~~г~~ ~~■
Любовии инт~:иги, еказтични Тгз~~тйни отъ ИниТt и Мексико,
>г.адватьтъ в~~ Монте Карло, наслгдството на идвперара, борUата на една влюбе~да, стремежGтъ къмъ мнинит•~.'б~гатств~~;
на Максико, живат ~тъ на каронованит~ глави, ролита ёа, ру►.
летката . любовьr~; въ дзнсигfга, борбата за короната,, ми
- °риознпя гаар,къ, де.рж,аанзта тайнв, сыъртьта отмъстител
—"_
ето как5о р:sсусза. новиа нгд и увлекателенъ реманъ

~

д ойто п~~цr;~ам~. Т~аекггро да п=цатаме въ в. "Черно Море•.
'SiпС!`itry~':4Ъ
".'•.цЧ
'~i~i.4~-s~~вы
~г[~.' ~'~•ь.'
ь -+.I~~~i~~'
'~'
'~1Cj-~'~3`4Т:~'r
°н

J в~и l'I 1І ~y;~~Э i G'у .~ДI~а йта ј
з:х Т-.райбрежи;zта г:иТ'двя
Съ з :r.оа•~дь з а м р,~ иа жеЛ~здiАЦS:Т-1`i т' на3~-=Зц;На КоМИСнfя

у :;

уΡ
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въ

ЕЖЕДЕS3 нъ

Реклами : 2 лв: кв. см., годежнн и
венчалнн по 50 лева на публикация.
Въ хронимата 6 лева на редъ
_

ТИпЪ

де4н Г{ Р

Т

flрабит•k лродъгджаватъ нападенията. Еsреитb бЬrатъ
масово въ Сирия и Египетъ. Протsста на ар~битb
редъ Макдоналда Папsта лротнвъ еврейска държава.
Бъггарскнтh евреи iie с . г-tострадали.

~ ,'lондонъ 1. Б'bгството
евреитb отъ окървавеата'
i
Палестина nponbnдВд. Евреитb бbгатъ съ
втомобили, камиони и

Абонаментъ за година 300 лв.,
за страистао 600 ;rв.

по чл. 17 оть договора мехсду
Бьлгарсн~~то параходr~о д-в.о и
държзвата Еъ Състзвъ дваrаа
предr.тгва~.тели sre държаsата —
г. иннСен Гангдевъ, нач. отдЬпение по пристасаишата, г. Тtн—~; +кенерт~ Стояновъ ичtпек.торъ
7о прТ,сг7н:йцатг, дзлма пGе:,сГптвИТ~.fИ SСд па ѕ аходНОТ0

— д -:р:.s;тсръ г. Т. КаUан.ашевъ
_а г. Д Радевъ, и глаз=дит~ се1s~eтapi3 r,a Бургfз:свт,з И I:'^рвъ Парz,жъ чеддсггг.та тзцг.-нн ^устриал д:у
г
каПарс3иаъ
1.
сл- ~~1арн г-д: д-ръ К. Н;.колоз-~' д!
RЕабвиетс°
т.
лдъ ще npgиr~з e С<д. Грековъ.
кога ще стане. ще вr.езе ли
Ко^гисиятг ИЛАF4 да се зад.иг,~с- :
rсъ ел;ьдъ об~сцъ
д~аС
въ кабинета Jiл. Цанковъ
з съ оссдователностьта на изптуь7iЬ

Соф0ат 1.

и гр~шкит'

съ rеи по реааоtОсгруехцця-

эасbта 6 банкн съ повече

яц

ааЕ~

Же1,8®~ыf 0ь7

И сръбскит
София 1.

обвинения
По

поводъ

' ~бвиненията въ югосла рянската нота ген. Жековъ
;Сы`' аяви :
~ —Подобна заповедь не

КыQ~~;~иtествува. СърбитЬ за
анд~;'д опсавиаятъ своя шо
, Инистически бbсъ
въ
УDос lакеаония, предизвикват
Оеша ~азни обвинения срешу

iьFo~~ ~,пгари я.
T k раздухватъ враждата
чТс ' ежду насъ и Tbxb и го
дro~уЯтъ всичко българско,
[ еато избиватъ старци и
~° м1еЦа и
тКзи убийства ги
°°~іiредставятъ въ фалшиви

ІР

хsа и.1ания.

— Таги е третата беседа,

драги редпкторе, сега ще тн
разправя за другц случпй.
Следа 1923 г.~д , порадн буктовет~ на крайнит~ елементи,
т1э б~ха силно_ преследванн.

Позн~аваха единъ около 30 г
господинк.
С.зеда бунтоветl3, той. не можеше да гаеме не само дкржvвкс, но и каква да е абществена рабоп:а Какво да пряви?
— Е, че имаше мнозхна, които нарамиха пушки и трагнахп изn горнт--

па декларация Ватикапа sая- ~уртвъ е пгпъ пgгФва балкана, но взема десетина
д~тощ® розго~аря аазм~ра на субсидидзтЕз за край момчета, 12-13 годишнн н :..
вява :
дъппrги~тепе ~аъ
ргобреисиата линия и въ какъвъ
бptzaa.
— И направи сц т%ха банСъбитията въ Ilалестина ~sойъ съ
ръ i#япчегзъ. съ
разм•1;ръ да ба
.,де това увели- да ли ?
показватъ недостатъцит4; на Ра3м~rіе
били іьисчгние, тъй като експлоатацията
Тожареката афера
— Не, той почна да събира
политиката
Јі

на новия палаходъ ЯЕваокия" л~ковити билки н ~ да'гн еушк.
ичга много по-гол$ми раsходи,
— Е, че ?
отколкото по- рано пар. „София".
— Тамк е работата, че на

\

lтв 1.~•

съ банковия
днректоръ)

— Не, и тови разуменz чоЕ9 ще дiДе иanpalвеноТ0 УкеланИе отъ CTpaEfa на
~д въ въuши~ото гд-~гал, гараходнота д во за увеличение в~ка наистина трагна н отиде

енове. Хиляди евреи сдz създавапе иа еврейдска дър- та а сабт~ета.
отъ 6 милиенп лева
~амl;рили вече приб~жи- жава.
Узгмава се слтъ сп ®лоВъ допълнение на съобщеlte въ Сирия и Египетъ.
Линдонв 1. Отъ ЕрусалидУгъ D6Sитe8nеиb иЗтФW й~иkъ, нигто ни отъ вvера по кожарЛондонъ 1. Стълкнове- съобщаватъ, че въ Ilалестина и® д~аtiтата -рz сж ската афера, научаваме се, че
~ията между араби и ев прггдължаватъ вападенията на се съгласилгт да стане сж били засегнати не само
Ъ ьеи сж предизвикали го арабют~. Силни арабскигру рекоrаструкцията спед Бълг Народна Банка съ 2 ми
лиоиа и 108 хил. лева и Бъл•
съ 8 '.Кмо негопувание въ Баг- пи слс т+тинали СирийС. граниааврдищаие
а
глрска банка съ 697 хилади
НС дтЪ.
ца и на,gлули въ Dа.дестика Буровъ и Мonno~ъ отъ л вэ, а и следнит баг:ки:
еаг` Арабит отъ Багдатъ сл;
Баsка за Народенъ Кредитъ
София 1. Отъ Палес- Женева и лреди Фт
съ 1 милионъ и 166 хил лв.
зпратили
предъ
-протестъ
б
9в~и®
Рtр
0іа
uгаріlа,
р
ата
.
тииа съобщаватъ, че
ЭОВbi
Търгозска
банка съ 495.181 л.
~Иакдоналда за еврейската
И3гпе?Ф4Да, ч
Ца
бъnгаорскитls евреи ие
Фсэ~яко бьлгарска банка — съ
~ЭьVrІолитика въ Палестина и
пвстрадали отъ ара5- ковъ ыап+л и®гави хора 903,450 лв.
аявяватъ, че миръ н~ма
и® ще врt аатъ въ
Кредитна банка — съ 363,887
саIс~т иападеrС wя.
рад:а настане въ тая . страна,
лева.
бииета.
Палестинския комитеть мо~
Или всичко тази а.фера вече
наС7одето не се изостави или, да бзrtiде оповестено това
възлиза на повече отъ 6 мТдл.
чгр~еята за създаване еврейвъ
{XTІl1VIa1t1Ъ
У6Ииетв0
съобщеддие въ всички вестлсва.
1 г~ ка държава.
София 1. Телефониратъ ~ Говори се упорито, че Сираници!—
~дТЕ Рилгъ 1. Въ една официялотъ Ихтиманъ: Отъ из- , ковъ е ималъ н~какви роднин~-~
вестно време тукъ работи ски врд зки съ единъ гол~мгrуъ
Хърsатсныы$
на
Б$гстаото
въ Ц. Уnравление на Б Н. Б.
по залесяването
е~оіиат І 11тай-р!
трупоЈия
Дали е в•fiрно това ? И дали
водаии
,
ва група. Начэлнйкъ на това обстоятелство е повлияло
~Р{итайското правителство
Cvфwя 1. Съобщагрупата е Никола Д. Геор- за да се отпуСне на Сирвкова
иска свикване на
ватъ отч. 3агр®fъ:
гиевъ, б~жанецъ отъ Од- отъ Б. Н. Б. 2 милиона лева
конференция
Къ миневмиъ,l'(ошу- ринско.
кредиrъ ?
r
София 1. Саобгцаватъ отъ тимъ,sетъ иа Радмиа
Неговото държане съ
Ч
fосхва : Герлtiансхия nосла- и Тримбииъ sаб$rRSan:я
Сногциия пожаръ
трудовацитb е било лошо.
.
ыка въ Мосхва, Бирхеrсъ, въ нунабwиа
Снощи въ 12 часа презъ ноЧесто тормозялъ млапе~ Р1 ьойто защищава xumaйcr.u•
ща
е из::ук:далъ пСзжарь въ еди предизвиквалъ
жит
350 ЛL илИ® на
но отъ страничнит•); помещення
р'jдга
интереви
е
врачила
една
~н
; скандали.
за жел~зницитb
на фабр. Дол•.усчиевъ. Пожар? `"~ioma
отъ хитайсхогnо на~еДч:
София 1. М-ръ Рашко
Вчера преди да тръгне ната команда се яви веднага
1 ~ оналгсо nравгстелство, съ
Маджаровъ е поискалъ групата на работа ГеоР- и само за около 10 минути
ято то nредлага свикване
350 милиона заемъ, за па гиевъ влезълъ въ кухня- VСп'fi да загаСl'д оГъня и спасИ
а една обща диnломатичеедна отъ най-го~ъ%мит-fi кожарсе премахне кризата по ' та и се скаралъ на готски фабрикТТ.
-fxa конференг~гся за изглаоrсжелbзнииит и па се до ~ вача Илия Пенчевъ отъ
ане на кон g5ликта.
. тавят-ь вагони, релси и i с Д. gасилииа, Ихrиман~~,
1~~
Ота Пекингъ се съобщава, локомотиви
ско, започнглъ да ругае, Двзма трима манияци издали
е ахо съветитга nриелсатъ
звщото не билъ готовъ едг о паС~гвытлче „Подемt" нълно
Ареетитв Въ Gофия
n ,ситайг,кото nредложение, хичая. Готвачътъ се изви- съ ругатни и го наре.~ли „в къ
С®С'реая 1. Сt~сzидь~ тунъ
Zucxomo nравителсмво nред
нявалъ, че кжсно несbли а и.куства и култура ". В•1;рСгага хонфРренЦгсяггга да се Е полице~ята ьs з ¢е ъ р ш~з
ятно т•~хното изкуство и кул
продуктитb, тогава Геор- тура се състоятъ въ псув~дит~
~ сг `ъ~тои на 12 сеп rnемврий ва fыlа9 сго apecYw~ ~3 а еСоллугЕдевъ съ псувни се нах- и ругатнитv.
~арбина.
мьест~~, ~(аглтеэ го CflNV
fN~ŭB J

гг во

U, bръ за народа

( Изъ беседит~ ми

ПЪРВОКFI-

%

~.#

треrлТята година той сrпана да-

и~%~не ЧЕСТВЕНО
На дGебио кооперация
„Напредъ" Варна
едро
На
коопер. централа
„Напредъ", представител-

ставчикь на билки на всички
почти магазинх аа билки въ

ство Варна.
1 10 Телефони 86 и 185

см~тка.
Кааватк, че sс~ка годика ре-

~~4 ЕП®3~АТГ-~Т~& от~,
~°1Cii~'Е - КАР1Э3~
е най-новия романъ на
В. „Чврно Море"

б~а~®.~ар~г~д~1~

Не

страната. И сега ц~ло л!imo

прекарва въ балкана на. курортъ, а 30 —40 н 50 момче-

тки сабират~к билкн за негова
ализкралъ по 200--300 хилядх
лева чиста печалба отъ трЬвк!
=-- 3нача: и mosr~ бггiдяsерннъ
нам?;рилз дамарнттз на живо-

rna..— Да, ни ораль, ни копала,
ци кппиталз ,вложила . . . Поуката, драги редакторе?
— Е, че поуката: едннз хра-

У%зи дни вьпреки неииовер- ни народа съ рибнчкк, кебабче-

но сИлното вълненне пакъ има- ►
па и пр., другц съ .Саньтв на
ше доста к~кпещи се. Спасителната команда 6 k на поста сн.
Тя сr,аси н4зкой си д ръ Куцаравъ от -. Софw,я и динъ н b мецъ. Последния не намираше
думи да се атблагодаrи аа свои-

Богородица" и п~скопойкн, а
тая пзкъ л~кува народа съ

билки , . .

— Тама е есичкота: да подберешк такава работа, която
ще пдлзува мпсапга, народа,
тЬ спасиг Ьли а д-ръ Куцлровъ той е брашкекъ човалz, пуска...
фо~мено изб~га, б.
зъ да изкяБрабанцио
же най-малкг благодгрг:ость на
б скуващит% своя животъ младежи за да Сп:сятъ игrовия.

~1несъ се отк.ри И3ЛОЖ6R3"А отъ иурса. устрзенъ отъ
Д-ао СИНГЕРЪ въ АрмФнекеrо
ч,эталище надъ Пазаръ Парушъ.

Входъ г,вободевъ.

д- во на Журнэзлиститb въ
Варна свиква обгздо събрание
на 2 Сегдтемв?.F<1"r, поне,^..'Ьлникъ
6 часа Сл о5fiдъ въ гl~аде~сата
бдiбли птека с ь дsаженъ дневенъ
рсдъ. Присжствстето на псичТьи
чледСове н4 д- вато е необходиpno•

p~h;f ~. общ.театръ
прави едиддъ жестъ съ на-

~.~

Л1;текъ Киио Падееъ
Д~~,-съ продъпт~сава
съ небивалъ усп•13хъ
шедьовра на

9л~~ а~л~оа
Необикновенна, ево съ-

върц~ено новъ начинъ
виличествеп~sа лоsтеновка,
Елеrантно аудожtетвено

Иыа станция за сьвършенно мапение иенит~ на свовърлялъ отгоре му и го
изнасяне.
ыаtiо 15 га~Дх~шLге9~гати ~аа
луди въ Кнрлуково, жалко, че итb представления на 10
нгбилъ.
wго~+соаqолцнт t, раа~ъаВечернн 9 н 10 }%, часа.
Групата излезла на ра- за ман;,яци, сир. двукрзки съ и 20 лева.
по• кротка лудость ндма завесяиа ло~мозk1.
отъ 6 ч. вечерьта
Билеги
бота. На об~дъ Георгиевъ дение.
иl
Кера~лиц
I
]'рънча
влbзълъ въ кухнята. ЧаВъ идния брой ще се позаХудgотнгu а~ціз 1
минути.
и
3
12
нимаемъ
билъ
съ тия кресливи жаби,
сътъ
Варна
Владиславъ
—
Мачо
.чь, Миниуrлъ, Глазури
Гл
а ~~е~~а б®рС
— Готовъ ли е об~да, които сг~ Т-гзлезг,н отъ гьола си.
А. С. 23 — София
безолоsни, Глазури фритоВ+ера въ игрнщего се състе запиталъ той.
Авгусгъ 1929 година
31
в3ни, hГи, оКиСи И всички
На кръстопл тя Ц. Борисъ 1I
завака Владнславъ — Взрн? Съ
иали
за
грън°яарство
матеt
СРОЧНИ ПРОДАЖБИ:
— Слепъ н~колко ми- и Шилка до кино Ранковъ вче-,
А.
София.
отъ Д-ао „КОМЪ°, София,
ра се с,~ л~ ска автомо5илъ 181
каготовъ,
бhсде
15 тона 100 кгр. 645
3имница
нути
ше
П дi първия хафг.аимъ и п•прсжщо и всички Художнии единъ калоезиечъ, За щасти~
420
Кукурузъ
90 „
„
готвача.
залъ
хав
ваrа половинл на втория
чески материали ще нам жертви н%ма. На сжщото м~сто
855
—870
105
„
Бобъ
.
танмъ Инциативата б% г?апЛлно
Това го ядосало и Геор- п~едн два днн една roСпонСица
рит•~ въ Варна при МИХ.
560
90 „
Фий
въ р~цет на Влпіиславъ
Д. НИКQЛОВЪ — кичжаргиевъ почн~глъ да бие б% иггСтигиата отъ другъ авто410
Ечмикъ 120 „
Вь вторлт,поsовина. на пто
нииа „Образоваг;ие" ynuua
мобилз и по чудо не прегазена.
съ КОЛанЯ си.
готвача
рия хзфrаииъ инцлативата ми
„Ц БоРт'С•д~" Ns 19. 1-30
П~ечатюнцл „СД•i3тллна" — Варна
Готвача се зашишавалъ Нжлгга се тгмъ единъ постъ.
на напълно въ ржиет•fi на А. С.
~
-"-`
'~
23 като Владиславъ правеше но напразно. Идва случай• ~гп
ПОПУЛЯРI-f0 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
І
сласи.
ъ
време
на
време
го
Л
$теаЪ
опасни но трудовакъ па
от
ОбщмиСКн тЕат Ъ
-р -пробиси
Въ тая борба япосания , --,~месъ — Н Д~~'Я
Kpaj°гния резул;
лтъ 2:1 въ готвачъ взелъ готварския
полза на Владиславъ.
~ооуляриьь ор~дстаялеиия
ножъ и съ два удара лој
ког-ледкя въ 3 действия отъ П. ле Шенъ
Днесъ ще се състои състевечерьта. Билети при и.асата на театъра
9
ч.
Начало
мърначалника
•
I
валилъ
п~еа.
20
(а,ев-~~.
1®
—
зан +е мехспу А. С. 23 н Шип
и
...,
.тавъ на земята.
ченскк (:око:з'ь,

е~ о т~

р

и

С о

С. -

а

~

шастие. v насъ заепнп съамм„~пг.л..пл-~.,...,

г.

пnvв.

..•_,.

..:.1i—`"''

.

•

Цi'

dГ

{

ново пиду~трпаДб•ао пред-

Чорапено текстилгаа фабри- ;
ка В. ВърSаигавъ & С-ие ј
Мноrо се пише и пр~гкязва у
наСъ за ззсилвэне на п~онзвод-•
ството, з щото наисгина, само
чрезъ заси ?еното лроrsзводство
малката ни ощетен~, ограбена и
изтерзана страна ще може да
създад? услоеия за развитке и
прnсп_ритетъ.
Единъ грамъ твврчество е за I-iаеледствсэ отъ 24 милиарда
предпочитане предъ сто това
Наелеляякцит~ на лейтенантъ
теория и умуване. Тр~5ва да Тн
се Лнв;анъ възбудили въ
заrовори високо съзнанието у 3ърховггия С.Rдъ д1;ло за навсички сния, които влагаха следството останало непотърсвоит h г.апитал_и въ спекула, че сево отъ 1654 го,ъини и доетннастл;г,ватъ днит~, когато ка' гйгло въ насгояще време 200
питала тр fiбва да се в;т регне въ милиона фунта стгрил>:тнги т. е.
производството. Само тогаsа ао-вече оть 24 милиарда франиа
2orr ще басде наиионално полгзен.
Въ 1654 година оснозат•еля
Подкрепа, насърдчение и ад на града Мснреалъ (въ канада)
заслужава sс~чи, Мезоневъ, гтргдалъ на лейгена
ыирация
който тури макаръ и едиа тух нт-ь Тисг, като награда за бсй
а въ изграждане благоденст- ни ааслугг;, п,тавото та со;iст: егието на народа.
ность вт,рху едгsпь грзмаденг>
• Изхоткдайыи отъ такс,ва гле- участъкь земя, р.а.зпалохгеь.ъ
диrце, ние. адмир -ра fc вС~ко но- с:га съ цгнтъра на чанадсчата
вонsчинаю:аье пр»дтt а•а ,ттие въ сто ~гица. Отъ тази земя сега h н-страната, създад°гго с r. огл?дъ законо" се пслзуватъ атаr..,кда се вьзпре вноса отъ вънт. Чгсг'зТа Църкв;s, б;.FтгСи и Мн0
на най-различнsз п:тоизвед ;:ния и ж- ство търговски предприятия.
да се даде възг.Sок{ность .ua маса Н7еледницит% rза i Fясе-Лавннъ,
cBTb чрезъ трудъ да изнарва около 800
души. ск пов~рнли
прехранат,а си и спечеленото да
з .uшитата гча своит$ праг? а на
остава въ сграната.
най-видниягсанадски адRокатъ и
Съ чувство на искрена ра
искат•т, отъ Въ+jхqвчия Сждъ
дость ние длъжимъ да отбелезап ~ащане стойностьта нз за•
жимт:, понвата на едно ггово
rpa6efiaтa земя.
предпрчятие въ Варна.
Отъ 2-3 месеци вече функ_
Б аrг►денствнето на аме-

риканиит~

Ззстрзхвателпит k дружества
източно отъ гарата въ ул. Со- въ Аиерика публикуватъ ияф
ри, които сэи.петелствуватъ за
фийска,
'
Вь втория етажъ на едно необикновеното блэгоде~стзле
солидно здэние сж инсталира- на амЕрнкансхия народъ. Насе
ни 11 плетачно чорапни млши- ле.нието на Съединекит Щати,
ни, които се обслужватъ отъ съставляващо една шестгjаде
25-30 работчички спгциалистки сета часть отъ населе• и€т© на
земното кълбо, е засгр~ховано
по чорапоплетене.
При сегашното положекllе на сума два пакти по гол~ма отъ
фаГриката изкараа около 30 общата сума на застрахоакит-b
дузини чор:3пи пчевно Работятъ въ всичкитЬ останалн страни
на св ra.
се мr
лжки и дам.ски чорапи.
Числото на з:гстрахованит~
Едно което тр k5ва да се под•
Щати надми
чертае е,че енергицния известенъ въ Съединезит
гсомисионеръ въ Варна, г- нъ В нава 65 милионл, съ средня sa
Върбановъ, който завежда ф~б Страховка за гsсЬки отъ 37000
ригсата, е н ,ожилъ благородна франка. Общата сума па за
•та амбицця да я доразвие и въ стрдховкит % доСтигаиl и
текстилна, трикотажна. Сега 2,500 000 000,000 нарас ~и отъ
фабриката работи чорапи отъ 1916 г. четирн пжтн. Застрахованай-ф знна английска
прежда телгаит дружества се над%в.=. тъ
дМако" и дава едно производ- да я удв.эятъ къмъ 1940 год:

порцеланоВи Вави Но старецътъ, щомъ вл$зълъ,
почналъ да удря съ баетона си
( (итайска прикйзка).

Стот,

:

. прияг;4 е въ Варна

ционира въ града ни пьрвата l
чорапггго-текстн.лаа фабригса, която се помещава въ квартала

стлреца въ стгята при вазитl;

С~Ъ'1Т'Ъ

!4 31b ЦЪП

1) Защо по-рано въ ул, ,Кв
късо врегwе с ь н bЕдно време жив-hялъ китай вазит4; и въ
се натрупваше пръсг~r
р
аджа"
всичкит%
ски имераторъ, който , билъ колко удари строшилъ
да се иsпълни, а cera отъ , е
за
Тютюневата реколта въпре- сьбралъ въ една стая на своя на папченца.
сжщата улица се копае за
— Проклетнико l Какво напрагси недост -тъчната влага, не е палатъ сто вази за цв-bтя отъ
носи за попълване и изравн
се
Йзвииалъ разярения
застрашена ыного Вь най ло- порцеланъ, изработени оть най- sи ти ? —
булева рдъ „Ф:рдинандъ~,
ване
не му при
ши_я случай тя се очаква каче- велик.и майстори въ неговата императоръ и едва
Това не е ли могло да сепред
ств но и кэличествено да бжде империя. Похубави вази нигде паднало:
види и съ това не се ли ощо.
= Не се без.юкойте, госпо
сравггитеп:ю по доира отъ лан по земята не могли да се наобщинската каса?
тява
дине, азъ просто изпълнихъ моя
шгаата, която б4; пbложително м43рятъ.
Защо, когато отдавяа с
2)
стаспокойно
Единъ день единъ отъ съвет- дългъ огговорилъ
слаба.
счупена поставСни бордюра въ ул. „Чир
на царя — м;iндаринъ, рецътъ, защото Рс~ка
ницитЬ
панска", не се тури тая ули
Изнесенва сдс до сега отъ
вэза щbше да костувн живота
Кюстендилъ 7 вагена лfiтни за нещастие, безъ да иска счувъ редъ, и стоятъ по нея ку f° е
съветници.
на единъ отъ твоит4;
и
овгщия, за есенит-Ь иsносътъ пилъ една отъ т4;зи вази.
пръсть, камъни и чакжлъг 9ь
пища
значи щlзха да паднатъ за 99
разИмператорътъ
страшно
се
скаг
ще започне презъ м септемврий
Какъ може това да сг .тьрiн}l
вази 99 глави. Сега ти sм-bсто
като се направи гол%мъ изборъ гн-Ьзилъ и втпсв~далъ въ про•
това вс~^гл день кмет ыа r
когато
мся
семо
вземегцъ
ще
всички,
на качеството, Пред.голага се, дължение на vвад.есrтъ и чети
вигкда?
наа
живоаъ. Ето ме, азъ съмъ госледъ като се изн
че отъ Кюстенднлъ ще се гяз- ри часа нещастнитъ мандаривъ
Защо
3)
каквото
мене
товъ, прави съ
fВ 0я
несатъ повеце отъ вагона ово- да бжде обесенъ. Но въ деня,
ра шосировката на улица .Ко
искак►ъ . . .
да
влъ
наказанъ
щ'
бжде
когато
реколчиято
пристжпи къмъиз•''Ча
щия, безъ сливи,
Импепаторътъ осТаналъ като лони" не се
мандарина, дошълъ при импета е компроментнрана.
на изхеърлената пръсгь ,
чистване
стана
думи
т%зи
отъ
ратора единъ старъ чоз-Ькъ, пок- гръмнатъ
улйци, нk•'
Лозаровинарскиятъ саюзъ лонилъ му се смирено и му гса реца и отъ неговата решител- по всички напречни
і г
които cR, ШосиранНl aN
отъ
кои
к~то
пор= шилъ да представи на залъ :
и
:аесть и безсграшие
Нги
искасе Една работа , когато се по~н;, ;
правителството следнит
„ Гссподарю, азъ зн~я тайна мислилъ гьа +лко, о5ъри.злъ
свършsа,
се
да
край
до
тр-bба
иа
зем
Мкнистврстаото
- ия: 1)
та да попl;авямъ счулес.и вази къмъ неrо и му казалъ:
4) Защо. въ улицz, които са гrа
нед fiля,ето да уреди тази есень и съмъ готовъ да поправя ва—Добрн ми старче, ти имашъ
и следъ шосиров .ата ж
шосарани
ф;зкгсенъ контролъ върху каia
шата и да я направзз такава, ~раво, злщ'гто всичкит4; вазн въ
еството на иsчосимото грозде; паквато е била, безъ да може Свlзта, колкото и прекрвсни да сж останлли ненуждни камънт,
2) да сг създаде бързъ и пра ной да п~.энае, че била с~уп- лt rb, стЕтуsать по- малко отъ не се прибиратъ? (Прим%ръ у,ъ уУ~~
„ Плевеwска " и др.). Колкото и ви тевъ транспортъ; 3) да се вана. Само ме зав дете въ стая г:ивота на епинъ чов%къ.
останалиг% камъпрокара закоюъ за фалшлф°3ци та, кжаето сж стот% вази и ви
И бсзъ да се двоуми повече, малко да сж
скжпо иа об• Ъ.
костуватъ
ни,
т-k
падна
се
р:энЛ
вината; 4) да
где в:+дит°, че азъ ще одърж, лмператор~ть простнлъ живота щгr.ната и не тр%ба да се остакрепятъ лоsарг~, ит иоопергции обгщ } иието си".
да
,
безъ
който
:
мандарина
и на
.
21
вятъ на разграбване.
съ гатиггъ кредитъ.
Имлера гпрътъ, макаръ да иска с sупилъ едната отъ вазиr%,
Г fl И
Епектриwеството въ Бъ~- билъ разг -fisенъ, веднагв ли- аростилъ и х.ивота на беs( тр3ш~4е1Г@те „ Чгермо Море° 81Л1
г•арі-sя. До края на 1928 год цето му било ог~уЬно отъ но ння старецъ.
глс построени 147 епектрически писуеиа радость. Той зав лъ
Преразиазапъ Брабанп,ио народеtкъ веsтимав!
ібютi
пент~-али съ обща мощность
- 47.528 килзг~ата и се наиирть
јт
F~
цноI~epnі ® ДрУ? сеСтво
£нсс~еlрТ~®
въ постройка 11 nентраги съ
дои~
обща мощность 35 175 килова
Д ® б{ Т1 АД'b
i1
Ci
R
,
к
Н
А
ИК8'
та
Управитеflния съветъ на Експортно Акциоц°втрали се Съ•
на пров^kрителния съветъ на Експортьо і ~ра
Въ горнит
д ржаrь и глиоисество ма ки верно Дру.кество — Варна, локанва г. г. Ак
Акц. р, во въ гр. Варна.
централи за индустрнални цгл,- ц- оиr l ит% на сжщото дружество, на първо
190
нужли. Отъ по ва общо ре 3овно годншно събрание, което ще се
и
Господа Акиионери,
315,
жнитт b 21 водни цавтnапи Сж ;ъсгон въ помеиzениLто на сжщсто въ В v рна
про ав~лени презъ 1928 го.з ул. „Мал а Търговска", на 15 септемврий 1929
Съгласно постановленията на тър +ронi
35,003.476 киловата аасл nT год в.ь 11 часа преди еб%дъ, при следния днс- говския законъ и устава на Д- вото,rь рЕ
6 пьрни центрттлл 22 924 0000 ,-ен релъ:
прегледахме и пров~рихме книгит~ наІ`
а) Изс ушване докладит% на Управителкипоадта часа и отъ 18 дизе.n о
редовно и
ви централи 7,358 936 ки sовЭтт г.гия и Про.-fiриrелния С>. в:ти и т~хиотvт удо- Д•вото, които нам~рихме
в1;р
баланса
правиr:но водени както и
ч~са или всич,о 65,286,412 ки гргг ие.
tIЫ1H
,
книги п0
6) Удобрение балаF са на д-вото
ловат8 часа.
но извлеченъ отъ сУшит
1
>т в) Освобождаване отъ отговорнссть Уп- ради което Ви молимъ 'да го удобрите бгз
Кои качества тютюнъ се
39~
јавителния и Пvов%рителня С вс : и за дt й•
пушатъ най-мг?raro. Кои тю
така като Ви е преаставенъ и осво•
-iосгьта м: презъ изтеклата годи а.
тюне и изд-kлия се пушатъ по
авителния з~Ъ
г) Вз:мане реше.гие за ,.ик ,идацня на бодите отъ с• тговорность. упр
вече сг вАжда о~ъ спе.ттнит k
Д воrо.
и пров-~рителния съеети за т~ хнгта
даниFя за м. юлий 1929 г.
т от
Ргзни.
д)
дейность презъ изтеклата гояина.
Презъ м. юлий 1929 г. иигаправоу
въ
гастие
За
сьбранието г. г.
ри: СтЕцизлаи 120 кгр ENcrra,
~. е
v кцион.•рит-в дЕпоsирватъ аг циит-b си въ седагр. Варна, 20 августъ 1929 г:
екстра 126 кгр Е~ сГеа 7,828
гишr то на Д вото въ Варча н.. й късно до 12
и
кгр. I-ро кач~ ствл 45 379 кггэ.
С. Юлзари ~
с~птемвр
1929 год.
ка
ество
28
69
11 р
кгр II1-ро
И., Шаломъ јиЛЪ
Пров~рит. съветъ:
гр. Вірна, 20 авгусгъ 1929 год.
кычество 381.267 кгt:. 8сччн
Д. Меламед
циг. ри — 463,339 кгр. Тютю-~q :
Отъ уnравите ния съветъ І
I во ка ествл 79 -гр 1I on u. чество 7.423 кгр Емфне 32 кгр
Годиша раввосјис ~ т ~ а
В:ичко 470,873 кгр.
ох ~ Експортио Акционерио Друниество — Варна
Едно нгудабство е, гд%т
съставена на 30 Юний 1929 година
Б З. Банкг, при Случ.й на ог
чужд: ване н.пвижиrги ии ти,
1 Ка.а
72733 _
~
20000( о —
1 1 Капиталъ
свиит4; за тая цРль стидЕ';елства издав-, съ валлзнгсть са
2 Инзентаръ и мобили
481264• 200( 0'—
2 Гаранции
мо за сл;щtдя г{ень, въ койт
3
Недвижими
имоти
25000027810! 0• —
3 Кредигорн
І
ги издава. Чегто пжти, по зааисясци ог-ь стрзнит-fi п 4:вsчлни
4 ј Дебигори
1276748•
6013; 6 04
4 Текущи см%тки
а~тиванРто н= може да станё в
5 ' Клонъ Бургасъ
731196 —
вал~гдния с;эокъ на свидетелст•
6
Стоьн
1745111
—
r.ри-гудеs
;зта и хорзта сж
ти па
ти гагъ за други, нлн за пг,гз
7 l Гбе wалб>т и Загубг
845288 04

ариа

-

сТ80 Въ вско отношlние КОнЧуденъ фяноменъ
курентноспасобно на европей
Споредъ една телеграма, чу
ското. Чорапит~, които новата
фабрича израбоrва сх и хубави, денъ феном~нъ е игм%ренъ въ
и трайнн, както м,кжкитb, Пинмана, малъчъ гралеиъ, на
така и дамскитb, а no цbчи Сz:взрь отъ Рагггоон r, който е
mb биятз цуждестnакнитb и пострапалъ напоrлУ,зъкъ отъ
сяляо землетрге:ение. Изгле+:сда,
много отк нашитb фабрики
Заяви ни се, че а-саръ оть че отD зеыглетрес«гнкето земятд
кратко вр ме ла работи фаб е била покрита съ дебелъ слой
риката, то в^че се е по-+увству отъ козина, кг ято по всиак.0
ваг.а нужда да се разв:ге и за z рилпцяло на грі-гвата на коня.
раг:и това на прол-k•ь ще с Жителит4т мrсля- тт,, че този
Строи ново го.,~мо помещеиие слой отъ rtar,csca крива пронакждето ще сг кнсталират-ь и тга tаа отъ н~какъвъ небесенъ
нови стще по гnл4;гал и по съ ~сонь, който е паднал-ь отъ набето. T-h събр.=гли тr.зи козина, дълж3 ване срока на wздаденгот
иУ ршенs: машкни.
l3.
Нка поэг~л~ е°.°t. угп~хъ н: удер~ни ч гг } итечсава и'влебн„ Това е излиш-н трудъ и пр~
Tor•а кз;. цтг,-аниг, оето г:те ад• стзойство и д,а r е маги7еска в.r_ нё излг'tшни разноски.

прехраыа Н ) стоrици семйства СилЭ.
и ще запази единъ гол-kмъ наиианяленъ ка*гrдтлл~-• в - стг ~нЯта,
n ечатнигtа .,Gо 1 тпина

В. ,ЧЕ'рaILJ !' Ъоре

5402346'04
~.
Гр. Варна, 20 августъ 1929 год.
~

f

Счетоводитель : И Юлзари

54023 6 04
_~
С ЮзаРи
Кnнтроленъ съветъ: И. [Ilалйнъ
•
Д МеламедЪ
,

'4~иг

I/

~~►~

к

Рnманъ отъг Людвикъ Моренъ
28
— Драгий, rать:о, отговори да се омжжи и има д-k ца, тази
Полъ, вий знаете коFко ви ува мкеъль й б%ше противна.
жавлмъ и колко обичамъ Ф;э~н
А Сега, тя изпитваше гол-hма
соа и васъ ... во това, което радnсть.
искате ми се струва нераПосле извика:
зумг-ю. Това им.е ще бгьдu за
— Едно, д%те1
васъ, както и на менъ, в~чния
И хвърдяйки се въ пригръд
сnоменъ аа едно ужасно пре- кит-Ь на дъщеря сн викаше:
стжпленне , . . _ Азъ не стмъ
—О, 6-Ь2на ми Франсоаl блафаталкстъ, вий го знаете, оба- годартl .. благодаря, и очит й
че, струва ми се. че ще доне- се пърн~ха съ съ.чзн,
се нещастг-ге ка детето . , .
Отъ този день тя заживЬ съ
— Въ този случзй, отговори мис•ьльта за 'малясото бебе.
До сега тя се страхуваша да
печал.но Франсоа, ьsмате праао
да не rогторимъ по вече.
огива у дъщеря си, да не би
И. тогавэ, решиха да дадитъ да наскърби зетя си, но днеСъ
ичгето М:арселъ на детето, което тя с- решн.
Ризкя, кърпиU ки, лигаsчета,
ще се роди.
Кnгато г-жа Манику научи за всинко се приготовляваитё отъ
положението въ което се нами- нея и се пазеше въ долапчето
рашг Франсоа, тя остана като на Силвня.
Една сутрииь Пол.ъ Гарнери
смвяча.
По рагго. когато доктора й пог,учи едно писл~о, което проб};ш:: казалъ че Франсоа може чете съ гол-kмо нълнение :
•
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bлго:lарение на ra: в ..ara
доброта на моя мжжъ и Франсоа, пишешг г- жа Манику, азъ
мохсУхъ да се опомня на време
и призная гр-bхътъ си. Съвестьта
ми доСТа ме наказа, •н0 азъ За

служтвахъ по лоито. .. а пнРсь
идвамъ да ви моля да имате
милость къмъ меиъ и ми простите, вий, когото се страху
вамъ да нарека мой синъ, ос
венъ тайно въ душата си.
Едно дЬте ще се роди — а
азъ се Страхувамъ.., да, страхувамъ с , че ще му вдl
хвате
да ме мрази. или.. . най малко
ще го предпазите да ме оби к !,,
Това ще бжде най ужасното наказание!
Моля, за• вашатв дгброта, гсато най гол%мата вииовница,
Моля, да ие осгавите да бл,да
баба l
Д%тето се роди. Но ако Полъ
Гарнери слепваше прнмrb; а на
жена си която иариvаше св~тица 6%ше простилъ на тъща
си за нг йнитk чудозищни мисди.
Наистина, два месеца, следъ

ражд н то на д-fiтето, ко •то
свърза ззраво двет семейства,
една бол%рть я налегна, която
не прощава
Въ тази отс.табнала глава,
треската доп•г-лви иечуеано страдание, и бiздната Франсоа тр-У;б
ваше да присд`ства на ужасната
агония която разкъсsаше нещастницата.
— Не, не, Силвия, шепнеше
тя, азъ не искамъ да умра с:га!
3ащэ ме викашъ ?. Искам-r. да
остана при Франсоа l . Не ., не.,.
не ме зикай, Не.., не.. неис камъ.. Птеръ1 Франсоа l. Фрr н.
соа!.. на поиошьl.. Изпъдете я!.,
Франсга( . Франсоа!..

та, мърrвsта я викаше; тя

се
бор%ше и молеше за помощь
Тази ужасна борба прадължя
чакъ до последлия часъ. По
Wледнит•k й луми 6kxa:
•— Азъ идваrмъ . . . Силвия . . .
ето ме1 И измъченото лице, у
тихна, примири се.
Очит% й, които доктора бав
ко затвори, изразяваха нЬщr,

н~еЧа
г~нм

доволно и щастливо.

Пиеръ Манику полеки подsгг
на дъщерч си, която б-hшг пал
налз на коа%не и й каза:
мл;ки сг свър
— Ней.u и r

шихв!
-- Б% дна, 6%дма майкоl плачеше Франсоа .
Сх,сипана, убит~, доктора и
— детето тt •чака, моя мила
дъщеря му ирисжстваха
на иди при негоl И занесн му по
страшната агония, на тази бед- следнотеа збогомъ на тази, ко

нз душа, която преди да отл-k ято я н~ма вече!
ти, отказваше това, която ви
Превела Р. Пчелаnова.
наги е било единствената цель,
единствена любоя ьl
Тя б~ше поискала да жив fiе
съ gдна мъртва, за да бл:де
пере еаогглбре
по-близи до нея. И ето че, въ
1--,10
момента, когато напущаше св-Ь-
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бертеръ фютере
а-lачнло точно 9 ч. вечерь
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