ името романти- ни разочарования, е едно твър
зъмъ. ft тъй като всички на де характерно явление и за на
роди еж бивали изправяни шето време. Както никога до
предъ социални обществени сега въ България се издава до
бедствия, възвръщането къмъ ри специална историческа биб
миналото е едно явление, поч лиотека, кждето видни писате
ти постоянно въ историята.
ли, между техъ и много мла
Следъ освобождението на ди (К. Н. Петкановъ, Д. КараБългария интелигенция и на петровъ, В.Каратеодоровъ идр
родъ се хвърлиха въ интен възсъздаватъ съ ентусиазъмъ
зивна творческа работа: треб образи и събития отъ добро
ваше да се започне всичко то старо време.
отъ начало, предстоеше да се
Обяснение/о на този фактъ
изградятъ устоите на новата е само едно: съвременостьта
българска държава, налагаше ни обедня отъ къмъ идеали,
се да бждатъ създадени пър които беха погребани съ не
вите държавни и обществени щастните освободителни вой
институти, да се обезпечи си ни, сжщо така - и съ неспо
гурностьта на народа и нор лучливите опити на политичес
малното развитие на държа ките реформаторски движе
вата.
ния, отъ земледвлекото до ко.
Дейците отъ това време — мунистическото.
политически, културни и сто
Възвръщането къмъ мина
пански —• пожертвуваха много лото има своите добри и ло
енергия и ентусиазъмъ, които ши страни. Съ приобщаването
включиха въ сградата на съ ни къмъ неговит* идеали, ние,
временна България. Въ тази естествено, ще се углъбимъ въ
градивна работа суровата бъл потайните замисли и въ исто
гарска действителность пречу рическата сждба на българ
пи много воли и характери ския народъ. Но ще се напра
Но силните и мжжествени во ви голяма грешка, ако под
дачи останаха до край на ражаваме на миналото: всека
поста си.
съвременность, съ огледъ на
Първите лЪстовиаи на този характерните стопански, поли
повратъ къмъ миналото беха тически и др особености, има
поетите. Разочаровани отъ на и своите временни и настрое
халосъ проиграните усилия и ния и задачи ( които требва да
особенно — отъ твърде мрач бждатъ отстранени, за да ос
ната тогавашна българска об тане непокътнатъ българския
ществена, културна и стопан духъ, които единствено въ го
ска действителность, ffe потъ дини на политическо духов
наха въ евнката на миналото. но безвремие требва да въз
Захари Стояновъ и Стоянъ красимъ въ душите си.
Но нека да не отиваме
Звимовъ написаха своите спо
мени за революционните бор много далечъ!
би на миналото, въ които въз
Известно е, че презъ 1881
величиха Ботйовъ, Левски, Ка- година, съ смената на каби
равеловъ и др.
нета на Петко Каравеловъ и
Иванъ Вазовъ написа свее- заместването му отъ временото знаменито стихотворение — то правителство на генералъ
.Линее нашето поколение". Ернордъ, тогавашното Второ
Все по това време той писа и Обикновено народно събрание
своите исторически поеми,ко биде разтурено и Князъ Ба
ито нарече «Епопея на забра тембергъ, съ прокламация към
вените*. Въ единъ свой раз- българския народъ, оповести,
казъ Иванъ Вазовъ се оплак че поверява Короната и еждваше, че българската действи бата на България въ ржцегЬ
телность е бедна отъ къмъ ге на Великото Народно събра
рой, за това, Кардашевъ, един ние. Последното се състоя на
отъ героите му, следъ безус 14 септемврий сжщата година,
пешния ловъ на теми, изрече когато Търновската конститу
съ голЪма горчивина своята ция б е изменена. Тези бурни
тжга отъ виденото.
години отъ близкото минало
Така Иванъ Вазовъ написа на България еж известни подъ
своите .Легенди за Царевецъ" името .пълномощията*.
въ които възвеличи български
Да се припомнятъ страници
т е царе, сжщо така и някол отъ това минало и да се коп
ко хубави исторически повести нее за възвръщането на тези
и романи, въ които съ чувства бурни години, при днешното
на нескриванъ
ентусиазъмъ положение на България е по-
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^ В е т е р и н а р н и т е власти въ
Пловдивъ констатирали, че въ
едно стопанство край града
отъ общо 35 млечни крави,
20 бйли"заразени отъ тубер
кулоза. ^следствие на "това,
всички заразени крави били
избити.
Ц Напоследъкъ големъ брой
български зидари заминвватъ
презъ Бургазъ за Персия, где
то намиратъ работа и добри
надници.
Щ Френската фирма Берже
е запазила единъ периметъръ
отъ 1,000 декара надъ с. Фердинандово, пловдивско и презъ
идния месецъ ще започне ек
сплоатацията на тамкашните
хромови залежи.
Щ Трите найтолеми печал
би — отъ по 100,000 лева —
на казанлъшката гарнизонна
лотария се паднали на трима
войници отъ 3-тв инженерна
дружи <а въ Шуменъ.
13 Органите на акцизната
власть въ Пловдивъ съставили
актъ на единъ търговецъ, заг
дето продавалъ оцетъ съ крепность по-малка отъ минимал
ната такава, определена отъ
закона.
Щ Обявенъ е търгъ за д о с
тавката на хладилна инстала
ция за халите въ гр. Ловечъ.
Инсталацията ще струва 1 милионъ 500 хиляди лева.
Щ Въ скоро време ще за
почне строежътъ на специал
ните панаирни палати въ Плов
дивъ, за нуждите на нацио
налния мостренъ панаиръ. За
цельта ще бжде отпуснато ед
но место отъ 100 декара. За
строежа ще еж необходими 8
милиона лева, които ще бж
датъ набавени чрезъ заемъ.

НАУЧНО И З А Б А В Н и ^ J ^ o u J
Масло съ> хромъ
Птицата peiw
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Неотдавна въ Лондонъ, на
игрището Риджентъ паркъ, се
състоя единъ футболенъ мачъ.
Многохилядната публика би
ла твърде недоволна отъ ре
фера, тъй като свирелъ гдето
требва и гдето не. Свирелъ
едно следъ друго, безъ дори да
има никакъвъ фаулъ, хяндзъ
или каквото и да било друго
нарушение.
До известно време двата ти
ма били послушни и се под
чинявали на рефера, но найпосле изгубили търпение. Сж
що така и публиката се раз
бунтувала и настанала невъ
образима бъркотия.
Горкиятъ реферъ се оправ
далъ съ това, че съвсемъ не е
свирелъ безъ нужда. И самиятъ той се чудгьлъ, тъй
като виждалъ, че много отъ
изсвирванията не се дължела
на него.
Тъкмо въ разгара на раз
правията се чуло ново изсвир
ване. Втурнали се къмъ дър
вото, на самата тъч-линия, отъ
което изхождало изсвирването
и мистерията била разгадана.
Злодеецътъ билъ една птица,
която имитирала по единъ чу
десно успешенъ начинъ сви
ренето на рефера.

Вследствие на високата тем ва по следния начинъ:
—Размесва маслото съедин
пературв, която се развива въ
цилиндрите на моторите съ разтворъ отъ некакви сьеди.
вжтрешно горене, буталата и нения на хромъ и калай и сд
цилиндрите въ скоро време се това масло смазва цилиндра
и буталото. Презъ време не
окисляватъ
Единственото средство да се работата на мотора, непрес
избегне това окисляване е да танно стените на цилиндра и
се покриятъ стените на цилин на буталото се покриввтъ отъ
дрите и на буталата съ единъ единъ тънъкъ слой хромъ и
извънредно тънъкъ слой отъ калай и окисляването не мо«
же да настжпи.
метала хромъ.
Направените вече опити с«
Това съ цилиндрите не мо
дали
отлични резултати. Единъ
же да се оежществи, тъй като
тънкиятъ слой въ кратко вре автомобилъ, смазванъ по то
ме се изтърква и окисляването зи начинъ, следъ като измипакъ настжпва.
. налъ повече отъ 350,000 килоСега единъ техникъ е намъ- метра, не показвалъ никакво
рилъ способъ да превъзмогне окисляване на цилиндрите и
и тази мжчнотия. Той прстжп-i »на буталата.

Противопввдарии бшмйш

Пожарната команда въ Па- създаденото отъ избухването
рижъ неотдавна е направилаАвъздушно течение^^изтласква
1 й
пламъците
извънредно успешни опити съ съ
~ голема
•*""" "сила
" " " "-*—-"""
- ••
изгасява
огъня.
Въ
сжщото
специални противопожарни бо
мби, за борба противъ прочу това време противопожарният*
тите вече запалителни бомби првхъ се настила на тънъкъ
слой върху площьта на пожа
на авиациата.
Противопожарните бомби те- ра и щомъ дойде въ съприко
жатъ отъ 3 до 5 кгр. Метали сновение съ нагрети предмети,
ческата имъ обвивка е извън разлага се и произвежда въгредно тънка, така щото при лероденъ двуокисъ, който не
избухването на бомбата не мо позволява никакво горене.
Противопожарните бомби
же на причини никакви пов
могатъ
да се хвърлятъ съ спе
реди.
Вжтрешностьта на бомбата циаленъ апаратъ, а освенъ
151) Какъ еж се образували се изпълва съ специаленъ прахъ това, могатъ да хвърлятъ съ
диамантитгь?
за гасене на пожаръ, в въ са ржка или да се търкулять
152) Кой прочутъ римски мия центъръ се намира извес просто като топка всредъ пла
императоръ е билъ фалшифи- тно количество взривно ве мъците на пожара.
Първите опити еж дали от
каторъ на златни и сребърни щество.
лични резултати.
монети?
Когато бомбата експлодира,
153) Каква болесть е падипизо гениталната дизтрофия"
отъ която е' боледувалъ Наполеонъ?
До сега не еж били известни и други зрелища съ скорпио
случаи,
животни да ,се само- ните. Поставятъ върху сцената
Отговоръ на по-рапо зададе
убиватъ. Този особена форма единъ обръчъ, направенъ отъ
ните въпроси;
148). Римскиятъ императоръ на лудостьта е били ДО сега дебелъ канапъ, напоенъ сь
газъ. Въ средата на сбръча
Неронъ (царувалъ отъ 54 до само привилегия на човека.
т
68 година следъ Христа) изНеотдавна учените еж узна поС арятъ скорпиона,
мислилъ една чудновата лота ли, обаче, че все пакъ има
Животнбтб започва да ббирия. Той раздавалъ на народа едно поне животно,
което каля изъ обръча» тича на
бонове отъ некаква томбола съзнателно noctra на живота всички страни, обаче мири
и следъ това хвърляли зарове. си и" се самоубива.
змата на газьта за него е
Ония граждани, на които ща
Има известна категория ин нетърпима и той не се решава
стието се усмихвало, получа дийски факири, които съби- да прескочи канапа.
вали отъ Нерона разни пода. ратъ скорпиони и устройватъ
Дервишътъ следъ известно
ръци, като земя, скжпоценни боеве между техъ и други време запалва канапа. Тогава
камъни, диви зверове, кораби некои значително по-големи скорпионътъ, като се вижда
и пр. Случвало се често кораб животни. Почти винаги скор- обградень отъ всички страни
да се падне на лице, което пионътъ излиза победитель, отъ пламъци, значи въ безисживее далечъ отъ морския тъй като много ловко действу- ходно положение, спира се въ
брегъ, а дивите зверове не ва съ отровното си жило.
средата на кржга, извръща
редко се падали на бедни хо
Сжщите дервиши устройватъ отровното си жило и го заби
ра, които немели парче хг»ебъ
ва въ собственото си твло.
дори зе себе си. Интересно е, направена аутопсия отъ проф. като по този начинъ евмъ си
Янтомархи,
който
пристигналъ
че Неронъ извънредно много
отнема живота
се наслаждавалъ на тия кон на островъ Елена, за да леку
ва
императора.
При
прегледа
трасти.
на вжтрешностите, въ приежт149) Римскиятъ императоръ ствието на още петь лекари
Квлигулв, веднъжъ, когато се англичани, било констатирано,
намиралъ на публично место, че стомахътъ билъ обхванатъ „Алфонсь Томанъ", СЕ ПРО
ресторантъ
въ амфитеатъра, заявилъ: ,Нхъ отъ ракъ, стомашната стена ДАВА, виждане
L2756-3
колко съжвлявамъ, че римски била вече п р о б и т а и ра- Преславь.
ятъ народъ нема една единст кътъ
б и л ъ
проникналъ
вена глава!". Когато го запита въ к о р е м н а т а
кухина.
ли защо изказва това съжале Това поне е било заключение
ние, той отговорилъ: „Защото то на лекарите англичани и
тогава бихъ могълъ съ единъ протоколътъ билъ съставенъ М ОТОЦИ КЛЕ ТЪ запазен*
ударъ да я отсека".
въ тоя смисъль. Проф. Днтома двутактовъ СЕ ПРОДАВА
150) Когато Наполеонъ по- обаче, отказалъ да приподпи- Справка ул. Араба-Конакъ № 26.
чинапъ въ 1821 г. била му е ше това заключение.
1-2758-3'
——••———идва—^—
Ч ft С Т Ь VII.
свещена планина се вижда по всички японс
ки картини.
Въ царството на червеното слънце
Земята въ далечината, на хоризонта, все
Г Л ft В ft 19.
по-ясно се очертаваше. Ето че предъ любоз
нателните му погледи започна да се показва
Фуджияма
Иедо... Токио. Скоро щеше да стигне до мес
Билъ Газонъ на носа на японския разру- тоназначението си.
шитель, който го беше спасилъ отъ явна
Билъ Газонъ се отправи къмъ мостика, за
смърть.
да благодари още веднажъ на капитана за
Презъ ума му се редеха какви ли не мисли, благодеянието му.
но надъ всичко стоеше тревожното запитване.
- - Остави, остави благодарностите на стра
— Какво ще правя сега? Дали не е вече на, съръ! За насъ моряците това е свещенъ
късно?
законъ да се притичаме на помощь на всич
Беше намерилъ въ Индия, по единъ много ки. Изпълнихме само дълга си. Пожелавомъ
страненъ начинъ, тревожния знакъ на сестра ти успехъ. Не забравяй да се изкачишъ на
си, която го викаше въ Япония. Сега той Фуджияма. Иначе ще означава, че не си виочакваше съ нетърпение да стжпи на брега дЬлъ Япония.
на тая земя, кждето се надеваше да намери
Разрушительтъ навлезе въ токийското прис
сестра си Tea.
танище.
Когато потъна джонката, загуби целия си
Веднага Билъ Газонъ б е посрещнатъ отъ
багажъ. Имаше въ джоба си едва стотина
шума
на многомилионния градъ. Чиновници
английски лири.
те отъ пристанищната полиция беха любезни
Но това обстоятелство не го тревожеше и формалностите беха набързо изпълнени.
твърде много. Рмо му се свършатъ парите,
веднага следъ това младежътъ се яви въ
ще се залови отново за работа. Главното б е 
консулството на своето отечество. Сестра му
ше да не изгубва дирите на сестра си.
Предъ очите му бавно се разкриваха очер не беше се зарегистрирана тамъ. Консулътъ
тания» на Нипоно... Япония. Д оня тамъ му даде купъ съвети, които му беха въ съвръхъ, покритъ съ снегъ, беше Фуджияма, щность почти безполезни.
Потъналъ въ мисли, младежътъ, крачеше
свещената планина на японците,
по улиците на японската столица, която мо
Веднага го позна по очертанията му. Тази
жеше много лесно да мине и за единъ го-

н а е т е ли? \

СКОРПИОАИТБ СЕ САМОУЬИВАТЪ

на Недоесъ Кдодянъ
изработва setкакви мраморни и
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефекъ
и при най-износни цени.
Едно посещение е достатъчно да
се увърите, ул. Шуменъ № 16,
(до редакцията в. В. Новини) 1-0
вече отъ наивно. Има смисъль,
напротивъ, да се поучимъ отъ
т е х ъ , за да и з б е г н е м ъ тежка
та конституционна и полити
ческа криза, която България
изживо некога.
Д о б р е е прочие, като се по
учимъ отъ тогавашната коне
титуционна
криза и
о т ъ
разразилите
се
б о р б и ,
отдадени на романтиката, коя
то това минало извиква въ
д у ш и т е , в е д н ъ ж ъ за винаги
да р а з б е р е м ъ , че има известни
въпроси, които не могатъ и
не т р е б в а да бждатъ решава
ни по настроение.
Не се ли поучимъ о т ъ ми
налото в ъ тази смисъль, ние
рискуваме да повторимъ него
в и т е г р е ш к и , с ъ много по
фатални последици за българ
ската независимость.
П. Господиновъ

49 та удряше страшно съ опашката си. Движе
нията и ставаха все по-слаби. Моряците приБ е ш е дошълъ тъкмо на време. Младежътъ теглиха въжето, завързаха и страничните пер
се облегна върху перилата и погледна къмъ ки съ друго въже и изтеглиха морския хищводата. Големъ брой акули следваха парахода. никъ на борда на парахода. Всички се трупа
ха около този най-опасенъ обитатель на мо
Капитанътъ се обърна къмъ него.
— Ще ти покажа едно много интересно ретата и триумфираха.
зрелище.
Билъ Газонъ беше възхитенъ отъ видено
Параходьтъ бавно намаляваше хода си и
то. Капитанътъ се приближи до него усмихнай-после спря.
натъ.
Спуснаха една лодка и единъ морякъ, снаженъ и мускулестъ, се рвзсъблече. Взе единъ
Якулата е най-върлия врагъ на ловците на
дълъгъ ножъ между зжбите си и скочи въ перли и те го мразятъ до смърть. Когато се
водата.
спускатъ въ морските дълбочини на ловъ за
Току що беше плесналъ въ водата и къмъ перли, често пжти техъ ги напвдатъ акули и
него се запжти една акула, изви се на гръбъ тогава мнозина заплащатъ съ живота си.
и разтвори страшните си челюсти.
Те, обаче знаятъ да се бранятъ ловко и
При приближаването на акулата морякътъ
се турна надълбоко и следъ това отново се храбро, когато не ги изостави щастието, раз
п о к а з а
н а п о в ърхностьта на вода бира се. Тоя морякъ е билъ ловецъ на перли.
та. Като сграбчи съ левата си ржка една отъ Те могатъ да стоятъ подъ водата до петь
страничните перки на опасното морско чудо минути и виждатъ въ нея сжщо така добре,
вище, той се притисна силно къмъ него, а съ както и вънъ отъ водата.
десната си ржка му ризпори целия коремъ.
Но ctra, хайде заповедай. Ще имаме днесъ
Водата отново се оцвети червена, обаче на обедъ месо отъ акула.
тоя пжть не съ човешка кръвь.
Веднага следъ това морякътъ се покатери
Билъ Газонъ не изпитваше особена охота
въ лодката, а другарите му ловко, хвърлиха за подобно нещо. Той се чувствуваше щаседно въже и го пристегнаха около опашката тливъ, че е избегналъ страшните опасности
на животното, което се гърчеше въ агония.
отъ последните неколко дни и че сега се
Въ свирепата си борба съ смъртьта, акула- намира благополучно на пл-.ть за Япония.

ФаштнчннтВ ц ш и ш и ва Бвлъ Газовъ
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Подготовка за .Зимната помощь,,
Берлинь 22. Правителст твования, защото тази го
вото издаде наредба, по си дина събирането на помо
лата на която презъ вре щи за .Зимната помощь"
мето отъ 1 юлий до 30 се- ще бжде мнаго по-енергично,
птемврий се забранява съ отколкото миналата го
бирането на каквито и да дина*
било волни помощи.
се тази годи
Тази лчьрка се предприема, наПроектира
помощь" да
я3имната
за да може населението на
даде
най-малко
двойно по
Германия да си отдъхне за
голгьми
резултати,
откол
известно време отъ какви
то и да било волни пожер- кото миналата зима.

. (I
въ Кюстенджа. Въ четвъртькъ
потегля за Варна

Ново о р ъ ж и е

тштшшшт
Дежурни аптеки днесъ: Менахем о в ъ — с р е щ у Народна га банка,
Гюлмезовъ—ул. Мария ьЛуиза,
Т о д о р о в ъ — у л . , 6 септемврий",
Захариевъ—Пазарния площадъ
Радио-сказка, Д н е с ъ 9 часа веверьта, г. Ем. Мутафовъ, щ е
г о в о р и предъ микрофона на
Радио-Варна, върху «Творчест
вото на патриарха на българ
ската поезия — Ив. Вазовъ",
по случай откриването д о м ъ
музей, н з с я щ ъ неговото и м е .

Ф Л Ш Ш ШОНЪ „Севилля'

Разградъ
На 19, 20 и 21 т. м. въ гра
да ни гостува известния столиченъ театъръ „Свободенъ театъръ Одеонъ", който изнесе
съ небивалъ успЪхъ двете ре
вю комедия »Мжжа ми отива
на маневри", „Тя винаги лжже"
както и французквтв весела
оперета . 0 , папа". Днесъ сжщия театъръ отпжтува за гр.
Провадия. Отъ тамъ ще отпж
тува за Варна, гдето възнаме
рява да се устеноаи за лЪтния
сезонъ.
Следъ като благодариме за
честьта, която ни направи съ
посещението си и отличното
изнасяне на пиеситЬ, разградчани пожелаватъ добъръ успЪхъ на «Свободния театъръ
Одеонъ.
Гражданинъ.

внесено въ Абисиния презъ намали чувствително цената на
Джибути
Букурещъ 23. Вчера въ Римъ 2S. Дописникътъ на париж електрическото дълготрайно
9 часа преди обгьдъ въ кия в. „Матенъ" въ Джибути съоб кждрене. Проверете.
кюстенджанското при шава, че презъ Джибути еж били Сказката на пом. кмета Ни
Пеневъ. обявена за 22
станище пусна котва внесени напоследъкъ въ Абисиния колай
т. м. на можа да се състои по
23,000
пушки,
700
картечници
и
6
френскиятъ
крайцеръ
независящи отъ него причини,
милиона патрона.
,Вердюнъи.
а ще бжде изнесена на 25 т.
Нрайцерътъ ще оста Италианскиятъ печатъ, като пре м. вторникъ, въ 7 чаеа вечер' Зноско Баровски въ Варна
Варнейскиягь ШахМйтйНъ
не въ ромънски води до дава тия съобщения, мкчи се да та, въ зала «Съединение", на
тема «Варна като ку- клубъ съ голЬми усилия е усчетвъртъкъ 27 т. м., ги използва, за да оправдае ита сжщата
роргь*. Тая сказка представ
дч уреди едно гостува
когато ще отплува за лианските военни приготовления лява особенъ интересъ за гра п%лъ
не на световно известниятъ
срещу Абисиния
Варна.
жданството, най-вече за ония руски майсторъ въ Варна, по
отъ тЪхъ, които отдаватъ подъ който случай ще се изнесе въ
наемъ мобилирани стаи за Л*Б понеделникъ 24 т. м. една
товници или за гости на па шахматна вечерь. на която
£3 Прочутиятъ английски ме е толкова грамадна, щото е наира и на предстоящите тър Зноско Баровски ще говори
теорологъ Робертсънъ твърди, въ състояние да привлече то- жества. Ще се подчертае вси за Шахмата" и сжщевременно
че месеците юлий и ввгустъ, варъ до 150 тона. Тоя гигант чко онова, което ще требва да ще играе едновременно срещу
т. г. ще бждатъ въ Европа ски магнитъ съставлява часть се направи, за да може да се 25—30 души.
твърде дъждовни.
отъ съоржженията за разбива запази името на градъ Варна
Всеки шахматистъ може да
§$ Въ Егейско море, неда- не на атома. Въ тоя институтъ като първокласенъ курортъ. вземе участие въ играта срещу
лечъ отъ Дарданелите, се е има и друго [научно чудо — Ето защо тя требва да бжде руския майсторъ.
появилъ единъ новъ малъкъ инсталация, която ще произ чута отъ всички варпенци.
Шахматната вечерь ще се
състои
понеделникъ 24 т. м.
островъ, отъ вулканически вежда електрически токъ съ
ВЪ кръчмата на И В А Н Ъ
произходъ.
мощность 18 милиона волта. МАРИНОВЪ Войнишка № 43 9 и пол. вечерьта въ кафе
„Лондонъ", което е отпуснато
Ш При строежа на новите
Щ При стокхолмския уни
автомобилни пжтища въ Гер верситетъ е открита катедра отъ 23 того Неделя се откри специално за тази цель отъ
мания, които ще служатъ пре по окултнигв науки, повЪре- ва Карнацаркя съ пресни и съдържателя г. Дам. Днгеловъ
ди всичко за военни цели, до рена на известната окултнистка евтени закуски. Следъ 3-4 дни
скоро 6txa заети 93,000 ра r-жа Ела Хулбергъ.
ВНИМАНИЕ1
пристигатъ хубави бели вина,
ботници. Тоя брой неотдавна
JftKO ИСКЛТЕ да БЖДЕТЕ|
ПОСЕЩЕНИЯ!А въмае билъ увеличенъ на 120,000 Ш Въ целия СВ-БТЪ има об
МЕЖДУ СВОИТТ5 СЪГ
души, защото съ довършва що 32,495,000 телефонни апа газинъ „ К А Р Л О В О " не еж
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
нето не тия пжтища се бърза рати. ТЬ се разпредвлятъ та задължителни, но отъ тЬхъ
СЛИЗЛЙТЕ ВЪ
ка! Северна Америка — 55 на
извънредно много.
щеимяате
само
полза
и
ико
3 Най големиягь магнитъ сто, Европа — 35 на сто, Азия,
на света Се намира въ Ленин- - 4.38 на стд, Австралия — номи. Направете една малка
КЛЕМЬКТЯЛ.*!-«-СОФЮ
1—2
градъ, въ Физическия инсти- 2.27 на сто, Южнаfih'ejjkria— проба.
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
туть. 05щата му тяжесть въз- 2'1 на сто, Дфрика — 0.84 на
енер»гнченъ и честенъ
и СТУДЕНА ВОДА, БА
пизе на 35 тона, а силата му сто.
господинъ, съ средно
НЯ
ЛСАНСЬОРЪ НАРобразоваНйе.Добри референции
НО
ОТОПЛЕНИЕ.
търси
счетоводна
или
друга
йтт— :«еотем«9»»»а<мм»0в»»в»9»мо»о9М«гае «е е
Съдържатель:
Прочутиятъ» с т а р ъ
FDTUUMI
работа.
Справка редакцията
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
МАГАЗИНЪ
LDlHflu!
за Ф. П .
1—3
» (ПОДЪ 0КРЖШНИЯ
ПОПРАВКА
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
сждт>>
Инж. М. Райчевъ е назначенъ на ПАРИ на улицата. И при
вакантна щатна длътность въ сто
вуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени1.
панството за водоснабдяване и ка все това има хора, кои
7„
| Дамски ЩШ разни цветове #Мяжки чорапи
нализация, а не за директоръ на то плащатъ за реклами
•
ме^серизираии 16 л. мжжки чорапи цветни
8»
5 Дамски чорапи меланж*
15 Мжжки чорапи цвгвтни мерсене
постигатъ
това стопанство, както погрЪшнб които
§ Дамски чорапи трижгълни
ни
б
*
предадено
първоначално.
цельта
си.
ризирани
2
чифта
25
»
•
пети, багетъ „Фако" 4d
5 Дамски чорапи б*ли спортни 8 Йжжкя полукорави яии
9„
З
- Дамски руиба килоти кьоперъ 22 Мяжки кърпи Hocmt
6„
8 Ш 1
ски°ввст^
Дамски килоти кьоперъ
25 Кърпи за лице ивлййи екстра 32 „
нИЦи с е приематъ. въ аДамски килоти румба—рае 25 Мжжки мрежени фланели „БжгвнЦИЯ „Стрела"—Варна.
Дамски ьомбинезони трико рае 50
дащность" 20 „
и всички други галантерийни и манифактурни стоки при
наново намалени цени. Не пропущайте тозн
единственъ въ града нн случай!

НОВЪ ( В Ш Ш к

дуса подъ

Еиш!

г

Jam ..Иодг-Вам
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Потайностите на принцъ Карла"

нулата.

Италианската графиня Карина Негрбке успя вчера след
Постижението на гра
объдъ д а се издигне с ъ ае- финя Негроне предизви
роллана си на височина о т ъ ка
огромна
сензация
1 2 . 0 4 3 метра и са спусна верпдъ всички авиатор
следъ това на земята блага ски ертди.

\т щ\\,

Й»0Л1" @

къмъ края на месе *ъ юни т. г. заминава з а Ц а р и г р а д ъ , за два мача с ъ с п о р т н и т е клубове

Шахматъ

Дребни вести

ИШ81 О Ш Ш

Една италианка е счупила онзиденшния рекордъ на Маризе Хнлсъ
Римъ 23. Световниятъ жен* полунно.
ски рекордъ на виейчина Съ
Летенето на графиня
аеропланъ 6 t отново счупенъ
следъ като само преди два Негроне трая 1 часъ и
дни френската авиаторка Ма- 40 {минути. Най-ниска
ризе Хилсъ б%ше го счупила та отбелезана
темпе
на свой редъ и бЪше го t o- ратура е била 65 гра
качила на 11,289 метра.

„Гама Сарав" - Лша Hi"

S

ЖелающигЬ да посетятъ Ц а р и г р а д ъ с ъ колективенъ
распортъ па с е отнесатъ по клуба н а х о д я ц ъ с е на
ул. „Драгоманъ" № 2 6 о т ъ 3 — 7 ч. СЯ. о б .

[Е

американско

лозе 1"5 декара
СЕ ПРОДАВА 3 * Ь 0 1 1 Ш Ъ
(«кла) на иного писна цена, въ и 9 ара плодни дръвчета съ
най-хубавата часть на лозята. добра колиба и кладенецъ, въ
Схщо апартаментъ въ некооперативно
здание, въ
центъра на града.
Разполага съ голпмъ изборъ
отъ малки и голпми ктщи
за проданъ въ всички части
на града.
Б ю р о „ЕХО" Б ю р о
ул. „ Ц а р ь Б о р и с ъ " 2 7
Презаписва квартиритт
за курортъ.
1-3

} U V,
- . EfSVMHMH

МАГАЗИНЪ

местностьта „Кемеръ дере" на
износна цена. Споразумение:
Д. Тодоровъ пенсионеръ, ул.
булевардъ Сливница, 29.
1-2752-3.
шшшкшаюшшшшваштшшмшшашяшшяшш

ПРОДАВА [Е Ш
на самото Евксиноградско шо
се, срещу бирария „Почивка",
постройка масивна, лозе, овощни дървета, мътто 2
декара и 4 ара.
Справка при А. Бехмоарамъ,
g
Габровска 2 — Варна •*

8
S
8
\
•
•
1
g
5

в«а>е«аоа»оа«8ая>ссоооа«ео1
^срещу Новата поща, до III пол.
I.. .
участъкъ
- g
'Който продава всичко и а й - е в - S
'тино, и горни ризи по п о р я ч - ®
|ка най-акурагно изпълнява.®

9 » И Ш ИЗГЛЕДИ
г~|

ТъПГА ^ а кУпя "жща околб
iulil» центъра
на града.
ППППЯЙЗИТ. ж*лдв°
м/ьШд s d
ирИДиОПШО центъра награда
на 3 улица: „Славянска"*
„Раковска" и щГладстонъ".
За споразумение: Петъръ
Желевъ, адвокатъ гр. Шуменъ.
1-2754.3

Q

кафяви н СМНЙ тонове]- |

ЗЯ МППЯИПНП НР°№ва се ягJU ШьРиПЛИИ. лово место до
„Царь Борисъ" на ул. „Воденъ" и
„Филаретъ" № 9, 215 кв. метра
27 м. лице. За споразумение да се
blLVHUU UHUIJIkUU Г 1 отнесътъ до стопанина Агопъ С.
^-.Варна, ул. 6 .Септемврий", f=? Узуновъ, всЪки день на сящото
\Лсрещу „Сингеръ".
l-2738-15\J^ м*сто.
1-2765-2

тт Изработка Пасковъ- Софиярв*
^.Продажба на едро и dpe-Lt
Q| бно у представителя Q
Qj
КНИЖДРНИЦ/\
Q

aл \тт RnfWRii ui

Библиотека „Варненски новини'
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ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО Д - В О „МАЙКА*

ОБЯВЛЕНИЕ
На 31 день о т ъ публикуване настоящето в ъ в. , В . Н о ини"въканцеларията н е с т о п а н с к о т о училище « Т р у д о л ю б и е *
^Д-во „Майка" о т ъ 9 д о 1 0 часа, щ е се произведе търгъ, с ъ
вина конкуренция з а отдаване на п р е д п р и е м а ч ъ направата
а^преправки на з д а н и е т о на женското благотворително д - в о
Майка*.
Приблизителната стойность на предприятието е 52,794'40
ева.
За правоучастие з а л о г ъ 5 на сто в ъ банково у д о с т : Ьрение.
Всички разноски п о публикация, г е р б ъ , д а н ъ ц и и п р .
К за сметка на п р е д п р и е м а ч а .
ПоемнитЪ условия с е виждатъ в ъ канцеларията.
г р . Варна, 2 2 VI 1 9 3 5 г о д .
;
*- 2761—1.
Отъ канцеларията

РЕНОМИРАНИЯ МАГАЗИНЪ

„БШРЪ-ЮЗРУДН' i
Съобщава на почитаемите си клиевти, че се пре- Н
мЪсги на ул. „Царь Бормсъ" № 6 (бив- g
шия магазивъ „Берлинъ*)
Щ
По с л у ч а й п р е м е с т в а н е т о с и п р е д - SI

лага на и з в ъ н р е д н о н и с к и

йени Щ

? Л в д н и т Ь а р т и к у л и : ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ- Щ
ЦЕ, РИЗИ, ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ, ОБУЩА МЖЖКИ, ДАМСКИ Ц

" ДЕТСКИ и всички други галантарийни ш
артикули
пи
Съ почитание: Ц
1
—Ю
Ив. Кировтз Ш

— Снедвай ме! с е о б ъ р н а П е р о к е , къмъ т а й 
ния посетитель.
Тука н е е мЪсто з а н а ш и т е разправии!
Върви с л е д ъ мене!
Северине, я посвети!
— Позволете ми най-напредъ д а ви кажа,
г о с п о д и н ъ нотариусъ, каза тайния посетитель,
къмъ П е р о к е , б е з ъ о щ е д а губи спокойствието си.
Нотариуса пакъ г о прекъсна.
— Почакай, ний веднага ще се разберемъ,
каза той.
Северине, отвори бюрото1
Запали ламбата!
Върви следъ мене!
Посетителя, който ненадейно биде намЪренъ
при хубавата Люсиена, се покори по заповЪдь.на
подивелия и го последва до бюрото му.
Люсиена изгледа и двамата.
Очит-fe й изпуснаха игри.
ВидЬ се, че тя 6feuie взела нЪкакво решение
и чакаше само да остане сама, като си излезе и
слугата Северииъ.
Следъ това тя отърча въ будуара си, съ
ц-Ьль гамъ съ голЪма бързина да изпълни плана
си и само съ единъ ударъ да унищожи опасностьта, която както тя знаеше, б%ше твърде гол-вма.
Северинъ запали ламбата въ бюрото.
Пероке вл-взе вжтре.
Придружаващия го последва.
— Тука!

Тука! извика нотариуса и з а т в о р и вратата
следъ посетителя» който п р о д ъ л ж а в а ш е д а с е п о 
корява.
Слугата Северинъ застана д о е д и н ъ ж г ъ л ъ .
— Дяволъ да те, вземе!
Вервашъ ли ти че нЪкой би те намЪрилъ,
въ жилището си, безъда те накаже?
Най-сетне уловихъ те въ капана.
Ти ще ми дадешъ обаче смЪтка, господине!
Ти ще ми дадешъ удовлетворение.

Азъ искамъ да видя. що за посещение е това
ела)

Едноокия нотариусъ се намираше въ лесно
обяснимо раздразнение.
Той виждаше, че подозрението му излиза
верно.
Люсиена въ отежтетвието му се забавляваше»
да играе шахъ съ н-Ькакъвъ си господинъ.
При игрането на шахъ лесно можеше да се
целуне ржката на хубавата Люсиена.
Целувката бързо се преобръща на любовно
заявяване.
Кръвьта на Пероке кипеше, когато придруженъ отъ слугата си той се опжти къмъ жили
щето си.
Люсиена не подозираше изненадата, която й
се приготовляваше.
Я Пероке бЪше звъ^ъ на ревнуването си!
Той стигна до врата на салона.
Отъ тоя салонъ можеше да влЪзе въ албастровия салонъ, а тамъ се намираше хубавата
Люсиена съ тайния си гостъ.
— Полека отвори вратата и стой тука на
мЪстото си, заповът?а Пероке на слугата си.
Въ сгаята всичко Ъше и оставаше спокойно.
Северинъ внимателно обърна ключа въ клю
чалката.
Следъ това Пероке влезе дебнишкомъ въ
тъмния салонъ.
Презъ междините на вратата на албастровия
салонъ, проникнаха св-втливи лжчи.
Пероке чу нъжакви гласове и захвана да слу
ша съ внимание.
— Вие ще играете, госпожица Люсиено, се
зачу единъ чуждъ гласъ.
Но ето що си наумихъ.
Чини ми се, че вашия нотариусъ некога е
живелъ въ улица Сенъ Дени въ единъ дворъ.
Не е ли тъй?
Тогава не познавахъ толкова добре господинъ
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Остава сега и сърбиш» да направять нужднитть отсттпки. Най-вгьроятно еда\се състави неутрално пра
вителство подъ председателството на ген. Пера щивковичъ.
Сказката на г. Гочевъ. ЦелитЬ на .Коренякъ".
Бьлградъ
23.
На
Агенция
Тази сутринь 10 и половина кръвьта на ЛспаруховигБ бъл
„Авала" съебщаватъ отъ
Тайнит* преговори завършвай i
часа К. П. Икономическо дру гари и дре нитъ Траки.
успЪхъ
София 23. М-рътъ на финанситп* се очаква
жество „Варненски коренякъ"
По нататъкъ сказчика се Загробъ следното:
устрои въ салона на «Морско спря върху произхода на вар
Лондонъ 23. „Съндей е
— Отъ средите на опо да се завърне въ четвъртъкъ.
то казино" ГОЛ-БМО общо ор ненските кореняци.
спресъ" съобщава, че оя
зицията се узнава положител
Следъ
неговото
завръщане
ще
стане
извест
ганизационно събрание.
нпгколко месеца насамъ е
Кореняците еж потомци на
за били
Присжтстваха всички членове това племе, които спомогнаха но.че д-ръ №аченъ успълъ но кога ще се даде ходъ на законопроекта
водени тайни прег
наречената „фискална амнистия' — вора между представите^
на дружеството и множество да се образува първата бъл да убеди окончателно княза така
намъстникъ Павелъ въ своята единъ общъ законопроектъ, съ който ще се ам- на Англия и Ирландия.
граждани.
гарска държава.
Преди пристжпването къмъ
г. Гочевъ завърши:
лоялность и преданность къмъ нистиратъ редица фискални глоби.
Цельта на тия npt
опредъления дневенъ редъ,
— Кореняците еж добри държавата, монархията и ди
говори
е била да се ш
Глобите
ще
бждатъ
намалени,
а
часть
отъ
техъ
ще
председателя на Варненското българи, те еж сърдцето на настията и че не се намира
м/ьри
една
основа, вв,
бждатъ
напълно
опростени.
археологическо дружество г. първото българско царство.
ху
която
да
може i
п
0
д
ъ
а
к
в
о
Следъ като бжде прегледа нъ и удобренъ отъ м ръ РяВ. Гочевъ говори върху „Оора- те се биха героично на ф р о н - .
. „ ^ « се, че
W »съ това
™ ™ есе,
Счита
се
сключи
единъ
англ
зуването на Българската дър
сковъ, законопроектътъ за фискалната амнистия ще бжде
и заслужаватъ
адмирации
жава и Варненските кореняци". та Втори
говори върху
задачи разркива широко пжтя за ввесенъ въ Мин. съветъ.
ирландски
миръ.
Въ началото на своята твър те, целите на „Коренякъ" пред едно трайно и действите
Преговорите били на пя
де интересна сказва г. Гочевъ седателя на сжщото дружест лно разбирателство между
да
се завършатъ съ една пс
хърватии сърба и за едно о
направи единъ исторически во г. Дтанасъ Мановъ.
ходяща основа за по натат
кончателно
разрешение
на
Трит*
главни
цели
на
новия
м-ръ
на
външиит*
работи.
Не
е
изклю
прегледъ върху произхода на
Дружество „Коренякъ" е ос
шните официални преговор»
чено да се създаде нова групировка на държави.
българите, които презъ 679 новано презъ 1925 г. Негови хърватския въпросъ.
Като доказателство
год. следъ победата си върху те цели еж културни и прос
византийския императоръ Кон- ветни.
за горното се подчерта Лондонъ 23. В. „Старъ* между Англия и Герма
ствнтинъ Поганатъ основаватъ По нататъкъ г. Мановъ про ва, че Мачекъ е билъ предава по следния начинъ ния се оежществи, то съ
първото българско царство чете извлечения отъ дружест- приетъ на ауденция и главните линии на външата право може да се очак
Ханъ на това първо Българ венния уставъ и направи ко
отъ
кралицата-майка. политика, която ще следва но ва да последва и едно за да заеме поста си въ Будапеъ
ско царско огнище е билъ ментарии върху гЬхъ.
София 23. Дчесъ въ 2i
вкятъ английски м-ръ каъън- силване на връзкитп> ме
*
Аспарухъ.
Повдигнатъ бе въпросътъ за
жду
Германия
и
Съеди
часа замина за Будапеща»
Първоначално столицата на осигуряване членовете на дру Бълградъ 23. ВсрЪдъ добре шнитъ работи Оъръ Самуелъ
нените щати. Ако то воназиачаниятъ ни пълн. м-|
Аспаруха е била Варна, по жеството при случаи на смърть. осведомените кржгове се твър Хоръ:
следствие тя е била принесена
ва стане, ще се очертае д-ръ Стоилъ Сго*л)8ъ. '
По този въпросъ се разме ди, че ако д-ръ Стоядиновичъ
въ Плиска.
ниха редъ мисли и се взема не успее да състави кабинета,
една нова групидовка —
На гарата той бе изпр
по причина на нт^кои искания на
По нататъкъ г. Гочевъ се съответното решение.
Англия
•
Америка
Гер
тенъ
отъ м р а на външкш
спре обширно върху култура
Даденъ бе сжщо отчетъ за отделните партии, като напримания.
меръ
босненските
мохамедани
работи
Ньосеивановъ.
та, бита и живота на старитъ досегашната културна и ико
българи.
номическа дейность на друже и на сръбскит-fc радикали, въ
Въ ЖИЛИГБ на днешнитъ ството и се нччертвха редъ такъвъ случай ген. Пера Живковичъ ще образува едно не
българи тече славянска кръвь, нови задачи.
утрално въ политическо отно
ОпЪлото въ църквата „Св. Седмочисленицр". Речигв въ църква
Шествието. Речите на гробищата
изходъ, които датира отъ епо шение правителство.
Това правителство ще има
хата на възраждането и поже
София 23.
23. Опълбто
ипълбто на молитва.
Завършването на учебната година. ла учащит-fe се да бждатъ ви за задача да подготви поло
тл^ннитЪ останки на полков
Следъ тоза шествието ме
наги прилежни, послушни и брениего и постепенното нор
Раздаване на свидетелствата.
ннкъ Ванторъ Найденовъ за покрай двореца по ул. „Ъ
добри децв.
Тази сутринь по случай за
Същия даде отчетъ, отъ кой мализираке на вжтрешното
почна тази сутринь въ 10 говска", „Мария Луиза"
вършването на учебната го то се видя, че презъ изтекла положение въ Югославия.
часа въ църквата ,Сз. Сед гробищата.
дина, учащит-fe се отъ учили та година въ училището »Сумочисленици".
На Гробищата ген. Заш
щето „Сулини" дадоха музи- лини" е имало 211 учащи се.
кално-литературно утро.
Ако
споразумението
инспекторъ
на артилерията
Отъ тяхъ 190 минаватъ напра
Следъ опгьлото произ
На това мило и малко праз во, а 21 оствватъ.
несе слово митрополит подполковиикъ Данаиловъ i
ненство присжтстваха пом. Следъ отчета децата nfexa, Изкуствено сърдце и дробове
Стефанъ, а полковникъ вориха върху живота и Ц
кмета г. Куртевъ, родителите декламираха, играха балетъ, Ню-Йорнъ 22. Рокфелеровище бжде увеличена
Иесторовъ
описа бойна ната дейность на понойнш
ятъ
институгь
съобщава,
че
на децата и граждани.
народни хора и представиха
Виена 23. Мин.
съветъ та дейность на покой
Въ погребението взеха уч
Утрото се откри съ „Шуми нъколко гимнастически игри. Линдбергъ, подпомогнатъ отъ
стие
въ коненъ сгрой ед»
реши
да
увеличи
офицер
Карелъ,
изобретилъ
една
пом
Марица".
Цвлата програма бе изпъл
ника, заслугитпз му за
па, която действува като из ския и подофицерския
ка- създаването на конната артилерийско отд%ление, еди(
Националниятъ ни химнъ нена сърдечно и мило.
ескадронъ отъ гвардейсю
бе изпълненъ топло отъ дет На края на учащите се бе- куствено сърдце и като изкус дъръ на австрийската вой
артилерия у насъ и пр. полкъ, единъ ескадронъ ол
ски хоръ.
ха раздадени свидетелствата. твени бели дробове. По този ска.
коненъ полкъ, военната муз
Главниятъ учителъ г. ИорПодобни утра по случай за начинъ отделни части на rfeТова се прави съ огледъ Въ 12*15 часа бъ устроено ка, извънредно голъмъ бр
данъ Марковъ говори върху вършването на учебната годи лото могатъ да живеятъ про
траурно
шествие кое
значението на учебната годи на б-fexa изнесени и въ други дължително време въ стъкленъ да могатъ да бждатъ увеличе то мина по у.ците „Графъ офицери и много граждани.
При слушането на тяЬня
ни кадрите на войската.
глобусъ.
на. нейниятъ исторически про училища.
Игнатиевъ", площадъ „Славейковъ", ул. Александъръ 1" и т е останки въ гроба tit:
нъмолко орядгй
спря предъ М-вото на войната. дадени
Тамъ се прочете заупокойнв внетрола.
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1. Осъществяването на едно
споразумение между Англия и
Германия въ всички области,
не само въ тая на иорскитЪ

ДЕПНОЛРО
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въ у-ще [улевн

«Потайностите на принцъ Карла,

нотариуса отговори Люсиена и потегли една отъ
фигурите на шаха, които стояха предъ нея.
— Струва ми се, че нотариуса е наследилъ
големо богатство, каза тайния гостъ.
— Наследство ли?
Защо?
— Защото сега живее толкова разкошно.
Той е станалъ богатъ господарь
Света може да му завижда
Я ми кажете, господинъ виконтъ не иде ли
вече тука?
~ Не.
Моя Пероке, когато започне да ревнува,ста
ва като кръвожаденъ тигъръ, каза Люсиена смЪяща се отъ сърдце.
Казвамъ ти, че ако те намери тука при мене
че играемъ шахъ, би станалъ ц-Ьлъ зв-връ.
Въ тоя моментъ нотариуса отвори бърже
вратата.
Люсиена страшно извика и падна на фотьола
си, като устреми погледа си върху влезлия
нотариусъ.
Господина, който седеше срещу нея, веднага
скочи на крака.
Пероке беше блЪденъ и страшно се бъше
разтрепералъ.
Той тръгна къмъ гостътъ съ заплашителни
жестове.
— Отъ где си дошълъ тука?
Кой си? — извика той.
Искамъ да знамъ имгто ти.
— Господинъ Пероке.
Да, да, не се лжжа!
Вие сте господинъ Пероке!
Извинете ме, че съмъ билъ. въведенъ, по
средствомъ госпожа Бери.
— Да те извиня ли?
Тука н-вма какво да се извинява!
викаше
подивелия отъ яростъ Пероке.
Искамъ да знамъ името ти.

Н ш т о п шшшт Шт И И ш

2. Засилване на i j u u i t
между Англия и Съеренит!
щати.
3. Ексртнчно поведение сре
щу акцията на
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Да видя достоенъ ли си, да ми дадешъ удо
влетворение.
— Но Хиларъ, моля те, каза Люсиенв, като
дойде на себе си и се изправи.
Този господинъ. . .
— Този господинъ ще ми даде сметка!
Какъ е дошелъ тоя господинъ тука въ мое
отежтетвие, викаше Пероке,
Искамъ отъ тебе удовлетворение.
Или ти мислишъ, че всеки може да митка
въ кжщата ми и. . .
— Оставете ме да говоря, господинъ нота
риусъ, каза непознатиятъ, като се опитваше да
говори.
— Името ти!
Името ти искамъ да знамъ!
О, отъ дълго време азъ виждахъ всичко!
За пръвъ пжть не играешъ ти тука шахъ1
Ха, ха. ха! Игра на шахъ!
Но почакай, ти ще ме познаешъ, господине.
Кълна се въ душа си.
Ще те накарамъ да ме познаешт!
Струва ми се тъкмо на време съмъ дешелъ.
— Но Хиларе, моля те.

— Въ този моментъ, нищо нъмаме ца си кажемъ единъ на другъ, мила моя.
Разделени сме сега.
Съ тебе ще се разправя по-кжено! прекъсна
Пероке сбичната си, кояго осмъйваше релнуването на нотариуса.
И още се смъешъ!
Добре, добре!
Другъ пжть н-Ьма да се см*ешъ!
Нзъ ще изпълня решението си!
01 ще ме познаете вие?
Сега, види се, че Люсиена предвидъ, че Пе
роке се намира въ опасно настроение.
Тя го пезнаваше отъ много време и твърде
добре, тя знаеше какво я очаква, когато тоя подив%лъ отъ ревнуване човекъ остане самъ съ нея.
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е настяпилъ обратъ
Париш» 23. Лордъ Идънъ
замина за Римъ снощи въ 22
часа.
*
.Парижъ 23. Вестниците отбелезватъ съ задоволство, че
е настжпилъ обратъ въ раз
говорите между Лавал и Идънъ.
T t се кадгватъ, че следъ
завръщането на Идънъ отъ
Римъсъогоетннть становища
на Англия ш Франция ще бж
датъ окончателно съгласу
вани.

за Източна Африка
Неаполъ 23. Параходъ
„Гангъ" замина за Източ!
Африка съ 29 офицери,
подофицери и 1,800 войни
а сжщо и големо количесг
военни материали.
Параходътъ ,Конфиде
ца" замина съ тежка с
тилерия и коне.
щ

Книга за Българи

Пристигналиятъ BV греда
австрийски жур|.алис
професоръ Роховапски вче
посети кмета на Варна r. w
Мустаковъ и разговаря съ i
го надълго върху своята кн
га, която мисли да напише
въ паметь на Владимиръ Молловъ да^посвети на България.
Книгата на г. Роховалски t
София 23. Въ Академия
та на наукитпг тази сут бжде около 400 страници, <
ринь се състоя
траурно гато илюстрирана. Въ кея Ва
събрание по случай смърть- на ще бжде широко застжг
като бждатъ описани вй
та на Владимиръ Молловъ. на,
ки нейни прелести като л*'
Говориха професорите До- вище.
:
лаачкевь и Сарановъ въ^ху
уТрНЦ Летовището „ЗдР<
научните трудове на Вл. МолЯШШ» духъ— въ здравог
лозъ и общеитвената му дей
ло" най-добре закрепва здр
ность.
вето не децата презъ лЪтот
Александъръ Огняновъ го защото специалисти учи«»
вори върху дейностьта на Вл. провеждатъ изпитана и приг
дена за нашите деца прогр
Молловъ нато адвокатъ.
ма. Малката такса, 100 ле-«
ЗА РЕКЛАМА!А се сяда по цълия курсъ, прави лътовио,|
pe3VAmam-imn> — рекламирай-го достжпно за всички. Зач*
те само въ п Варненски нови ване въ Ill-та прогимназия ПР
ни', защото се чете най-мно ржководителитъ: Т. Петков*
го отъ всички провинциални Н. Трифоновъ. Л-Бтовиидето'
вестници.
UQ открива на 5 юлий. 1-2785'

Траурно утро

ГОЛ-БМЪ

