Варна 9 февруа.зий 1936 год
ВАРНЕНСКИ НОВИНИ'
^Вьлгария провинциаленъ
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ОСНОВАНЪ 1912

ВАРНЕНСКИ

е първиятъ е»
ъжедневнакъ

.ВАРНЕНСКИ
НОВИНИ* е
най-многа
четения вестникь въ северна
България.
Т А Р И ф А по която „Варненски новини" печати рекламитл: за II и III страници по 2-50 ле; ю
см., I и IV — по 3 ле- кв. см.. годежни и шенчални — по 60 ле. публикацията, официални обяв
ления по 2-50 ле. кв. см., приставски по 1 ло. к*
дума; еь хрониката по 5 лева на гармонденъ ptd%,
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева, за
6 месеца — 160 лева. Годишнинтъ абонаменть я*
чужбиа е 600 лева.

ГОДИНА

шяв» * итнмсгрмм ул. .Мария Луиза* № 41
£:
Телефони: 23-23, 23-16, 25-90
|;
Дневна служба: 23-23.
(smn

редаиторъ:

ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

| Лондонъ 9. „Дейли телеграф*
Ji днешния си брой обнарод
ва нааинатв, че Ячглия се отсе възвръща навстькяде
Цвзвла отъ прилагането на
fitп™ °ТГ0ВаРЪ и а " а т и я г а н а м - Маджаровъ въ в. „Миръ*. _ Какъ се заблуждава общесгвеното мнение вь Езропа отъ противнициrfe на
ЙвтролнитЬ санкции спрЪмо ьългария.—лщо обвиненията срещу България ех сигЬшни и несъстоятелни. — Докато нашит* съседи не изпълнятъ Ньойсаия договоръ, не София 9. Мин. съвешъ
гталия.
може да се искатъ нови задължения отъ България.
прие една
наредба-законъ.
?0*щиятъ в е о т н н к - ь
София 9. В. .Зора" помест
ни,
то
най
малко
ода
ле
Никола
Мушанозъ
изтъква
право
да
бядатъ
изпълнени
по
силата
на
която, на
гвърди, ч е а н г л и й о к о т о ва на уводно место статия отъ
именно въ статията си, че про* к о м и с л е н и о б в и н е н и я т а и поетитпг спрлмо нея за чиная отъ утре
правителство помолило
понедгьлр е щ у България, че вила
италианския п о о л а н и к ъ Никола Мушановъ, озаглаве тивниците на България еж при о
дължения.
въ
с
ъ
с
т
о
я
н
и
е
да
д
р
ъ
н
к
а
никъ, въ всички държавни
особено мне бягвали до разни средства, за
9ъ Лондонъ» Г р а н д и д а на .Нещастно
саби и да н а р у ш а в а ми
Но. вмтето това, иска се
зъобщи въ» Римъ, че Ан ние".
учреждения безъ изключе
ца
заблуждаватъ
обществено
ра
на
Балканите».
отъ
България
да
бжде
униглия ое о т к а а в а о т ъ при
Съ тая си статия Н. Муша то мнение въ Европа, че Бьл
Въяросътъ за влизането на зена и да поеме нови задъл ние ще започне да се ра<
(]ожението на петролни
{Ь оанкции и ч е щ е оъ-новъ отговоря на М. Маджа гария била въ състояние да България въ Бълкачския пактъ жения, които отиватъ до боти по старото
време—
цвйотвува з а е д н о мир- ровъ, който въ в. .Миръ" ока заплаши мира на Балканите б е сериозно разискванъ въ ри до отричане отъ права!
отъ 8 до 12 часа
преди
o уреждане
н а к о н честви като добъръ изгледъ и требвало да бжде вързана. началото на 1934 година. Бъл
>ликта м е ж д у И т а л и я едночасовия разговоръ, който
Истинското
приятелство
не
обгьдъ
и
отъ
2
до
6
часа
гария
отказа
да
влезе
въ
него.
Но и въ международните
И ОН.
Негово Величество е водилъ отношзния понякога истината Тоаа тя го стори не защото търпи унизенъ и оскърбенъ следъ обгьдъ, въ ембота
; НЪкои членове на ОН били го съ председателя иа френската
при«тель. Българската външна
тови да оредложатъ съветътъ на република Льобрьонъ и който има цена. Съ каква военна не желае мира и рвзбирател- политика държи винаги за едно отъ 8 до 13 часа.
стзо
съ
съседите
си.
Напро
сила
разполага
България,
та
ЗН да не взима решение за з«б-разговоръ се е отнасялъ до
тивъ, въ защита на мирз, на достойно рззбирателство съ нвмняване вноса на петролъ въ Ига- влизането на България въ Бал ще смути мира? Съ армията
разбирателството, които винаги шите съседи и условията за
си
ли,
на
която
численостьта
щя, а само да се определи коли- канското споразумение и че
еж били основата на нашата неговото постигане ще бждатъ
[есгвого, което ще тр£бва ла се препоржкигЬ, направени на и въоржжението еж ограничел външна политика.
по-благоприятни безъ Балкан
ни
отъ
Ньойския
догоаоръ?
причинила смъртьта на 456
шаея въ Италия.
нашия Царь въ тоя смисълъ
Мирътъ е основан» върху ския пвктъ.
работница
Тия държави-членове на ОН не били придружени отъ ни Срещу кого, срещу 'военни-;
Такава б е политиката на
<е желаели Игалня да се на- какви заплашвания, а били Tfe сили на Балканското спо договори За да се гаранти
Вашингтонъ
9. Споредъ един
ра мира, тргьбва договори- България за Балканския пактъ
(взвв, а чрезъ ограничаване подкрепени съ най-внушигел- разумение ли, които еж 10 до
предварителенъ
докладъ на
тп> да се изпълняватъ. Бъл — политика съгласувана съ пак
количеството на петрола, който ни и най-авторитетни аргумеч 15 пжти по-големи отъ тия на гария изпълни
комисията по труда при Кон
своитъ
за
та
на
ОН,
политика
ясна,
чест
България?
[
<ожв да се внася въ Италия. ти за въ полза но България,
греса, която анкетира работите
Явно е, че а к о не OMfetu дължения и затова тя има на и открита.
18 се попречи на продължепо строежа на единъ тунелъ
(ието на войната.
въ Югозападъ на Виргиния,
става явно, че една престжпн!
небрежность причинила смърт
Германцитгь отнели първенството на слаломъ за дами. Въ
какво се е състояло състезанието. Класацията.
•.;« Посещението на една френска журналистка въ софийския Дворецъ. та на 456 работници, които
} ва пятницит* по БДЖ. Цельта
Гармишъ 8. Цептърътъ на то се премине по пжтя през-!» Впечатленията. Скромното облъкло на Царицата. Първата гражданка иа били задушени съ некакъвъ
> България е безъ пудра, безъ ондулация на КОСИГБ,
v София 9- Мрътъ на Желез вниманието
отровенъ газъ.
презъ
днешния 23 препятствия.
безъ лакирани нокти.
ниците е разпоредилъ да се день бгь състезанийто на ела
Други 1.500 работници по
Докато "£ вчера , норвежцитъ
Парижъ 8. , В . Журналъ" на лата вече съмъ я пребродилв
«произведе общо преброяване ломъ за дама, което започна бНЬха прави, днесъ н1змкинигЬ
страдали силно при сжщия
уводно
место
помества
впе
заедно
съ
моя
нжжъ.
!на пжтниците по бързите и въ 11 часа преди обгьдъ.
отнеха първенството. Едновре чатленията и разговори, който
Когато говори за Царя, Ца случай.
Ti етническите влакове.
' 1 При тръгването се явиха менно съ това
Комисията иска допълнитесъстезание, Марта Ули е имала съ бъл рицата винаги казва .моя
| Данните отъ това преброя общо 29 състезателки,
ленъ
кредитъ, за да може да
пре днесъ б е дадена и първата гарската Царице Йоана.
мжжъ".
ване ще послужатъ за едно димно отъ севернитгь страни награда за IV-rfe Зимни олим
продължи анкетата.
—
Въ
сърдцето
на
София,
—
—
Това
е
малката
княгиня,
^10.правилно разпределение на и Германия.
пийски игри. Деденъ б е зла- започва "да разказва Марта — казва Царицата и сочи пор
лжтнинеските вагони изъ ц-feСъстезанието предвиждаше тенъ медалъ на 21 голишнята Ули, аъ столицата безъ рек8, трета, който се, намира ока[йата стрина
едно спущане на разстояние германка г-ца Кристлъ Кранцъ, край самата градска градине, ченъ на стената въ всеки бъл.
и въ Гърция
> Преброяването ще започне отъ 500 метра, съ разлика въ отъ Фрайбург-ь, която спечели скромно наднича звдъ желез гарски домъ, — моята дъщеря,
Дтина 8 Въ целв Гг
т 20 т. м. полунощь.
височината отъ 900 метоя. кя- слалома за 77.1 секунди.
ни решетки Царския Дворецъ.
— Зимно време — разказва нветжпи тежка зима.
Л
Вчера при спущанего за дами
Изглежда, че по волята Нейно Величество, отивамъ на
Кристлъ Кранцъ се класира на на Царь Борисъ, който е ски въ околностите на Со Въ Македония и въ Пело\
незъ паднаха големи прес\
от- фия, а презъ летото прекарвам CHtrv.
Новата еволюция на Съветска Русия. Възстановяване престижа на съ шесто место, но днесъ при много демократичтъ.е
Надъ гръцките острови
луксъ въ Евксиноградъ, на брега на се е разразила
ветския съюз>. Една зиаментелва статия на в. „Таймсъ". Действител общото класиране за спущане страненъ вепкакъвъ
силна буря.
и
слаломъ,
тя
се
класира
на
отъ Двореца.
Черното море. Съ нашата мо
ните и запасни войници на СССР. Ще се създаде нова парламентарна
Недвле«.ъ
отъ
островъ Кор»
първо место, съ 142 т. Втора При царуването на Цар Фер торна яхта често пжти пред
система по западенъ образецъ. Възстановява се всеобщото тайно
се класира Грабгеръ — 153 т, динандъ, той винаги е при приемаме разходки. Морето фу единъ платноходъ|бе потогласоподаване
III - Стоци - 158 т., IVLUafi- стигал в столицата по един често е развълнувано, но езъ панъ отъ бурята. Четирма мо
(Специална кореспонденция на ^Варненски новини")
ряци се удавиха.
херъ — 159 т , V;— Шаунюл- околенъ птть, презъ една и тогава пакъ го обичамъ.
Париш., Февруарий, 1936 год
Недолечъ отъ Пвтрасъ другъ
зенъ — 163 т. и пр.
малка гара при Двореца
Царицата говори толкова не
парламен
— П ъ р в о н а ч а л н о рази областнитп
Въ недгьля 11 часа преди Враня, която е закрита принудено и мило, че човекъ платноходъ б * потопенъ отъ
въ английския в. „Дейли Хе- ти, като имъ възвърни тай обгьдъ ще започне
слаломътъ отъ много години. Царь Бо забравя предъ тая млада, 26 буоята.
гласуване.
ралдъ", въ последствие и въ ното
за ммже. На това сгетеза- рисъ е отмпгнилъ тоя на-годишна жена, че стои предъ
Следъ това
авторитет- нин българитгь
френския печатъ, проникнаха
отново ще викъ и е започналъ да сли българската Владетелка. Тя се
ниятъ
английски
вестникь
сведения за новата конститу
иматъ да премгьрятъ силитгь за на софийската гара, кх- интересува за моите пжтеше по поводъ апела къмъ гражданите
ция, която съветския дикта напомня, не Червената ар си съ голпмитгъ
евгьтовни дето слизатъ всички пят- егвия и ме помоли да й изпратя
помЪстенъ на друго мЪсто въ
наброя шампиони.
торъ Сталинъ билъ решилъ да мия понастоящемъ
ници.
вестника
всички мои книги.
ва 1ДОО,оОО действителни
подари на руския народъ.
640
Отъ
вчерашния
брой
Неколко
лакеи
ме
съпро
'%зи сведения се съвпадна взйници и 5.000,000 запасни
— И азъ, когато бехъ въ 1) Д-во „Морски техникъ"
100
вождат
ь
по
малките
сгжпало,
—Нае
можемъ
да
се
отна
ха
осещенията на г. ЛитИталия, —казва Царица Йоана, 2) Анонимни, трима души по 20 л. 60
горе
на
които
ме
очаква
по
500
виновь въ Лондонъ и Парижъ сяме съ отвращение (abhor,) въ Гърция между венизели
често гредприемахъ разходки 3) Междунар. клубъ — Варна
четната дама r-ца Петрова Чо заедно съ майка си и моите 4) НЪколко учители пенсионери
и известната вече твърде зна къмъ съветската (6*. р. дне
сти и цалдаристи.
чрезъ Д.
75
макова.
менателна статия на в. «Та шна) теория и политичес
сестри. Посьтихте ли Рилския 5) Михаилъ Фнлиповъ
50
Влизаме
въ
салона,
въ
който
Атина 9 Снощните вци съймсъ* за новата еволюция на ка практика, но ние нтма20
мънастиръ, толкова мистиченъ 6) Янонименъ
ме право да подценяваме общаватъ, че водачътъ на ве- свири Царицата на пиано, До и толкова живописенъ въ сво
СССР.
ЕКСКУРЗИЯ до Кюстендша
' Първото впечатление б-fe,. ^е голпмитт природна богат низелистите Софулисъ и тоя пианото се намира виолонче- ята старинность? Посетихте ли
лото
на
Владетелката,
а
отъ
и
обратно
съ иараходъ прина
популистте
Цалдарисъ
се
ства
на
СССР.
Пловдивъ съ неговите тепета—
съобщението на „Дейли хеСпоредъ „Дчйли Хералд " споразумели да сьставятъ ко прозорците се наблюдава дви втората столица на България? стои 3 дни. Груповъ паспортъ.
ралдъ" има преднамерена цель:
жението на народа по улиците.
сь него наточели се целеше ктарата руска (б. р. — болше- алиционно правителство, въ
Царицата ми говори за бъл Записвания д о 18 т. и. По
което
ще
участвуватъ
водачи
вишка)
конституция
отъ
1918
да с е възстанови престижа
Царицата влиза и още отъ гарския селянинъ, който билъ дробности и записвания въ
на Съветския съюзъ, твърде год. ще бжде отменена. Ще те и на двете партии.
вратата ми подава ржка. Тя е силно набоженъ и чийто езикъ
Споредъ постигната спогод по-скнро слаба и има младен тя вече добре разбира и може канцеларията на Б. Н. Морски
много , пострвдалъ
особено бжде създадена нова парламентна система по западенъ ба новиятъ кабинетъ;'ще се об чески видъ, кестеняви коси, да споделя неговите болки и Сговоръ ул. „Царь Борисъ* №
презъ последно време.
6 — тел. № 26-37.
1—3
За целите на английската образецъ. Щ"вли. да получотъ разува отъ бившия м ръ на( много подвижни ;кафяаи очи, скърби.
външна политика въ днешния избирателни права новата рус външните работи Максимосъ. едно деликатно матово лице.
моментъ това е повече отъ ка буржоазия, свещеничество
Когато се обърна въ профилъ,
нейниятъ носъ видимо напом
необходимо. Наложително 6i> то и всички други стопански
•Q
ня носа на италианския крвль
да се подчертае, че англо- категории, лишени до сега
Едно
много
ръдко
явление
Влкторъ Емануелъ, чиято дъ
Френския "локъ „печели нова в отъ избирателни права. СпоРимъ 8. Времето се разхла- щеря е
морална сила съ активното редъ .Дейли Хералдъ* Моло- ди силно аъ Южна Италия.
Царицата носи на ряката
сътрудничество, което се по товъ билъ заявилъ:
ЗжболЪкврь
Въ Сицилия вали изобилен*
«тигна между него и СССР.
се установява отъ 10 т. м. на частна практика въ
— Ние ще вземемъ всичко снегъ, което е много редко си халка и единъ пръстенъ съ
изумрудъ и диамантъ. По ли
Статията на .Таймсъ" дойде хубаво отъ днешните парла явление за тамъ.
гр. Провадия, въ бившето здание на Илия Овчацето й нгьма никаква
следа
Да изясни безъ остатъкъ тези ментарни системи, колкото то
ровъ, срещу горната градска градина.
ввжни и отъ голвмо полити ва и да се вижда на нЪкои въ Европа, дето между герман отъ пудра, ноктите й не ся
ческо значение съображения. странно и см-вшно.
ската (б. p.— фашиска) и рус лакирани, косата и е пригла
ондулация
Парижкиятъ в. .Последния ката. т. е болшевишкета сис дена, безъ никаква
•; .Таймсъ" писа:
Облгъчена е въ бгьла рокля,
тема
на
управление
има
извънновости",
като
печата
послед
— С С С Р . постепенно се
покрита съ хубави
народни
"Ревърнв въ една мощна дър ното официално опровержение радно голема прилика.
бродерии — гордостьта на
Къмъ
това
съображение
би
на
.Хавась"
за
намеренията
жеше. Нейното правителство е
българския народъ.
— ВАРНА
янесъ най*авторитетното и най на СССР. да отмени старата могло да се прибави още едно»
— Вижте, само
розовъ и
сжщо
така
важно
и
сжществе
с
си
болшевишка
конституция,
Ф а б р и ч е н ъ окладъ на вълнени платове
илното отъ всички руски пра
червенъ цветъ. Това еж глав
Ц а р ь Б о р и о ъ 3.
вителства, начиная отъ 1905 дава мбсто на едно редакци но: светътъ се намира предъ ните цветове, — казва Нейно
важни
политически
събития;
Г
Съобщавана многобройните си клиенти, че прис
°Д- времената на народнигв онно съобщение, смисъла на
тигнаха за сезона платове за н я ж к и и дамски
в
което се свежда къмъ следното: пралителствата проявяввтъ пох Величество. Язъ нмамъ много
ьпнения въ Русия.
балтони и костюм», специални платове за
вални старания да нормализи- бродирани рокли, които ми
—
СС.СР.
е
решила
дейс
Знаменателни
въ то а
палта на ученнчпи и ученически ини*
беха
подарени
по
случай
сват
ратъ
своя
вжтрешно-полити
нели,шевиотм, спортни
°тнощение ся и следнитл твително да изм-вни своята кон чески фронт*; единъ обезпра- бата ми отъ разни краища на
я
в
Редове, които въ к?аимсъ", ституция, за да отговори на венъ народъ е неспособенъ на страната. Обичамъ често до ги
четника на въздържания честите настоявания за това самоотбрана, защото самочув обличамъ.
°*пломитически езикъ, cm на чуждестранните комунисти, ствието и националното му
— Обичамъ много тая стра
които много пжти до сега еж
WHOptbdKo изключение:
на, — продължава Царица съ
достойнство еж понижени.
заявявали
въ
Москва,
че
прави
-—Новата руска
консти
единъ явенъ ентусиазъмъ. Ц Б РПпя на СССР, ще преоб- извънредно лошо впечатление
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Стр. 2
МОЯТЪ ПЖТНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИКЪ
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Въ дома на швейцарското семейство

Царь Петролъ и световния пошзръ
Вейка капка петролъ въ вре
Какъ си намгьрихъ квартира? — Впечатления отъ реда и
ме на война, струва колкото
уредбата на единъ швейцарски домъ, — Любезнитп> хазаи.
кипка човешка кръвь.
— Какъ живгье едно работническо семейство въ Женева?
Маршапъ Ф о ш ъ
Покойнкятъ английски краль не по-малко буйната си Ш
Въ столицата на Испания —
война
Въ хотела е скжпо. Решихъ но, ще ме запознае и съ мж- Страшната евгьтовка
Георгъ V, който 6Ъ погребенъ Модъ, бждащата царящ*
Мадридъ,
осаенъ
обикновени
свърша
иреви
18
година,
но
голп.
да се взема стая подъ наемъ. жа си.
мата економчческа
война не
миналата седмица, се е елв- Норвегия, принцъ Георп,?
Тръгнахъ изъ града. Ето единъ ( i Вечерьта. преди още да се стихна и едва ли ще стихне при те надписи на улиците, изра вилъ като единъ отъ нвй-мжд Ьева да прати
дзорц0|
ботени
художествено,
за
въ
добъръ случай до се опозная разхвърля, хазайката дойде да това, което сме като народи а
прислуга
„за
зеланъ
ггщ
бжцяще до всеки н&днисъ ща ритЪ и ней въздържаните мо
съ Женева.
ми съобщи че банята е гото държави. И тая економическа има и единъ х/дожественъ об карси, каквито историята по И т е Му ИЗГубиЛИ ДИРИТЕ>;:
война
между
народшпгь,
неми
На всвко потол-Ьмо здание ва. Къмъ 9 часа тя ме покани нуемо води къмъ оругата — въокато прислуга тарашувал»!
разъ, оъ тЪсна връчкв съ се знава.
висятъ табели, на които е на въ трапезарията и ми предло ржженото стълкновение.
мото
назначение
на
улицата.
Като дете, обаче, той е оилг градините и парка на Я ||
писано: колко апартамента се жи чвшо кафе. Дойде и съп Борбата за завладяването на
Тока
напримЪръ,
при
над
извастенъ
надалеко и наши цо да гърсять изчезнали»;
даватъ подъ нвемъ, колко стаи, ругаътъ. Той е кенлеръ въ едно сягътовнптгь пазари е била съ
писи
на
уп«
.Светия
прааедщевременно и борба за завладя
роко като извънредно пвлввъ. лавецъ, той и сестра му |
на кой етажъ и срещу каква кафене.
ване. на ония области и земи, никъ" / ще мма образъ нн единъ Безбоойни еж били неговите укрити въ единъ гврдер^,
цена.
Гледемъ и не вервамъ на очи притежаващи, покрай
другитл
отъ тамъ наблюдавали I
Вл^зохъ въ няколко апарта те си. Стаите еж подредени богатства, и богати залежи на светецъ, при тоя не .Улица на лудории и никой по него време бояджиите ще отидатъ!
слънцето"
ще
има
образъ
на
не
допущалъ,
че
е
възможно
мента. И, вЪренъ на своя бъл скромно (по наша преценка— течно топливо — петролъ, кой
,|
значе слънца, а при надписа на това буйно и немирно до не храна.
гарски нрввъ, започнахъ да се разкошно). Въ вестибюла сви то е отъ първостепенно
ние за съвременната
индустрия. площадъ Мурило щ з бжде по- мей кжде де re де се превърне - Щ з м ъ това става, д | ( ' |
пазаря. Оказа се, ча тукъ кзар ри радио. По стените на стаи Оная страна, която е бедна отпалавци изкачатъ огъ едм
тирите еж нормирани, наемите те висятъ кандила съ малки къмъ петролъ, нтьма бждаще. ставенъ портрета на тоя ве- въ възмжжвлага си възрасть
лищего
си и набързо р в $
ликъ
и-пвнеки
художникъ.
въ оня сериозе^ъ, мждърь зла
Безъ петролъ нпма
повишенъ
имъ строго определени, какго икони.
каать всички бои — въ 61
економически
живопгъ!
Лондонъ
е
по-малко
поетидеталь,
който
удивляваше
све
и цените на продуктите по ма — Вашата кжща прилича
та сипвотъ червена, въ тц
И дълга, и жестока е била борба
газините.
на черква, — шеговито забе- та между Англия и Сьединенитгь ченъ, но въ замина на товя— та съ тия си качества и тол та— зелена, въ бедата —сив
по-прзктиченъ
Тамъ
надписи
кова че;то б е соченъ квто
Най-после наехъ си една лязахъ азъ.
Щати при подгълбата и завладява
т, н., следъ ,което побърз|
квартира на ул. .Плвнтануръ",
— Ние всички обичаме да нето на областитгь съ петролни те на улиците се посгавятъ на примЬръ.
да офейкатъ.
извори.
зисочииата
на
очите,
а
не
на
близо до Женевското езереза се молимъ, — каза ми само
Край
нематъ
пелавщините,
—„Борбата
за
нефта
лежеше
въ
осКогото бояджиите с* eii
4.J шв. фр. месечно (1 шз. фр.уверено и любезно госпжвта. новшть на дипломатическите ком два три метра височина. Ос извършени отъ краль Георгъ
е равенъ на около 29 българ
Ние сме религиозни хорабинации презъ годинитгь 1919, 20 и аенъ това, надписите еж съ ед по време на детинството му. ли на работа, требвало да
ски лева).
Малките деца еж любезни, 21. Стремежа къмъ господството ри. красизи, четливи букви.ра- По тая причина той е билъ губятъ часове, докато си
готвятъ нови бои.
нефтенитгъ извори опредгъляше ботени съ фосфорни съедине
Още съ влизането, при пър приветливи, весели и свобод надъ
политиката на великитгь държави" ния, така щото свЪтятъ нощно подъ постояненъ недзоръ на
Загадката за изчезванег|
вата дума, любезната хазайка ни. Сами дойдоха да ми се —писа преди години Бистрянски.
специални дворцови прислуж палавците би л а разяси|
ме позна, че съмъ чужденецъ. представятъ: Жоржетъ, Ида, Негово Величество петролътъ е врема или при гъста мъгла.
ници и всека негова стжпко, Принцъ Георгъ поелъ вий
Но тукъ хората се отнасятъ Ферниндъ и Колетъ. Те ме и днесъ, чрезъ който сегашните
по заповедь на баща му, е изцело върху себе си, т
родно дипломати искатъ да заставятъ
почитително къмъ чужденците. разпитаха за моето
била следена.
Италия да прекрати нает/тление
може сестра му Модъ да 5
Следъ като ми съсбщи цената место. Полюбопитстввха да ви- то си въ Абисиния. Днесъ евгътовU
Кметътъ
нв
гр.
Лондонъ
носи
сладкиши и бонбони,:;
Лудориите
ставали
за
пала
дятъ
портретчето
на
моя
мана квартирата, тя веднага доба
нитп, петролни извори С/К подплени
ви. че въ цената влизатъ ос лъкъ синъ. Смеха му се, ви между Англия и Съединенитгь щазабранилъ да минвватъ^по ули вия принцъ все по-трудни. като трае враста му. я
ти, Само Стандардъ Ойлъ компани ците ма града коне — ездит Единъ день въ Дзореца СанЕпископъ Уилбърфорсъ"
ветлението, отоплението и ба каха, радваха се.
е разпратила
презъ последната ни или впрегнати — отъ 9 ча дрннгамъ били повикани май времето ' кпзвелъ за му]
нята.
Късно вечерьта кжщата се война, за нуждитп, на воюващитт,
са вечерьта до б часа сутрин стори боаджии да пребоядисатъ принцъ Георгъ, че никоп"
— У насъ е прието да се кж- огласи отъ молитвата на мал 308 милиона бъчви, съдържащи
та, за да не се нарушава нощ некои отъ стаите. За мелкия живота си не билъ вижд]
пимъ седмично по 2 пжти, — ките, които въ хоръ словосла- около 50 билиона литри петролъ..'
ното спокойствие.
принцъ Георгъ това е било по-буйно и попалвво дет|
побърза да ме предупреди гос веха Бога. Чухъ, какъ децата Да не говоримъ пъкъ за достав
Щ При отпраздруване 54-гия изключителенъ случай да се затова го билъ кръстилъ*
на Ннгло-холандската компа
пожата.
казаха на родителите си лека кит-fe
ния. Значи, отъ горното се вижда че рожденъ денъ нв Рузвелто, въ
Очевидно, тя се опасяваше, нощь. Чухъ какъ се иепунаха петролътъ е необходимъ за днеш Съединенигв щати били дадени „прояви". Съ цената на реди- прозвището „Кралски чер|
че може да злоупотребя съ съ техъ. Едно отъ техъ дойде нигЬ модерни държави, едва ли не общо надъ 7,000 банкета и ца хитрости, подпомаганъ отъ пипаоъ".
до вратата ми и доста високо като въздуха за всички живи сжще
използването на банята.
метра откъмъ севернагв д
били събрани надъ 2 милиона
ства,
«Бъдете спокойна, госпожа ми пожела лека нощь. После Рокфелеровиятъ тръстъ Стандардъ долара за благотворителни цели
на температурата досгиг|
казахъ азъ на себе, у несъ кжщата потъна въ мълчанието Ойлъ Компани и Янгло холандската
Щ Въ облзетьта Есексь, Ан
30 градуса Целзий и|
кралска компания еж турили ржце'
обикновено е прието да се на нощьта.
31). Кой владетель презъ до
глия
е
започнала
да
дейстзуз-а
кото
по назжтре се отий
кжпимъ годишно по два пжти".
Само азъ дълго време се върху всички нефтени извори по една подвижна зжбол-Ькарска последнитгь години на жи температурата все повеч!
земното кълбо. Оствналитъ държа
Следъ това тя ми показа въртехъ въ кревата. Кога Бай ви не еж могли да се вредятъ. амбулатория. НЬколко специ вата си напраздно се мж-покачвала. Станало нужц«
банята, клозета, запозна ме съ Ганю се е чувствувалъ добре Франция, напримъръ, е много бедна ално пригодени камиони пре- чилъ да накара часовници- се постави силна въщ
децата си, даде ми единъ на пухено легло? Тежеше ми откъмъ нефтъ. Тя, наистина, отне насятъ
оть село на село тгь си да работятъ еднак помпа, която всечи деньй
ключъ и любезно заяви, че до и мисъльте за нашата мила отъ Германия нефтенитъ извори при инструментите и
л^квригъ- во?
пяло въ вжтрешностьта нв
въ Елчасъ, ползва се и
Розмаренъ Пехелбронъ
вечеря, ако с« прибера по-рв-1 България.
32). Защо е билъ Шек- нела
съ 25 на сто отъ добивания въ Месо назсЪкжде безплатно лЪкуватъ
по 3 милиона кубичв
•а
потамия нефтъ, по пазарнигв цени, и поправягь зжбигЬ на селя спиръ противъ ранкитгь бра метра езежъ алпийски ъщ
но все пакъ тя е въ петролна за- нит-fe.
кове?
Въздухътъ е проникват
висимость, както и повечето отъ
33) Защо е билъ нака- тунела
Ш Датското правителство из
останалигв страни, отъ
Янглия,,^и
съ толяоза rontm
:
Съединенит-в' Щати. ъ ЩЩ§ *t?"J готвя законопроекта, по сила занъ веднъжъ съ загпворь ла, щото нередко е носи
Та единъ нищо и никакъвъ петролъ. та на който занапредъ ще се Шилеръ, когато е билъ пол себе сн малки предмети,»9i
драги граждани, eiHa течность съ не облвгатъ съ данъкъония, кои кови ллкарь?
му попадали на пжтя. Веди
много приятенъ мирисъ, е способна да
иар)ши световното равновесие... ахъ товь то пжтуватъ въ чужбина. За Отговора на по раао зададе* презъ вентилатора.е би»|
ПРЕВЪЗХОЖДАТЪ ВСИЧКИ ДРУГИ АПАРАТИ нещастно свътовно равновесие! Та то е първигк 5 дни престой въ стран
мъкната една птица, а н!
ни?е въпроси:
1) Стандардъ е единствения апвратъ, който има идеа напоено съ петролни пари и при- сегаш ство, ще са плаща по попозин
колко
пжти били довле*
ното дипломатическо разгорещяване, спу гулденъ на день, а ако прес28) Презъ 1843 г. съ пощен работнически шап*и.
лно естественъ тонъ.
кана иу е работата! Една искрица, една
2) Стандардъ оставя далечъ задъ себе си всички други съвсемъ мъничка искрица и . . . ето вя тоятъ трае повече отъ 5 дни, ската копа е могло да се стиг
30) Думата .фискъ" п|
за вевки день въ повече ще не отъ Парижъ до Бордо за хожда отъ латинската ду
апарати по отношение изравняване на фадинга, защото въ го, лумналъ свътовния пожаръ.
Оставете петрола настрана^ се заплаща данъкъ по единъ че по-малко отъ 60 часа. Днесъ
него единственъ е приложенъ новия принципъ за изравнява
драги дипломати, опасно нпщо е гулденъ. Противъ тоя законъ за това време може да се сти ,fiscus", която въ бук
не на фадинга, патентъ «Стандардъ".
преводъ първоначално е ш
петрола, опасно и лесно запали'
3) Стандардъ моделъ Суперъ 36 е единствения епа- телно. Особено когато около него еж се обявили много чужд-i гне отъ Парижъ до Хартумъ чаяала „чошъ", а по-къш
държави,
тъй
като
той
пречи
(въ Суданъ), въ Ястраханъ (на „кошъ, въ който се дъряй
ратъ, конструиранъ и пуснатъ въ пре дажба презъ 1936 год. се разгаря буенъ дипломатически
следователно той е точно съ една година напредъ отъ вси огънъ, Оставете го, защото сетне на международния туристичес Каспийско море^ и г. н. Дчесъ, пари". Още по-късно тая Щ>
и пожарогасители не поиагатъ.
ки трефикъ.
вследствие на усъвършенству

М ш Шл»

„Кралски червенъ пипер|

Дре5ни вести

j Знаете ли7 g

чки други марки радиоапарати.
4) Стандардъ
е най-прецизно изработения радиоапаратъ.
5) Стандардъ представлява най-елегантния радио-моделъ, великолепно украшение за всеки салонъ.
6) Стандардъ има въртяща се поименна скала, по
удобна отъ всички досегашни.
7) Стандардъ е единственния апаратъ, който може да
се командва отъ големо разстояние.
8) Стандардъ
Ви дава най-големи удобства при на
стройване на станциите, защото само той е снабденъ съ
новия ключъ патентъ „Стандардъ".
9) Стандардъ приема презъ целого денонощие евро
пейските и много американски станции.
10) Стандардъ се придружава отъ писменна гаранция
за дългогодишна безплатна поддръжка.

придобила значение на »час
ваните превозни средства.зем- отъ приходите на държал
ното кълбо става все по-мал
кочто се даватъ на имлерй
ко за човека. Успоредно съ
АГЕНЦИЯ „СТРЕЛА.
това, превозните цени въ на ра, за да се издържа сът*я
има за продань билети
ше време, пресметнати въ зла Въ френски езикъ д у м •'
отъ Народната лотария ^отъ 1 денаръ и половина) то,
еж 5 до б пжти по-автини, .фискъ" се явява прел 15столетие и е означавала тя
на Съюза на Артисти }
въ сравнение съ 1848 г.
СЪ КЬОШКЪ 6 3
ва .държавно съкровище"*
тть —най-добъръ изборг \
29) При строежа но Симплон- следъ това —,администраЦ|_
лтетностъта
отъ разни щастливи но
ския тунепъ, треялъ цели 7 на държавното съчровиШ%
мера Побързайте да не \Ш А Ш КЪ Н А
години — отъ 1898 до 1905
ВНИМАНИЕ
година — еж били употребе
пропуснете
щастието, ' Споразумение: Трайкова
ЯКО
ИСКЯТЕ да БЖДЕТЕ
кв. Яспярухово 17.
ни 1,000-600 динвмитни заряди.
което ви очаква! 1-0
МЕЖДУ СВОИТЬСЬГ.
Дължината нв тоя тунелъ въз
лиза но 19 730 метра и зато
рдждяни въ СОФИЯ,
ФРИЗЬОРСКИ
салонъ
ва той е ней-дъпгия въ сиетв.
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
чувстви
Строежътъ е билъ съпрово
Демонстрации при Електрумъ Ивж. Котаровъ и С-ве „Севилия" намали
телно цената на електри
денъ
съ
грамадни
технически
0. 0. Д-во „6 септемврвй" № 2.
1-322-3 ческото дълготрайно кжд
трудности. Появили се презъ
КЛЕМЕНТИНЯ 12 СофМ
рене. Не се стеснявайте
да Zz. две стаи и кухня
2 време на пробиването много
прозгьрите, че наистина
е.
^СЪ
ТЕЧАЩА Т0П№
бройни
извори,
които
изхвър
намалено
чувствително. ®уп. Иванъ Вазовъ № 1 7 | ляли грамадни количества во
И СТУДЕНА ВОДД ВЯ'
Щомъ провгьрите, ще се уве § [оравка Фото „тима" * да, а на неколко пжти еж из
ня ЯСАНСЬОРЪ ПЯРрите!
плика, фактури, афиши, некролози и др.
но ОТОПЛЕНИЕ.
W
1 309-3
I бивали и отровни газове. При
1 —280 - о
Отъ съдържателя
достигане дълбочина отъ 5 000
Съдържатель:
_
ПЕТЬРЪ ТЯСЕБЪ
туй дето мърда. Съ една дума, отъ вжтре.
Боже, господи!
се разотидоха. Язъ не ги и»
не мога да се бия и 1уй то.
— Ехъ, казва, Василъ ИааЗадушено отъ т ю т ю н е в ъ държахъ.
Потропвамъ на вратата.
новичъ, ти вечно си билъ без- димъ, изцапано, нахвърлено,
— Отваряй, — казвамъ, не портиенъ. Безпариен ще си ос- разхвърлено. Гледемъ, седятъ
гичка ще ти отвориме. ПочаРазходт»
М«жъ
сретникъ такъвъ".
казва,
за
минутка.
тикешъ
и
до
крой.
Та какво ли, граждани» не кай,
три
жени
и
двама
мжже.
Пуа
Счетоводительтъ r e p y W J
— Не бутай вратите, дяволе.
— Нека да егмъ, казвамъ, шешъ ли, разговоръ ли водятъ, реши да даде търже"»
се случва на брачния фронтъ?» fl, м е н е - з н о е т е - к а т о д в м е
е
некои
ударилъ
по
главата
Веднага
ще
ти
отворя.
и безпартиенъ, обаче, още се дяаолъ ги знае. Всички фигу обедъ. По тоя случай той J
Мжжете често излизатъ кри
— Граждани,— казвамъ, се га веднага ще отида въ поли ри познати.
стални будали, и то онези, зна съ цепеница,
lканн
i R U U Г.ШШМГ\
Т ^ П Й М М гости
Г О С Т И . " F >,'
само Лотбрани
— „Та, какво ли, мисля си, га какво да се праси?
цията.
ете, чиито, жени еж заети съ
погр*
Поглеждатъ
ме
и
се
смеятъ.
но
любезния
домчкинъ
граждани, не се случва на
Той, казвамъ, се звтворип>
Тичамъ долу при стражара.
и*
актуални въпроси.
Я
онзи
знаете,
Миша
Б
з
ч
щеше
гостите,
помагаше
вжтре съ моята жена, а азъ да
Той ми казва:
— И да знаете, каква до брачния фронтъ".
«инъ, климг;а на стола и целъ до си събличатъ белините
Моля се тихо:
не смея да бутна вратата Or
— Не можемъ, друже, да се люшки отъ смехъ, ще се ги завеждаше въ трапезври»^
садна преживелица. Дохождам
— Отваряй, казвамъ, коко варяй, казвамъ, още сега или ти помогнемъ. Щомъ като пукне.
до кжщи. Влизамъ въ двора.
- Ето - представяш* fl
вжтре, казва, има ввшъ прияПотропвамъ на собствените си ши сине. Не се плаши нема дв дяволите ще те взематъ,
Прощавайте,
че
се
поше
той
на жена си, — т в и 1 ! {
се бия съ тебе.
Той казва:
тель не може и да мислите за гувахме съ ва<:ъ. Искахме да
врата — не отварятъ.
Язъ, знаете, право да си
— Василий Йааноаичъ, че нещо опасно- И като тъй, вие видимъ, какво би напрввилъ ми най добрите другари и.
леги.
.„(
— Мануся, — казвамъ азъ кажа, не мога да се бия. Сла- почакай малко де, седни, каз не можете да очаквате нищо единъ
мжжъ въ такъвъ единъ
Протегайки ржкв къмъ *
на своята жена, — това съмъ бушка съмъ, извинете, нисъкъ, ва, до сандъка. Само каза, пв- страшно. Всичко е обикновено случай.
чето си, той предствви й » .;
съ мършаво телосложение. И зи да не счупишъ лвмпато. А въ редъ. Но върнете се на
взъ, твоя Вася.
— Смеете се, казвамъ, но
затова не съмъ мераклия да Язъ съмъ я, казва, нарочно ново, може би да ви отворятъ
- Я този, обърнете. вни^
Мълчание. Вслушахъ се.
това не е никакъ нуждно. Яко
Не щешъ, зачуаамъ отъ вжт се бия. И освенъ това, знаете, оста вилъ да свети за тебе.
Тичамъ обратно — и ' не казвамъ, има некаква шега» то ние, този е моятъ со»•> в
ре гласа на Миша Бочковъ. Я въ стомаха ми нещо вечно
— Какъ, казвамъ, той тов и--шъ ли, Миша Бочковъ ми
Лешко. Необикновено р "
тя не требваше да бжде тека
Мишо Бочковъ, зн:ете, е же- мърда, когато се наклоня леко. може, мръсна му душа, че въ O'Bгадинка.
оС ^
дълго.
Въобще,
казвамъ,
кога
Лекарьтъ ми казва: .Това при такъвъ зоръ, петь пари не да Влизайте, казав, сега е сво
ненъ.
Лешко
се
изплези
но
• ,
то се пуши, требва да се про
Яхъ, •— казва, — това си васъ, храната мърда". Я мене. ва за моята неволя?
бодно.
/
rfc, които, зачудени, не-™
ветрява.
ти, Ввся Изановичъ, още се-взнаете, не ми е тъй харно, отъ© Я той, знаете, ме утешава® Втурвамъ се въ стаята, —
, м\\
Седеха о щ е дълго, селеха и около масота
ТОНЮ БЕРБАТА
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Стр. 3

НОШШ В ВИИ) Н И
t теибкеи^ Рьзкнт* промеян вь температурата. Гаиното дете на
най-лепт
f Христо Андргьеаъ. Почи
|li.„«i
Гй9»Т1 война
«*№ - деднншачъ Хайелу, Какъ се набавятъ най-лесно
иунуции за абисинената армия.
налъ е вчера нашиятъ сьгреШ?-.т«
8 ОЗлвстьта, же мнението си, той зая- жданинъ Христо Андреевъ ни
47 годишна възрветь. ПокойirZ.Hb граничи съ сблаоь- вилъ;
ниятъ беше известно вргме
ИЙг-.*-.Са.ерн.Абиси— Нвма защо толкова да
| обаче нейните жители сн блъскаме главата върху подпредседотель на управител§*'вТЪ • кгмъ племето, насе тоя въпросъ. Италианците но ния^съветъ на Варненската по ш
пулярна банкв, елгдъ което се
l i o рбпастьтв Шоа.
сягъ достатъчно много муни отдаде на професионелното за
ЬКитвлитЬ на ТемЬиенъ не ции и оржжие. 'Достатъчно е
ЙиРвтъ диалекта, който се само да бждемъ годни да имъ наятчийско движение Като организаторъ на Занаятчийския
Тиг е
&РЙШ*
Р * Д ° к а , ° Г °- отнемамъ орждията и. муници съюзъ, нему се пада големъ
Гма часгь отъ обитателите на ите и да ги насочимъ срещу делъ вь изграждането на мо
| г р в сж неприязнено резпо- самите т%хъ.
занаятчийска организа
н и спрвмо абисинцитЬ Тогава останалите военоиа- щната
ция. Надаренъ съ големъ оречалници не погледнали много торски телвнтъ и съ една за
УягЪ на Тембиенъ работата сериозно на тия негови думи, видно природна интелигент
£ай съвеемъ другояча.
но не минали дае седмици, и ность Христо Лндреевъ се из
| ь Ддисъ Абвба еж увъ- деджезмочъ Хайелу имъ дока- дигна бързо само с собственни
|н11 че тъвиа на тева по залъ на дело, че е ималъ пъл средства въ нашия общественъ
животъ. Нашите съболезнова
18мто обвтоптелство трЪб но право.
Огъ базата си — околнос ния къмъ опечолените семей
I ла се благодари, че ита- тите но града Аби Яди — той ства.
рцяГЬлри първото си на постоянно предприемалъ сме
Починала е въ София май
гллленйо въ Тембиенъ не ли набези, но не за да отнема ката
на директора на „ТексВгьрна картина отъ
мшха да постигнатъ танк- територия отъ италианците, а стилъ" Ивенъ Дреновски—Ана
да причаква обозите имъ стасия К. Дрвновска. Миръ не
i бързи у c o t хи, както въ, 'иза да
оплячкоеза отъ техъскжirpe. Лрвзъ навмврий, и. г. поценния имъ тоааръ — орж- првхътъ й.
— весела и тжжна, преизпълнена са пгьсни и сълзи
гориво и пътища
алианцитЪ на с,т, били по ция, картечници, муниции. Яби- тап1ечното
му презъ Српдиземно мо
рвщяати въ Теяябйвнъ о ъ о т - синците изниквали кето из- ре* — на тази тема ще гово
Ш* обятия, нанто това @ подъ земята предъ изненада ри г. В. Руевски въ среда 12
италианци, изколвали ги т. м. 6 и пол чеса сл. обедъ
танзло на мн&го мъета въ ините
отнасяли плячката, заедно въ салона на д-во »М«йкв" отъ
Л ю б о в ь т а зад-ь кулисигЬ на вариетето
бдастьта Тигре,
съ която изчезвали безследно името на секция „Нови Стре
Ромаиът-ь
ма е д н о ииеисио шоаяиче, който в ъ ожщ*
^Дезертьорите отъ италиан- аъ околните проходи и бал межи" при д-ао „Майка". По
«ата армия рвзправятъ, че въ канисти местности.
ноотв» & ргвЕнгшът-ь вга псЬио кшгаичвканватъ се всички. Входъ безенбиенъ италианците не еж
7ова е траяло доста дълга платенъ.
ЙгЪли да набавятъ значител- време и отрядитгь на деджазФабриката, която се гри
| количество хранителни при- мачъ се гордгьели съ пълно жи за чистотата въ цела Бъл
„МАЛН070 ВАРИЕТЕ' — една въл
вси'за войската си. Докато право, че съ минимални загуби гария, е Мвтей . Недковъ
шебна
игра на Луиза Улрихъ, въ една
аселението въ Тигре е бър- снабдявали абисинската армия
Годитното
събрание на
пълна
съ
смисълъ пиеса".
|ло да продзаа храните си съ огромни количества муни Соботвенъ домъ е насрочено
„Нойе Ф р а й е Пресе"
| италианците, жителите на ции и оржжие. Но . . . стом за 15 и 16 того въ София.
ембиенъ отказвали да сторятъ ната отива на вода веднъжъ, Д-во щМорски технпкъ" Вар
|ia и укрили наличните си дважъ, докато най-после се на свиква членовете си на об
мичествз, а слецъ това често счупи. Италианцитгь стана що събрание въ понеделникъ
RTH поднасяли оплаквания на ли по-осторожни и веднъжъ вечерьта б и пол.часа въ клу
галианскигЬ военни власти обградили една абисинска ко ба си, съ важенъ дневенъ редъ
«конфискуваните имъ или лона и я унищожили почти
Варненскпяте Народенъ теа
фквизирани отъ италианските напълно. Водачъ на тая коло търъ днесъ ще представи след
Циници хранителни припаси. на е билъ самиятъ деджаз- обедъ дневно
Сензационенъ
Освенъ това, температурата мачъ Хайелу Кебеда, който процесъ и вечерно Го иьма- Нзй важното предназнчение на тупелитъ, освенъ облекчение ка улич
ното движение
Тембиенъ е много по не- се намгьрилъ въ тежкото по новъ. Наскоро новата премие
агоприятна за италианците, ложение или да бжде плененъ, ра „Една жено".
Римъ 8. Тия дни започ вите тунели ще служатъ и за
йколкото таз въ Тигре Въ или да падне убитъ,
Дружеството на практиците ва строежътъ на нпкол-търговски цели, тъй като по
ая последната область владее
ГОТВЕТЕ СЕ ЗА
Но емгьлиятъ
абисинецъ маш тихници свикватъ общо ко подземни тунели, кои целото имъ протежение, отъ
вдЪрена хладна планинска не изгубилъ
цвете страни, ще бждатъ по
присятствието дружествено събрание въ дру
температура. По високото пла- на духа: Спасилъ се по тоя жествения си клубъ на улица то ще свържатъ, подъ зестроени най-модерни магазини
§ на Тембиенъ италианците начинъ, че вмлето да се опи „Оборище" 12 въ 7 часа ве мята, разнитгь квартали за всекакъвъ родъ търговия.
| натъкнаха на една область, та да са пробив пкть къмъ черьта, понеделникъ 10 II т. г. за града Римъ.
®Л^.добни магазини ще бждатъ
& която, подъ влиянието на аоисинскитгь позиции кж сь много важенъ дневенъ редъ. V Тия тунели ще слу построени и отъ двете страни
врещите слънчеви лжчй, пре- дето го причаквали
За чистене, боядисване и гла жатъ да се облекчи до на сега съществуващия тунель
засади
|>чение на единъ день се по отъ многобройни
прокарань подъ кралските
италиан дене на дрехи е най добре
качва до 40 градуса Целчнй. ски отриди, той се впус- при А. С. Виницки, ул. Сте- голгьма степенъ движениеградини. И тоя тунелъ ше бж
Презъ нощьта, напротивъ, тем налъ емгьло въ територия фанъ Стамболовъ М 19.
то по улицитгъ на Римъ, де пригоденъ като прибежи
пературата спада до 5 градуса та, заета отъ италианци1-287 0
обаче най-важното пред ще срещу евентуални въздуш
Мадъ нулата. Това прави една тп>, пробалъ си пття на
Г-жа проф. Торчанова, дъл
ЗА РЕКЛАМА!Асе ежди по назначение на новитгъ туни нападения.
разлика огъ 35 градуса Целзий северъ и следъ многобройни резчлтатиттъ — рекламирай
гогодишна асистентка на про р.
нели
ще
бжде
да
служатъ
презъ течение на 12 часа, кое- кръвопро -атни боеве съсре- me само въ яВарненски нови
Иванъ Торчвновъ, се установи
ko'- поставя човешкия орга щанитгь по пжтя италиан. ни", защото се чете най-мно- въ случай на една евен
зъ града ни и дава уроци по
иизъмъ на тежко изпитаме.
пиано на начинающи и нап
ски отряси
които не го го от всички провпнииалнп euv туална война като прижМлсткшпгь жители еж сви очаквали а затова били изреднали. Специална метода за
бп>жище срещу създушни
щали къмъ такава ргъзки про- ненадейни отъ неговото по
-еца отъ 5 години нагоре.
нападения.
Щгьни и лесно ги понасятъ. Наявяване, най после можалъ
Справка шапкврница „Елитъ".
?•
Вънъ отъ всичко това, но
това обстоятелство се- при да се добере до абисински^исватъ и успгьхитгь на дед- тть позиции.
рлзмачъ Хайелу Кебеда.
Деджазмачъ Хайелу, около
jp* Него всеобщо
го ски
ршть като най-добрия аби чието име вече е оплетенъ еж
fUKCKU стратегъ за партизанщински венецъ отъ песни и
Данната не единъ гробъ"
.Библиотека Варненски новини'
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'№ война. Отъ уста на уста легенди, въ всички военни съ
вещания
е
подържалъ
мнение
Шширятъ безброй разкази за
Щговата извънредна
храб- то, че абисинската врмия тре
каза Леонъ и отиде люлеещъ се къмъ сцената,
храбрость Тя биде приета съ ржкоплескания и
Шсть. Вънъ отъ това, тоя бва да предприеме настжплегдето слугите го изгледаха въ недоумение. — За
представлението
започна.
Лъвътъ
скачаше
презъ
тджазмачъ притежава едно ние не къмъ Макале. а къмъ
що ме гледате? Пустнете ме при нея, взъ ще ви
обръчи и ездеше на велосипедъ, но лъвицвта не
цувство за хуморъ, много^ по- завзетата тогава отъ италиан
дамъ злато, покажете ми вратата отъ кжде се
искаше
да
слуша
заповедите,
затова
укротителкавлиза, каза конта.
развито отколкото въ който и ците областьта Тембиенъ. Сто
та
захвана
да
я
бие.
Тогава
лъвицата
съ
стрвшенъ
h било другъ абисински офи- редъ мнението на остналите
ревъ се хвърли върху укротитепкв?а и захвана да
— За кого писате? за певицата или за укро
Церъ и нито въ най критичесвоенвчалничи, Тембиенъ е икжса месо отъ раменете й? Ужасътъ бе всеобщъ.
тителката?
ка моменти не губи приежт малъ само второстепенно зна
На сцената се яви едно момиче съ факла въ ржСлугата отвори вратата и Леонъ влезе въ
чение.
ка, то отвори вратата не кафеза и се спустна съ
Щшето на духа.
стаята
на Лизета. Тя лежеше въ несвесть на кре
Мнението на деджазмачъ Хай
горящата факля къмъ разярената пъвицв, която
вата, а единъ лекарь й привързваше раните.
елу надделяло и ходътъ ^ на
съ страшенъ ревъ се изправи и погледна неприяI, Напоследъкъ се шири за не- събитията доказа, че той е
— Не, не е сънь, каза Лаонъ и коленичи
телката.
ffi- следния анекдогь:
предъ кревата. — Лизето, скъпа ми Лизето, кажи
имолъ пълно право — абисинКонтъ Леонъ извади ревосвера си, но остана
ми, ти ли си? Въ това време докторътъ излезе
|;— Презъ време на съвеща ците успеха да си повърнатъ
вкамененъ.
изъ стаята.
г.елата
область
Тембиенъ
и
нията, станали по заповедь на
— Лизето, любима моя, ти ли си? възкръсна
—
Боже
мой,
това
е
Лизета!
каза
той
цепъ
обкржжиха
Макале,
който
отъ
Негуса и въ конто взеха учас
ли, или сънуввмъ?
треперящъ. Въ момента, когато Леонъ поиска да
зветрошителенъ
за
абисинците
тие всички военачалници отъ
Вместо отговоръ, тя го прегърна, той извика:
стреля, въ клетката стана сборичкввне. Чу се
верния фронтъ, съ задача да укрепеяъ пунктъ, се превърна
—Тя живее!—Охъ Боже какъ да ти благодаря?
единъ гърмежъ и лъвицата биде ранено, но това
s
зъ
една
крепость,
която
е
при
e обеждягъ начините» по кои
Но
отведнъжъ
Лизета си отдръпна ржцате и про
я
ожесточи
още
повече
и
тя
се
хвърли
отново
JO;. Ои могло да се осигури нудена да се бори за собст
говори:
върху жертвате. Тогава се чу втори гърмгжъ,
вената
си
еждба,
безъда
бжде
снабдязаието на северната ар— Леоне излезъ, ние не требва вече да се
обаче куршумътъ удари о едно железо, рекуши•;*N
съ муниции, всички вое въ състояние да застраши по
срещаме.
ра и удари Леона. Въ театъра настана пълно
нач
какъвто
и
да
било
начинъ
аби
алници еж били много за
— Охъ! нещастенъ взъ, намерихъ я!
смущение, всички мислеха, че артистката е изгу
нижени и заявили, че запаси- синската армия.
бена, ала неочаквано се яви единъ слуга отъ
— Леоне, защо се кахвришъ, ти обича шъ
• Г" °п> муниции не ще стигнатъ
театъра съ железо въ ржкв, който съ единъ удвръ
друга, отговори Лизета.
3» повече отъ даа месеца, ако
по главата на лъвицата я свали нв земята. Укро— Боже, защо требваше да се случи така,
«оеавте продължаватъ съ ежтителката потънала въ кръвь, стана на колене и
казвтой, а въ това време изъ раната му захвана
"**»« жестокость, както презъ
да тече силно кръаь.
и извика:
т
°ку що изтеклата тогава сед
— Леоне, иди да те превърже лекарьтъ. по
—
Якушъ,
Якушъ,
на
место!
Лъвътъ
я
гле
ф
и
н
и
европейски
мица,
ложението
ти може да се влоши, каза Лизета
даше кръвожадно, но отъ погледа Й той наведе
пликове и листи.
Ъанспортатгь съ ормжае,
ротко. 0
глава и се прибра въ дъното на кафеза. Лизета
— Охъ Лизето, не бжди жестока, не ме пъди,
която идаатъ отъ чужбиКомплектъ 150 ле.
лежеше всредъ кафеза въ несвесть; роклята й бе
остави ме да те иогледамъ още нъколко минути,
•**• не можели да пристиг
облена
съ
кръвь.
Навънъ
лежеше
Леонъ,
ударенъ
каза конта, като седна до кревата. Изъ очите на
"\7т 3* по-малко отъ три
отъ куршумъ. Умре ли тя? Не, следъ като се
Лизета течаха горещи сълзи, и тя повтаряшег
л„За « никой не могълъ
спустна
завесете.
Лизета
отвоои
очи.
За да бядете винаги бод
е
— RKO ме обичашъ Леоне, излезъ, не бива
— Какво прави г-цатс? Умре ли? — попита
?СЬЙ
какъвто и да било ри, жизнервдостни и здрави до
дв
стоишъ
тука.
конта
тези,
които
беха
около
него.
Но,
те
разбра«ewe аь тава отношение, старость, къпете се всека сед—
Преди
да си излезе, кажи ми, какъ си по
т
ха
за
укротителката
и
отговориха,
че
не
е
умрела
•.!; *чгране побързъ начин мица въ модерната баня нв
паднала тука? Сигурно е извършено н^кое ужас
още,
но
е
съмнително,
дели
ше
оздравее.
Фенавфяване съ муниции. П. Вергиевъ, ул. IV линия №
но престжпление съ тебъ.
— Заведете ме при нея, искемъ да я видя.
тгто дошьлъ редътъна 53 — Варна.
fydji
Щшачъ Хайелу да ка-
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ВАРНЕНСКИ

Залавянето на енинскит* комунисти. Защо е забривено събранието на софийскит* бездомници. Задачит* на професионална* щщ
Ще има ли наскоро избори^
Многобройните искания за билети. Какви печалби се предвиждате
Ишнъ
техните
изложения.
София 9. Мра оа Вътреш
София 9. Очаква се най-къс лева, еднв —- 500.000 лева, две
ните
работи Саповъ запитанъ Назвачихъ комисия, която да
но презъ пъраиНз дни на ап- — по 200,000 ле., десеть — по
дори и за следъ уреждането на конфликта!
рилъ да стане първото теглене 100,000 лв. десеть — по 40,000 за еквнекнте комунисти каза: проучи тЪхнитъ искания. Пре
Какво заявява Мусолини
|
ди
да
разреша
въпроса,
иана държавната лотария.
— Тъ сж вече всички
лв. десеть—по 3 0 000 лв. дваЛ о н д о н ъ 9. С-ьръ Я р н о л д ъ Уилсонъ, кой
Въ дирекцията на ло десеть—по 20,000 лв. дваде- заловени, 13 души. Т-Б редихъ да ие се позволява
сеть—по
5.000
лв.
двеста—
по
вгтивенъ
депутатъ, обнародва в ъ „Обсервтк
тарията с д
постхпили
сж които бъхз мзбвгали събранието имъ.
2.000 ле. двеста—по 1,000 лв. отъ разни затвори, а нъ
—
Закона
за
организиране
е
д
и
н
ъ
разговор*,
който т о й ималъ неотд(
вече многобройни
искания две хиляди печалби — по 400
професиите
е
ясенъ.
ТЪ
се
о
р
•-]
да се запазятъ
предвари лева, даадесе ь хиляди "печал кой отъ твхъ сж въ ганизиратъ на чисто съсловна с ъ Мусолини.
Той изтъква, че Мусоливи бвлъ готовъ да прием
бъгство само отъ страхъ. база. Тия организации целятъ
телно едно
значително би—по. 200 лева, и пр.
количество
билети.
Щ е се пуснатъ о б щ о 200,000 По-рано 6fe заловена ед да подобротъ своето положе рижките предложения, об че Англия ги отхвърлила и
|
Освенъ главната печал билети, на обща сума отъ 20 на група, завчера въ Вар ние, да си създадатъ посмъртна зала недовЪрве спремо Съръ Самуелъ Хоръ,
Азъ бгьхъ приготаилъ, — заявилъ Мусол
ба отъ 2 милиона
лева, милиона лева, а печалбите ще иа сж биле заловени каса, евентуално и пенсии и
на 12 милиона лева останалите. В е р о я т н о , редица други стопански придо една блбгоразумна
формула за приемане. 7оя «|
още при първото теглене възлизатъ
което прави 60 на сто. Толко
бивки. Никой обаче не мисли
ще има и следнитгь пе ва голЪмъ процентъ на печал- тия които сж заловени отъ т-fexb да прави политичес тргьбваше да бжде основата на преговорите. 1
Пръкйятъ резултатъ отъ вашата дей оеть («f
битъ- не е имало д о сега въ ни- въ Варна сж имали намъ ки инструментъ.
чалби:
рение да прехвърлятъ — Какво става съ из пгая) 6 t излишното пролавЕне на италианяча кръвь i
— Една печалба 1 милионъ коя лотария у ндсъ.
решънската граница.
|
бирателните
списъци? мното абмсйкска кръвь.
Мусолини подчерталь, че санкционистит* ще изгу!
— Защо властьта е за — По-рано бгь дадено
избш ател- италианския пазаръ дори и следъ уреждането на конфд|
I усилено с ъ петролъ Сказките му ех бивали всЪксга бранила събранието на со- нареждане
— Невъзможно ни е,—заязилъ Мусолвир, да ви
едно
голЪмо
културно
събитие
фийскнтп
бездомници?
нитт списъци да се при
Нюй-йоркъ 8. „Ню-йоркъ
за града.
новимъ
старите търговски връзки. Ний сме похарчаля otj
—
Азъ
еъиъ
взвлъ
тЬхготвятъ.
Не съмъ се
тиймсъ" съобщава:
Отъ утре — понедепникъ го
средства,
за да създадемъ вови йзтечаици и сега ве itoi
пата
рибата
въ
рящетЪ
СЙ.
интересувалъ
по»ната— Поради евентуал- ЛБМИЯТЪ нашъ писатель Влада
изоставимъ
мините, които се готвимъ да открием\
тъкъ.
ностьта отъ прилагане днмиръ Русалиевъ, ще държи
Едикствеяъ
илучай!
лемите
фабрики,
които строамъ а дългосрочннтъ дог«|
на петролните санкции- следните сказки въ салона
Не го пропущайте
„Зала Съединение".
които
сме
сключили.
италианското правител Понед/ьлникъ: 1. Чудото, си
ЗЛЪЗЕ
ство е закупило набързо лета и магията на жената (на вече отъИпечатъ
огра
масово изкуствена вълна
13 парахода-цистерни, по острова на прокаженитЪ. Въ ничено количествовъи съвсемъ
се разпраща
въ Аляска. Какво се крие задъ риболовните номпании \
Римъ
9. Италия ще
веднага въ заиечатанъ иликъ дълго
вечето отъ скандинавски- СН-БЖНИГВ пустини на Яляска
очаквания
художественъ
албумъ
щоже
да
произвежда
Майкитв и съпругите на ве
Вашингтонъ 8. Въ вчераш за евентуални ящ
ттъ държави.
мжже. Биологичните
презъ тая година по ната заседание на ношеията морски и въздушна )
Тия параходи следва ликитъ
трагедия на жената.)
5,000 кгр. изкуствена за търговската марина на Кон
незабавно да бждатъ Вторникъ 11 т. м.\ . З а щ о
Сириучъ добави, че |
вълна на день.
53 художествени репродукции
греса, депутатътъ Скрукнъ възнамгьрява, въ случай
отправени за американ с е самоуби Джекъ Лон- съ
отъ най добригБ майстори. Цена
Това количество пред направа следкнтЪ сензацион на евентуална война ci,
ските пристанища, за донъ* (нова сказка за гения, 50 лв. Специално за читателят* на
ставлява
една единаде ни изявления:
въ
която
се
разкриватъ
за
в-къ
„Варненски
новнни"
отстапвадиненитгь
щати, да
да натоварятъ и прево
ме тази, наистина първа по рода
сета
часъ
отъ
нуждитгь
зятъ въ Италия пъленъв™Рви пжть У насъ- истински
рмка
на
полуострова
— Представителите на 3v да може отъ та,
си книга за
_..,.«.... „ „ „ » „
тЬ причини за неговото загана страната,
японското
риболовство въ снабдява войскитгь си d,
дъчно
самоубийство)
в5®чло
3
0
л
е
в
а
товаръ петролъ.
ако
този
купонъ
бжде
изр-Ьзанъ
Сргьда
12
т.
м.:
„Ядъ
и
р
а
й
въ
областъта
на Аляска
че
най
иде
Италианското прави на земята" (Измамни блажен
и изпратенъ веднага, з а е д н о
ално,
бързо
преследватъ
въ
сжщность . Ялентийскитв острови!
телство е направило но ства и опиянения).
съ 30 лева въ напълно запазени
и
акуратно
марки, плюсъ 2 лв. за
чисто военни цели и вър къвъ случай ще бждатъ!
ви поржчки за петролъ Сказките еж разрешени за гербови
разноски, Краенъ срокъ за изпра
звани като идеални море
я^ш^^ш^^шт^^^т
поправя
въ нгькои второстепен всички у ч а д и съ пкемо № 2904 щането на купона; 10 февруарий т. г- старите и захвърлени чорапи, шатъ сондажи, търсейки въздушни бази за *Шй1
и изпратете купона вед
кои мгьста военни операции срещу
ни държави, тъй като отъ Министерството на Народ Изрежете
съ специално за цельта дву- да установятъ
нага, докато изданието не се е
ното
просвещение.
биха
били
най-подходящи
жично
трико
и
евтино
прилапетролнитгь дружества
изчерпало.
диненигЬ щати.
точно 6.30 часа Входъ
Доставя само книгоиздателство
вя бримки само
санаториума
въ главнитт държави 5 Начало
„АЗБУКА*
за болни
чорапи, ул. 6 Сепдоставчици
отказватъ и 3 лава.
Акц.Д-во. бул. Дондуковъ № 74
темврий
Ма
2.
1-275-0
София
1-319 1
да изпълняватъ поржч
Молебена. Словото на дЪдо Симеонъ. ОтчетигЬ.
ки, които превишаватъ
Николовъ, фа!
Днесъ въ 11 часа преди Ясенъ
мирновременния
вносъ
обтздъ се състоя общогодиш- „Царь Борисъ", Ворнен,
на Италия.
Ш
В а р н е н с к И н а р о д е н ъ т е а т -ь р -ь
ното събрание нв братството церско събрание и св. Си!
„Ярх, Михаичъ" при детския
По нататъкъ г-ца Даф»
ввя
приютъ .МитрополитСимеонъ". говори за нуждата отъ пр»
Днесъ вечерно
За,ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
Присжтствуватъ: представи не само за децата, н о , |
теля началникъ иа гарнизона бедните учащи се, които 0
НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
г. подполковникъ Кирчезъ, ин се нуждаятъ отъ поцкреа|
приематъ въ администрацията
спектора на труда г. Ивановъ,
Тя с ж щ о изложи своит!
Наскоро
„Една
т
е
м
а
*
на «Варненски новини". 1-10
околийския училищенъ инс- чатления отъ Барлинъ, Щ

Първото теглене иа Държавната лотария
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Четете в. J v n i Ншв'

ГОЛЪМАНОВЪ

210

.Тайната на единъ гробъ"

— Бихъ ти разправила всичко каквото претеглихъ, но виждамъ, че кръвьта тече и з ъ раната
ти, отговори Лизета.
— Не ме боли нищо, Лизето, нито пъкъ отъ
любопитево те питамъ; кажи ми.
Лизета започна да му рззправя всичко. Леонъ
я слушаше мълчаливо. Когато тя свърши, Леонъ
извика:
— Значи, мерзавацътъ Берковъ- б е този, кой
то те открадна? Но кой б-вше лудия, който те
донесе въ замъка?
— Охъ, Боже, не знаешъ ли, не го ли позна?
отговори Лизета.
— Кажи, Лизето, кой б е ш е лудия, каза кон
те, обзетъ отъ ужасното подозрение?
— Какъ да му кажа истината, помисли мо
мичето, като го погледна съ просълзени очи, б е з ъ
д а му отговори.
—Яко не ми кажеш сама, азъ щ е захвана да
отгатвамъ. Лудиятъ б е моя братъ! Лизета се се
ти за Ирина, която Леонъ сега обичаше, и отгово
ри кротко:
— Леоне, не се отчайвай. Елимаръ е лудъ,
Ирина може да се разведе и можете о щ е да бждете щастливи.
— Азъ да бжде щастливъ съ една жена, коя
то нЪма сърдце? Значи, истина б е това, щ о ми
каза Ярпадъ.
— Утре щ е се видимъ пакъ, скжпа ми Лизе
то. азъ щ е те заведа при баща ти. Искашъ ли да
заминемъ отъ тукъ?
— Колко си добъръ, Леоне, — отговсри
Лизета.
— Н е говори така, азъ съмъ лошъ. защото
можахъ да се оженя за такава жена. Утре щ е се
видимъ и тогава . . .
Въ това време вратата се отвори и една ви
сока жена се яви.
_ Я, тукъ ли те намирамъ, драгий ми? На
м е р и ли старата си любовница?
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се завърнахъ отъ пжтуване казаха ми момичетата
че майка имъ изчезнала отъ два дни. Търсихъ я
изъ ц-Блвта кжща и я намърихъ въ тая стая, коя
то не е обитавана отъ години.
— Хмъ, чудна случайности вървамъ, че щ е
бжде добре, да я занесемъ г о р е . Язъ щ е я разтривамъ, догдето се завърнете. Берковъ излъзе, а
фалшивия баронъ си каза:
— Тукъ пакъ има нвкое разбойничество, дре
хите на жената сж пълни съ паяжина, което по
казва, че не е била само тукъ. Той захвана да я,
разтрива по слепите очи, но като й отвори ржцегв, намери единъ 'златенъ пръстенъ,
който
Гертруда б е взела отъ пода въ подземието, и го
скри въ джобв си. Вратата се отвори и Берковъ се
яви заедно слугинята, която захвана да плаче. Тъ
занесоха жената въ нейната стая, а фалшивия ба
ронъ излезе, като о б е щ а , че щ е се завърне.
По пжтя той извади пръстена изъ джоба си и про
чете инициалите: Л Б-1 1897".
— Това е вънчалния пръстенъ на първата
жена на стария Берковъ, какъ е попвдналъ въ
ржцегв на Гертруда? Щ е узная, но тръбва д а
бжда предпазливъ, понеже лисицата е хитра,
ГЛЯВЯ 4 3 .

В ъ ноктитЬ на з в Ъ р о в е т Ь
Вариетето б е препълнено съ посетители. В ъ
една ложа, близо д о сцената седеха конта Леонъ
Сонорно съ съпругата си. Насреща имъ, въ друга
ложа, седеше контъ Мврдецки, който гледаше
контесата Ирина иронически. Ирина следъ половинъ часъ се оттегли подъ предлогъ, да си поп
рави прическата, понеже я заболяло главата; въ
това време нопустна ложата си и Мардецки. Презъ
времето, когато rfe се срещнаха въ градината, но
сцената се явиха безброй
артисти. В ъ единъ
кафезъ 6 t x a донесли единъ лъвъ и една лъвица.
Укротителкатв Розини б е известна съ своята

пекторъ г. Димитровъ, много
видни варненски обществени
ци и граждани, между които
личаха г. Геор.и Даскаловъ,
г. Янгеловъ и всички членки
и членове на братството.
Преди паване отчетитв б-Ь
отслуженъ благодарственъ молебенъ отъ д-Ьдо Симеонъ, епископъ Яндрей и протосингелъ
Догвновъ.
Следъ молебена маститиятъ
стълбъ на родната ни църква
благослови депото на приюа,
като п о д ч е р т а
дебело
че подобни
детски приюти
трЪбвв да се откриятъ в всички
градове на България.
Дедо Симеонъ сжщо похва
ли всички членки и членове
на комитета, Настоятелството
на сжщия, че работятъ въ по
лето на човещината, благотворителностьтв.
Деденъ бт* отчетъ за дейностьга
на
настоятелството
презъ изтеклата 1935 год. отъ
г-жа Райна Попова секретарка
* а братството.
Отъ този отчетъ се вижда,
че презъ изтеклата година въ
приюта сж намерили подслонъ
60 бедни дечица, на които е
И
£ ™ р в и р а н о 1 2 ' 1 4 6 «беди,
и 24,292 закуски.
Доденъ бе отчетъ и отъ касиерквта на братството г-цв
Люба Дафиновв.
Въ него следъ като се каза
за прихода и разхода на брат
ството, за наличната сума въ
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о и . и и о , лева споменаха се име
ната но по-голЪмите дарители.
Дадени сж по значителни
помощи на приюта отъ Н. В.
Царицата, Вврн. община, ф о н 
да обществено подпомагане.
ЬНБанка, Мина Перникъ, г,

има много приюти и до!
на човЪщинвте, като под
та, че ние требва да рвбат
това да стане и въ насъ..
И двата отчета бтд
внимателно излушани.

Маршалъ Бадол

ще бжде отзовань\
ей Италия I
Ришгь 8. НзработвнЦ
че новия мобилизация!
планъ, за евентуално свий
не подъ знамената, въ о
чай на нужда, на последВД
десеть набера.
Ако положението
Oh се влоши, МусоМ
в> знамтрява да on®
маршалъ БадолйО *
Източна Африка ij
муповгьри преустрои
вото на италиансЩ
армия.
„I
Въ такъвъ случаи!
местото на маршал* 1
долио щ© бжде в*Ч
ченъ ген. йго като Щ
нокемендующъ на «|
ливнеката армия в » |
точна Лфрака
отпжтуват. отъ Пари*Н
Паршъ 9. Князъ Ш
Югославннсни замина о
въ 11 часап^еди оЮДЪЯ
Па ижъ, отъ Източната^
На гарата князъ №°*й
б/ь поздравенъ от* пре»Щ
ватель на ЛъобрьМ*%
Фланденъ и пр.

