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1же да разчита на никакато гръцкото население въ
рнишожно малцинство, докато
въ Штф Румелия българите с я грамадно
мнозинство.
БУКУРЕЩЪ. — ФалититЬ въ Яшъ се увеличават* ло
сраховити размъ-рк. По всички улици се виждат* запе
чатани магазини, които отъ 30 години и повече ие ек
прекъсвали нито единъ день работата си. Яшъ рлскува да
остане безъ търговиия. Отговорните фактори въ Яшъ
ек предприели акция да попречатъ на масовото из
селване на шителигв, като въ замЪна на това препорхчватъ да се обмислятъ начини за борба съ злото.
ККЯ ОНИТЪ

На А л б а н й я
шит* ил П «йа Уб „ СрНаТОрЪ
' "Р" « "
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Е ? | ( 2 ? "Ь ?е' "н аРз "а ч е « ° ««язь Александъръ
™! ?Л
" н ь за генералъ-губернаторъ на Източна Румелия. Добре осведоменит*
дипломатически кръгове заявявать, чеТози

ГЛ. РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

Будааеща 29. Мръпредседательтъ Гьомбьошъ произнесе
днесъ голъма речь предъ
парламентарната комисия по
яъншнигЬ работи. ...
% Въ речьта си, той конста
тира, че конфликтътъ между
Унгария и Югославия по марсилския атентатъ е билъ ликвидиранъ благодарение на
доброто разаоложение на ве
ликите сили спремо Унгария.
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се изплащай, утре.
София 29. Утре, по на.
реждането на мра на фи
нанситп, БН Банка ще трпбва да започне изплащане
София 29. Следъ изпра
къмъ
него
и
летецътъ
Марешъ
ната
съпротива.
то наведнъжъ на чиновни
щането на ген. Гьорингъ, роятна ловкость.
бп> представенъ
на Негово
Следъ това Царьть се за ческите заплати за априлъ
Апаратътъ-бомбардировачъ, Величество.
Негово Величество Царьтъ
остана на аеропристани- макаръ и малъкъ, е снабденъ Царьтъ завърза
извънредно върна при пълн. м-рии пове и май. ••>
Взети ся всички мгьрки
щето Божурище, тъй като съ извънредно мощна машина интересенъ разговоръ съ Ма де съ тъхъ разговоръ от
смелиятъ
чехословашки и може да издържа на всички решъ, първоначално на френ носно летенията на Марешъ. изплащането да стане въ
опредгьления отъ по-рано
летецъ Марешъ щгьше да опасни летения —хоризон ски, а по-сетне на славянски
Въ 130 часа Царьтъ се день.
прави извънредно емгьли
езици.
сбогува и напусна Божурище.
тално, вертикално надолу и
Той призна, че също опити въ въздуха.
Марешъ е много симгати- Когато преминаваше покрай •Депозирани ся вече всич
нагоре,
на
една
страна,
лу
ки необходими
платежна
така и заинтересувани
чвнъ младъ мджъ, около 3 0 почетната рота, Негово Вели заповпгди, за да може още
По тоя случай на ае- пинги пр.
те държави отъ Мал ропристанището бп> догодйшвнъ. Той съ войнишка
утре всички отчетници да
кото съглашение еж про шълъ и чехословашкият Въ продължение на единъ стойна отговаряше на всички чество бе изпратенъ съ шум> получатъ отъ БНБанканеявили добро зазположе- пълн. мръ Макса, съ часъ Царьтъ и всички приежт- запитвания на Царя относно ни и нескончаеми ура.
обходимитпг за заплатит/ъ
ние и по тоя начинъ когото Царьтъ разго ствуващи наблюдаваха извън въздушните му опити, издър- Марешъ пристига отъ Ан суми.
напредъ чиновнически
ъъпросътъ за отговор варя любезно,
редно смелите летения на жливостьта на машината и пр. кара, кждето е билъ съ цель теЗа заплати
докато
ще се изпланостите по марсилския летецътъ
Марешъ, които завършеха съ Марешъ обясни на Царя, да направи пробни летения и щттъ редовно вегъки месецъ,
Марешъ
се
гтентатъ е билъ изва- приготви за летенето. едно рискован» безмоторно че стмо извънредно
голяма въздушни демонстрации предъ следъ 25 число на месеца.
на машина турските военни власти, съ
Пет> отъ дневния редъ
слизане и апаратътъ се изви та мощность
та и издържливостьта
на
Смелите полети на право срещу зрителите.
на съвета на ОН.
апарата му даватъ
възмож цель да ги запознае съ по
Марешъ
бтьха
извършеВъ заключение Гьомбьошъ
Щомъ апаратътъ елгьзе на ностъ да издържа на опас- стиженията на чехословашка
ни съ една почти неве земята,
на западната граница. Съветското изобре
Царьтъ се отправи Нит/ь опити а на
»аяви:
грамад та аеропланна индустрия.
тение, непознато до сега. Специалните
—Унгария остава и въ
«петролни полета* отъ които шивъ чо, въкъ не може да се измъкне
Ццаще на своето досегаш
Лондонъ 2 9 . Московския
но становище — ревизия на по случая есенния мостренъ панаиръ ще бждатъ 70 и 50 на сто
изменена съвършенно, по негово собствено желание. Отиването въ кореспондентъ на „ДейлнТвдоговорите, покровителство
Обещанието на м-ръ Кожухаровъ
Скопие и автомобилната обиколка отъ Скопие презъ Чернагора изо лвграфъ* предава твърде ин
на малцинствата, военно ра
ставена. Пристигането на Гьорингъ въ Дубровникъ
София
29.
Вчера
една
М ръ Кожухаровъ е обещалъ
венство, подобрение на ико
Белградъ 29. Програмата изоставена. Вместо това, Гьо тересни сведения относно рус
номическите клаузи на мир- делегация отъ Варна, въ да даде намаление отъ 70 за' я*колкодневното посеще рингъ отлетя съ аеронлана ките укрепления по западна
съставъ кметътъ на на сто по БДЖ за посетите ние на ген. Гьорингъ въ Юго си направо за Мостаръ.
та граница.
|»итъ договори
града
Мустаковъ, лите на панаира, а за превоза славия днесъ бе съвършенно Германскиятъ пълн. м-р Отъ Балтийско до Черно
председательтъ на тър на стоките, които ще се изла- измънена, по желанието на въ Бгьлградъ и водачътъ море се простира една не
говската камара Боянъ гатъ на панаира намалението самия Гьорингъ.
на нац. социалистите
въ прекъсната верига отъ под
София 29. Съветскиятъ Абаджиевъ и Ради Ва- ще бжде 50 па сто.
Югославия, които очаква земни укрепления.
Проектиранага
обиколка
съ
пълн. м-ръ въ София Рас- силевъ, председатель на
Тия подземни укрепления
Намаленията ще важатъ на- автомобили отъ Скопие презъ ха ген. I ьорингъ въ Ско
колниковъ и госпожата му управителния съветъ на
еж
построени отъ бетонъ и
пие,
сжщо
взеха
аеропланъ
чиная
отъ
25
юлий.
Чернагора
до
Дубровникъ
бе
отъ завчера се завърнаха
плочи, а отгоре еж
Варненската популярна
и отлетяха за •'Мостаръ. стоманени
ю столицата.
замаскирани
съ гори, ниви и
банка, се яви предъ мра
Гьорингъ пристигна въ Мо пр. така щото неприятельтъ по
на железниците Кожу
старъ въ 2 часа следъ обЪдъ никакъвъ начинъ не може да
Приготвя се износа на 300.000 кгр. ягоди за лондонския
въ връзка съ
1рложението имъ се разисква отъ харовъ,
а отъ тамъ съ автомобилъ ги открие.
пазаръ, въ 2,000 бъчви
специална комисия.
организирянето на есен София 29. По сведения сени тази година 300,000 продължи до Дубровникъ, кж Подземните укрепления еж
?София 29. Вчера следъ ния мостренъ
панаиръ отъ службата за органи кгр. ягоди въ полуконсерви- дето отседна въ вилата на снабдени съ електрически вен
тилатори, които предпазватъ
Обпдъ въ кабинета на м-ръ въ Варна.
зиране на износа, вчера ся. рано състояние, за лондон д-ръ Сигория.
войските срещу въздушни
председателя Тошевъ засе
били изнесени нови 7,000 ския пазаръ.
Д-ръ Сигория ое чиоли газови нападения. Т Б могатъ
дава една комисия, съ учакгр. пртени ягоди? съ единъ Ягодитгъ ще бядатъ изне к ъ м ъ е д н о отъ най-ота- да усгоятъ дори и с р е щ / найmuemo на представители
ариотократичеоки
хладиленъ
вагонъ система сени въ бъчви, които се ритъ
оомейства в ъ Дубров тежките въздушни бомби.
тъ всички министерства.
предназначени приготовляватъ сега усиле никъ. Вилата му е раз*
яАлтдекъ",
Снабдени еж съ картечници,
Комисията се занима съ
Лондонъ.
но. Ще бядатъ изнесени п о л о ж е н а върху е д н а
щменението на некои чле- Новиягь ршимъ влиза въ силавъ събота за Беридбата
малки
артилерийски орхдия,
с
к
а
л
а
на
с
а
м
и
я
мороки
на ягодитгъ е общо 2,000 бъчви съ ягоди,
29. Отъ 1 юний вли
юве отъ наредба М 4 на за София
бръгъ и предъ нея ое гаубици и така наречените
започнала
вече
усилено.
Отъ
които
ще
бядатъ
прево
въ
сила
новиятъ
режимъ
за
разстила откритото море
чръ председателя,
която
това село ще бядатъ изне- зени съ цгьлъ влакъ до Лон
„петролни полета"
по печата.
t отнася до чиновниците, контролата
Не е безъ интересъ да специални
Т а з и с л у ж б а 1 п о д ъ наименодонъ.
Ще
бядатъ
пласирани
—
едно
съвършенно
ново съ
ленове на едно семейство* в а н и е т о > Н асоки на печата се
на лондонския пазаръ за се отбележи, че въ мо ветско изобретение непознато
\ уреждането на заплати отдвли отъ дирекцията на об(
сладка, компо мента, когато Гьорингъ
т съ огледъ ни материал- новата и се предаде къмъ Ди Франция да не окупира аемнлита- мармалади,
сега.
ти
и
др.
пристигаше въ Дубров доПетролните
юто положение на семеи- рекцията на печата при Ми
ризираната зона.
полета еж
никъ,
въ
тоя
моментъ
напоени
съ
петролъ,
който
твото
нистерството на външните ра
Лондонъ 27. Отъ официално
отъ големото югосла» по желание може да бжде
Решения още не ся. взети. боти.
м%сто се узнава, че Хитлеръ
вчнеко
пристанище възпламенъ не чрезъелектривчера въ страната
Въ утрешния брой на »Дър- е поискалъ отъ английското
се
София
29.
Вчера
най-висока
Сплитъ
отплуваше
френ чество, а намиращите
жавенъ вестникъ" щ е бжде правителство да поясни какви
въ страната е и- ската бойна
въ него неприятелски
вой
ескадра,
обнародвана наредбата-законъ задължения биха произлизали температура
мало ве Петричъ, Се. Врачъ и
и въ Бълградъ — съ 4:<$
за Англия отъ Локарнската Харманлий — 32 градуса надь която отнасяше френ ски изгарятъ живи.
за тази служба.
БЪлградъ 29. Тази вечерь,
спогодба, въ връзка съ евен нулата.
Муже,
Въ Плоадивъ, Хасково Стара ския адмиралъ
|ри електрическо осветление
туалния развой на френско
Загора
а
Бургазъ
температура
който
отъ
неколкодни
германските отношения.
е игра мачътъ между германкино РАНКОВЪ
та е била 31 градуса, въ Пазар
КИГБ и югославянски нациоДнесъ продължава
Хитлеръ иска да знае какво джикъ, Асеновградъ, Ловечъ и насамъ беше въ Юго се появили въ Атлантическия океголЪния шпионски
славия, като официа- анъ. Корабоплаването застрашено
«лни тимове.
поведение възнамерява да дър Чирпанъ — 20 градуса.
филмъ
ленъ гостъ на югосла- Парижъ 28. Въ Атлантичес
Германскиятъ тимъ, нарежи Англия въ връзка съ съ
8нъ «Тимъ на надежнитъ . е
битията/ които могатъ да произвянското правителство. кия океанъ еж се появили отъ
«циятъ, който на 26 т. м. въ
лЪзътъ отъ френско-съветския София 29, Въ М-вото на финаняколко дни насамъ грамадни
съюзъ.
офия бв победенъ отъ бъл
нсатгь е изработенъ вече първо
ледени
планини и то много по(рския национвленъ тимъ съ
Германското
правителство началния проектъ за държавна
рано, отколкото миналата го
ГОРШИШ
та
лотария.
иска дв знае, дали Англия ще Всички обявени частни лота '
ВЪ
дина.
Въ края на първото, полуХИ С Д PC КД
удобри и до каква степень, ед рий ще тргьбва да бждатъ лик
Корабоплаването е застра
tone резултатътъ беше 3.0
на окупация на демилитаризи- видирани до края на м. юний.
ШЕЧШУ
шено -твърде много.
\ полза на Югославия.
раната область отъ страна на Проектътъ за голгьмата дър
Международната
патрулна
рвЗЪ
Франция,
ако Съветска Русия жавна класна лотария е вече
служба за борба противъ ле
I
ЯМБОЛСКИ
"
Г ^ м а н1и и т *
y S
представенъ
на
мра
на
финанпоиска тоов отъ нея, по сила ситгь Рясковъ. Веднага следъ ка
Споредъ шумния романъ на
дените планини се отказа отъ
та
на сключения френско- съ то проектътъ бжде удобренъ
разрушаването на ледените
ЖАКЪ ДЕВАЛЪ
ветски воененъ съюзъ.
отъ мра, ще бждатъ изработе
•гославяните о щ
планини посрЪдствомъ диноа и еН единъ.
И Я Т Ъ гопъ,
Р
ни
поемнитп
условия.
Съ
божествената
и
красива
рка щото к Р
Отъ своя страна и анг
ия Ж.
митъ, тъй като размерите имъ
Въ
М-вото
на
финанситп,
еж
Еть 6 t 4:3 въ полза на Юго
ще намерите всеки день
Кети Галиаиъ и Спенсеръ
лийското правителство по. получени вече редица предложе
еж извънредно много големи,
пресни
при
представител
ртвия.
ергьдствомъ английскиятъ ния отъ чуждестранни и българ
Траси
н-Ьщо незапомнено до сега.
ството на минерални води
пълн. м-ръ въ Берлинъ Съръ ски фирми, които искатъ да им
Къмъ филма: Новъ свеПредупредени еж всички па
на ул. 27 юлий 16 до ап
Ерикъ Фипсъ, е поставило се възложи концесията ,ш дър
товенъ тонпрегледъ
раходи
дв се движатъ извън
жавната
лотария.
тека Русевъ.
1-2615-30
на германското правител Не е изключено лотарията да
редно осторожно и да държатъ
Начало 4 3 0 и 9 часа
№ гвшшша е шрашша ва
ство редица питания, на бжде уредена и от* самата
колкото се може по-юженъ
които очаква отговоръ.
държава.
курсъ.
nZJ£f?0i?
чехословашки
летецъ Марешъ. ИевероятнмтЪ постижения но летеца съ единъ малъкъ впаратъ-бонбар«
викновв нита
& и и - M2L*«
.
"здьржливость на апарата- На иакьо се дължатъ необикновените качества иа тая ма
шина. интересътъ на Н. Вепнчество кънъ летенията и къмъ летеца. Разговорътъ Му съ Марешъ. Обясненията. Съ как
ва цель е посетнмъ Анкара Марешъ.
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Стр. 2

.Варненски новини*

Дръ К, Свраковъ

СГ Д Н О Д Н Е В К

Ш И Ш М Ъ 1 1 Р Ш НА ЦВДА
И тая година деньть на де
тето се отпразднува доста тър
жествено. Въ касата на дру
жеството се събра една, срав
нително взето, голЪма сума —
около 100.000 лева. По случай
тоя день въ всички вестници,
безъ изключение, се писаха
статии за значението на праздника, който се урежда отъ
редици години насамъ. Въ
тия статии се подчертаваше
гол-вмото значение за бждащето на народа и държалата отъ
по-гол-вми грижи къмъ детето
отъ страна на родители, учи
тели и общество — грижи за
неговото отгледване и възпи
тание. И това* което се напра
ви въ Варна въ деня на дете
то* се направи въ цвлата стра
на. България е покрита съ ед
на мрежа отъ дружества —
клонове отъ съюза за защита
на детето. Тия дружества, споредъ условията, при които еж
поставени да работятъ, развиватъ една по-голяма или послаба дейность, но все пакъ
по една начертана въ съюзния
устввъ насока — да се подпо
могне за създаването на едно
здраво, силно и въ душевно
отношение 'добре развито по
коление, което да осигури бждащето на нацията и държа
вата. За постигане на тая ви
соко благородна задача, която
си е поставилъ съюзътъ, раз
ните дружества работятъ, как
то квзахъ, съобразно условия
та, при които еж поставени и
споредъ схващанията на ония,
които еж начело на това ху
баво дело.
Въ Варна дружеството —•
клонъ на съюза за защита на
детето, развива и има възможность да развие една по-уси
лена и въ по-голЪмъ размеръ
дейность, която го води побързо до цельта на съюза.ВарНенскиятъ клонъ не може да
се упрекне въ слаба и еднос
транна дейность, но азъ искамъ
тукъ да посоча на една про
пусната грижа за децата, коя
то грижа се налага, както на
съюза за защита на детето,
така и на други нему близки
по своя цель общественни
институти, като съюза на учи
телите, училищното настоятел
ство, общинската управа и др.
Ето случая, който ме застави
да подигна тоя въпросъ.
Както е забележилъ всеки
-отъ насъ, отъ единъ месецъ
насамъ, благодарение една от
лична и много похвална ини
циатива на дирекцията на железнииигв, да се разреши на
учащата се младежь да пжтува по БДЖ съ голЪмо нама
ление, ние виждаме цели дру
жини, състоящи се оть по 40,
че до 150 ученици и ученички
да кръстосватъ България, за
да я проучатъ и обикнатъ.
Йемамъ сведения колко уче
ници — екскурзианти еж по
сетили Варна отъ Великдень
насамъ, но фактъ е, че всеки
день пристигатъ нови групи
малки и големи деца. По-големата часть отъ ГБХЪ СЖ де
ца на селото, деца на селяни-

/к

Басни

Веднажъ едно келево магаре
намерило една лъвска кожа, намет
на, който днесъ изживява ед нало я на гърба си и тръгнало
на гол-вма стопанска криза, гордо.
На единъ кръсгопжть магарето
който нема, както се казва, срешнало една мечка и рекло над
единъ левъ за соль. И ако менно:
тоя селянинъ, бащата на тия — Вижъ ме добре какво нося,
си прави смЪтката. Отъ днесъ
деца, пуска децата си да за- пъкъ
нататъкъ всички трЪбва да ми се
минатъ съ учителя си по ек кланяте!
скурзии, то това става, защото Мечката се засмъчпа иронично и
1. Той в%рва въ думите на казала.'
Не лъвска кожа, но и слонска
учителя, че екскурзията е по да—метнешъ
на гърба си, пакъ си
лезна за детето му и 2. НБМВ остаеашъ едно келаво магаре . .

опастность за здравето, живо
Гарванъ видЪлъ едно малко сла
та и морала на детето му.
и рекълъ горделиво:
Ето въпросътъ, на който ис вейче
— Ти за какво жив-feeuib на свЪта?
камъ да обърна вниманието Такива малки гадини като тебъ по
на съюза за закрила на дете добре е хичъ да ги нЪма I . .
то, на родителските комитети, Славейчето поклатило глава и
отвърнало:
на г. г. учителите, общината кротко
— Ти си голЪмъ, ама грачишъ,
и т. н.
азъ съмъ мъничко ама пЪя сладко,
Где нощува по-голямата и ползата отъ менъ въ свЪта е
часть отъ тия малки екскурзи много по голЪма, отколкото отъ
анти, когато дойдатъ въ Варна? тебъ! . .
Единъ ясенъ и категориченъ Веднажъ пчела• видЪла една муха
отговоръ се очаква отъ всички кацнала
върху мърша и рекла.
ония, които иматъ за задача — Оставила си такива хубави
ЦВ-БТЯ и си кацнала върху тази воня
да се грижатъ за децата.
мърша . . .
Съ малки изключения, тия щаМухата
ирония отвърнала:
деца — екскурзианти, особено — ВСБКИсъ каца
тамъ, кждето му
децата отъ селските основни се пълни стомаха. Нко меда става
училища, нощуватъ въ учили ше отъ мърша, бжди ув-Ьрена, че
щата на ДЪСКИТЕ и то не въ сега и ти щЪше да бждешъ съ
ПРОМЕТЕЙ
особени, добре почистени стаи, мене тукъ . . .
каквито.нема въ нашите учи
лища, а въ класнигв стаи, Дребни вести
следъ като'излезътъ отъ техъ
11 Френски^ феминистки
учениците следъ дневните за- устроили недавна голяма ма
наятия. Понеже денем тия стаи нифестация въ Парижъ, на
не сж свободни, то за дневната площада на Бастилията, като
почивка на младите екскурзи агитирали да се дадатъ избор
анти н%мв место. НЪщо повече ни права на французойките.
— те, които по известни нри- T-fe струпали на площада купъ
чини си носятъ храна за 2—3 дървени вериги, като символъ
дни и сж принудени на обедъ на женското подчинение на
да разтварятъ торбичкитв си, мжжа и ги изгорили публично.
седнали по камъните на ули
Огъ аеропристанището
чния дворъ.
въ Тифлисъ, Кевказъ излегклъ
ВидЯхъ, това 6tiue единъ на 26 т. м. единъ въздушенъ
студенъ день, следъ Великдень, влакъ, състоящъ се отъ единъ
повече отъ 50 деца отъ едно мощенъ аеропланъ, влачещъ
селско училище, да об-вдватъ следъ себе си три безмоторни
въ едно училище на гостопри аероплана. На височина отъ
емна Варна, седнали на сту 6.1 СО метра безмоторнит-fe аедените камъни на д в о р а . роплани се откачили и про
Весели беха децата, но дали дължили самостоятелно да летия студени камъни нема да тятъ. Следъ като прелегвли
разплачатъ Т*>ХНИГБ родители? надъ едне планина, висока
спуснали
Безъ да се спускамъ въ по 2,500 метра, тена сетифлиското
вече подробности по тоя тол благополучно
кова важенъ за здравето на аеропристанище
Световното производство
децата въпросъ, азъ мисля, че на ._злато
1934 год. е до
дългъ се налага първо надру стигнало презъ
рекордни размери —
жеството — клонъ на съюза за 27.1
милиона унции чисто зла
защита на детето, после на то, срещу
милиона унции
родителскигв комитети, учи презъ 193325.37
година
19.58 ми
лищното настоятелство, общи лиона унции презъ и1929
г.
ната, учителския съюзъ и т. н.
Ш
Презъ
последните
100
го
въ едно общо събрание да
дини
отъ
златните
залежи
по
обмислятъ въпроса за наста
река
Лена,
въ
Сибиръ
сж
би
няване децата екскурзианти,
които идатъ въ Варна, въ по ли добити общо 740 тона чис
благоприятни за тяхното здра то злато. Сега това производ
ве и възпитание мЪста за 2-3 ство е монополъ на съветско
дни. Нека се уредятъ легла, то правителство, което полу
макаръ и скромно, бедно об чава отъ тамъ по 18 тона чис
заведени, но главно да се за то злато годишно.
Ю Изработва се единъ планъ
пази здравето на детето и ко
гато rfe заминаватъ отъ курор за съвместни морски маневри
тната Варна, да отнесътъ на гръцката и турската воен
добри спомени и по-добри впе ни флоти.
— Въ н-вкои части на Юго
чатления.
славия се е появила житна
филоксера, кояго напада кла
совете. Вследствие на това,
се сбръчква и нЪма
ски, Френски,
Италиански, зърното
хранителность. Жит
Руски, Ромънски,
Сръбски, никаква
върлувала
Гръцки и 1\рски езици. От ната филоксера
по ниските и влаж
лични референции. Търси под най-много
ходяща работа Спо.редакцията ни места.

ППИЕПОЬ - Я К Е

Фиппппй вояшшя на Бялъ Гашъ
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I Н А У Ч Н О и З А Б А В Н О ЧЕТИВО

НаВ-бързня m u m

Петдесеть зидари въ Лбердийнъ, Лнглия построили по
случай кралския юбилей две
кжщи въ изумителния срокъ
отъ 50 работни часа.
Тия кжщи иматъ по четири
стаи, построени сж отъ тухли
и бетонъ и сж стрували по
170,000 лева едната.
Този извънредно кратъкъ
срокъ за построяването имъ
съставлява световенъ рекордъ
на бързина въ строежа на
кжщи.
ВъпрЪки незапомнената бър
зина, качеството на строежа е
било твърде задоволително въ
BcfeKO отношение

| З н а е т е ли? j

П р о и з х о д ъ т ъ на червенитЬ яйца
Както почти всички обичаи, свър
зани съ християнската в-Ьрз, така
и обичаятъ да се боядисватъ чер
вени яйца си има своя произходъ
отъ езическитъ народи, живъли дъл
го време преди рождението н а
Христа.
Севернитв племена сж имали обичай да се покланятъ на слънцето,
когато шестмесечната полярна нощь
се привърши и за пръвъ пжть изrpte слънцето. Това събитие е би
вало отпразднувано съ гояЬми пир
шества и чукане съ червени яйца.
Яйцето е било символъ на живо
та, на размножението, а червениятъ
цв-Ьтъ е напомнялъ изтриването на
слънцето.

постепенно преминалъ и у дру<
ги, които сжщо сж праздну.
вали слънцето като свое бо
жество. Праздникътъ на слън
цето е бивалъ презъ пролъть.
та и презъ него день хората
сж се чукали съ червени яйце.
При появяването на христи
янството, този праздникъ на
слънцето, или на пролЪтьта,
както Н-БКОИ народи сж започ
нали да го наричатъ, е преми
налъ въ християните и се а
елвлъ съ праздникв на Разпя
тието и Възкресението Хрис*
Огъ тия народи този обичай тово — Великдень.

ВАРНЕНЦИ!

ГОСТИ!

Опитахте ли най-реномираната
въ града

ще имате нови чорапи, като си
ШКЕМБЕ ЧОРоА занесете старите захвърлени
136) Въ коя страна cm
която ви поднася всЬка сутринь
=
Ч О Р А П И
—
ществуватъ специални зна
ци за татуиране, по които
въ МДГАЗИНЪ
веднага може да се разпоз„Ргтлкод-Ьлие"
ул. Русенска № 13, срещу хотелъ
наватъ
благородницитгъ,
„Ню-Иоркъ" както и най-вкуснигЬ
войницитп> и робитгь, а сж.
на Атанасъ Трандафиловъ
и пълнл блюда супи 3 лв., готвени
що коя е мома, женена или
ул. Царь Борись 17, тел. 309
4 лв., печени 6 лв.
вдовица?
Заповядайте всички въ най-евтиИдеално подновени. Американ
137) Кои cm билиамазонтияата гостилница. 1-2607 15
ски типъ. Прилавяне изпуснакитгь, споредъ гръцката ми
ти
бримки на специална машина
тология?
ШУМЕНСКО
АКЦ.
ХЛЕБАРСК0
Д-В0 .ТРОХА"
138) Защо
амазонкитп,
споредъ легендитпг на древнитгь гърци, cm
изгаряли
дпената си гърда?
Отговоръ на по-рано зададе
ните въпроси
За продажба на недвижимъ имотъ.
133) Татуировка се нарича
Понеже обявения за 7 того търгъ за продажбата на
украсяването на кожата и чо
вешкото ГБЛО чрезъ вкарване дружествения недвижимъ имотъ, находящъ се въ гр. Шу
въ кожата на разни бои, кои менъ илчова часть на улица .Мария Луиза", състоящъ се
то впоследствие съ нищо ье отъ кжща съ 4 стаи, две пъчци (фурни) и други, по неявя
могатъ да се отстранятъ. По ване на конкуренти, не се състоя; то обявява се на интеретози начинъ се правятъ разни сующитв се, че за сжщата цель ще се произведе на ново
слова, фигури, краски, дори и търгъ въ помещението на дружеството ка 20 юний т. г. отъ
цели портрети. Убождането на 9—12 часа преди обедъ» при СЖЩИГБ поемни условия опре*
кожата става обикновено съ" делени за първия търгъ.
ОТЪ ЛИКВИДДТОРИТБ
игла, а като бои се употребя- гр. Шуменъ, 24 май 1935 год.
ватъ най-често тушъ, индиго и
разни отвари отъ растения.
134) Тъй като цветната та
туировка върху черната кожа
на негрите не би се виждала,
негрите, за да украсятъ кожа
та си, прибегватъ до така на
речената „пластична татуиров
ка". Съ нагорещено желЪзо
те изгарятъ кожата, а за да
остане колкото се може погопемъ белегъ отъ изгореното
место, те веднага върху ра
ната слагатъ разни лекарства,
които правятъ раната да за
раства извънредно бързо. По
този начинъ се добиватъ раз
лични белези, издутини и ржбове, наредени въ форма на
фигури, знаци й пр.
135) Племето Яйнуси, на островъ Сахалинъ, се различава
по това, чевъ него изключител
но само жените се татуиратъ.
ft най-особеното е, че жени
те на Дйнусите чрезъ татуи
ровката се стремятъ до изобразятъ по лицето си отличи
телните черти н а мжжкия
полъ. Така напримЪръ, съ ни
каква синя боя те се татуиратъ
само около устата, като си
нарисуватъ лжжливи мустаци
и брада. Учените още не сж
могли да разяснятъ откжде си
води началото този страненъ
обичай.

Обявление

Печатница „Новини", Варна

28 имаше само едно подражание отъ гранитъ. повали на земята съ единъ добре отмЪренъ вота му и затова удряше по главите на про*

все това беше единствената възможность за
спасение.
Требваше да рискува.
Всмукна още веднъжъ отъ цигарата, за да
я разпали отново, хвърли я съ всички сили
срещу звЪре и се хвърли следъ това и самиятъ той върху него,
Падна на земята зашемаденъ. Когато се
опомни и мозъкътъ му се избистри до Н-БКЖде, припомни си ясно страшните мигове, то
ку що преживени отъ него и подири съ очи
тигъра. Не го видя. Отдъхна си облекчено и
направи опитъ да се изправи нв крака, оба
че си удари главата въ н*що. Издигна изкжчения си погледъ нагоре и ., .
— Тигъръгъ!
Въ отчаянието си, замйхна съ юмрукъ и
нарани ржката си въ твърдия кемъкъ, отъ
който 6tuie изваянъ тигърътъ.
Изправи се на крака, изморенъ. Предъ
него се намираше само изящното творение на
единъ великъ майсторъ нв скулптурата. Очи
те на звера, който така страшно светеха въ
тъмнината, беха въ сжшность скжпоценни ка
мъни, така щото те допълвеха вещото под.
ражание на природата.
Билъ Газонъ сега си обясни всичко. Него
вото фазгорещено въобрвжение го б-feuie на
карало да вижда живъ тигъръ твмъ, кждето

Това б-Бше отъ друга страна твърде лесно
обяснимо, тъй като при нежното осветление
на луната всичко изглеждаше напълно като
одухотворено.
Запжти се обратно къмъ входа, като пре
плиташе крачките си поради преживяното
вълнение и уплаха. Стана му студено, тъй
като нощьте беше напреднала и студътъ се
б-вше спусналъ надъ земята. .
Тъкмо когато слизаше по стжпалата, зачу
н-вкжде зедъ гърба си подигравателенъ см-fex.
Обърна се, но не видя нищо. Дали не е би
ло шумоленето на палмовит-в дървета? Тажъ
МЕХВЛЪ, подъ сбеянието на меките лъчи на
лупате, изглеждеше като носенъ върху ржцетЬ на невидими русалки като въ царството
нв феерията.
Билъ Газоьъ у с к о р и крачкигв си, за
да стигне по-скоро дома, въ стаята си, въ без
опасното си легло. Едва бЪше пристжпилъ въ
квартала на туземцитЪ, когато му се стори,
че чува стжпки, които се промгкватъ край
него.
Каквили още изненади му готви тази нощь?
Тъкмо се готвеше да се извърне къмъ стрес
ната, откъдето идваше шумътъ и почувства
силенъ удеръ по глгвотв. Колониалната му
шепка смекчи до голяма ствпень удара. Съ
едно напрежение на сетните си сили, обър
на се къмъ непознатия си противникъ и го

ударъ въ челюстьта.
тивницигв си. Съ силата на отчаянието, гЬ
За мигъ, обаче, върху него се нахвърлиха обаче, се държаха не като човеци, а като съ
отъ всички страни мрачни фигури. Веднага щински котки, които знаятъ да отб-вгвагь
си даде сметка за опасностьта, въ която бе каквито и да било удари. Въ отговоръ на не
ше попадналъ. Тоя пжтъ не се касаеше за говите удари, тв размахваха дългите си но
рожба на разпаленото му въображение, а за жове. Билъ Газонъ най-много отъ твхъ се
едно Действително нападение на приари боеше, защото можеха да бждатъ отровни. 3
привърженици на една презрЪна каста, кои Ржцегв му започнаха да отслабватъ, а б*"
то се препитаваха само съ грабежи. Нахвър ше успепъ да [извади отъ строя едва еди*
лиха се върху него, леки като котки, които незначителна часть отъ нападателите си. <
се считатъ ув-врени въ yenisxa си.
Неочаквано върху гърба му скочи единт»;
Младежътъ се наведе бързо, грабна тояж противникъ и се впи въ него като котка, K«j
ката отъ ржцегв на поваления си противникъ. то се мжчеше да го стисне за гърлото.
В ъ з в ъ р н а приежтетвието на духа и саБилъ Газонъ се опита да го изтърси огъ;
моув^реностьта си, които не го напущаха, гърба си на земята, обаче напраздно. Лукв;|
щомъ изпаднеше въ опасность.
виятъ му противникъ се б-вше вкопчилъ здрг'
Започна да върти нал-вво и надясно тояж во въ него и се мжчеше да го събори на зе*2
ката. като нанасяше съ нея силни удари на мята.
i
нападателите си и по тоя начинъ искаше да
Младежътъ се доближи заднишкомъ Д<£
си отвори пжть, за да може да се добере до жгъла на близкостоящата кжща и съ всички
европейския кварталъ. Бандитете съвсемъ не сили се блъсна съ гръбъ въ острия ръбъ на
очакваха подобна дръзка съпротива. За из стената.
вестно време изглеждаше като че ли 6txa из
Чу се страшенъ болезненъ викъ и бвн1?
губили охотата си за нападение и се колебае дитътъ се струполи на земята.
В ъ т во в еме
ха. Скоро, обаче, двоумението *имъ изчезна
о
Р
ДРУгъ единъ противникъ Ш
„Феринги"—значи чужденецъть — бъше съв ше усп-влъ еа измъкме отъ ржцете на Бил*.
семъ само по тази улица, следователно не мо Газонъ тояжката. Въ яростьта си мл8дг«*гъ
жеше да се изплъзне отъ ржцете имъ. Нас сграбчи падналия до него иа земята бвндитъ,
качаха отново върху него отъ всички страни. които пъшкаше и се гърчеше, и го тръШИа
Той схващаше отлично, че се касае за жи-1 съ всички сили върху нападателите си?

ВЕСТИ ОТЪ
КЪЛГАРИЯ
съ вълнолома
8f Ихтпологьтъ при ри
Проектира
се въ най-скоро
бовъдната станция вь Совреме алеята започва отъ мор
зополъ Ал Ничаевъ е предската градина и свършва не
r w e S S ^ мо.«»»Рл.Д1°„Т* "еДОСТКГЪ на зе"«- к«во «ворял фаннтИ? Бъл приель опити да прехвърли
далечъ отъ вълнолома да с е
гарският* вщноналенъ въпросъ не е патриотическа екзадтация/ следъ кат* въ варненските блата ци
и Сжбка Гудева и. д. удължи до последния.
рози, тъй като въ тия Утре въ 8 часа сутр. въ вар станция
загубихме Добруджа
отоворъ
т. п. станция Варна Това се прави съ цель,- по
ненското
околийско
управле
! Въ надвечерието на 15 ап- де Сенъ Олеръ. че „градовете блата инало благоприятни
за т. п. чинов. сжщата станция. сетителите на морската гра
ние
се
открива
конференцията
еж
светлите
огнища
на
циви
условия
за
масовото
раз
рилъ 1913 година, български
Народния хоръ «Морски зву дина да могатъ да^ отиватъ
№ полкове, разположени на лизацията, но гробница на въждане на цироза. Ако на селските кметове, секрета ци"
повтаря концерта си днесъ направо до въчнолома и с е
ри
и
бирници.
Тя
ще
трае
3
народната
енергия",
не
е
ли
тп>зи
опити
излгьзътъ
усЬозиции при Чаталджа и изъ
въ
6
и четв. въ салона „Ран- наслаждаватъ отъ тамъ на
дни.
равнините на хубава и родна шена отъ известна правдивост. ппшни, ще се създаде единъ
ковъ*
при цени за учащи 5 хубавигв пейзажи, които се
Въпросътъ,
обаче,
е
другаде:
Любители
на
конния
спортъ
огъ
добъръ
поминъкъ
за
рибоГракия, неочаквано получиха
лв.
и
граждани
10 лв.
до
вчера
ние
бехме
една
дъроткрояватъ отъ къмъ Галата
ловцитпг отъ варненското гр. Варна и околията, които
МшовЪдь да се готвятъ за посамозадоволяваща крайбрлжие,
притежаватъ ездитни коне и Ателие Д. Новаковъ отъ т. п. и Евксинсградъ.
юдъ. Войниците и военнона- ж а в а
шлниците веднага се досети- се съ земя. За съжаление, съ цд Общинската
ветери желаятъ да участвува гъ въ станция Варна е прем-Ьстенъ Тази алея ще стане една огъ
1в. Междусъюзнкшката война приръста на населението, кой нарна власть вь Бургазъ е конната чета при дружество за н-къ станция гара Разгрвдъ. най-хубавите и по нея летува
Ь> всеки день се очакваше. то годишно се е движилъ конфискувала 70 кгр. соле „Юнакъ", да представятъ езди- Дежурни аптеки: Спасовъ, Ге- щите ще си правятъ чудесни
разходки.
Тогава се случи нещо нео- между 70 — 110 хиляди души на риба, понеже не отго тните коне за прегледъ и оргиевъ и Грозевъ.
и съ големата бройка бежан варяла на хигиеничнитп» одобрение въ околийската ве
По настоящемъ надъ порта
шкновено.
Очаква се да се завърне
теринарна лечебница, на ул.
Споредъ признанията на пи ци, които наводниха България, изисквания.
утре отъ София кмета г. инж. ла до кждето достига алеята
се работи специално место,
«теля К. Н. Петкановъ, една днесъ нашиятъ земледепчески Щ На ихтиологическата Македонска № 98 гр. Варна. Мустаковъ.
Цпровизирано делегация се фондъ е намалелъ чувстви станция въ Созополъ cm
. Отъ вчера еж открити ТОПЛИ определено за митнически по
копринени
шантунги
вила въ Щаба на армията съ телно.
ТЕ и студени морски бани. лицаи.
отпуснати 300,000 лева за
Нека фактите говорятъ сами." закупване на моторна лод 140 см. съ гарантирани трай Днесъ на плажа имаше около
астойчива молба, полковете
Отъ тамъ стражаря ще ре
(В не напускатъ Тракия. Храб- — Огъ 10,314,620 хектара про ка и други съоржжения, съ ни цветове и ори голъмъ из- 100 къпящи се, болшинството гулира движението, което щ е
необработваемата които ще се правятъ про боръ. Проверете ги въ мага- отъ които б-вха предимно чуж става при влизането и излиза
iHT-fe и калени войни еж има- странство
намалява. учвания въ морето е* пла зинъ .Карлово", ул. ж6-й денци. Морската вода е 18нето на посетителите въ при
1И лошо предчувствие за това, площь постепено
юето еждбата беше решила Така,докато презъ 1920 год. ващи мрежи, за ловидба на Септемврий" срещу църквата градуса.
станището.
^__
тя е била 6,646,334 хек., презъ скумрия и паламудъ,
«че.
Направени
еж
всички
ремонти
„Св. Никола".
4 въ морските бани и монастиВечерьта българските пози 1925 год. тя спада на 6,482,931
j Приходитгь отъ плгъвенви били обстрелвани. Вой- хек., презъ 1929 год. достига ската община презъ послед- До сега еж зарегистрирани ря св. Константинъ. По настоПравоспособните ловци ще
«ерите се събудили още по- до 6,258,752. а къмъ 1930 год. нитп> нгьколко месеца ся. на- въ Варненското курортно бю ящемъ се боядисввтъ фасади
плащатъ
годишно за мжжките
1ъзбудени. И макаръ че кур- тя е вече 6,177,499 хек. Уплът малгьли чувствително.
Това ро около 50 чужденци. Те еж те на баните.
си
ловни
кучета и за кастри
цумигв не преставали, некои няването на земледелческото се дължало главно на общо предимно отъ Австрия, Чехия
На повършване е буфета при
раните
си
ловни кучки по 2 лв.
ю-екзалтирани войници излез- население е взело опасни раз то обедняване на гражданитп и Полша.
курортния пристанъ. Скоро ще
въ
полза
на
фонда „Епизоотии"
1И отъ окопити и като немир- мери, отъ друга страна —
се
произведе
търгъ
за
отда
Щ§ Пристигнали ся. вече въ Варненската Инспекция по
За
ония
ловни
кучки, които не
m деца се втурнали въ избуя намалението на необработвае Пловдивъ
новитгь две общин труда съобщава на желающи- ването му подъ наемъ.
лите ливади. Некои започна мата площь е стигнала своя ски сметосъбирачки,
еж
кастрирани
и еж годни за
които те безработни мжже отъ 20
Фризьорския салонъ „Се- разплодъ, правоспособните
ли да косятъ съ ржце, други пределъ. Въ България се чув ще обслужватъ павиранитть
ло
«село ги закачали. На всички ствува вече гладъ за земя, улици. Новитгь сметосъбирач до 50 години да постжпятъ въ вилля" намали чувствително вци ще плащатъ по 100 лв.
който утре може да вземе ки ся много пригодни за цель трудовите отряди, да се явятъ цената на електрическото дъл По толкова ще се плаща и за
}чигв били въ земята.
въ инспекцията стая № 12 за
I — Каймакъ земя! — казвали големи размери.
та. Струватъ 430,000 лева. да бждатъ записани. Всички готрайно къдрене Проверете. всички ловни кучета, принад
лежащи на нерегламентирани
Нема
я
вече
и
златна
?До6КВКОИ
Щ Въ понедгьлникъ 3 юнисведения за работата ще се
1
ловци. Всички останали куче
— Златна земя/ — викали руджа, която беше естествено заминава отъ пловдивско пър- получатъ отъ сжщата стая. За
та, съ изключение на военни
да беше за бедното подбалкан виятъ хладиленъ вагонъ сис писванията започватъ отъ 1
[руги.
Не зная до колко този анек- ско население. Тя погълни и тема „Алтдекъ", съ около 10 юни 1935 година и ще про- масивна съ общо 300 кв. мет те и на овчарските, се счи
10гь е истински. (Лично азъ можеше да погълне още мно хиляди
кгр. пргъсни ягоди, дължатъ до 8 сжщия месецъ. ра дворъ, на износна цена. тате зе излишни и за техъ ще
се събира по 100 лв. на куче,
естест предназначени
0 приемамъ за достоввренъ.) го маси, к о и т о ,
за берлинския
Пристигналъ е въ града ни ин- ул. Раковски № 55. 1-2637-3 въ полза на сжщия фондъ.
1инаги съмъ поддържзлъ, че вения приръстъ на население пазаръ.
женеръ Янгеловъ. Той идва, за
*
гьлгаринътъ боготвори земята то и раздроблението на земя
да инспектира пристанищното
Противно на съобщенията
1ие сме 80 на сто земле- та изхвърлиха отъ селото. При
управление, гарата и депото. Георги Бъчваровъ-Варна улица на некои местни вестници и
1Блчески народъ. И поради положението, че градътъ бо
Б А Н Я "
Варненския спортенъ клубъ Царь Симеонъ № 23 срещу за успокоение на ловците, съ
ова, почти репигиознотопрек- ледува отъ безработица и сто . М О М И Н А
лЪкува
„Владиславъ"е направилъ по- Беглишкия хамбарь въ кафе общава се, че „правоспособни
ючение на българина предъ панска криза, проблемата още
Хронически подостъръ, ста- стжпки предъ полската легация нето до ребарите продава, спи ловци, които не еж кастрира
вмята, никога не ми се е виж- повече се затяга.
Д кой може да лити бъл венъ ревматизъмъ, мускуленъ въ София и полската нацио съци и декларации и двата ни и годни за разплодъ" не
рло като нещо фалшиво.
[Земята е крайъгълния ка- гарския селянинъ отъ правото ревматизъмъ, невралгия, хро нална федерация да изпра- формуляра за 1 левъ. Ти»ще плащатъ по 100 лв. за
Мъкъ на чов-вшкото битие. Тя му да има парче земя, за да нически стомашенъ катаръ, тятъ презъ време на тържест формуляри еж необходими за
«и дарява не само съ хлеба се радва и той на радость и нервни разстройства на стома вата, които ще се устроя гъ по работниците съгласно наред- фонда „Епизоотии".
наежшний, благодарение на щастие подъ божието слънце? ха и червата, нервна диспесия, случай освещаването на мав бата-законъ и требва да бж
[)ея, ние се чувствуваме и чо- Ние сме ;бедна и победена възпаление на злъчната, на золея на Владиславъ Ворнен- датъ представени най-късно до
злъчния мехуръ, злъчни ка чикъ единъ добъръ футболенъ 25 того въ Инспекцията по
'' ди. Земята е първоизточника зтрана, поради което не мо1-2620-3
тимъ. Мача ще се състои презъ Труда въ Варна.
всички блага. Колко много жемъ да си позволимъ лукса мъни, катарна жълтеница.
Последната
най-ефикасно
и
бабаятлъка
на
една
велика
вия
день
на
тържествата.
дрость и красота има въ
Запазен-w, марка, Д и 
цолския трудъ! За селянина Италия. Но време е вече да действува срещу заболявания
Провадийския гражданинъ Г-нъ
ой е свещенодействие, рели- разберемъ, че българскиятъ та на отделителната система: Илия Ст Бекчиевъ за негова
амант-*. „Ла-Франсе",
националенъ вълросъ не е на
Wя. Нали и Е. Зола възвеличи ционална романтика и патрио Пикочни камъни, възпаление та родолюбива дейность е на'Много добре запазено се'
3 ионсии сили,
руда като религия на ново
на бъбречната чашка, пикоч граденъ отъ Н. В. Царь Бо^ iпродава съ много нама
тическа
екззлтация,
а
нещо
СЕ П Р О Д А В А ,
io време?
рисъ III съ орденъ за граждан
ния мехуръ и подагра,
лена цена и условия.
' Ето защо, мисъльта на Контъ много, много по-сериозно. П.Г.
в
и
ждане в ъ мебел
Всеки день пресна вода ще ска заслуга V степень.
Справка Поповъ — 15
Преназначаван» се въ по-торна
намерите при представителст
ния
склад-ь на у л .
линия 9 — Варна
вото за минерални води, нахо- длъжность: Людмила Г. Цон
1-5
«Царь
Симеонъ" № 2 6 .
Р Е Н О М И Р А Н И Я Т Ъ С Т А Р Ъ М А Г А З И Н Ъ __ дящо се на ул. 27-й юлий 16 кова телефониска т. п. станция
I — 3
до аптека Русевъ.
1-2615 5 Варна за т. п. ченов. същата,
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за рзошт
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„ЕЛЕОНОРА" |

навестява на многобройната си клиентела, че по- Щ
вади раздЪпянето на двамата досегашни съдру
жмици, магазкнътъ съ цЪлия си активъ и пасивъ
остава изключително притежание на

ГАНЧО

ОБРЕШКОВЪ

де
g
fj*

Зарааш \шм ПмюПщшм
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 12729
Обявява се на интересующитЬ се, че на 4. VI.
т; г. отъ 9 часа, въ тържната зала на Варненската
градска община, ще се произведе спазаряване за от
даване на предприемачъ събарянето по доброволно
съгласие на Беглишкит-в хамбари.
Приблизителна стойность на предприятието е
20,000 лева.
m „„ ,.,.„
За правоучастие се изисква залогъ 10 на сто
въ банково удостоверение.
п я _ | Ш
Всички разноски: публикация, гербъ, данъци и
nD сж за сметка на предприемача.
Поемните условия се виждатъ въ общината.
1 Г ^й а р н , а ' 28 V' 1935 Г' о т ъ ОБЩИНЯТЯ
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Потайностите на принцъ Карла"

Библиотека .Варненски новини*

9

Отдтьлилиятъ се бтшъ съдружникъ нгь- Q
ма вече абсолютно нищо общо съ
©
2659
магазина.
1-о Ш

1—2661—1

732

отъ две стаи, салонъ

Азъ само тогава бихъ предпочела виконто,
ако той покрай титлите си би ималъ още и пари»
много пари!
— Той е сетенъ сиромахъ!
— Тогава на драга воля го оставямъ самъ
да се разправя съ сиромашията си, защото нема
по-лошо нещо, отколкото човекъ да бжде сиро
махъ,—каза Люсиена, като се усмихна. Виждаше
се, че тя нема сърдце и при всичко, че беше пре
лестна и привлекателна, обаче въ сжщность тя
беше една бездушна кокетна.
Язъ не съмъ отъ ония девойки, които се задоволяватъ да живеятъ и въ колиба съ любимия
си мжжъ.
Ха! ха! ха! какво бихъ правила съ такава
любовь?
Не, не, приятелю.
Требва да живеемъ.
Требва така да се поставиме, щото всичките
ни желания да бждатъ удовлетворявани, само по
такъвъ начинъ бихме могли да достигнемъ истин
ското щастие!
Бжди, прочее, спокоенъ!
Не се страхувай, че ще залюбя другиго, до
гдето ти бждешъ въ положение да удовлетворявашъ всичките ми желания!
Пероке сложи пищова на масата.
— Ще удовлетворя желанията ти, скъпа и
мила Люсиено, — каза той.
Не вервамъ, че би могла да намеришъ некога другъ некой мжжъ, който би правилъ такива
жертви за тебе, и който би могълъ да живее съ
тебе тъй, както живея азъ!

[ШШШШШ ШВ Я £ у . т г :
«мииь ! » » • " •
,оирлство
се дава подъ наемъ
дворъ за малко ">меис™°ш& в-уевъ, редакцията.
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щото даже нито се въздържашъ и въ мое приежтетвие.
Какво му шепнеше вчера?
О! познавамъ те азъ.
— Е! — па даже и да намигвамъ умилно
на виконта де Валмиронъ, какво би могълъ да
ми напрааишъ?—запита Люсиена съ предизвикателенъ тонъ.
— Бихъ те убилъ, неверницо!—каза
като скърцаше съ зжби.

Пероке»

— Та не зависи ли отъ волята ми, не е ли
въ властьта ми, приятелю, да правя каквото ис
каме?—продължи Люсиена хладнокръвно, безъ да
обръща внимание на жестовете и заплашителната
поза на Пероке.
фЪТ-ИО^лдч. Какво искашъ огъ мене?
' •** "****• ^^Венчани ли сме?
гь ще разполагамъ съ целата си свобода!
Свобода ли?
'ихъ искалъ да видя това!
— Виконта е единъ епегантенъ човекъ, съ
аро и благородно име.
Виконтеса де Валмиронъ въ всеки слу
чай звучи десеть пжти по-хубаво, отъ колкото
госпожа Пероке.
— Прочее, и ти сама изповЪдвашъ, че си се
споразумела съ този Валмиронъ?
— Още не!
Обаче, какво става съ нашата връзка?
Вижда се, че източника на богатството пре
съхва, както ми се струва, малко остава да се
свърши.

--ч. 4
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Бургазъ въ борба съ маларичната напасть

Какво заявява началникътъ ни противомаларичния институтъ. Сезонъ
за борба съ маларията. Отъ цгьлата страна най-застрашенъ отъ ма
ларията е Бургазъ. Борбата за оздравяването на най-опасната
маларийна площь край Бургазъ

Известни ся на варненско работата на търгъ.
то гражданство усилията на Тая година, поради дъждепролъть, очаква се да
бургазци да отрекътъ преи ливата
има повече комари. Затова
муществата на варненското дългъ се налага на население»
летовище, съ цель да могатъ то да вземе по-активно уча
да откъснатъ колкото могатъ стие въ борбата съ малария
като усърдно съдейству
отъ редовните посетители на та,
ва на натоварените съ тая
Варна и да ги отклонятъ къмъ задача служебни лица. Едно
Бургазъ.
временно съ това то требва
На първо место въ тази до поднови повредените теле
имъ борба стои отричането ни мрежи по прозорци и
врати и засипе всички близки
на маларията въ Бургазъ и локви
— развъдници на кома
околностите.
рите.
За да се вади стщинското положение на нгьщата,
възпроизвеждаме дословно
комунисти въ Варна. Съмни
изявленията на началника съ шелегалнижена.
Бътството на двама
на противомаларичния ин телнатанелегални
комунисти
ститутъ д-ръ Сървяновъ, Вчера къмъ 11 часа по обвдъ
печатани въ в. яПоследна единъ полицай забелЪзва изъ улицигЬ да се движи гузно една я&на,
бургбзка поща"'.

Шт

грани щщш\\ ш щ ш за записване доОцоволци - авиатори въ I n

Иаднинати били дори и икй-смелнтЪ очаквания. П-ьрвоиачалнкятъ прсемтъ ще б ж д е вмдоканЪненъ.

Лондонъ 29. Кампа
нията за събиране на
доброволци, които да
се изучаватъ за пило
ти, даде такива гра
мадни резултати, кои
то надминаха
и най"
емгьлитгь очаквания.

еж мадть 9 0 , 0 0 0 кома
йни, з а 25,000 ванаитии мгЬста.
Продължават-ь да
пристигат*, масови
искания о т ъ всички
части на страната.

Само презъ пх рвит-Ь четири дни откак
т о б-Ьха започнати
записванията на до
броволци, постжпили

Предполага се че прави
телството ще видоизмени
първоначалния си проектъ и
ще увеличи броя на вакант
ните места за доброволци

е 5 г.

ОТ

за кооперативенъ строежъ и др.
София 29 Директора на дъ бждатъ опростени всички на
ржавните дългове сбегойно чети на общински отчетници до
разглежда приготвената на- 1 януари 1935 година по разредба.законъ за облекчение на нигЬ фондове.
общините. Съ тази наредбвСъ наредбата законъ се
законъ се засегатъ дълговете дава 5 годишенъ моратори— Отъ 1 май е обявенъ мала»известна на полицията като голъма на общинитЪ, отпуснате подъ умъ за заемитгь сключени
ричная сезонъ за борба съ мала*комунистка.|
рията. Наредено е преждевре- Полицая проследява жената. Тя гаранцията на държавата. Ще отъ пенсионния фондъ, кооперативни
строежи, за
не гладъ много влиза въ една кжмено до всички общини да предща, находяща се на ул. „Капитанъ
разна други заеми сключе
ставятъ длъжностни лица при
Райчевъ".
института, за да бждатъ въве
ни отъ общинитп> въ раз
дени въ хининарската служба иДосетливия полицай веднага се въ Варненския мостренъ панаиръ ни вретена.
усъмнява, че въ този домъ става
да получатъ нужднитгь мате
риали — хининъ и др. — за пранЪщо, притичва се до близкия пол. София 29. Т а з и година
участъкъ, взима още единъ полицай мострения панаиръ въ Варна
вилното и редовно откриване на
и наедно съ него влиза въ съмни ще участвува и Б.З.Н. Банка.
маларичнитп, и лпкуването имъ.
днесъ е билъ на докладъ при
домъ.
•Нейното участие ще бжде по
Прошвомаларичниятъ инсти телния
На прага на кжщата излиза сре
Н. В. Царя
тутъ разполага съ достатъчно щу полицаигЪ комунистката и на добно на участието и въ Плов
София
29.
Следъ вчерашно
количество ларвицидни сред гвхния въпросъ: .Има ли нъкой дивския панаиръ.
то
продължително
съвещание,
вжтре",
дига
рамене
и
най-спокой
ства за унищожаване на ко
повече отъ 3 часа между м-ръ
но отвръща, че тя е самичка и че
мара още въ водния му ста освенъ
нея ньма жива душа.
гредседателя Андрей Тошевъ
дий (противоларвена борба), Завързва се споръ между полчи
м-ра на правоеждието Каразапочва
отъ
утре.
които държи на разположение цаитЪ и комунистката. Въ този могьозовъ,
върху Конституцията,
на участъковите санитарни ментъ съвсемъ неочаквано о т ъ
София 29. Днесъ цен както самъ
м-ръ пред
стаята
искачатъ
двама
души.
Еди
органи, натоварени на мЪсгна ния отъ тЪхъ стреля нъколко пжти тралното управление на седателя, Н. заяви
В.
Царя
тази сутпочва да водятъ борба про- срещу полицаитЬ. Настива суматоха БНБанка нареди телегра ринь въ 10 и пол. часа
прие
и двамата непознати светкавично
тивъ комарите.
на докладъ м-ръ председателя
фически
до
клоноветгъ
си
изкачатъ
на
двора
и
се
прехвърПрезъ тая година еж предприе
лятъ презъ тарабигв на оградата въ провинцията да започ- Андрей Тошевъ.
ти оздравителни работи главно
на улицата.
на бургазкитп, минерални бани
Полицаит* откриватъ огънь по- натъ отъ утре — 30 т.
и селищата Меденъ Рудникъ. Край
бъгащитъ, но последните ус- м. изплащането на април
последното се прави единъ го- диръ
пъватъ да се загубятъ въ кривите
лгъмъ каналъ за отвеждане виЧовгьшки жертви нгьма
улици на циганската махала и да ската и майската запла
сокитгь води отъ склоновете на
Ломъ
29. Вчера къмъ 2
ти на държавните чинов
медната мина въ блатото Манизчезнатъ.
дра, съ който каналъ ще се под Жената бива веднага арестувана. ници. Изплащането ще часа неизвестни лица хвър
помогне оздравяването на една По-късно полицията се добира до
сведения, че двамата бегълци еж стане едновременно
въ лили бомба въ жилището на
отъ най-опаснитгь мочурливи
площи за предградието на Бур-двама опасни нелегални комунисти. София и провинцията сре прогимназиалния диренторъ
гасъ — Кумлука, която има про И двамата комунисти еж били
щу редовни платежни за Ангеловъ.
странство около 400 декара. добре въоржжени.
Човешки жертви н-Ьма, оба
поведи,
Плановете за оздравяване Води се следствие.
две отъ главните дерета на
че
сградата е значително
Отъ
Народната
банка
съоб
Стопани, не рискувайте, а
бургазскитъ- минерални бани
повредена.
щавай»,
че
изплащането
ще
еж изготвени и изпратени на застраховайте посевите, лозя
утвърждение отъ главната ди та, ОВОЩНИГБ и зеленчуковите бжде извършено за единъ
рекция на народното здраве, си градини противъ градуш день, въ краенъ случай за два
сладъ което ще се отдаде ката.
дни.

ПРЕСТРЕЛКАТА

Ш . Баш 1 ушра

М-ръ председателя Андр. Тошевъ

изплащането еа

I

теша в. „1.
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„Потайностите на прицъ Карла'

— И тъй, ти п-Ьрвашъ/ че ще бждешъ подобре съ тоя Валмиронъ?
Ха! хо! xnl
Съ тоя комарджия!
— Ти би направилъ по-добре, да не докервашъ работата до тамъ. да те пита човЪкъ отъ
где си взелъ това богатство.
— Повтори още единъ пжть това, каза Пероке гръмогласно и отиде до една иалка и съ худо
жествена резба масичка, отъ която извади единъ
пищовъ, отъ голяма стойность.
Кажи още единъ пжть това/ издайнице и
веднага ще бждешъ убита.
Пероке насочи пищова срещу Люсиена, която
отскочи назадъ, за да избъта отъ побеснелия Пе
роке, който не можеше вече да се въздържа.
Той се спусна следъ нея, като подивЪлъ и
лудъ.
По такъвъ начинъ и двамата стигнаха до
гол^мато зала за ядене.
— Ще викамъ за помощь!
— Ако не се отстранишъ отъ този Валмиронъ,
да знаешъ, че ще те убия!—отговори Пероке, който
едва можеше да се въздържа отъ обхваналата го
ярость.
Може би да мислишъ, че отъ мене вече не
ножешъ нищо да очаквашъ, защото вчера откотхъ да ти купя онзи брилянтовъ браслетъ?
— Азъ много добре знамъ, че следъ мвлко
>реме ще изпаднешъ въ оскъдность за пари!
— Колко си проста!—каза нотариуса, като се
осме на глвсъ.
Азъ имамъ нужда само отъ едно пжтуване.
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за да се върна сетне съ джебове, пълни съ жълтици.
Види се, че тия думи много повлияха върху
лакомата за рвзкошъ Люсиена.
— Захвърли на една страна пищова, Хиларе!
му ЗВПОВ-БДВ тя шеговито.
— Чини ми се, че нам-врихъ вече средство,
за да те направя покорна и добра,—каза Пероке,
като сочеше къмъ пищова си.
Бжди, обаче, уверена, че щомъ видя, че ми
си неверна, веднага ще те застрелямъ.
— Ревностьта те е заслЪпила, Хиларе,—отго
вори Люсиена.
Освенъ това, ти знаешъ, че съмъ свободна
м че нито заплашванието ти, нито другите ти
мерки могатъ да ме уплвшагь1
— Ти любишъ този Валмиронъ!
Люсиена се усмихна презрително.
— Относно това Бжди спокоенъ, драгий ми
приятелю.
Азъ любя тогова, който ми прави приятенъ
живота.
Какви престарели възгледи имвшъ и ти!
Азъ не Любя Валмиронв.
И какъ бихъ могла да го любя?
— Не го ли любишъ?
Закълни мм се!
— Съ най-хладно сърдце и съ нвй-голЪма
святость!
— Обаче ти го предпочиташъ предъ мене!
— Струва ми се, че ти си се научилъ, да ме
познавашъ, Хиларе!

Ивлошшо ва Рузветъ ш авулнрадоо аа щ
Вашингтонъ 29. Положението на председателц
на републиката Рузвелтъ се емгьта като доста дели
катно, следъ решението на Върховния федералень,
еждъ, който премахна закона за НИРА (закона зо
стопанското заздравяване на страната).

Прлекткра се целиятъ въпросъ за закона нира да
бжде предостазенъ на М«вото на правоеждието, за да
се намери една нова формула, която да позволи да бж
датъ продължени предимствата на този законъ чрезъ
конституционни средства.
Рузвелтъ ще защити становището си въ една голъж
речь, която той ще произнесе идната неделя, 2 юний. i
Вестниците гледатъна поважението съ привидно спо
койствие.
Нпкои ерпзди правятъ голтми приготовле
ния за борбата противъ решението на върхов
ния федераленъ еждъ.
^и
Парламентарната КОМИСИЯ е получила вече 9 проекта,
съ които се цели да се премахне съвършено или най-малко
да се ограничи правото на Федералния еждъ да анулира
решенията на парламента.

Пяшвп Кадиш Шт 1 H i n t

почлналъ миналата нощь. Кой б*
покойниятъ.
София 29. Миналата нощь
почина зап. подполковникъ
Боянъ Кършовски, 56 год.
Презъ време на двете ни
последни войни той е взелъ
живо учкетие въ военните дей
ствия.
Покойниятъ бЪ единъ отъ
най-гол-Бмите дейци за възди
гането на колоездачния спортъ
у насъ и е единъ огъ най-голЪмите виновници за неговото
развитие.
Погребението ще бжде из
вършено днесъ въ 3 часа сл.
обедъ, съ участието на упра
вителния съветъ на Колоездач
ния съюзъ, софийскитЬ коло
ездачи и пр.

въ Върбишкия балканъ. Ограбенъ
търговецъ.
Котелъ 29. Вчера въ мп>стностьта „Ненчовата чеш
ма" въ Върбишкия балканъ
три неизвестни лица, въо
ржжени съ пушки, напад
нали пжтника Димитъръ
Чанковъ, отъ с". Студена,
свиленградско, който билъ
тръгналъ по търговия и му
задигналъ и 20,000 лева.
Следъ като извършиха оби
ра, разбойниците завързали
нещастния и поб-вгнали.
Изпратени еж потери по ди
рите на разбойници^.

въ Гърция се засилва все повече
Белградъ 29. Отъ Гърци»
пристигатъ съобщения, според
които въ целата страна агитаЧ
циите на монархистите се ш
силватъ все по вече.
'-'-"•">
Привърженицит-fe на ген. Ме;
таксосъ еж пръснати изъ ц%ла
Гърция и агитиратъ оживена
за възсановяването |на монар
хията и за възвръщането на
бившия краль Георги II.
|
Събранията на "монврхистй.rfe не еж забранени.

рощалния чай,.!
на полковникъ Драганов въ Берливъ
Присжтствувалъ и Вик. Найденовъ
Берлинъ 20. Днесъ полков
никъ Драгановъ досегашенъ^
воененъ аташе въ Берлинъ!
даде прощаленъ чай не който]
бе поканилъ своитЪ колеги^;
На чая присътствува и полковникъ Викторъ Найдановъ,
който е дошелъ въч Берлинъ
отъ Полша, кждето бЪ на пог
ребението на маршалъ Пил^
судски.

и съ колко летци ризполага
Вашингтонъ 29. Споредъ не*
официалните
статистически
данни. Съед. щати разполагатъ
по настоящемъ общо съ 12,000
аероплани и 18,000 летци. Въ
това число влизатъ и цивил
ните аероплани.
z
Военните аероплани възли*'
затъ на 2,900, съ 4,400 военни
летци.
'
повиканъ отъ Америка въ Москва
Москва 29. Проф. Топаловъ
конструктора на недавна за
19
гиналия въздушенъ гигантъ
иа общинските служащи
.Максимъ Горки" е повиканъ
София 29. М-ра на вжтреотъ съветското правителство шнит-fe работи ген. Рашко
отъ Америка, кждето той по Атанасовъ е наредилъ до об>
настоящемъ се намира.
ластните директори да обърПроф. Тополовъ ще ръко натъ внимание на общинигЬ,
води строежа на новата че въпреки утвърдените имъ
въздушна ескадра отъ ти бюджети, ако заплатите не еж
па на загиналия въздушенъ съобразени съ таблиците, от
гигантъ.
четниците безусловно не треб
ва да пребватъ заплатите по
бюджета, а по таблиците.

1шт\ ш

между България и Югославия
София 29. Снотпи въ салона
на Софийската Търговската
Камара се състоя събрание на
института за стопански проуч
вания при европейския митни
чески съюзъ.
Следъ отчета нв председа
теля Н. Стояновъ, главния се
кретаря на Софийската тър
говска камара д-ръСврвлиевъ
държа рефератъ въ връзка
съ стопамнскигЬ връзки меж
ду България и Югославия и
за митнически съюзъ между
двете страни.

НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
ПАРИ на улицата. И при
все това има хора, кои
то плащатъ за реклами
които не постигатъ
цельта си.

ВНИМАНИЕ!
АКО ИСКАТЕ да БЖДЕТЕ
МЕЖДУ СВОИТБ СЪГ
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
КЛЕМЕНТИНА 12 София
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
И СТУДЕНА ВОДА, БА
НЯ АСАНСЬОРЪ НАРНО ОТОПЛЕНИЕ.
Съдържатели
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ

ПОСЕЩЕНИЯТА въ магазинъ „КАРЛОВО- не еж
задължителни, но отъ гЬи»
ще имате само полза и ико
номии. Направете една мвлкд,
1
проба.
s^_2

