Варна 21 февруарий 1936 год
арНЕИСкИ НОВИНИ'
цьлгария провинциален*

ЩОСНОВАНЪ 1912

АРМЕНСКИ

е пьрвиятъ
в
ьжедневникь

Година XXlV-та. ~ Брой 5566
.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ" е
най-многв
четения вестник* въ северна
България.
Т А Р И ф А по която „Варненски новини" печа
ти рекламитгь: за II и III страници по 2'58 ле. кш
см., I и IV — по 3 ле. кв. см., годежни и вен
чални—по 60 ле. публикацията, официални вбяеления по 2-50 ле. кв. см., прштаески по 1 ла. w
дума; въ хрониката по 5 лева на гармондвнь ptdt,
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева, as
6 месеца —- 160 лева. Тодашниять абонамент* а.
чужбиа е 600 лева.

ГОДИНА

fit»* * администрация ул. .Мария Луиза" № 41
Ш Телефони: 23-23, 23-16. 25-90
Дневна служба: 2 3 - 2 3 .
Уеп
редакторъ: ВЕЛКО Д . ЮРУКОВЪ

Ьофая 21 "Зора" пише на
|р0к0 мпсто;
'^.Не е тайна, че Югослаи е на особено
становиа к а о к а а в а управмтапьтъ на ЗЗЗСБвдяка Р а д и Вясаяопгъ. — В«а«янвто иа cifMta п р о д ъ л ж а в а . — « о г а щ « и а г е ч а м о р а т о р м у м ъ г ь , — Кога щт започна р а з д а в а н е т о на погаентояммгв облигации.
»— както по въпроса за
София 2 1 . Запитанъ за за отъ лихвите
по
закона.
Следващата
—
IV-та тгъ по тгъхъ.
шлуса, така и по дру- седанията
на управителния ежВнасянето на суми про вноска
тргъбва
да
бмде
я вьпросъ за
завръщаке ветъ на Погасителната каса и дължава,
Раздазаиего на
о5л«гапри все че не е
платена
на
7
августъ,
за
резултатите
отъ
първата
\ на Хабсбургитгь
въ Л е съобщено на
длъжниците
цяигь ще за кича отъ нача
аноска п о закона за длъжни какви суми требва да паа- т. г.
Тогава
изтича
и
лото на м. ш р т ъ , т. г. ьдц и т е управительтъ па БЗКБан^ тптъ
мораториумътъ.
Отъ
7
Белградъ
се
отнаея
кв Ради Василевъ заяви:
Въ
действителность,
тая февруарий,
1937
година воврвменяо за всичка креди• известно б е з р а з л и ч и е
— Според* сведенията, сь кноска е трета за дължимите
ще
започ тори, съобразно съ равмъритъ
ьмъ т и я д в а ; п а л я щ и които разполагаме,
около лихви, тъй като пъоаата й длъжницитгъ
да
внасятъ
отъ на сумите, КОЙТО иматъ да
ьпроси в ъ
Ц е н т р а л н а 70 на сто отъ длъжницитгъ в.ората вноски се включватъ натъ
вноска оъ погасителните облигации. главниците
вропа, в ъ п р о т и в о в е с т ъ cm внесли пъпната
и отъ лихви- получаватъ.
i своите съюзници —
яло ' о т ъ М а л к о т о С ъ юшение, б и л о о т ъ д р у
Помощник* касиера на службата по ротативнитп,
машини Разкрита кражба вг ресторантъ Юнионъ паласъ. Иятересинт* приз
вкоя г р у п и р о в к а .
жертва на нападение за обиръ. Късниятъпосетитель.
Пред
ивния на крадеца. Изработения подробенъ планъ за бядащи обярн.
нападателите
Вънъ отъ политическите съо- ложената паста — подмамка. Борбата сь
вя 21. На 12 срещу 13 т. дома на видния софийски търРазказътй на пострадалия
и на
хазайката
йажения, спедъ като Югос
и. презъ нощьта отъ касата на говецъ Д. С. В, живущъ на ул.
Ьвия изгуби италианския паСофия 2 1 . Снощи въ 10'45 ми отпадатъ.
Тамъ съ извадени
ресторанта въ Юнионъ паласъ 6Ь Денкоглу.
»ръ, мжчно ще се реши да чеса на ул. Денкоглу, 2 2 , ж г ъ - Силното боричкане и вико- открадната една сума отъ 6.500 револвери двамата младежи
1губи и германския, който не пв съ улица Царь Дсенъ е ветгь на кащера за помощъ лева.
щгъли да заставятъ
жената
дже да се замени съ никой било извършено нападение за обърнали вниманието на ха
Завчера криминалната поления на търговеца да даде ключо
о б и р ъ . Нападателите б и л и заитгъ. Хазайката г-жа Сте уогв да залови крадеца. Той се ветгь отъ касата. Ако ключо
ругъ.
трима
младежи.
фана Балабанова, 50 годишна казва Стойко Мятевъ Яччевъ, 24 ветгь не се окажатъ въ же
Дунавскйятъ въпрось ес върВ
ъ
втория
етажъ на това жена, излгьзла въ коридора и годишенъ, работникъ при сашия ната, тогава тп> щгъли да я
шъ съ внйсъ-износа на дуздание се помещава, въ кж- започнала силно па звъни.
вържатъ и да дочакатъ за
ресторантъ.
iacKHTt държави.
Споредъ както
разказва
Отиването не чехославвшкия щата на Трайко Балабеноаъ,
При разпита
Митевъ връщането на мжжа й,
сяужбата
за
автоматическите
тая
жена,
екоро
следъ.то
Втория обиръ щплъ
да
;'ръ председател Милонъ Ходинте
на канцелари е направилъ твърде
бжде срещу пощенския
клон
;в въ Белградъ се поставя въ ротативни машини, при м-вото ва вратата
ресни признания.
Той раз- на ул.Турко и Левски.
Така
|>ъзка съ всички тия въпроси. на Войната, която събира до ята се отворила и отъ ста
х о д и т е отъ ротативните ма ята изкочила двама младе правилъ,
*
че съ
открадна •to сжщая начинъ, по обп>дъ,
шини. въ полза на инвалидите. жи, които
побгьгнали
по тите пари щтьлъ да ку щп>ли да заставятъ
касие
Бгьлградъ 20. Въ връзка
На втория етажъ се поме- стжлбата.
ра
да
имъ
отвори
касата
пи. два револвера и патро
ь утрешното
пристига че щрватъ канцелариите на ка
и да имъ предаде
паритгь,
Преаь входа въ това вре
ни.
Снабденъ съ
ооююае.
ь Бгьлградъ
на
чехосло сиера и на неговия помощникъ. ме се чулъ. вистрелъ.
•За всичко това
двамата
друга нападатели
Снощи къмъ 10.30 че Хазайката
шкиям-ръ
председатгль
е
втурнала Митевъ, заедно съ
били
израборя
си.
Кръстю
Димитровъ
въ
стаята
и
намприла
там
тилщ веч» под/гобенъ планъ.
Ъджа,
чехословашкиятъ са въ етажа оетаналъ
въ
копбасницаЪлн, м-ръ въ Прага
Гирсъ само помощникъ-касие- вай Махала който се за- работникъ
дъхвалъ отъ изтощение и та на Клоучекъ,
израбо
рие представителите
на рътъ Михаилъ Гочезъ, уплаха
тилъ
планъ
за
нтьколко
вь Америка. Какво каззатъ ученитЪ
5гьлградскияи
чуждия пе- 52 годишенъ. Той редо
Ведиага е бала аовякана
въ София
съ
Н ю И о р к ъ 2 0 Американските
ттъ, предъ които
говори вно дежурЪлъ п р е з ъ полицая, 8ъ това време по- нападения
метеоролози еж намерили ве
грабежъ.
Ьпното целитгъ на
това нощьта, понеже до къс страдалнагъ помощннкъ ка- цель за
Първото нападение е тргъб- че едно научно обяснение не
idaaue на Ходжа въ Ьгьл- но требвало да обслу. сяерт. баль отведеаъ в v ка
вало да стане въ сябота, въ стуоените аълни, които по наЖаа иикаеаторшЪ и по бинета на зъболекаря Л. Ц«б\радъ.
стоящемъ бушуаатъ въ Съе
динените щати.
— Въ Бгьлградъ, — каза Гирсъ нощннкъ -инкасаторите рански, рамяращъ се презъ
>,. Ходжа иска да потърси всич по приходите отъ рота
Споредъ заключението, д о
ки възможности за
изясняване тивните машини, като една кжща, кждето му била
Бургазъ 20. Въ неделя. 3 ч, което т е еж дошли, студени
дадеаа първа лекарска по- сл. о б . единъ гражданинъ се
и осъществяване на въпроса за
т е въздушни маси отъ север
прибиралъ
донесените
мошь.
Ьтопанското
преустройство
запжтилъ къмъ банята по ул.
ния полюсъ еж престанали да
Ча държавитгь отъ
Дунавския суми или разкЪнялъ по
М и х а и л ъ Г о ч е в ъ и м а Дпександровска, сметайки. че
с е стичатъ къмъ югъ по досе
големите суми.
Ьасейнъ.
р а н и п о г л а в а т а с и о т ъ въ праздниченъ день е с а м о
'• Рагговоритгь, които
ще се
за мжже, както било д о скоро. гашните „канали".
Къмъ 10.45 часа на вход
му
силни
юдятъ утре, нгьма да бждатъ ната врата се позвънило. н а н е с е н и т е
Не подозирайки, че има из
Въ Западна Канада се зау д а р и . Е ц и н ъ п р е д е н ъ менение (елгдъ р б е д ъ банята белЪзва едно необяснимо от
насочени срещу никоя
друга
Гочевъ излгьзалъ да види з ж б ъ е и з к ъ р т е н ь. С ч у била за жейи) той, не обезподържава.
клонение иа тия студени въз
кой звъни.
п е н а б и л а и к о с т ь т а н а кояванъ отъ никого» влезълъ душни течения, което еж се
— Азъ съмъ, дай Миха- ч е л ю с т ь т а , а д р у г и ч е  въ банята, заелъ местото, кж- спусн ли надъ Съединените
ттъ 20. Засилената
съблекълъ
ле,
отвори/ — обадилъ се, т и р и з ж б а б и л и с и л н о дето се събличалъ,
цишматичвска двйность на
щати и еж стигнали вече чакъ
се и влезълъ 1 въ б а с е й н а .
познатъ
гшсъ.
арадставитвяитЬ на държа.
до
островъ Куба.
разклатени. О т ъ силно
Очудването м^ било г о л е м о .
аигЬ отъ Маяното Съглаше — Азъ Ьтпорихъ врата- т о п р и т и с к а н е т р а х е я т а когато върху му се засипали • По тая причина, споредъ
ученитп,
ние се следя туиъ съ голъ та, —разказва бай Ма- б и л а п о л у ч и л а с п а з м и . налъми, хвърляни отъ жените. както заявяватъ
халъ и на вратата се по Още снощи полицията е Той, засраменъ, набързо се трп>бва да се очакватъ и
ма внимание.
други, нови студове въ Съе
нпрки за
залавяне облекълъ и се отдалечилъ
Туиъ tse миел», че огъ каза Борисъ АтаЛасовъ взела
то
На
нападателите.
Аре
динените
щати.
За .ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
поведението на Бългрздъ ще Трифоновъ, кафеджийчетостувани ся нпколко
души.
зависи паяитнната на Мляно отъ близкото кафене, на Очаква се нападателите НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
то Съглашение сярьш Гер миращо се на улица Царь, fa бждатъ заловени най- приематъ въ администрацията
Асйнъ. Тъй като това мом късно днесъ.
аа „Ваоненскв новини". 1-10
Надъ 200 жертви до сега
мания.
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Снощното нападение въ столицата
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КЛЕЛНТЪ 1й Ш О П
Една английска
инициатива
Лондонъ 2 1 , В, „Старъ" съ
общава:

— Въ британските
гржгове зр-Ье намере
нието да се предложи
на ОН да се отпусне на
на Абисиния единъ креднтъ за покупка на хра
ни, тъй като армията и
населението на тая стра
на страдатъ отъ недостигъ на храни.
Абисиния не разпола
га съ необходимите су
ми, за да направи тЪзи
покупки.

I? U
въ Рейнската область и Вестфалия
Б е л г р а д ъ 20. Въ Рейнската
область и въ Вестфалия тайна
та полиция развива усилена
дейность, съ цель да сложи
жи край на сътрудничеството
между едно сдружение на мла
дежи католици и нелегалната
комунистическа организация въ
Германия, за да осуети всеки
опигь за държавна и з м е н а ,
проектиранъ отъ тия с р е д и .

До сега еж арестувана
7
католически
водачи, 10 ду
ховници и 45 членове
на
сдружението
на католпчеката младежь.

№аш преговора
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Предупреждението
на Фланденъ къмъ
Ималгя
Пархжъ 20. М рътъ
на
външнитгь работи
Фланденъ црие тукашния
ита
лиански' пълн. м-ръ
Черути,
съ когото
е разговарялъ
продължително.
В ь политическите сре
ди се твърди, че Фланд е н ъ е уведоаднлъ Черути, к а к в о н о в и я т ъ ита
лиански у с п й х ъ при Макале не изменя с ъ нищо
дипломатическото поло
ж е н и е и, с л е д о в а т е л н о ,
нито Парижъ, нито Лон
д о н ъ не е ж наклонни
за нови п р е г о в о р и .

шепотачеФЙКТЪ i
КАФЕ

И
II
е обзаведено по образеца
на западно европейските
мфенета.
НЕОСПОРИМ*
ИСТИНА Е, ЧЕ КАфВ

ШИЙ BHffll

М Н Ш Ш Н 9 Ш Ш Н П Т Ш 10!

inomeaia sua
меша/ Ромъния и СССР не е
пренехнвт*
БукурйЩъ 2 1 . С ъ о б щ е н и е г р .
ЙЗпррстранено отъ Дгенция
Стефани, споредъ което била
сключена никаква, ронъно-съ»етска]спогодба за премахва
не на паспортната виза и за
свободно минаване но жителитв отъ $грвнияните
зони
между Ромъния и Съветска
Русия, е напълно лишено отъ
Достов-врностъ.

|81рна на своята трздиц
Книжарница

llepsrini

«»••

'ЛйтипГ

ф и тази година щ е д ъ р ж и ^
Qk
' рекордъ на
JE

I НИртеннци

че идваше \ редовно При
насъ, пуснахъ^го да влгьзе.
СъБораса отидохме въ
Скарвайето на улицата. Свиването. Намесата на стражаря.
моята канцелария и азъ Стара Загора 20. Преди ме въ миналото билъ политически
си седнахъ отново на ма сецъ между предалитгь се не- противникъ.
лег лни комунисти
отъ енинСледъ остро скарване, Ва
сата.
ската банда е билъ и кому— Искашъ ли да те по нистътъ Маринъ Василевъ, 30 силевъ извадилъ парабелъ v.
черпя? -—запита ме нафе- годишенъ, отъ с. Калояновецъ. зааочналъ съ дръжката му д а
дтмйчвто и извади пасти, Следъ разпитъ въ полицейска удря съселянина си по гла
кочто носеше и ми подаде. та инспекция, Василевъ биАъ вата.
Азъ взехъ една паста и *а- освободенъ.
Неколко намиращи с е наб Василевъ
срещналъ
пнахъ. Въ това време бъхъ на Завчера
лязо жени надали писъци за
улицата
своя
съселянинъ
съ тръбъ иъмъ работната си Христо
Хаджиевъ
съ когото помощь. На писъците се пра
текълъ полнцейскиятъ
стра
маса.
S3
жарь Иванъ Славовъ и други
Съвсемъ необниновено, вра
ож а_
нъчеолцина граждани.
тата се отвори и върху ме
ще
избегнете
За да сплаши
Василева,
ка т нахвърли другъ едмнъ
като се снаб
стражарътъ
далъ
нпколко
дите
съ
пожа
мяадвжъ. Друггрьтъ йу на
0
вистрели лъ въздуха. Въ от
рогасители
бързв угаси лампата. Между
говорь на това,
Василевъ
насъ се започна борба на
стрелялъ срещу
стражаря,
безъ да го засегне.
животъ и смьртьта Въ то
срещу 6 5 0
Въ тоя момент*
стра
ва време азъ бЪхъ пояучялъ
представителство
жарътъ
стреля
върху
не
вече н%иеяио уд^ра по главата
го и съ два вистрела го по

•

Мяяехъ се да дамъ отпор*,
но тъй като
нападателите
дпоначество, разнообразие^
ма б/ьха двама, полушхь дос
f
-иери-несъ
Ш та удари по главата и започ•
„Меркурий* ф нахъ да чувствувамъ.че силитгь
1

9

№ \ш.

1-5 ул. Охридъ21

валя на земята,
По пжтя за
болницата
нелегалния
кумунистъ
по
чинал*.

Бангкокъ 20. В ъ Сйамъ се
шири тежка холерна епидемия.
Неколко случаи еж отбелезани и въ самия Бангкокъ.

До 8 февртрий
броятъ
на заболпглит/ь
възлизаше
на 331 случая, отъ
които
208 еж завършили съ смърть.
Властите
вгеха
обшир
ни мпрки противъ
епиде
мията. На населението
се
правятъ
противохолерни
ваксинации,

.МАЛИНА"
сервира винаги чисто
кафе и отлични
сладка

НИКОЙ BE МОЖЕ ЯЗ ОТРЕЧЕ.
че кафа

. М А Л И Н А„иШ
Pi
Wi
ШМ

вритемм най-моппия ' радиоапарат* въ Варна,
Искате ли да прекарате времето си при хубава обстаиоика
и да слушате музика отъ цЪлъ
cetTb посетете кафе „МАЛИНА"

Скръбна весть
Съобщавеме па роднини, близки и позн ти,' че вчера
следъ кратко боледуване почина нашиятъ многообичанъ ба
ща, СВвЯЪрЪ И ДаДО

Г р и г о р ъ Николиевъ>
индустриалецъ-търговецъ, роденъ въ Горна Оряховица презъ Т859 год
като ни остави вечно да скърбимъ за него.
Опелото му ще се извърши утре — 22 т. м. въ църк
вата , С в . Петка", а тленните му останки ще се вдигнатъ
отъ дома му на ул. „Панагюрска", № 3 .

•sulfa

. 2

Варненски новини

в ъ М И С Т И Ч Н А ИНДИЯ
Тдивъ старъ обичай въ 1ндня. Фаиатизиътъ на населението. Какво е
това „Дурна*. Една заповеди на губернатора, която не била
изшлнена отъ населението. Протестътъ на възиутенат* индуси. „БохвтЬ" въ Индия
(5)
Индуситъ не еж ревниви,
ако всичко става тайно и ни
кой отъ околните не подозре
невърностьтв нв жена му. Те
се боятъ ноймного отъ присмивкигЬ нв другитЪ.
Тези приключения ставатъ
съ европейците и съ жените
отъ висшите касти. Жените
отъ долните слоеве на индуското общество не се нуждаятъ
отъ предпазливоеш. защото
всекога еж свободни.
Индусите не еж ревниви, ако
всичко става тайно и никой
отъ околните не подозре неверностьта на жена му. Те се
боятъ най много отъ присмивките на другите.
Религиозната танцувачкв е
по-свободно отъ другите жени,
защото зоконътъ й дава право
да даде сърдцето си на когото
пожелае. Само любовна съ
европееца й се забранява. Я
забранениятъ плодъ е по-вкусенъ. Затова тя требза да упо
треби всички хитрости, да не
се узнае тази любовь. Иначе
я грози изгонваме отъ храма,
изъ обществото на танцувач
ките и даже смърть. Между
танцувачките има едно мълча
ливо съгласие, да си поматагь
въ такива случаи.

бигь вь сърдцето кинжалъ
Преди десетина години гу
бернаторъть на колонията запов%далъ, въ интереса на чис
тотата, да се колятъ кравите
и воловете въ Бенаресъ но
6pfera на р Гангъ. Нечистоти
ите требвало да се хвърпятъ
въ водите, за да бждатъ от
влечени отъ течението. Цвли
ятъ Бенаресъ и индускиятъ
сввтъ се възнутили отъ тази
звповтздь. Какъ е било въз
можно да о с к в е р н я в о т ъ
водите на свещените река,
която боговете пращатъ отъ
върховете на Химвлаитв? Яко
би се привела въ изпълнение
тази
запоа-Ьдь, свещениятъ
градъ Бенаресъ щЪлъ да бжде оскверненъ. Освенъ това,
разгневените богове щели да
изпратятъ бедствия на народа.
Помолили губернатора да
отмени звповЪдьта, но не пос
ледвал отговоръ. Тогава запла
шили губернатора, че населе
нието ще обяви „дурна", но
той се засмЪлъ въ отговоръ
на това заплашване.
Единъ день, рано сутриньта,
се разнесълъ изъ Бенаресъ
дружниятъ викъ:
—Обявяваме .дурна* против
пубернатора на Калкута и мо
хамеданите!"
ДУРНА
Жени, мжже и деца излезли
Въ Бенаресъ се случи пос на улицата въ траурни дрехи
съ пеледния „Дурна" противъ гу и съ п о к р и т и
глави,
с е д н а л и
бернатора на Калкута. Фанати- пель
змътъ на населението е билъ презъ домовете си. Отъ този
по-силенъотъ властьтв и запо момеитъ живота въ Бенаресъ
ведьта е била отменена, „Дур замрълъ. Магазините били за
на" е твърде старъ обичай въ творени- а чужденците напус
Индия и е единъ видъ гладна нали града' Въ течение на три
стачка, Въ миналото този оби дни, никой не ялъ и не пилъ.
чай е билъ твърде много раз- осички решили да умратъ или
да се отмени нареждането на
пространенъ и на почить.
Когато некой крздиторъ не губернатора, Изплашения губее могьлъ да получи това, кое рнаторъ отмънилъ запов-^дьта,
то му дължалъ богатиятъ длъ- но билъ уволнанъ отъ длъж
жникъ, или бедниятъ иска да ностьта си за отсжпката предъ
се спаси отъ кредитора-обя- силата на закона „Рурна".
вява „дурна*.
Въ Бонгалия, между други
Обявилиятъ .дурна" си по те обичаи, има единъ много
сипва главата съ пеп£ль, об интересенъ, Твмъ има особена
лича траурна дреха и излиза каста, наречена „Бохи". Хора
нв улицатв съ викъ: Обявявам та отъ нея еж прочути като
„дурна" противъ еди кого си. бързоходи и еж много честни,
Отъ този моментъ той прес Те се занимвватъ съ пренася
тава да яде и пие, докато не не изъ Индия скжпоценностиполучи справедливость.
rfe на търговците презъ джун
Яко противникътъ не от- глит-fe, блата и полета, безъ да
стжпн и той умре отъ гладъ, се плашатъ отъ нищо, Човекъ
л и л ъ,
народътъ му устройва търже б и п о м и е
ствено погребение или изгаря че пжтуввйки сами, винаги ще
не и се задължава да отмъсти се намерятъ хора, съблезнеии
за него. Врагътъ но умрелия се отъ богатствата, които носятъ,
обявява отъ нерода вънъ отъ за да ги убиятъ. Но грабежи
закона Никой не му дзве оризъ, и убийства на „бохи" се сревода, огънь и пр. Никой не щатъ ецвш ли единъ два пжж
дружи съ него. Той е избег- презъ 100 години. Единственото
ввнъ отъ обществото и който оржжие, което „бохи" носи
го убие, счита се, че е напра- при себе си е „трага" кривъ
ВИЛЪ ДОбрО д е Л О С ъ 1ВЗИ СИ кинжалъ. Яко го ограбягъ, той
постжпка убиецътъ верва, че се счита обезчестенъ и не мо
унищожава нечисто сжщество же да се завърне ср-вдъ ка
и че ще получи место следъ стата си, нито при семейството
смърьта си въ небесното цар си, защото е делъ клетва: „Ще
предамъ повереното ми богат
ство.
Този обичен е до толкова ство на местоназначението или
вкораненъ въ живота на ин ще умра". Нещчстникътъ, отъ
дусите, че този, противъ кого когото отнематъ скжпоценнос
то обявятъ „дурна", требва тигЬ, се самоубива предъ очите
да отстжпи. Смъртьта на обя на нападателите съ кинжала
вилия „дурно" е зночила и си.
неминуема смърть за него. Да
Неговата смърть повдига на
же ако замине отъ страната кракъ ц-влата каста, къмъ коя
или се обгради съ най-верни то е принадлежвлъ. Всички на
пизччи, биия н^м-Ноенъ съ за- n v n ' n , ргботртп си и тгп-г-

КИНО

ПРЕГЛЕДЪ

.Цшшп i ваши?"
Достоевски е единъ оть найголемите познавачи на чове
шката душа.
Той е пребродилъ всички
нейни либеренги и най-тъмните и най-светлите и съ четка
та на великъ майсторъ худо
жникъ е далъ но свето чудни
картини.
Картини на човешкия 6/нтъ
срещу Бога, на човешкото
примирение предь неизвестно
ста, на човешкия стремежъ де
разкъса завесите на времето
и пространството, да проникне
отвъдъ синурите на живото, да
се издигне до Бога, да стане
силенъ всемогъщъ като Него.
Картини нв ЧОВЕШКОТО не
воля, несрета, но човешкия
фзлшъ, но тъмнете престжпна
човешка душа, въ чиито не
прогледни рудници като кам
бана гърми най-страшния, най
строгия зо всички паднали съ
рдца сжция—съвестьта.
„Пресгжпление и наказание"
е ней-великото творение на
бъзсмъртния сърдцеведецъ.
Въ тази своя творба Досто
евски рисува живота на онези
които жертватъ себе си, за да
додатъ по-вече рвцости, по-ваче щастие нз другите, които
влизатъ въ двубой съ Бога за
да освободятъ своята воля и
вършатъ онова, което диктувптъ не законите, не традици
ите и морала, а което пове
лява чистия разумъ: „човекъ е
нещо, което требва да превъ
змогне себе си, да стане свръх
човекъ".

Единъ пар&ход-ъ на д е ц

СвЪтящи гори
Калифорния притежоаа най
красивите и най-добрите авто
мобилни шосета на света.
Зв нещостие, тия шосета ми>
наватъ на много места презъ
обширни гори, съ множество
рвз(и завои, които еж причи
нявали въ миналото безброй
много злополуки.
За да се избегяе това, на
най опасните завои изъ гори
те, сгьлбовзте на дърветата
еж били боядисани, не една
височина до 10 метро отъ зе
мята, съ специални бои, раз
месени съ фосфорни съедине
ния, така щото презъ нощьта
светятъ
Вънъ отъ тоав, въ тия бои
еж размесени и известни соли,
които каратъ боята да изпущв
блестящо светлино. когато вър
ху нея падотъ лъчите на авто
мобилния фаръ. Въ такъвъ
случай стъблото на дървото
заприличва но никаква огром
на факла, която се вижда отъ
голъмо разстояние.
Фосфорните бои еж така
приготвени, че устояватъ но
всички етмосфзрни влияния
Сега калифорнийските гори
нощно време, когато минава
презъ техъ овтомобилъ, светятъ
като денемъ и всека злополука
е станала невъзможна, дори и
за сравнително невнимателни.
те шофьори.

Филмъть „Престжпление и
наказание" ниже предъ насъ
образи следъ образи и ние
заживяваме съ всички, a нейвече съ Разколникозъ, Порфирий и Соня, Соня — проститут
ката, Соня — мадонатаИ започва трагедията, бунта.
Разколниковъ убива една лихларка съ убеждението -— „озъ
убихъ една вшъка, която жи
вееше отъ кръвьта на другите
и кроя — Разколниковъ свали
отъ душата си веригите на
съвестьта, за да звдрънкатъ rfe
на нозете му и придружанъ
отъ Соня, поема своя кръстъ
и тръгва по безкрайните за
снежени пжтище за Сибиръ.
Хари Борь. Пиеръ Бланшаръ
и Цздленъ Озрай не играятъ,
а свещенодействатъ. Думите
еж малко дв олределятъ сила
та на техните художествени и
психологически постижения.
Филмъть «Престжпление и
наказание" е нещо изключи
телно. Нека тези, които пре
тендиратъ, че разбиротъ отъ
силните, хубави филми видятъ
и сами се убедятъ въ тозо,
Кинъ
ватъ до търсятъ престжпниците и не се спиратъ докато не
ги намерятъ. Провинцията где
то е станало престжплениего,
се наводняра отъ преследвачи,
понеже отмъщението е при
месено съ религиозно верване: «Докато не се намери убие
цътъ, нито единъ отъ кастата
на убития нема да бжде допуснатъ до небесното блажен
ство".
Н.
Kvmamenb

Английските корабострои
телници еж сключили само въ
първите две седмици на на
стоящата година договори зв
сгроежъ на нови търговски
параходи» съ единъ общъ тонажъ отъ 100.000 тона, на
стойность надъ 650 милиона
лева.
Вънъ отъ това, водятъ се
по настоящемъ преговори и за
други крупни договори за еж-

•..шии
Рсманъ отъ М. ДЕЛИ

превела
(5)1
I ./Т. Д . 1<АQA1MAK J2b^EJ^flJ
Посленота, като го съгледа се
вцепени. Лицето й стона жъл
тозелено, като потрепера неколко секунди, е очите й све
теха отъ уплоха.
— Наверно, не сте очаквали.
дв ме срещнете тукъ, Квтерине
Пбвловно, каза княза, като я
поздревляваше.
Тя промълви:
— Въобще не можвхъ дв
предпологамъ, че Вий сте но
куроргь въ тоя страна.
— Гостенинъ съмъ на Mapкизъ де Серини. Но ако оби
чате, представете ме но вашата доведена дъщеря. Яко се не
лъже, тя е дъщеря на Ксения
Зубинъ?
Очите но княза се устремиха
къмъ Лиза, което б е възхити

годежа й съ виконтъ де Сю
бранъ.
Следъ тия думи, княза, безъ
да дочака отговора на смуте
ната Лгиза, се отдалечи, за де
настигне г нъ де Серини, който
разговаряше съ единъ отъ гос
тите върху подробностите на
лова.
— Мамо, вий никога не
сте ми говорили зв тоя брптовчедъ? прошепна Лиза като
си подигнв очите къмъ своя
та мащеха, но се уплаши щомъ
съгледа разтроеното й лице.
— Какво ви е, да не сте
болна?
— Да, малко. Тия сърдечни
кризи покъ почнеха дв се позтарятъ. Мисля, че добре ще каправимъ, ако си отидемъ,
ТЬ бързо се сбогуваха съ
г-жа де Серини, която ги съпроподи до колата имъ, като
имъ изказа съжаленията си.
Князъ Ормвновъ ги следе
ше съ погледъ докато колата
имъ се отделечи.
— Това младо момиче или
по скоро момиченце^ идеално

ка пжтиическа линии до (ч. ™
г» щати. Флотата на тая Jffl
пения. Ще се състои отъ уЗ
дерни пжтнически napaxoll
•дииъ отъ по 30,000 тона. j

Английското коробострЛ
нв индустрия се намира!
стоящемъ въ голем ь р в з |
в безработицата BcpWi
видъ работници бързо е I
иалъ до минимални р а з |
Сключените до сега догй

щата цель.
Процентътъ на тт.ргоаскигЬ п.ра- за строежъ ча търгоасУ
ходи, намиращи се въ бездействие, раходи еж толкова голЪии'
е спадналъ въ Англия на 5 на сто. то за е д и н ь периоди
Проектира се да бждатъ построе едно г о д и н а предвид
ни 10 нови презокеански гиганти.
пуща въ водата п
специално з» превозъ но пжтници дв есе
между Пчглиз: и Канада. Щ е СждерПО а . ^ , ^ , „ ^ , У е х О Д Ь Нв

Туризъмъ

Дребнивес

Б. Т. С. клвнь «Родни Бвлинн"
Ш Неколко хиляди евре
Вь общото си годишно съ Лондонъ еж поднесли оц
брание, състояло се на 16 II т. ввне до м-ро на вжтрещ
г. „Род ш Балкони" отъ Б. Т. работи срещу nponwoei
~. е избролъ новъ упровите- ските манифгсгации, устр,
ленъ съветъ и контролна ко презъ последните неколко
мисия зъ съставъ; председо- в ъ н е к о и квартали на Лзн5
телъ Илия Антоновъ, подпредЩ ОТЪ известно вреМ!
седвтель В*сипъ Д о б р е в ъ самъ въ Берлинъ отново i
секретарь Борисъ Бозницки, чнвяъ дв се чувства надос
подсекреторь Говроил ь Шойле- нв МЙСЛО. Вестниците щ
ковъ, квсиерь-счетовоцитель Н. ржчвчтъ да се употр-вб*в$
Георгиевъ, домакинъ-библио- вече маргарннъ
)
текаръ Апбертъ Геронъ, съвет
Щ Никога до сега не ся
ници Д ръ Михаилъ Богдвновъ ли уловени толкова мног<
и Иванъ Стефвновъ. касиеръ ринги при устието на Eiii
инкасатори Вълчо Вълчевъ у>
Веделъ, кокто преди нЦ
В Озчаровъ. Контр. комисия:
дни.
Само зо единъ дек
Д ръ Никола Сираковъ, Иванъ
Куксхафенъ
еж били щ
Петровъ и Панайотъ Перуковъ
Домокинъ на хижата Иванъ херинги на стойность огь
хил. внглийски лири (по*
Въ известни части на Анг Шойлековъ. Заведующъ изле мвлните цени на пазари).
тите
Цончо
Златиновь.
лия отъ известно време насамъ
пакъ, тъй като тоза orpi
се виждвтъ възрастни мжже
количество риба не мегд
да се ззнимавагь съ класичес
Преди открявзшето на събрание са продаде навреме, цена$
ката забава иа децата—пуща то членъть на клона г. Дий. Нлиез
сподналв ц за него рибари|
не на хвърчила
учнтепь отъ Мжшаата гиннязия, могли да взематъ повечв
Който наблюдава тия необик изнесе много интересен?, рефер.*.тъ 52 000 внглийски лири (|>
новени сцени,си коззв:
на тема „Пещерата „Maaoia" въ не 21 милиона и 800 л«а^
— Защо ли еж се вдетенили Чехяя" прздруженъ сь 15 евтшн
Щ Цената на ялонскигЦ
тия мжяе, та еж започнали да ви картини съ екнднаскопъ.
книжа
спаднала чувстви^
cs занимават;», кого дзцато, съ
Всека неделя и проздниченъ на лондонския пазоръ, KOJ
хвърчива?
день клонътъ устройва излети
Въ сжщность, това занима до едноимениато си хижа и тамъ стигнели извести»'^
ние съвсемъ че е детско, е по околностите нв града. Гости последните инциденти тщ
вече отъ сериозно. Хвърчила добре дошли. Интересуващите журо монгопската гранив
та, макаръ на гледъ да еж се дг се отнвеятъ до канцела
сжщо като тия на децате, еж рията на д-вото, ул. Шипка
ВИИМАЙЙЕ!
неучни хаърчипа, снабдени сь № 25 «сека вечерь отъ 7 до 9 ч.®| ЯКО ИСКЯТЕ де БЖД!
некой научни приспособления
МЕЖДУ своите ш
Английските етномолози еж
РЯЖДЯНИ ВЪ СОФИЙ
изнамерили единъ много осСЛИЗЯЙТЕ ВЪ ]
троуменъ нач «гь» за да ло
последни
новости
bi
в*тъ насекоми, които летятъ'
въ въздуха на различни висо
КЛЕМЕНТИНЯ 12 Ш
чини, носени отъ въздушните
въ специални целофонни
СЪ ТЕЧЯЩЯ ТОПЛИ
течения откъмъ континента, до
пликчета
И СТУДЕНЯ ВОДДБПЧ
ри и откъмъ Африка.
П9 2 , S и 4 ятшт
Хвърчилата еж снабдени съ
ня ЯСЯНСЬОРЪ гщ
пусна въ продажба въ не
много ситни мрежи, които се
НО ОТОПЛЕНИЕ.
ограничено количество,
затварятъ и отаарятъ автома
Книжарница
Съдържатель:
••?
тически но определени висо
ПЕТЪРЪ TftCEBb
чини и следъ като лети изве
стно време хвърчилото, приби
АГЕНЦИЯ „С7ЯЯЛ
ул. S септеивряй (срещу Сиигеръ).
ра се отъ учения пълчо често
има за продань бала
пжти съ извънредно богатъ наотъ Народната лата$
ученъ ловъ.
ЕНИСЪз

№ хвърчела

1№ 81 Щ

г

[тефш Шит

П ДНЕСЪ ВСИЧКИ ГОНОРЯТЪ
sa марки

и

Р А"

1 356 0

миддпчнцщ пищния;

тепно нежно въ своя ясно синъ
тоелетъ. Младото момиче тре
пна подъ тоя страненъ погледъ,
който не изразяваше ни възторгъ, ни симпатия а само удо
влетворение на човекъ, койго
най-после е намерилъ дълготърсения редъкъ
предметъ.
Г-жа де Сюбранъ отговори съ
огасналъ гласъ.
— Да, тя е дъщерята на Ксе
ния . . . Лиза, твоя братовчедъ
князъ Сергии Ормановъ. Пос
ледния хввна деликатната ржка на смутената Лиза и я под
несе до устните си, като се
леко поклони.
Но това б е нопровено съ
такъвъ нвдмененъ жестъ но
явна снизходителность, че гу
беше, обикновения знокъ на
почтително вежливесть или любезность — споредъ случая.
— Много добре се познввахъ
съ ввшота майка, братовчедке,
тя често идваше до прекарва
ваканциите въ Кюлтовъ, моето
имение въ Укрейнз. Тогава
азъ бехъ младо момче, сжщо
у насъ твмъ б е отпраздруванъ

създидена и една нова п р е з о |

красизо, се обади некой до
него.
— Точно квкто казаште, от
говори князъ Ормвновъ студе
но, като се отправи къмъ лов
ния пааилионъ.
Въ тоя момеитъ той б е сладенъ отъ много погледи, гос
тите на маркизъ де Серини
беха силно заинтересовани отъ
високомерната личносгь на кня
зе съ загадъчна физиономия.
Я аъ каляската, която отна
сяше обитателите нв Бордоне,
Л/»за изпитателно и м злко нес
покойно се вглеждаше въ ли
цето не своята мащеха.
Г-жа де Сюбранъ имаше ве
че неколко сърдечни кризи, за
избягването на които лекврв
й б е предписелъ пълно спо
койствие.
Но кшкви вълнения можеше
тя да изпитва д есъ? Т о з и
князъ Оркзноаъ, за когото т«
не е говорила никога на деца
та си, т р е б е ш е да бжде зь
нея почти чржданецъ. Може
би той да й напомняше некой
тъжни спомени. Лизо знаеше,

КЛУБЪ
Шт н 23 То I.
3 часа и. Шдъ въ
сшш! salitiiBi
Г О П Ъ И А

Детска КАРНАВАЛНА
З А Б Й В Л
Преиии за най - добрнт*
плети, «грч и пи.

маски
1

че мвщехвта й б е си загубила
родителите си още отъ мледо
момиче, квкто*и единствения си
братъ. Може би князъ Орма
новъ де е прнежетвуванъ въ
момента нв тия нещастия, зв
които Квтерино не се впуска
ше въ подробности.
• Г-жа де Сюбранъ, квто си
подигнв очитЬ, срещна неспо
койния погледъ нв Лиза.
— Не се безпокой, мое де
те, кази тя съ сжщия слабъ
гласъ, съ който преди малко
говореше на кнчзв. Още тоя
сугринь не се чуетвувахъ до
бре. Не требкаше да излизамъ.
—Разбира, се мамо, требва
ше да ми кажитЬ и щ е ш е да
бжде миого по благоразумно
до останевъ въ кжщи.
— Яке бихъ моглв да пред
еиця . . . ржцеге й пвкъ зат
репереха както и устните и,
обаче Лиза нищо не звбелЪза
и се напълно успокои, когато
пристигнеха въ кжщи и видя,
че г-жа де Сю5ранъ б е ш е до
била обикновенния си равно
душенъ видъ, съ изключение

на Съюза нй АртаМ
mtb —тйдобъръшбЩ
отъ разни щастливи®
мера По ързайте да»
пропуснете
щастие^
което ви очаква! Ь£

km i. imam
на черните кржговеокояоо*

те.
ш.
Есенното слънце orpt««jj
голъме, доста оголена сте*
Бордоне, която бе преиме*
вана занимателна з в л а ' а «
леното теме на г. Бабии • т
осветено и още повече **«•
ше.
Но добродушния чов!и№
не обръщаше някакво виня
ние

нв

TOBQ.

№

Като пушеше отъ време«
време, той се бв вдълбачм
въ корекцията на едии'ь
тински преводъ, който
що б е свършила Лиза.
„Малъкъ. но чудно иида
гентенъ женски мозъкт», ^
къвто до сега никога н в ^
срещвлъ,
си казваше
тон,
щото н«истнна
добрия
Л-„
..
„„firm* Г'«г
Бабий се гордееше съ н»й'
лемите си ученичкв, (След^

№5566

.Варненски новини'

Стр.

ПИСМА ОТЪ ЧУЖБИНА

йдиализма иа теория и на практика
штишоставянето
социализма
на монархизма
видниятъ
{глийски социалистъ Морисон го нарича академически споръ
сношенията на английската Лейбьрпарти към* покойния
английски краль Георгъ V. Англичанитгь не обичатъ да
се ограничавать въ рамкитгъ на теорията,
особено въ политиката
Лондонъ 20. (Специална ко ската идея на социалистичес
еспондемция) ~ Вь тжжниге ката.
'а Англия моменти, когото се
— Английскит-в социалисти
^грабваше ^нейниятъ коро
още . по определено доба
[овант> владетель и се озна- вилъ др X. Морисонъ, - act[енувашв възшедсгвието не кога еж виждали въ конфликта
овиятъ, европейскиятъ^печатъ на тези дае доктрини едно
е отнесе извънредно съчуа- диверсия,-цельта на кояго е
гвено къмъ скръбьта на Ва- ясна: дв се отвлече внимание
Lo-Британиа.
то на народа отъ най-сжще
[ Този повишенъ иНтересъ see стаеното, т. е отъ економичес;ще продължааа. Ние имзхие кия проблемъ.
|ече случай да отбележимъ че
Протизопоставянето социа.
[БЛВ Европа и Англия въ то- лизъма на монархизъме X.
е число—прояви къмъ особа- Морисонъ нарича академичес
в на новия английски Краль ки споръ, който въ много от
собено, специално внимание. ношения напомналъ безпредСътрудничката на в. „Птн щетния въпросъ: има ли право
Чаризиенъ", очевидно, за да вдоаецъть
да се жени за
пговори на този оправдпнъ сестрата на своята покойна
^нтересъ къмъ утрешната ежд жена . . .
5а на Англия, е успЪла да ии—Ние, съвременните социа
гераюира видния английски со- листи, — продължилъ имени(иалисть, Хербертъ Морисонъ тията социалистически аодачъ
когато, при единъ успехъ не —сме повече практици. СъвЯейбьръ Порти (б. р. — Работ семъ безразлично ние е. какъ
ническата пвртия) всички еди се нарича главата, която пред
«душно сочатъ като бждащъ ставлява държавата. Нима не
М-ръ председатель.
е истина, че мизерията сжше| X. Марионъ е соц.демократъ ствува еднакво и при републи
вть ГОЛ-БМЪ стилъ. Той е без канския режимъ и при монар
спорния и овЪнчанъ водачъна хическия? За насъ е по зажно:
1НГЛИЙСКИГБ работнически ма д~ бжда организиоано общес
;и. (Б. м — Вь Ангаия кому- твото по "такъвъ начинъ, че
мстите еж една съвсем ь не мизерията ср-вдъ народа да из
|начлтевна пелитичзска група; чезне, насправедливоетьта да
ъхното участие аъ политиче стане невъзможна, независима
ския живогъ абсолютно не се отъ формите на дчржавното
чувствува).
устройство
! И, зй ужась на много орто
X Мериеонъ забелязвлъ мно
доксални, социалисти (б. м — го умееш з и съ големо осноИ нашити,
българските, си зание, че и републиканскиятъ
гурно ще осгаиатъ неприятно строй непредстааляза вбеолю
'изненадани^, X. Морисонъ, на тно никаква гаранция срещу
отправения му въпросъ, какво зъзхода на диктатурите. Той
!
иисли лично той и Лгйбъръ добавилъ въ заключение, че
Парти за покойния английехн английските социалисти теокраяъ Георгь V, съ една от- ригически еж републикански
кровеность, която много ред- но аеднзга следъ това се счелъ
ко се среща въ България, се задължень да подчертае:
е . . . одързостилъ да заяви,
— Но Вие добре знаега,
k<s а бозе починалия краль е че англич«нитН не обичатъ
билъ най-конституционния ме да се ограничаввтъ (б. м. —
жду конституционните крале, ди робуватъ) въ рамките на
койго Англия познава.
теорията, особенно въ поли
Следъ тази твърде знамена тиката . . .
телна декларация на X Мори
Приееждвмъ горните изяв
сонъ, следватъ още по сенза ления съ оеобенни чувства.
ционни възторзи за Н. К. В. Ще си вчематъ ли отъ ГБХЪ
Краль Георги V, които никой бележка нзшигв
доморасли
социалистъ до сега не е засви теоретици на
социалиЗъма?
детелстяувалъ за никой монарх Азъ мисля, че е насгжпилъ
въ света.
вече дванадесетия час за тоаа.
Ал. Ileiposb
Споре гъ X. Морисонъ Кроль
Георги V е кон.ерзаторъ, макаръ че приживе в,Ь се е пазилъ да заяви това. Но той
никога не проявяаалъ даже и
е грамадния изборъ отъ
най малкото желание да злияе
на правителствата си. Щ о се
отнася до Лейбър Пгрти, краль
л мартенски картички
Георги V се е държалъ кгмъ
Които книжарница
нея и водвчитЬ й винаги найвнимателно.
На въпроса, какво е принул. 6 септеивряй (срещу Сингеръ)
циполното отношение на ан
П у с н а въ» п р о д а ж б а Щ
глийския еоциализъмъ къмъ
пра вай ниски цени
§
Ачглобркганския кралски двор
1-351-0
|
големиятъ социалистически ао- и
ДЙЧЪ и теоритикъ иедвусмис
лечо а ааявилъ че английски
те социалисти никога не еж
противопоставили република»

Мартеници

шт пили

Четете е. Л и о н шт

Ш » Ф. Е. 1

Превъзхожда
всичкить радио апарати
отт=> т а я к л а о а .
сь
естествен*
тон*
Гол-fcsis 1рием»тедн1 слособиость, забеишгклна селектмиость и мзвънрежно
солкдиа конструкция — 10 годишна
г*равния
Ня 18 каеечмя штеяа по ллиа 316 —
при ИГНАТЪ ПЕНЕВЪ
ул. МуамМ2.
тел. 29-06^

НштШттшпmnmlmизиитЛдикп
ВДРНЯ

liOlfiliilll

оошг

Продаваме американска облагородени
^*>"ъ*т*
u
асортиментъ, строга автентичност*
™P°*W*c*
a
прочутия Варненски кехлебаро
™™m\d™*™.
f°W
d
мла-чаушъи
др. продажба на едро a
Pf*°'°*4°
uи
т
дръвчета разни сортове, праскови отъ най Р™" %>'
късни венерини гърби, череши б^лп и
?Р™-"%^*6™.
к*, с юни, кайепн, дренки а др. Производството * де
нориранооть лозарскитт аиоженая с* над 20 първостепенни награда и похвални отзиви Склада е от
кршпъ презъ еспко време, ул. ШР™ Луиза срещу
Военния клубь—Варна.

Хроника
У -равителния
съветъ на
Приморска Популярна Банка
въ заседанието си отъ 20 т. м.
е решилъ: редовното общо г с
дишно събрание на Банката
да се състои: първото на 1
мартъ т. г , което обикновено
не са съсгояаа и второто на 8
мартъ т. г. въ салона на д-во
„Майка" на Пазарния ппощадъ
въ 10 и пол. часа пр, обЪдъ.
За чистотата
и формата
на^ дрехата Ви се грижи Ме
тен Недкоаъ.
Парахода
.Родина" зами
нава на 24 т. м. вечерьта за
Бургазъ-Хайфа-Александрия.
Кучето Ви н-вма да бжде
отровено, само когато стои въ
кл^щи, а когато бжде пустнато
на вънъ—само ако бжде воде
но на ржка или му се пос
тави намордникъ. Плащането
на данъка му и поставянето
на значка не изключватъ от
равянето му, тъй както не из
ключватъ възможностьта то
да ухапе или да бжде ухапано.
Всачки шофьори и люби
тели да представятъ най-къс
но до 25 т. м въ Варненското
Полиц. Коменданство — Централенъ попиц. участъкъ по
две фотографии не моментал
ни. На нелрадсгазилитЪ фо»
тографии нъка да се завЪрявагь шофьорскитй имъ книжки

Сп. кл. Аспарухь устройва
на 22 т. м. 9 ч. веч. голЪма
карнавална вечерь въ специал
но декорирания салонъ на
Киното, съ интересни изнена
ди и богата томбола алегри.
Посетете танцовата вече
ринка на родитело-учителската
дружба при стопанското учи
лище на Д-во «Майка", въ са
лона на сжщото Д-во на 22 т.
м. вечерята. Големи изненади:
ржченица отъ ученички, аме
риканска игро и пр. Прихода
е за въ полза на безплатни
ученически
таапезарии при
сжщото училище
1—2
Д 80то на бъягармигБ ар
хитекти, клонъ Варна е избра
ло нояо настоятелство въ съставъ: председатель Дабко Даблоаъ, сакретарь арх С<-. Доковъ и касиеръ арх. Иордянъ
Иордановъ
Варненското
Общо Тъоговско Сдружение съобщава на
г. г. търговцит-fe, че съгласно
чл. чл б и 87 отъ наредбата
законъ за данъка върху при
ходите, които иматъ чиновни
ци и служащи, на които плящатъ заплати или надници, еж
длъжни най-късно до 29 т. м.
да подадатъ до данъчното у
прввление необгербвани декларации-саедения, въ които дч
упоменатъ: 1. Наименование и
вида на учреждението 2. Точ
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•:тНай рцня:-: ФНЛМЪТЪ „ПРШШ1И Н Е
Габрово се весели
Елка ли има другъ провин
циаленъ градъ въ България
така да спазва традициитЪ ка
то Габрово. Отрупани съ непосиленъ трудъ м е с н и т е жи
тели отдтзлятъ по никога и
свободно време за да се повеселятъ. Единъ изгоденъ слу
чай за общо веселие е и заговезни. За тези вечерь Габ
рово се трЪсквшо готви, пус
нати еж афиши съ всевъзмож
ни карикатури и задЪзки. За
Керковъ бвль — магаре съ
вързана тенекия и съобщава.
«веселие до вабрева и смЪхъ
до плвчъ! На посетиталит% се
позволява да яздятъ и живи
мггарета защото „кочъ-коджа ми ти министри яздеха въ
Цвригредъ магаретв!"
Понеже този маскенъ балъ
е въ най-добрия и единственъ
салонъ съ паркетъ, автора не
забравилъ да направи забе
лежка, че дошлитЬ съ гвоздеи
на обущата си посетители ще
бждатъ събувани и пускани въ
салона да танцуватъ боси като
абисинциг&. Бала се открива
съ английска гочность въ 8 29
ч. вечерьта. За този бвль който
е известенъ въ цЪлата околия
като най-веселъ се готвятъ готзятъ големи групи да приежтетвуватъ отъ околнитЪ гра
дове.

Госгоаряеиао Габрозо
Габрово 20 Гостоприемната
седмица за посетителите на
Габрово е опоед-Ьлена отъ 15
до 22 мартъ. За тази седмица
начиная отъ 12 мартъ ще се
издаватъ билети отъ всички
гари на царството съ 70 на
сто намаление. Габрово ще
бжде обектъ на търговци отъ
четиригЬ краища на България
на спортисти скиори,
които
ще иматъ възможность да изпопззагь гордия Балканъ за
ски състезания и на всички
граждани отъ царството да си
набалятъ необходимите вещи
по случвй настжпзането на
новия сезонъ. Посетителите
ща иматъ възможность да се
полюбуватъ на най-хубавите
сюрпризи, поднесени
о т ъ
страна но театъре „Априлозъ
—Пешузовъ". На тази седмица
габровци за сетенъ пжть ще
демонстриран» саоето госто
приемство.
Тяневъ
ния адресъ 3. Брой на чиноа
ницит& и работниците 4, От
говорно за внасяне данъка ли
це 5. Забележка.
За чистене, боядисване в гла
дене на дрехи е
най-добре
при А. С. Виницки,
ул. Стефанъ Стамболовъ
М 19.
1-287 0

ча една чаша ракия. Единъ отъ другарите на
преоблечения отмахна перуката отъ главата му,
придруженъ съ високъ смехъ на другите.
Полицейскиятъ го позна, той 6 t Вили Стернъ,
когото полицията преследваше. Стернъ плати и
излезе, но и Гревъ тръгна подире му. Следъ дъл
го скитане, той влезе въ една още по-проста
кръчма. Тукъ се събираха няй големите хайдути
и убийци; следъ четвърть часъ той излезе, но и
с+знката се движеше подире му.
На жгъла на една улица Стернъ се срещна
съ една тълпа младежи; той захвана да се смее
н да имъ разправя престжпленията си Следъ това
Стернъ се раздели съ единъ отъ техъ; следъ техъ
вървеше Гревъ. Като мина край единъ полицейски,
Греаъ му пошепна:
требва

Прочутиятъ романъ на До
стоевски има, въ своето фил
мово предаване, единь успъхъ,
като че ли по-значителгнъ отъ
тоя. на който дълго време се
радва наосЬкжде пиесата отъ
сжщия р.оманъ. на Гастонъ
Бвти,
Интересното въ този
фактъ е, че тази тъй дълбоко,
тъй типично руска книга е
пресъздадена на екрана тъй
щастливо отъ единъ френски
режисьоръ, съ артисти—фран
цузи Обясннеието е въ товя,
че Пиеръ Шеньлъ е създал*,,
върху тази прочута тема, един
филмъ отъ иисоко качество.
въ единъ стилъ отлично из
държанъ, единъ
ритъмъ —
протичащъ съ
ненарушима
мощь.
Да [глздашъ филма яПрестжпление п наказание-;
да

Починалъ е вчера нашиягъ
виденъ съгражданинъ и бившъ
търговецъ и
индустриалецъ
Григоръ Николиевъ на 78 го
дишна възраст. Покойниятъ 6fe
примЪренъ търговецъ и гражданинъ, Нашите съболезноааниа къмъ опечалените се
мейства
Дневници
по оборота
за
търговци и индустриалци. Про
дава книжарница „Велчевъ".
Посетете на 22 т. м. — не
деля Карнавалната диевка, коя
то устройватъ Туристическите
д-вв „Девненски извори" и
«Орлови гнезда" аъ салона
«Одесосъ". Духътъ и веселото
настроение на всичките имъ
вечеринки и забави гарантиратъ приятното Ви прекарва
не. Начало 3 часа. Свири отличенъ джязъ.
С. к. ВАРНА
Ви кани на
балъ-маске аъ реномирания семеенъ локалъ
„Ешмедеме*
всредъ тиха и уютна обста
новка, подъ звуците на отличенъ джазъ. Вие ще прекарате
една приятна вечерь,
М а к е д. благотворително
братство
«Тодоръ Александроаъ* устройва на 22 т. м. —
ежбота 8 и пол. ч. веч. въ
юнашкия салонъ своята тра
диционна карнавална вечерь.
Кани се имиграцията и граж
данството.
Защо индийците еж пъргови
и здрави? Защото употребяватъ само индийски чай и кафе
понеже освечъ, че не поврежда
на организма, напротивъ уве
личава настроението и здравословностьта на организма —
магазинъ «Индия* за чукано
кафе, чай и асекакъвъ финенъ
колониалъ. Ул. , 6 септемврий"
№ 1.

проследишъ съ изострено чув
ство трагичната история на
Расколниковъ, двойното
му
престжпление, нечовешката му
мжка, съвастьта, която го пре
следва до самото признание,
до наказанието което го осво
бождава отъ страданието...
Това значи •— възторжено да
адмирирашъ едно изпълнение,
което иапълно се покрива сь
сжщностьта на образите отъ
ромено.
Хари Боръ преви отъ следо
вателя Порфирий една компо
зиция, изпълнена съ истина и
удивително проникновение.
Пиеръ Бланшаръ
е единъ
Разколииковъ, койго нЬмо веча
да бжде доугъ. Никога не
съмъ предполагалъ, че ще ви
дя очи, които да разкриват*
душата съ такава мощь I . . .
Около тия двама могъщи твзрци на екрана, режисьорътъ е
поставилъ и ертисти, които на
свой редъ допринасятъ за гопемия успехъ на филма: Мадленъ Озерей, Мврселъ Жения,
Квтерина Хазлинъ и др.
Ще тр4бва ли накрая да
подконимъ публиката да види
непременно този
зеликолепенъ филмъ, който се про
жектира въ кино Ранковъ и
който заслужава да се види
отъ всички?
Д. К.
На 22. т. м. са устройватъ
много карнавални вечери, оба
че истинска карнавална вечерь
ще Ви даде само „Владислввъ" въ салонъ «Одесусъ"
кждето всички маски приятно
ще бждатъ изненадани. Оркестрв но г. Папанчевъ ще Ви
поднесе ней-новите шлагери.
11иЯИШ1»Ц»Ш.,.(^^ДиШМ1МЦ1МИ'«Л.Ш'#И1Ц.М

BE ещшм
който да превъз
х о ж д а ПО Т О Н "Ь
а п а р а т а СТАН
ДАРДгь Суперъ» 36.
ПРОВЪРЕТЕ!

1[ештргцшрн Емгрр
ш. ШАШШ-ИО.О.ДЕО
Варна

да

се

Стернъ вървеше напредъ, бе?ъ да подозира,
какво го очаква.
— Въ името на закона, вие сте арестувани!
Стернъ пребледне, но виде, че нема въз
можность да бега.
— Какво исквшъ
отъ мене? — попита
Стернъ.
—Ще узнаеш после, каза сгражерьт, кето изаика единъ файтонъ. Качиха се всички и тръгнаха
къмъ окржжиия загаорь. Тукъ Стернъ биде отведенъ отъ инспектора Фллке зъ едне кили* и зазвключень. Мжченъ и гризенъ отъ съвестьта си,
той се питаше, защо е врестуаонъ. Дали не е
билъ предаденъ отъ некой приятель, понеже те
не му бехо верни. Ужасната картина се представи
предъ очите му, която го мжчпше. Защо не мо
жеше да я заброаи? Много работи е забравилъ,
но това не можа да забрави никакъ. Коглто се
съмна надпирктельт дойда и му направя знакъ дп
го последав.

13

ЗА РЕКЛАМА!Асе
еждипоoesvAmamamrb —- рекламирай
те само въ „Варненски ноесни', защото се чете най-мтго от всачки провинциални в-цш

Библиотека «Варненски

.Тайната на единъ гробъ*

— Епа съ мене, това момче
арестува.

надмина пиесата подъ сжщото заглавие

новини*

— Требаа да иззадя скелета изъ тайната
стая, може би Гертруда да ме издаде. Нощесъ ще
го заровя въ градината.
Надвечер той заключи вратата на стаята си за
да не бжда преследванъ, запали една лампичка и
отиде къмъ тайната стая.
— Хайде, Берковъ, не бжци страхливецъ. Пре
ди 16 години, когато я донесохъ, не б е ме стрехъ,
защо да се страхуввмъ сега?
Той
влезе
полека въ подземието, сло
жи
лампата
и
се
доближи
до
ковчега.
Олита
се да го дигне, но не можа. Нау
ми си, че пръстена на покойната е останалъ на
пръста й, понеже тогава ржцете й беха подути и
не можа да го извади. Отпори капака, но остана
поразенъ, като внде че пръстена не е на пръста
на скелета. Вонята изъ ковчега го зошемоти и
треперящъ той каза:
— Лхъ, дали Гертруда не го е взело, за да
докаже, че този скелетъ е на жена ми?
Обзетъ отъ ужпсенъ гневъ, той тичаше къмъ
апартамента на жена си. понежа б е уаеренъ, че
тя е asena пръстена.
Гертруда стоеше предъ тоалетната насо и си
правеше тоалета. Тя се сепне отъ уплаха, когото
погледна въ лицето мжжа си.
— Ти. . . ти, — извика той съ задушекъ глась
и я хвана за ржката. Дай ми пръстгня!
— Какъвъ пръстенъ? попита г-жи Берковъ.
— Пръстени, КОЙТО СИ намерила въ тайната
стая, да не мислишъ да ме лжжешъ, защото зноя
положително, че ти си го намерила, коза Берковъ.
— Пръстенътъ . . . ти го взима, когато ме
намери въ несвесть, отговори жена му спокойно.
Не откчзввмъ, че съмъ намерила пръстена и помнк, когато паднвхъ въ несвесть, че го държвхъ
въ ржката си.
Той я п у с т н а, к*то се увЬри
въ
думитЪ й. Сега предполагаше сигурно, че барона
Бюловъ е взелъ пръстена изъ ржката й, каза:

£т!Ш
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•ншншпшп ши IB доведе до

Зшо Съветса Р,с»„ « f a » «a „шашнвтЬ . я ш п х » ттп. Cpte™ - —
»
«пт-ш^
Откритъ гроб-ъ-саркофаг-ь
империалистическите държави.
?
въ Варна. On» кога д&гира{ гроб». Ha«tpeiiM скелети
Парижъ 21. Въ камара които сме се борили
Вчера сутриньти,при резко- то ооикновеко се срещагь въ
Я з ъ смт±тамъ, че с ъ 
паввнего на пазарния пло подобни гробове не еж намЪ- та, по време на разисква
София 21. Министерския сьветь въ снОщноШ
ветското
правителство
щадъ е билъ откритъ единъ рзни.
нията върху френско-съзаседание
е приелъ едно измлнвние въ чл, 47о Щ
гробъ—свркофагь.
Види се, че гЬзи скелети еж ветския пактъ, кому ние- е измйнило на с в о и т е на за насърдчение на мгьстната индустрия. т Щ
Въ връзка съ товарсе от- били сложени въ саркофага тътъ-отцепникъ До р иодипломатически
пози
Отъ официално мгьсто се пояснява, н\ ч
иесохме до архиологическия въ последствие и че той е
ции, с ъ цель д а изпол това измгьнение се улеснява процедурата е
музей, отъ кждето ни,се обес^билъ първоначално на друго произнесе речъ, въ която,
зва антагонизма м е ж д у произвеждане държавни търгове, за да се
между другото заяви:
ни следното
империалистическите си лучатъ по-благоприятни резултати за щ
•
—
Требва
да
сн
припомь
—•' Сарксфагътъ се състои лице.
отъ две части: каменно кори Такива гробници се нами- нвмъ, че Съветска Русия не ли,
в ъ това число и
1
то и каменъ капакъ въ фор ратъ въ Варна, наймного въ е преставала презъ последва- Франция и нейнигв с ъ  окае та
4
участъкъ
'Tfe
датиратъ
отъ
ма на страха. Коритото е
Закона за насърчение ва местната индустрия B V |
дълго 210 метра, а широко 2 и 3 векъ следъ Хрисге. Въ те 15 години да поряцава юзници, противъ нацио- ро ипеме ще претърпи една осиовва преработка.
4
80 см. вжтрешна широчина и гЬзи саркофази еж били по- всички договори за мвръ, налъ социализма, който
сжщо толкова дълбочина. Въ гребвани знатни граждани.
произтичащи отъ Версаблскшя се счита като главния Нови изменения вь Съветските закони"
коритото на гроба еж наме
Намерената гробница е гру договоръ.
неприятель на съветския Вовото понятие за „Родвша". Запазвам ма врявавемпиа. йщ»
рени два скелета на възраст бо изработена отъ обикновенъ
Дорио
добави:
няе за H3fleBtpa. Запазване чистотата на семейството. Им*. ,
р
ежимъ.
ни хора, вици се мжжъ и "же варовикъ.
иенке на трудовия кеденоъ.
—
Накъ
&а
не
се
очуд
на. До T-fcxHHrfc ;крака еж ле
Разкопките продължават*.
Азъ емптамъ, ча то я Москва 20. Въ в. „Из пр., а сжщо и закона за |
жали остатгци отъ два детски Саркофага щебжде пренесенъ ваме, че днесъ се иска нланъ ще доведе до война и
казачие на изневЪргта Щ
скелета. Други поепмети. кои въ музея.
отъ насъ да защитимъ азъ съмъ длъженъ да изтъ- вестие* е обнародват до воръ отъ 3 йо 8 години). |
клада на комисара на пра обходимоСтьта да се-об^
тия договори, поотивъ кна тая опасность
восъдието
Криленко ятъ декласираните enim^
За пръвъ пжть бойни маневри
Новнто
борби
на
Данъ
Колооъ
предъ
сесията
на
В. Ц. ИЛ подбудила съветските > влк
съ участието на аероплани-роботи. Резултатите
да изаадезакони противи j
въ Парашь. Срещата ну съ Данъ въ варненско. Задигнати пери и за измгьненията въ угла- лиганството
отъ маневритгь
и за звпвз||
Джораъ
дневника
вниттъ
и
трудови
закони,
чистотата
на
семейството. -|
тае
в
два
аероплани
безь
Алексаидзня 20, Недалечъ
София 21 Споредъ сведе
София
21.
Въ
с.
Rpuew
тая
рубрика
спада
и утаен*
обслуга
(аероплани-роботи)
Найголемо
изм^
1ение
ьъ
ния отъ Парижъ, тия дни
отъ египетския бр%гь и за
отговорность за неппащ»и^
на,
варненско
билъ
нападуправлявани
отъ
бр
гь
г
а
углавния
кодексъ
е
внесено
тамъ
се
очаквалъ
Данъ
пръвъ нжть въ Средиземно чрезъ къси рарао.вълни.
|
Джоржъ, единъ отъ най до- натъ учительтъ Иванъ п. въ връзка съ узаконяването на обезщетенията.
море бъха извършени бойни
Криленко
подробно
се
спр|
бритп
майстори
на
свобо
на
понятието
.родина".
До
Тонковъ.
унрашнения на английската Едновременно с ъ т о в а , дната борба. Пристигането Нападателите го вързали преди известно време съает на обесненията защо cil
военна флота, съ участието на крайцера 6 t x a напра на Джоржъ въ Парижъ е за кревата, запушияи ну усската влась, споредъ думите скота власть е изм1знила tj
на два аероплана безъобслу- вени и опити с ъ най-свързано съ предстоящите тата и задигнали отъ него на Криленко, се ржководеше довия кодексъ Пороно t
борби съ Данъ Коловъ,
отъ правилото на комунисти кодексъ обезпечаваше на
та, управлявани отъ 6ptra н о в и т е противоаеро- му
които
ще
предхождатъ
тгь150
лева
и
единъ
учителски
планни
о
р
ж
д
и
я
,
които,
ческия манифестъ, че работ ботницит-fe известна заш
посредствоиъ къси радио-вълтеоретически, б е з ъ гол-Ь- зв на Данъ Коловъ съ Дег диевникъ.
ни ИГБ нематъ отечество. „Но независимо отъ това, какъ^
изпълни нормата. -Сега^
чанъ,
Предполага еа че ц в л ь Столинъ не случайно възста ща
възеданъ новъ'законъ:„ре^
При пробното нападение ми затруднения свалиха
Френския
печатъ
из*
нови
термина
.родина".
И
тая
та нв нападението е би
срещу
крайцера „Шроп и двата неприятелски черпателно
ническата заплата се onpell
коментира ла д а с е задигне днев дума стана за насъ основно отъ
шаръ" взеха vcntbiUHO учас-аероплани-роботи.
количеството и квчестЙ
политическо понятие. Именно на работата, безъ да се*1
тия срещи, като не про ника.
за това въ съветския углаванъ гурява на работнико какво*!
тт№$тщт^$тшштшттшттттт. пуща д а спомене, че
законъ
отъ 20 юлий 1934-г. да е минимална заплата:«
двамата — Д а н ъ К о л о в ъ ФРИЗЬОРСКИсалонъ
Благодарность
се появиха членове, отнасящи въ единъ случай ние пран
„Севилия"
намали
чувстви
Семейсгвото 'Коста Щереви изказва своята сърдечна и Д ж о р ж ъ щ е решатъ телно цената на електри се за измена не родината, за отстжпкв — за чаСтнит^ npi
благодарностъ на свсщеникъ икономъ Ст. Пашевъ; на г-жа полуфинала за световна ческото дълготрайно кжд*
издаване на държавни тайни приятия; тйхъ ниезадължш
Радушева, класна наставница на VI а пк. кл. и ученичкигв първенство.
рене. Не се стпенявайте да и за несъобщаване на из да плащатъ на работници!!
отъ сжщия пк. кл. които поднесоха венецъ и взеха участие
при асички условия не •*!
Данъ Коловъ очаква съ не провгьрите, че наистина емена".
по случай опелото на скжпата майка, на ученичката Вен търпение тия борби и не скри намалено чувствително.
Крупни изменение въ угла малхо отъ дае трети отъ |
ко К. Щереве; На Инвалидното Д во, Питиепродавското сдру
Щомъ
провгьрите,
ще
се
уве
вния кодексъ еж внесени отъ рифнатп заплата. Но чай
жение; на роднини, близки и познати, които вземаха учас ва Btpara си, че и Данъ рите!
възникналата нгобхочимость предприятия у насъ почти!
тие и изпра гихо тленните останки на скжпата ми съпруги и Джоржъ ще напусне борбата 1—280~0
Отъ
съдържател»
дз са запазватъ добрите нра ма*. Тия пром-вни Крили
майка по вечното и жилище.
победенъ.
ви. Въ тая рубрика Криленко обяснява съ необходииос!
Членовете на „Собственъ отнася
новия законъ за нака да запази основното социв

Освоввз преработка ш и и за к ц п ш тщ

и щем

жтттшттштттпттж^щтш?.
ОЧАКВАЙТЕ

' НА Д ВО

JlOSb № РОДНВВТА"
1-360-2

^Щ^^Ш^^^^^г~^М^ШШШШш^ШШШ4^^ш--
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«Тайната на единъ гробъ.

домъ" се канятъ на събрание зания за изготьяне или раз етическо правило: колкото
на 23 т. м, — въ неделя, 10
на порнографич- работишъ, толкова ще поя
съвещанията си вече трети день. часа преди обЪдъ въ салона пространение
ни съчинения, изображения и чишъ.
София 21. Q U i l H ШМШ на Търговската камара за из
ШШ И днес не бе прочетена слушване отчета на делегатите.

!ИШ (МЕ ШРЛ1Ш

приеждата по заговора. Взеннкя САДЪ продължава съ
вещанията ся ввчв тротй
день.

Авторите на позива въ Търговии]

гавбаДйигВацз

•Библиотека Варненски новини*
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— Гертрудо, спомни си, не ти ли взе барона
пръстена изъ ржката? попита Берковъ.
— Не знамъ; понеже б-вхъ въ несвЪсть и за
какво му е на барона единъ нищоженъ пръстенъ?
Той е богатъ.
— Добре ще бжде. ти да имйшъ право, но
струва ми се. че той си е турилъ за задача да ни
открива тайнит-fe; требва да бждемъ предпазливи.
Въ това време се почукь на вратата и на прага
се яви баронъ Бюловъ.
— Извинете, че влЪзохъ безъ да ви известя,
не намЪрихъ изъ цвлата кжща ни единъ слугв.
който да ви извести.
— Запов-вдайте по-близо, r-нъ бароне, каза
вежливо г-жа Берковъ, а мжжа й отиде при про
зореца, за да се успокои малко.
— Знаете ли нещо. r-нъ Берковъ? Имвмъ.
една чудна мисъль, каза Бюловъ.
— Коя именно?

дохте да ме обискирате ли? Баронътъ го изгледа
толкова слисано, че Берковъ се засрами и сконфузенъ каза:
— Извирете г. бароне. днесъ съмъ много
нервозенъ.
— Тъй, случва се нЪкой пжть', когато човЪкъ
е нервозенъ, говори всЬкакъ Ще дойда другъ
пжть, когато бждете по разположенъ, каза барона,
— Той, остана докаченъ, може би не ще
лойде вече, каза Берковъ.
Б&ронътъ излезе и се качи на единъ файтонъ, бърборейки:
— Все по-вече поть, любезний Берковъ.
Требва да има нтзкоя ужасна тайна, аъ тайната
стея. Вероятно щЪхъ да рткоия тайната, иначе не
щ%ше да <;в уплаШи толкова,; Но ще te £педя и
ще проникна нощно време тамъ.

— Охъ, едно нищожно H-БЩО* желая да видя
още единъ пжть стаята, въ която намерихте съп
ругата си въ несвЪсть. Старигв мобили и твпицерството най много ме инт ресуватъ.
— Защо ви интересуватъ толкова? •— извика
остро Берковъ, но следъ това каза кротко:
— Можете да я видите, не вЪрвахъ да ви
интересува нЪкого тази прашна стая.
. Берковъ се нвдЪваше Бюловъ да откаже; но
поспедния отговори:
—, Тогава можемъ да вървимъ още сега.
— Тъмно е и не ще видите нищо.
— Ще запалимъ една свещь, каза барона
спокойно. Като направи още нЪколко , напраздни
опити да го отклони, Берк въ заведе барона въ
стаяте, който започна да я оглежда.
— Красива печка имате, каза барона и като
се доближи до нея, поиска да натисне върху мЪстото на механизма, но Берковъ скочи и го хвана
за ржката, като казе:
— Стига, какво търсите въ моята кжща? Дой-

По тайни плчтища

ГЛЯВД 54.
Гревъ искаше да се разходи пешъ, затова
слезе отъ фпйтона, Като минаваше жгъла на ед
на улица, сблъска се съ едня личность.
— Дяполъ да те вземе, иззика непознатия,
като намъттвеше шапката и перуката си.
— Пардонъ, каза Гревъ и се отдалечи. Кжде
по дяволит!-, съмъ вижделъ това лице? На кого
прилича? Той носи брада и перука! Непознатиятъ
погледна Н-БКОЛКО пжти НОЗЯДЪ и влЪзе въ една
кръчма.
Гревъ влезе въ единъ тъменъ сводъ, съблече
пардесюго си и горната си дреха, остана по една
работническа блуза; извади изъ пардесюто си ед
на перука; захвърли дрехитъ- си въ едно кюше на
свода и отиде следъ неповнатия въ кръчмата.
Въ кръчмата владйеше такъвъ шумъ и димъ
отъ тютюнъ, че на две крачки човекъ не можеше
да види нищо. ДругаритЪ нв непознатия съ перу
ката го зовеха »Вила". Полицейския сипорж-

—присядате нмъ потвърдена отъ Касационния екдъ
София 21. Въ к Търго адвокать, Найденъ Мпадендй
вище следъ 19 май меж Дечко Дечковъ и Христо ^
I
ду гражданитгь 6п> пръс- севъ.

Шуменскиятъ облйЦ
натъ единъ позивъ, на
сочен® противъ прави тенъ еждъ оежди mpsumi
двама по на три гддщ
телството.
При следствието полицията затворъ, а останалШ
откри, че позивътъ е изцеденъ двама — "по на две годаМ
отъ името на бившата работ
Вчера тая присяда ш
ническа партия и като автори
потвърдена
отъ ВьрШЩ
на позива б-fexa подведени по
чл. 7 отъ ЗЗД Руси Рафаилоаъ. касационенъ еждъ.

Paiiihua №

moogmt ш Шчт ш

открита ори Сваленградъ. Прес Грамадно въздържане от rawf»"
трелката
София 21. Вчера къмъ 12 Токио 2 1 . ЗаконоЖ
часа полунощь откъмъ гра- т е л н и т * избори се | ;
ницата при Свиленградъ се вършиха д н е с » без*го*
вмъкнали на наша тери лЪми вълнения.
..'••..
тория четири
въоряженц
Отбел-Ьзаа
с
е
гол**»
лица.
|
Разбойниците Вадиг-1 в ъ з д ъ р ж а ^ отъ гла^
нали отъ обора на Хрис ване, най вече въ Ос***.
то Ангеловъ два вола а и Киото, кжг/ето 6poig
направили опитъ дами- на негласувалите възлв*
^
натъ обратно поезъ гра з е иа 40 на сто.
ницата, но били забе 35 кандидати и над l g !
лязани навреме отъ по гласоподаватели tttxa Щ
$
граничната стража.
етуваки.
Започнала престрелка , В. .Асака" нрвдвйшд
при която разбойниците пршлатарската партия
изоставили воловете и йпечол» много (вйндати
успЪлн да избЪгаттъ от- циплинарния еждъ се ct
въдъ.
той отъ единъ тЩг
речъ еждия и отъ тр^а
инспектора,
..
катастрофата при гара Аспарухово .ЧяамюегЬиасждв н 1 .£,
София 21. Тази вечеръ мотСместо:щ9 аннвтират w
заминаха за гара Аспару. чините за катбстрофата.
хово членозетгъ ка специа лни я дисциплинаренъ
еждъ при Главната дирек
ция на желгъзницитп». Дис

Четете в. Ш-Ж

