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Редакторъ П. К.
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* а н е т ° «« абонати шава
la » ™ „ ш П £ а зап»сването се получава цен
на, премия. Искайте проспекти и покани отъ

Книгоиздателство „АЗБУКА" А Д .
1Слеронъ 30 63.

Мощ- чекъ ска 767

Година ХХ1У-та —- брой. 5413
Т А Р И ф А па която „Варненски новини" меча
та рекламитгь: за II и III страници по 1-50 ле. ни
ем.,1 и IV — по 1-80 ле. кв. см.: годежни и вен
чални—по 60 ле. публикацията, официални обяв
ления по 2 лева кв; см., приставски по 1 ле. нл
дума: въ хрониката по 5 лева на гармоноенъ реоъ.
А Б О Н А М Е Н Т " Ь : за година — 300 лева,, за
6 месеца — 160 лева. Годишниятъ абонамецть, за
Чужбина е 600 лева.'
'""""•:
Рякописа не се връщатъ. — Непоисканж статии
не се помтетватъ. —Анонимна дописки, особен*
тия които ех отъ личенъ характеръ, не, се взямать подъ внимание.

Лоидонъ 21. Следъ като
сутрешните вестници обрису
ваха въ твърде черни краски
перспективите за развоя на По важнит* постановления на приетия снощи отъ Мин. съветъ законъ. Функцичт* на института. Какви ще бядатъ органит* на експоотния
абисннския конфликтъ, кон институтъ. Съставътъ на общня съветъ при института—кои ведомства ще бадатъ представлявани въ него. Отъ кяде ще черпи ср*дства
институтътъ за издръжката си. Търговски съветници въ чужбина
статира се известна промена
въ мнението на вечерните
София 21V Новия законъ ство съобразно : изискванията отъ представители на дирек-мит-Ь, предвидени въ бют
вестници.
за експортния институтъ на чуждите пазари, да дава Ц№тп> на търговията а земджета на М-вото на на
По тоя въпросъ агенция който вчера бгь приетъ мнение по всички закоиопро- ледплието, М-вото на външни-родното стопанство, отъ
тгь
работа,,
това
на
финанРойтеръ съобщава:отг Мин, съветъ съдържа екти въ връзка съ износа и ctiptfo, на желгьзницитгь, Б. Н,
таксата 2 на хиляда вър
—Забелезватъ се вече следнитп по-важни пос за всички държавни мероприя Банка, БЗК Банка, Дирекция-,ху стойностьта на изне
^ного признаци които со-: тановления:
сените ; въ ; чужбина про
тия, свързани съ нашата та на храноизносъ, търговски
те камари, стоковитп борси,изведения,
чатъ, че Мусолини
започ \ ~Експортниятъ: инсти- външна търговия.
отъ субсидии
:...-- съюза на българскитгь износи.
ва най-после да проучва тут^е
върровещС. органъ
Да дава мнеиие по прего тели, съюза на експедитори- помощи отъ страна на
женевските
предложения за 7 ржкофдшвотК на дър- ворите за сключване на тър тп> и по единъ представителътърговските камари и пр.
за мирно уреждане на кон тавната ни експортна по говски договори съ чужди отъ вегька браншова секция на
Експортииятъ инсти
фликта.
;
износители тгъ,
t
литика, у
държави.
тутъ
щ е нма свои тър
Римскиятъ дописникъ на ' Задачите му еж да прилага
Общиятъ съветъ '.л се
Органи на експортния
Ройтеръ съобщава: :<
закона за организацията и институтъ еж общиятъ свиква но й-малко ведп говски съветници въ чу
жбина, въ ония центро
—-Въ Римъ започва ве кбнтррлата върху, износа,? да съветъ,при,
експортния нъжъ на всвки три ме?
че да се вЪрва, че Ита проучва българските^ пр^из-, институтъ и секционни-, с е ц а . - •
•.•'••••> ве, к ж д е т о е ж е ж е р е д о
лия би приела като база водствени възможности,!'дана тпг браншови
комитети. I Средствата на инсти точени главните интере
а разискване предло сочва българското произвол
тута се черпятъ отъ су- си на нашия износъ.
ОбЩиятъ съветъ се състои

шт\ щата i шщшп (е г ю шшщш шшщ

женията на петчленния
комитетъ, ако тия? пред
ложения б ж д а т ъ корен
но, ; измйцени^а споредъ
исканията на Италия.
Въ срещата,*
която
днесъ Мусолини е ималъ
съ френския
посланикъ
въ Римъ, се вижда едно
ново указание
за-надежда.:---'г-.-.--^:

I :.у•"••••.
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, о т ъ . у о и л в н и т ^ ; о ъ о р в д о т о ч а в а н и я не а н г л и й о к и
войоки в ъ , С р в д и з е м н о море. • .<•,

М-РЪ РЯСШЪ ВЪ ОЩСНЪ

въ Чамъ кория. Ще работи върху
новия бюджегь.,
ilv,

София 21. М-рътъ на финансиитпг,, Марко Рясковь
отъ, вчера е въ десетдневенъ., отпускъ, който той
ще прекара въ.Чамъ кория,
за, кядето миналата вечерь замина.
~н
Презъ, време на отсятctneuetnot си, м-ръ Рясковь
ще се замтетва отъ м-ръ
Стойчо- МошановЪь
• ••,
М-ръ Рясковъ ще използва
пребиваването си въ Чамъ
кория, за да може да работи
по-спокойно върху новия държавенъ бюджетъ: и t върху
некои нови финансови меро
приятия.

Не билъ'противъ Царя и
Царския институтъ
София 21. Единъ . столиченъ ежеднееникъ помгь
ства следното опроверже
ние на Знеполския
епископъ Софроний въ връзка
съ слуховетгь, че.билъ про
тивъ Царския институтъ*.

He; ef вече >ъпросъ само за Абисиний|

a за Средиземно море и за Ешпетъ, Англия брани не-Абисиния, а преда всичко едбетвенитт си интереси
|; Ри«|121: с ; |1гало а(|исинш- предъ съвета на ОН, въп
Кондонъ ,21. ьДейли*, телег- т е военни параходи въ гръц
ятъ нбнфяйнтъ взима>ъ д т а - роса ; за тия,;.. английски
рафъ' помгьства една инте ките териториални води и не
лианення печати все?,, повече съсредоточавания; на вой ресна дописка, озаглавена яВъмного далечъ отъ Египетъ
характеръ; ;на;вдйн>,ср*дйт ски,въ Сргъдиземно море, просътъ е за Сргьдиземно мо допринесе да се увери анземноморски, нонфлинтъ меж безъ предварително допит ре". Въ нея между другото, глийския. народъ, че Италия
—«Съ*• дълбоко възмуще*се казва;
, ;
ване до ОН.
;
ду Англия и Италия.
е опасна за Средиеемно море ние, казва" епискипъ СофроАко това стане, < очак :1 —Обществото въ Ан и за Египетъ също така, как ни, отхвърлямъ тая клевета,
Общественото мнение е сил
но раз ггеяожено отъ ужиле ваме че-Англия ще възра* глия смъта, че ита ло-аби то е опасна и за<Абисиния. че съмъ билъ противъ сега
ки^италшгнеки-, сьшекиятъ конфликтъ се . Докато Италия говореше съществуващата държавна
ното сьйрмоШйанв;на:;Зиаг зи^какво
,п
съсредЪШчавШияУна превърна вече не само само за Абисиния, мнозина форма наиуправлениеч<т вллй А войскови ^ части ;аътщ
й
даваха
право,
но
изпра.
t
Подобно едно
обвинение
всички стратегически точки войски .въ Източна. Афри въ отбрана на; пактове
щането на 30,000 войници го: считамъ като ^1ай-гопЪно
те,
но
и
въ
отбрана
на
ка
еж
извършени
тоже
въ Средиземно море.
край границата на Египетъ, посегателство .върху моето

,Старъ" ИМ? сведения, ^е
*ъ С т р е з а с ^ ор^отовляватъ
за въ всвки случай хотелски
стаи. Отъ това5 се заключава,
че Мусолини възвамърява да
влезе въ разбирателство съ ; •; BbJdo6peT рсведрменйтгъ безъ предварително
Англия и Франция по абисин ергъдисе твърди че баронъ тване до ОН.
ския ВЪПРОСЪ; •••-•*;.<';--1;'2_111_:Алдизи щгьлъ да повдигне
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допи- английските интереси.
въ Либия показа, че всичко
Движението на италиянсии това^е насочено и срещу

ч у в с т в о , и привърааность
към-ь Негово величество Ц а 
ря и Царския институтъ. ' ""

Англия.' ••' . '-i» --v."! •'•- :•'•'•• Добритпi търновски граж
Народътъ на Англия, оба дани, войнството и'свеще
че
— нека " това да се знае ничеството и до сега'' помне само за морска, но и за сухопятна война. Гибралтар!, е вече не
нятъ моята речь за Царя
добре»«
въ' Италия • •-—~ •••'• ще
пристжпенъ.. Превозването на ^ойски въ Египетъ продължава „
и за • Царския ^ институтъ,
защити своята страна.

АНГЛИЯ СЕ ГОТВИ ТРЪСКАВО

Италианскиятъ воененъ параход v o n . Кефалони билъ изгоненъ. Твър
дението на коменданта на парахода се опровергава
Гибралтапъ 21. Въ тунгшАкитгъ пристанища непреАтина 2 V Днесъ преди ^ - ^ Италианскйте>Д пара ното английско военно при 9 къснато пристигатъ анобъдъ въ пристанището на ходи продължаватъ' да на станище се работи тръснаво глийсни военни г параходи
островъ Кефалино влезе един рушаватъ, гръцките тери и се взиматъ най .обширни во- и войскови 'подкрепления, f
италиански воененъ параходъ, торйални води; ^ ; v
ени ? отбранителни е мерки, , Вследствие на това^зоп
натоваренъ -съ петролърбезъ * Цела Гърция и прави каквито не сл взимани отъ белгъзва се голгъмо пови
да бждатъ гръцкитъ власти телството е ж длъжни войната . до icers, 1 _ 1 , „ . _ „ . шение въ ценитп>г нахраЦЪлото. п р и о т а н и щ в е нителнитгь припаси. ;
предварително предупредени да уведомятъ италиан
препълнено^ оъ< в о е н н и
На острова въ заливана
ското
правителство,
че
параходи и хидроплани.
за това.
• v; -,4.,-.,*:,••
АкаЬа
се устройватъ го
Я
в
н
о
е,че
англичани»
между
Комендаитътъ на тоя па- сжществуватъ
т Ь о в отрвмятч^ д а * н а п - леми складове , на флота.
рахпдъ обяснилъ, че;; билъ народни договори и ч е # равятт*- Г*1вралтаръй-. н в '
*
о о т А п е н ъ ч-: за»? н е п р и я принуденъ отъ бурята да се Г"ърцйя не е ч територия, д
телоки нападения.
Кайро; 21. Двете, итаскрие въ п р и с т а н и щ е т о . ^ . с ъ която може д а ^ се
лианоки подводници,

кой както си
които пре м и«н а х а
Гръцкото правителство разполага
1
- Кайро. 2Т:лВъ'-египетс- презъ» С у е з к и я канал
иска.
протестира срещу влиза
П р в З Ъ ЦТзЛИЯ ПrWTb-Sfer
нето въ гръцки^, зодията
ха следени отблизо
тоя параходъ, както и
отт» един*ь английоки
Трианонскиятъ договоръ е вече отхвгрленъ
противъ
невероятното
торпильоръ.
на
Унгария
обяснение, че морето;било
Прага
21.,„Народни забранено
мибурно,
листи" > съобщава, че на споредъХрйанонския
ренъ
договоръ?
•
въ Б*лгралъ. Бой нежду привърже
Отъ два-три дни морето
щпоследнитгь унгарски во
ницйт* на Иевтичъ
съвършено спокойно.:
енни маневри, на които
Белградъ
21. Голема сен
Италианскиятъ
параходъ приемтетвували
и пред
зация
предизвика
въ цълата
двесъ следъ обедъ бе прину ставители
на германс
страна
големиятъ
скандалъ
въ
денъ да напусне гръцкото ката, австрий с
ката,
клуба
на
тъй
наречената
«дър
пристанище.
италианската
и полска
жавна партия" на бившия
В. „Естия", като раз та армии, за пръвъ пжть
и нема да приема на именния м-ръ председатель Иевтичъ.
глежда въпроса за пове еж били упдтрпбени
тая
оржжие,
си день 22 т. м.
' ^Депутатитпотъ
дението на Италия, пише: танкове—родл
па р ти я Урошевичъ и
Георгиевичъ се сбиха въ
клуба. Урошевичъ теж
ко раненъ, 6п> отнесенъ
Сжбота 21 т, м. 8 30 часа веч. и неделя 22 т. м. 8*30 часа веч.
въ
болницата.

Уйгарий се в ъ о р ж ж а в а открито

произнесена на 26 септемврищ м. ги по поводъ госту
ЗАРЕКЛАМА1Асе
смдипЯ ването въ Търново на мларезултатитп> — рекламирай- дитп> офицериорловци. . >v,
те^само'въ >нВарненски нов&
ни", защото* се чете най-мно*'
го отъ всички провинциални
вестници:* *•- "•'•• ^" ; '^' л; '" ,; '-!/-0

ШНО РАНКОВЪ
Отъпонед-Ьлник-ь 2 3 т. м.
Е д н а п р е м и е р а изтъкана»
'* от-ь-ефириа краоота., ча«
р о в н и . пЬони,..музика и
таланта на п-ьрвитЬ опе
ретни а р т и о т и

Марта Егецтъ
Херианъ Тнмйхъ
Ернстъ Веребешъ

Па тоя нвчнаъ Унгария, по
ли е взела
вшвобода н въоръженията.

I'

п

р вить

П

Ю. ТОДОРОВЪ. Постановка

Й.

ЧЕРКЕЗОВЪ.

драма въ 3 действия отъ
Участвуватъ:
Кр. Сврафовъ° Н Икоиомовъ, Й . Сейковъ, Ив. Кумановъ, Итко Стояи«въ 0К0Трендафйповъ;К.'Поповъ. Ц. Кандовъ, П. Белогушевъ, П. Икономова,
новъ, л. iY " чг
. в. Куманова и др.

Билети

отъ днесъ при касата

Ha

™^*f?>

Канятъ се новото и старо
то Настоятелства на Шуменс
ката колония — Варна на за
седание на 22 т. м. въ нед-вля
10 часа пр. обедъ въ отделна
та стая при Ресторантъ „Преславъ", за приемане . и преда
ване.

Всвка сцена о т ъ Филма е у д о в о л с т в и е !
Иелодичнитъ и звучни пъснм на Марта
•гертъ изъ живота на веселата
Виена, лудориитв на Вере
бешъ и хуморътъ
на Тимихъ
създаватъ весело
и приятно настрое
ние, к р а с и в и
изгледи
на
Ш ь он б р у н ъ и
Пратера.
Всека
сцена
е истин
ско у д о в о л с т в и е
за
з р и т е л я . . .

Варненски новини*

УтрД 2

Ен. Мутафовъ—з»п. офицер*.

Завети и задачи

0
случай патронния праздникъ на запасното офиаер«** {
дългъ, какъ потъмнява
Въ бурната епоха на наши обществения
съзнанието за изпълняването п»
те национални борби се пре- обществения дългъ и тласнато от»(
сметало, че борбата за осво. вдъхновението си предъ "Р а в ~™°"
оождението ни може да раз ната прввца, сплотено в ь свояятв.,
организация ясно и единодишно
чита на успвхъ, ако има сто дигна
гласъ за авторитетна власть,
хиляди въоржжени и обучени която да очисти гнилака въ ооще«
българи, готови при единъ ствено-политическия ни живота И
•накъ да се явятъ на бойна да обнови страната въ името на
заветната добро детель: любовь
пиния. Преждевременното на къмъ
родъ и родина, пожертвувагази подготовка Априлско въз- телность предъ гвхния олтаръ,
стание доказа необходимостьта зачитане обществения дългъ и
отъ военна организирана сила служене на нравствената правда за
нашия изстраданъ на»
която да бжде единна въ наз благотозана
честь и слава на върхов.
начението и командуването си. родъ,
ния ни вождъ и за свътлит-в бждни>,
Последвалата пъкъ, освободи ни на родината.
•••„$
Днешниятъ праздникъ Съедине*
телна война недвусмислено засвидетелствува, че само чрезъ нието, патроненъ праздникъ на ор.
запасно офицерство,
аоенно-организирана сила мо ганизираното
е една тиха безшумна манифеста.
же да се извоюва свобода.По- ция за единение въ името на вър.
не за българите това е така ховнигЬ народни идеали и за не;
Успвхигв на руското оржжие обходимость отъ безкористна служ
за по-добрата бжднина на наропо освободителна!а война и ба
да и отечество.
i;
участието въ нея на опълчен- Въ този день нека всички бъл*
скитв дружини научиха бълга гари се прониннатъ отъ важ-\
рите, че те требва да разчи- ностьта на историческия мо*
който се преживява, и
гатъ единегве' о на своята во • ментъ,
отъ необходимостьта за народ
анна организация за достига- но единство вдъхновявано отъ
^ т о на народните идеали.
любовь къмъ отечеството и не-<
самостойность и незгь\
При болките причинени говата
висимость. Не въ шума, а въ ти
на България отъ Берлин хото проникване и засяване на
народни добродетели въ
ския конгресъ, български- вчшитт
настроенията и съзнанието на
обществото, на управляющи й<
ятъ народъ съ романтично управлявани
се крие залогътъ за.
увлечение възложи свои преуспгъването
и зазцвпта на\
на военно-ор рода и родината ни,

Ш и л и бращъ вь Съветша Русея

Следвайки общата кройка нг
Италия се готви да воюва и
Бъше воеме, когато въ Съ Две години не се видехме.
ветска Русия всеки комунисть Когато се срещнахме отново. по тази причина военната уни военната униформа, роклиг*
все по-широки горе вг
ювьреше съ презрение за лю констатирахъ, че тя все ощеформа все по-често се среща ставатъ
раменете
кръста и око
бовьте, като я наричаше .,Бур- беше по-образована отъ мене. по улиците. Това не можа да ло бедрата, Въ
напротивъ, тв еж
не
окаже
своето
влияние
вър
Чувствувахъ
се
предъ
нея
ка
жоазенъ предразсъдъкъ*'.
прилепнали къмъ твлото. ПС
Духовните
връзки между то неукъ, изостаналъ назадъ. ху женската мода.
раменете често пжти се виж
Парижката
мода
все
повече
Въ
края
на
краищата
успвхъ
жената и мжжа по него време
двтъ
дори и гарнитури въ
се осмиваха, а се признаваха да се изравня съ нея, ожених звимствува много елементи отъ форма на еполети.
военните
униформи
Модата
е
ме
се,
основахме
си
семейно
само „физиологическите пот
огнище и собствено гнездо дори заплашена отъ опасностьНаскоро ще се появятъдам
реби",
наподобаващи
Времена но революционенъ Главното е мжжътъ и жената та съвсемъ да възприеме об ски тоалети,
по-раншнитФ
нпежъ, времена, на търсене да се изравнятъ въ духовно ликъ на военна униформа. твърде много
Между многобройните нови офицерски униформи от швей
нови стопански и социални отношение.
Вера Баженова разправила: модепи за предстоящата зимна царската и италианската ар
пжтища. Но, колкото повече
— Влюбихъ се въ единъ мода, виждатъ се рокли съ мия. Ще се носятъ и костюми,]
напредваше изграждането на
ударникъ. чисто войнишки украшения — подражаващи на униформата
съветския съюзъ, толкова по- младежъ. Б-вше
вечп се измениха условията Всички поверени му работи гайтвни, пагони, шнурове, яки, на гвардейските офицери. Как
нз живота, толкова по-коренно той ги свършваше отлично, но украшения върху шапките отъ то се знае, на времето Екате
се измениха и възгледите за когато се опознахме съ него пера по подобие на хусарски рина Велика е носила подо
живота, толкова по-коренно се по-отблизо, констатирахъ, че те шапки отъ военната акаде бенъ тоалетъ, който й отивалъ
отлично.
измениха и възгледитв върху не е културенъ. Не проявява мия въ Сенъ-Сиръ и пр.
ше ни най-малкото желание да
живота, брака и любовьта.
Въведена
е
на
мода
дори
и
Преживяваме дни на войн
Днасъ всрвдъ комунистичес се образова. Тогава почув- шапката на парижките поли
ствехъ,
че
не
мога
да
го
обиствено
настроение, затова HI
ките младежки организации чамъ и така завърши моята цаи. само че се работи въ два
сериозно и свободно се разис любовь.
цввта въ контрастъ, напр, -зе- модата придобива все повече)
ква върху проблемитв на лю
войнишки отенъци.
лено и синьо или кефяво.
На това възразила комсомо
бовьта, наравно съ стопански
лката Надя Богданова:
те проблеми.
— Другарке, вий искате да
Неотдавна еж били устроени
имате
за другарь въ живота
Миналата година дантелени те на дантелата ще изпъкватъ ганизираната си сила, въ
дори публични разисквания
победното си тържество
отъ тоя родъ.по инициативата сжщински герой. За него да пи- те рокли р-Ьдко се срещаха още по-силно.
шатъ
вестниците.
Вашиятъ
мо
по
приеми
и
балове.
Тази
гоучилищни потреби
Ще се носятъ и дантели, изра на което виждаше оежще
на ..Младежката .гвардия".
Оба ВдИна дантелата, напротивъ, е ботени отъ малко по-дебели |ствяването на въжделени
Взели участие, наредъ съ мъкъ билъ некултуренъ. Обаотъ
15
Септемврии
другитЬ, и неколцина стари че, отъ подобни некултурни заела едно отъ първите мъста конци.
КНИЖАРНИЦА
ята
си
за
правда
и
свобо
комунисти, още отъ времето хора лесно излизатъ лекари и между модерните тъкани _,
Едни отъ най-ефектните дан
«II
V
на рюволюцията. Твхниятъ а- инженери. Ако обикнешъ нвтели ще бждатъ изпъстрени да. Военната форма стана
Най-много ще се носи дан съ фигури, работени съ бвле достойнство, воинското до
кого, помогни му да напредне
постолъ Тулагинъ звявилъ:
тела отъ тънъкъ тюлъ, украсе ангорска вълна.
— Любовьта е проста физи въ културно отншение.
стоинство стана народна
Ако и той те обича, не на съ златни конци. Тоя родъ
ологическа
потреба. Когато
За направа на всички ти» цобродетель; и отъ всички
ул. .Царь Борнеь* 1 9 , i
младежътъ престане да обича ще се противопостави на тиядантела ще бжда малко по- нови видове дантели въ Па краища, освободени или
девойката, той требва да й ти усилия. Любовьта си оста дебела отъ паяджина й ще рижъ вече еж изнамврени цв
Пристигнаха
подъ робство, ПОПЛИНИ занай-новитть
каже: ..Драго гражданко, ом ва вечно една и сжща. Тя да придава особенъ въздушенъ ла редица съвсемъ нови кон останали
елегантна
ръзна ми. За децата нека да ва криле на човека и го вле видъ на роклята, върху Която ци, най-вече предени отъвъл заприиждаха мжже, за да мжжки горна риза вь ма*
се
слага.
че
все
по-нависоко.
се грижи държавата. Това не
на или коприна, а следъ това постяпятъ
в ъ младата газинъ ,РУЖЪв, и шлаСъ товв мнение се съглае моя работа'*.
Дантелените рокли ще изо- потапяни вь специаленъ хими българска войска.
гернитгь зимни фланела
Тия думи предизвикали буря силъ и централниятъ комитетъ билствуватъ съ набори и во чески разтворъ, който имг
военната форма енергия
отъ протести. Секретарьтъ на на комсомолците, като прик- лани. Подъ дантелата ще се придава новъ блвеъкъ. таке таПодъ
разни десени, най-новото
се
превръщаше
на
усърдие
за
лючилъ рвзписканията съ ду носи рокля съ по-тъменъ цввт щото първоначалната материя работа, пламенаятъ духъ вь ус за сезона Цени намалени.
комсомолците звявилъ.'
тика щото шарките и фигури- епва ли може ча се разпознае вояване на методъ, чрезъ който
— На любовьта требва да мите:
• 1-ю
\да се приложатъ на дгъло сила— Любовьта
облагородява
се гледа като на чувство, отъ
тгь,
умението
и
стремежа
за
хората
и
ииъ
спомага
да
стакоето зависи целия животъ на
Дружеството на запасни^
достигане свещенъ идеалъ. Така
човека. Когато некой комсо- ватъ все по-културни.
дисциплината
стана
първосте
тв
офицери съобщава на r. fv
Десеть девойки отъ гр. Бир пенно достойнство, а военното
Дирекцията на статистиката
Вера Гачева—Москва
молецъ обикне нвкоя девойка,
членовете си, че на 22 т. м.
мингамъ,
Англия
основали
не
въ
Вашингтонъ,
Съединените
изкуство вдъхновение отъ собс
требва да създаде съ нея се
ще се отпразнува Съ
щати съобщава интересното отдавна едно сдружение, въ твените сили на българския на неделя,
мейство. Насъ ни еж необхо
юзния празникъ и 50 годиш*
родъ.
което
могатъ
да
членуватъ
са
обстоятелство,
че
американки*
дими семейства, здрави семей
За възпитанието любовьта иината отъ Съединението намо изоставени отъ годеника
ства. Само тогава може да се Тия дни ще започне да из те ставатъ все по-високи.
къмъ отечеството, готовностьтаОвв. и Южна Бългврия. По то*
си
девойки.
Средната височина на аме
ш самопожертвуваме за него.
работи успешно, когато лич- пълнява службата си новата
Само следъ двумесечно съ зачитането законитгь на стра случай поканва и умолява всич>
ниять животъ е добре устро- женска полиция въ Варшава. риканката днесъ е съ около 3
ществувание, броять на членки ната и всичко което се иска отъ ки г.г. членове да приежтетву^
енъ и хармонизиранъ.
Първиятъ женски полицей см. по-голвмо, отколкото тая те надминалъ цифрата сто.
•астностьта, откровеностъта иватъ на панихидата и молебе
Комсомолката Рижавская за ски отрядъ се състои отъ 25 презъ 1900 година.
нуждата да се служи на народа на които ще се отслужи следъ''.
Членките
пжтувать
изъ
цв
Специалистите вврватъ, че
станаха най-виши добродетели. Божествената литургия въ Съ«
явила:
жени, завършили специаленъ
това увеличение на височина ла Англия и държатъ сказки. Всичко това намираше почва борн. църква ,Св. Богородица*
—Азъ искамъ да имамъ вси полицейски курсъ.
Въ твхъ тв описватъ патилата *» народното настроение и съзна
чко общо съ мжжа си. Же
7гъ ще носятъ особена уни та се дължи на усиления си и предупреждааатъ девой ние, оформено и импулсирано то Недгьля 22 т. м. въ Еван
спортъ,
съ
който
жените
въ
лая, освенъ това, да си имаме форма и ще иматъ за задача
проникваше навегъкяде, заразяваше
китв съ какви похвати си слу цгълото
гелската църква — ул. Драго?
и свое убежище, и свое огни да се борнтъ против* прости Америка се занимввать.
общество и вдъхваше вгъра
жатъ измамниците и въобще чъ тържеството на правдата за
манъ 4 П ръ Г. Сивриевъ ще
ще. Искамъ да си имаме и туцията и да предотвратяневерните мжже, които оби България и за българския народъ.
говори зараньтв въ 10 часа не
<ервизъ за чай, и салфетки, и ватъ престъпленията на мачатъ да завъртватъ главата не Редицата победоносни военни похо
тема: .Подъ знака на кръста^;
пердета. Считамъ, че това не лолптнитгь,
невъзразимо свидетелствуватъ
неопитни момичета и следъ ди
на вечерьта въ 8 ч. на тем«
е буржоазно.Другарския бракъ
за казаното.
Въ щата Охайо, Съединени' това да ги изоставятъ.
Проектира се въ едно близ
Платена набожность*.
#
е досаденъ и безцввтенъ.
Следъ
горчивитгъ
изпитания,
на
ко бждаще къмъ тая полиция тв щати билъ прокаранъ за'
които биде педхвърленъ българееш
Удврникътъ Коля Краевски да се придаде и едно отдгь- конъ, съ който се налагатъ
въ последнптгь десетилгьтия
з а о о ф и й народъ
е съгласенъ съ Рижавская, но ление тайна женска полиция, тежки глоби на всички ония
само защото бгъ побгьдно оржжието
оки веот му въ устрема за реализирането НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
влага въ любовьта още по безъ униформа, която ще има лица, които се целувагь дока ници ое
ваветенъ идеалъ, България биде
дълбокъ смисълъ. Той заявилъ, за своя специална задача да то карвтъ автомобилъ.
генция приематъ в ъ а на
оградена отъ користь и зависть,ПАРИ на улицата. И прй
че въ училище се влюбилъ въ се бори противъ търговията
Наказанието се налага безъ
.Стрела*—Варна отъ злоба и издевателства. Авсе това има хора, кощ
една своя съученичка.
огледъ на това, дали целува- озното отнасяне на американ вергъдъ нея се хвърлиха семена на
съ бгъли робини.
и плащатъ за реклами,
нето нваъ волана е предизви; ските младежи, докато управ- разложения дори братоубийства то
— Тая моя другарка ме из
рухъ на отрицания.
които
не
постигать
квло
злополука
или
не.
превари въ науката. Отпжту|ляватъ автомомобилъ, започна
Това сви отъ болка сърдцето не
си,
'
вахъ за Москва, за да мога да
ло дв става твърде опасно зв 1апаснигв офицери и съ дълбока \цельта
1
Я настигна въ познанията
пешехопиитв.
енръбь тв глед»ха, накъ се брввира |

Дантелите отново излизатъ на мода|те надежди

и

Американките ставатъ по-внеокн

I
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маловажни книжа, разхвърлени въ безпоря леансъ
133 себе си.
Въ това време Самъ се втурна въ стаята дъкъ.
Билъ Газонъ подскочи, събори стола и с»
Единфвеното нещо между техъ, заслужа завъртя на петите си, а следъ това прегърнапри него, съ късче хартия въ ржка,
на
всекжде
все
същата
гробно
земието, но
—Вижъ какво намерихъ забодено на ващо повече внимание, беше едно разписа приятеля си.
тишина.
ние на влаковете. Беше гоговъ да го захвър
една
маса!
— Свмъ, намерихъ го! Ню Орлеансъ; СъеОтъ избата се изкачиха въ единъ странили,
но окото му внезапно се спря върху нъ диненигв щати. Да си обирате крушите отъ
Младежътъ
изтръпна.
Кр-ьвьта
нахлу
въ
ли
ченъ коридоръ на горния етажъ, а отъ тамъ
въ кухнята. Още при първия погледъ Билъ цето му. Да не би да е бележка отъ" сестра колко реда, надраскани върху втория листъ. тука и утре сме на пжть!
му?
— .Напраздно си давашъ зоръ. Нищо нв
Газонъ изпусна една отчаяна ругатня.
—.Госпожиците не искатъ да бждатъ ос ма да намърищъ!"
Всичко изъ кухнята б-feuie разхвърлено. Ненвше вече никакво съмнение.* обитателигв! вободени "| — Дяаолъ да ви вземе! — изръмжа младеГ Л Л В Л 54.
на кжщата еж си прибрали багажа вср-вдъ! Каква горчива гавра! Билъ Газонъ смечка|жътъ и запрати книгата чакъ на другия край
М е ж д у контрабандистите»
най голема тревога и еж напуснали града I разяренъ бележката и я тръшна на пода.
|на стаята.
съ най-гол-Бма бързина.
Навсекжде враговегв му го изпреварваха
Въпреки гнева си, той си спомни какъ се
Сухиятъ режимъ! Забрана да се пие алкоБилъ Газонъ се хвана за главата Значи и и се надсмиваха надъ безсилието му.
стра му въ Токио си беше послужила съ дру холъ!
тоя пжть е дошелъ много късно!
— Самъ, напраздно търсимъ. Нищо н-вма го едно разписание на влакове, за да му под
Въ същность, никога не еж пили толкова мно
Явно беше, че враговегв му им отъ отлич да нвмеримъ. Нвма какъ да узнаемъ въ как скажа въ каква посока я отвеждатъ.
го въ Съециненигв щати, а най вече въ Ню-,
на шпионска мрежа. На всекжде и на ареме ва посока еж офейкали тия бандити.
Съ смътна надежда въ душата, той прибра
научаваха за стжпките му и се изплъзваха отъ — Не, не! Недей се очайва така скоро! разписанието и започна търпеливо да го пое- Орлеансъ, както презъ време на сухия ре
к
жимъ.
ржцетъ му.
Требва да претърсимъ изъ всички стаи. Не листва листъ по листъ
Съ пари може всичко да се купи. ПрестоОтъ кухнята преминаха изъ останалите е чудно да набутаме нещичко.
Нищо особено не се виждаше по страни- ришъ се на боленъ, и лЪкврьтъ ти предпис
стаи на кжщата. Все същия безпорядъкъ,
—• Търси, търси, щомъ като не ти омръзва, ците
ва алкохолъ като лекарство.
разхвърлени столове, полузатворени чекмед но големи надежди недей си прави. Не ги
-Стой! Тука като ли липсва единъ листъ.
Н-вкога си въ Америка, който искаше да
жета.
ли вижда шъ какъ се подиграватъ съ насъ? Да, именно! Върху тоя листъ е било разписа
стане
милионеръ, започваше като вестникоДокато Самъ продължаваше да тарашува Взели еж всички мерки да заличатъ дирите си. нието на влака, съ който бандитите еж отпродавачъ. Презъ време на сухия режимъ
изъ кжщи, младежътъ се тръшна отчаянъ вър
Скоро Самъ се върна. Беше открилъ въ пжтували.
опитваше щастието си съ една бутилка спиртъ.
ху една кушетка. Ввчно същиятъ мжчителенъ една отъ стаите едно писали ще, съ цели
- С а м ъ , тичай тука! Намерихъ нещо! ДириБилъ Газонъ и Самъ скитаха по улиците
въпросъ го терзаеше:
купища книжа въ него.
TD ИМЪ!
на
Ню Прлеансъ и се заглеждаха жадно въ
— Какво може да се направи при това по
Двамата приятели се втурнаха въ въпрос
За да узнае точно кое разписание е било
ложение? Какъ да се справи съ всемощнигв ната стая и Билъ Газонъ седна предъ бюро върху липсващия листъ, Билъ Газонъ нам-в- витрините на деликатесните магазини.
си и лукави противници?
то. Всички чекмеджета до едно бъха отклю ри съдържание той срещу страниците на от Джобовете имъ бвха се изпраздили съвсемъ
Започваше вече да се срамува отъ самия чени. Изтегли ги едно по едно — пълни съ къснатия листъ намери „Мексико — Ню Ор-обаче, стомасите имъ се радваха на отлично
здраве и-предявяваха права си.
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In wuin мага гини изборъ in д о м а ш н и тъкани
при цени неимоверно намалени,

Единъ апелъ за повече човЪщина

'] онтонврнб ше ! ц отпраздвувавъ я а й - г а ш я

Бедственото положение на бесарабските българи _ Енеогичнит* повъ делатастрана.Програмата за столицата е вече готова. Нареждане
^ " п а Ж й . Р° мь " ското правителство..- Апелътъ на българите
на М-вото на вятрешнит* работи за бляскаво чествуване на тоя
отъ Добруджа. - Какъ да се спасятъ бедствуващите българи от.
двоенъ праздникъ въ цЪлата страна безь изключение. Цели се
въдъ Дунава.
масовото иривличане на населението.
Вие
ще
се
смЪете
отъ
все
сърдце.
като
приежтетБукурещъ 21. (Специална при доброто желание, което
вувате
на
заседанието
на
клуба
на
безгрижието,
София
2[.
Програмата
за следното съдържание:
кореспонденция). —Съобщени
щастието и см*х . Тамъ ВашитЪ приятеля, които
/юже
да
има,
не
ще
бжде
въ
голгьмия
^строеви
парадъ
на
— 3 октомврий — Деята които проникнаха и въ
виисят-ь сиЪяъ в-ь сивото иа всекидневното ед
софийския гарнизонъ, който ньтъ на Възшествието
нообразие, гоп*мит« артисти
българския лечагь, за емигри- положение, при много постра
и
ще се състои на 3 октомврий
ранего на добруджанските и дали отъ глада, да подпомогне
Незаеисимостьта
на
Бъл
по случай Възшествието на\Н.
бесарабски българи въ Амери еднакво всички, ние миснеприежтетвенъ
В. Царя и бойния праздникъ гария е
лимъ,
че
българския
„Черка и Парагвай и др. направи
на
армията
е
вече
окончател
день
и
ще
бжде
отпразднуха извънредно тягостно и мж- венъ кръсть" би
могълъ,
но
готова.
ванъ
най-тържествено.
чително впечатление на ржко- даже тргьбва да
направи
На 2 октомврий на площа
водните среди на българщи нгъщо, за да облекчи
Тоя день еобявенъ и ка
из
да
„Александъръ Невски' ще
ната въ Румъния.
то
прюздникъ на бойната
вънредно тежкото
поло
се състои заря съ церемонии,
армия»
Днесъ стана известно че жение
на която ще приежтетвуватъ
на
бесарабскит/ъ
Предвидъ на това, че тоя
всички войскови части отъ со
този въпросъ е намЪрилъ българи.
;
*
день
не тргьбва да бжде отфийския
гарнизонъ.
отзвукъ и въ България.
Не мога да не
изразя
празднуванъ само въ ония на
Презъ
време
на
зарята
ще
Тукашниятъ бялгарски гтьл- своя възторгь отъ следния
се възпроизведе бойпа опе селени пунктове, кждето ама
който
намирамъ
номощенъ м ръ с е е отне позивъ,
гарнизони и войскови части, а
рация, а следъ нея ще се със тргьбва това да стане повеесълъ много съчувствено публикуванъ въ в. „Добру
Ажански гласъ* (год. I, бр.
тои манифестация предъ Дво мпетно, като вземе участие
^ъмъ трагедията на бъл
71):
. цгълото население, то влпзте
реца.
гарите въ Добруджа и Бе
— Ние имаме близо половъ връзка съ началнииитгь ни
На
3
октомврий
преди
обед
сарабия. По всичко изгле винъ милионъ
съплеменници
на ,Площаеа на Победите'— гарнизонитп и на войсковитгь
жда той е направилъ из отвъдь Дунава, които еж.
части и заедно съ тгьхъ изра
на Лагера ще се отслужи па- ботете програмата за бляс
поло
вестни внушения на ро- вь крайно бедствено
е. Тргьбва ли да ги
оиихнда н молебенъ, съ строе кавото отпразднуване на тоя
мънското правителството жен
оставимь на произвола на
ви парадъ, съ участието на день, съ участието на всички
ето гн е^приело с ъ най- съдбата? Не! Решително.
всички войскови части отъ родовюбиви спортни, култур
добро разположение. B-fep- не!
нещастни съпрузи, които кзбвгквлигивта на съп
гарнизона. По всека вероят- ни и др. организации,
ругитв — заседвватъ.
Следъ това въ позива се
ва се, че известниттз про
Тамъ, кждето нЬма гарни
ность, ще взематъ участие и
За гопвно нещастие, «Ъсж xeawsvH на мвстопреДобруджа,
вокатори щ е бждатъ обу- говори, че въ
зони
или войскови части,
стжгшеиието
отъ
„епвдеит*"
съпруги.
войскови части отъ нъкои близ
Пригответв се за голвмия сивхъ въ
здани, а може би и нака която таза година се радва
кметовете
отъ централните
ни една щастлива
реколта,
ки до Софня гарнизони.
зани.
общини
а
технигв
заместници
тргьбва да се организира
На лагера ще бъде пос&що
така
да
изработягъ
На всичко това далечъ не помощна акция за гладу
строенъ специаленъ аналой
разрешава въпроса. Гладътъ въ ващитгь бесарабци.
необходимата
програма,
съ
и
трибуни
съ
ложа
за
офиСтмга «есимчзъмъ, конза, попмци, наеми, плаща
Бесарабия, за които своевре
циалнитгь
лица
—
мининия,
забравете
за
два
часа
всички
тия
кошмари,
участието
на
свещеничеството
Къмъ добруджанските се
менно се дадоха подробни све ляни въ същия позивъ се
елате да се емвете.
стритп, и дипломатичес и учителството, родолюбивите
дения и в. .Варненски новини", отправя
кото тпло и пр.
Къмъ
филма
„Хензелъ
и
Гремолъ*,
цветенъ
трикъ
апелъ,
якогато
и други организации, като
създава голгъма грижа не само бесарабци дойдатъ при
Всичка
военни
аташета
тгьх,
филмъ въ 2 части.
направятъ
всички усилия да
наржководителитгь на българи било да си куюватъ
ще бядатъ поканени да
храни,
щината въ Румъния. Напосле- било да търсятъ работа"
Дневно 4 и пол, ч. праздникъ 3 и 5 часа. вечерно
привлекатъ
целото население.
участвуватъ на коне.
дъкъ съ този въпросъ се зани да бъдат* приемани
9
ч*са
съ
доглеждане.
Тържествата въ тия послед
Въ парада ще взематъ
мсъ
мава и румънската държава, братска любовь и се услужучастие
всички
родолюбиви
ните
пунктове ще почнатъ съ
За това еж били направени ва почтено и съ готовность
организации
и
по
единъ
панихида
и благодарственъ
своевременно постжпки а отъза жертва.
ница на 22 т. н. неделя Денът класъ отъ всички гимназии.
молебенъ.
народчия представители ьъ
на Съединението на Северна
Следъ парада войсковитп
румънския парламентъ г. Ив. „Тази жертва ще бхде блягослоиП- Южна България. Сборенъ части ще устроятъ мани
>&нгеловъ Той е билъ увгърень яена отъ Бога",—-се казва въ
пунктъ~9 часа зарантьта въ фестация до Двореца.
по най категориченъ начинъ, че края на този трогателенъ и милъ
канцеларията на дружеството.
Ввчерьта ще има увеселе
ру'мънената държава ще се позивъ. Ние и*ма какво да при
Поканватъ се всички ко ние въ Градената градина и въ Австрия скоро ще бхде въведена
Впгнчавка.
Въ
неделя
на
22
притече на помощь на гладу бавимъ къиъ т^зи колкото затрог
лоездачи и бегачи членове на
Виена 21. Официално се
ващитгь.
ващи, толкова и човЪшки слова. т. м. ще се венчава нашия до- Варн. Копоезд. д-во да се въ градииата при църквата
бъръ.приятель
Иванъ
Хр.
Нисъобщава,
че е започнала
Ползувамъ се отъ случая да Ние само ги препоржчваме на вни коловъ съ симпатичната г-ца явятъ съ форма и колело ут «Се. Никола*.
,
общата
регистрация
на
подхвърля една идея: тъй ка- манието на българите отъ свободна Вичка Иванъ Ст. Моркова. На ре 2 и пол. часа следъ обЪдъ
По случай тоя голЪмъ наи
щастлива
България.
Р.
всички
лица
отъ
мжжки
то румънската държава и
шите сърадвания и благопо- въ друж. клубъ отъ кждето роденъ праздникъ, М вото на
полъ, навършили 18 годиш
начело съ музика ще се отиде
_3 Презъ 1914 г. ражданията желания. .
въ колодрума. Присжтствието вдтрешнитъ работи е изпра на възрасть.
въ България еж били 45*1 на
Македоно-Одринското Опъл на всички членове и бътачи е тила бьрзо нареждане до вси
хиляда, а презъ 1934 г. еж на- ченско Дружество Варна кани.задължйтелноТ^За
Това се емгьта като под'
"нея"вилите чки областни директори, Ди
202) Колко е траялъ леде
1
намал-вли
на
30
на
хиляда.
готовка
за
въвеждането
членовете
си
да
взематъ
учасд-ь
^тка.
ниятъ периодъ въ Европа } Умиранията презъ 1890 г. еж
се щ е се
РЖИ с т р о г а см
рекцията на полицията, окона задължителната
воен
203) Въ коя държава и били 21 на хиляда, ... в презъ тие въ отпразнуввнето Съюз
л ниските управители, поли
кога за пръвъ пъть е било 1934 г. еж спаднали на 14 на ния празникъ на запасните
на
повинность.
цейските коменданти и пр. съ
офицери и дружеството Сливпремахнато смъртното на хиляда
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| Знаете ли? |

казание?
204) Въ съдебната м дицина какъ се познава дали
едно отроче е било живо- дипломатическите си отношения
родено или мъртвородено?
Лондонъ 21. „Таймсъ'
Отговори на по-рано зададе съобщава, че ако Италия
ните въпроси:
обяви война на Абисиния,
199) По-големата часть отъ Англия веднага ще скъса
червенокожите еж многажен- дипломатическите
си
ци. Многоженството е силно
отношения
съ
нея
и
ще
развито между т%хъ, дори и въ
отзове своя
посланикъ
наше време.
200) Средно взето, мжжътъ отъ Римъ.

.1 J

Англия ще скъса

прави на минута по 16 вдиш
вани?: а жената — по 18.
201) Обикновено.се мисли.
<fe Месеиътъ е едно напълно
Римъ 21. (Хавасъ) Ита
изстинало вече небесно rfeno.
лия
поема отговорности
Некои учени, обаче, не спод-feлятъ това мнение. Едно изти- те си, произтичащи отъ
ващо т%ло се свива, а нЪкои своята програма за дейс
учени еж можали да изм-врятъ твие въ Източна Африка,
известно разширение на Месе
ца. Това говори за повишение по отхвърляне ония отго
на температурата Това пое ворност ь които биха се
ледното обстоятелство може породили отъ едно разшида се обясни . единствено съ ренае на
итало-абисинспредложението* че въ масата кпя конфликтъ въ Европа.
на М«сеца се съдържатъ ра
При евентуални европейски
диоактивни елементи, които се
усложнения
Италия още отъ
разпадатъ, Проф. Форбо, отъ
кеибриджекия
университетъ сега хвърля отговорностите
поддържа хипотезата, че Ме върху евентуалната акция иа
сецътъ има едно рвдиоактив- други велики сили, по-специно ядро, което излъчва енер
алво върху Англия.
гия и топлина
топлина.

! Ш Ш И. КОУДРДЖНЕВВ:
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.Потайностите на принцъ Кврла"

въпроси—изповЪда Доминика-обаче това е невъз
можно. Може да съществува нЪкой човЪкъ, който и
да бжде той, ти си длъжна да изба ви шъ този нещастникъ, него и негра! Сетне ще требва да се
ув-Ьришъ дали една прилика не е възбудила у тебт увЪреностьта въ нещо невъзможно.
— Да го избавя! Да, имашъ право, мила май
ко, требва да го избавя.
— Те те наричатъ своя кралица, възползувай
се отъ чудния този и благоприятенъ случай да не
се състои праздненството на жертвитъ!
— Жреците еж мои врагове, т% знеятъ, че
взъ искамъ да се освободи отъ техната власть, те
прааятъ противъ мене заговори и увЪрена съмъ, че
те желаятъ и даже еж решени да ме унищожатъ!
особено този Ввтай, той е ужасенъ!
— Ти по никакъвъ начинъ не требва да оставишъ да се изгорятъ пленницигв!
-- Най напредъ требва да узная, кой е този
бъ^ъ човвкъ! Tpt6ea да се уверя!
О! Господи! какво да правя? Единъ вжтрешенъ глась ми шепне: той, сжщия твой баща е!
— Това е невъзможно, Габриело.
— Тогава тръгва да е неговия духъ, мила
майко!
— Твоите думи пораждатъ въ мене едно
безподобно неспокойствие, каза Доминика. Да
не би пъкъ наистина нещастния ти баща още да
е живъ?
— ,Не, не продължи Доминика следъ кратко
мълчане, ти си се измамила, бедно мое дете!
Баща ти не е живъ вече! Но колкото се касае до
спасението на този офнцеръ, сганалъ жертва на
кръвожадностьта на тия негри, ти си длъжна nj
вевкакъвъ начинъ да го спасишъ.
— Тогава ний сами се излагаме на загиване
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после и Карлъ ще «бжде погубенъ, каза Габриела
умислена.
— Постарай се да убедишъ мжжете и жените
и гледай дано ги накарашъ да държатъ твоята
страна, говори имъ за Бога!
— Да знаехъ поне по добре езика имъ!
Моите зле произнасяни думи, твърде мжчно се
разбиратъ отъ гвхъ, а ржкомаханията все не еж
достатъчни.
—• Направи всичко, каквото можещъ, направи
единъ отчаянъ опитъ, отхвърли влиянието на коварнигв жреци, избави се отъ техъ1 Утре ще бжде
удобния часъ за подобна решителна стжпка.
Габриела стоеше сериозна и замислена въ
палатката си, гдето владееше пълна тъмнина.
— Добре, нека бжде тъй! Утре всичко ще се
реши, каза тя съ твърдость, азъ вече съмъ се
решила, не се боя отъ нищо, не ме стрескатъ
за; лашващите ме опасности. Доста, е че съмъ
взела вече едно решение! Жреците еж мои про
тивници, отъ деня, когато имъ показахъ, че не
желая да бжда тътена затворница, сега наближава
откритата борба между мене и между техъ.
— До кога ще се тегли тоя пъленъ съ
нещастия и опасности животъ1 каза Доминика съ
ржце, издигнати къмъ небето.
— Не се отчайвай, бедна и обична майко, не
се отчайвай! отговори Габриела и протегна ржка
на майка си, когато чудна смелость се показа по
лицето й и облада целото й сжщество, нищо още
н« е изгубено! Язъ се още се над-ввамъ, че Карлъ
е живъ и че пакъ ще го видя! НадЪвамъ се сжщо,
че ще избавя и живота на пленниците и че ще по
луча да спра ужасното тържество на жертвопри
ношението? И сетне и ти ще видишъ този пленника,
който има чертите на баща ми! О! каква страшна
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Една поверителна запов!>дь на германското военно м-во до военнитъ- заводи. Отношенията между Германия и Сьветска Русия предъ скъсваие
Парижъ 21 (Хавасъ) жЕн- съобщаватъ, че въ Източ
формасионъ" предава сле на Европа се надигать.но
възстановено, вследствие постжпкнгЬ на кмета инж. Мустаковъ,
ви черни облаци;
отъ българска въ ромънская тератория при гара Оборище '
Специалнатт покана ДОМ-РИГБ ген. радевъ и ген. Атанасовъ. Въпро- дното извънредно важно
съобщение,
черпено
отъ
сътъ съ дължимите на общината 10 милиона лева. Делегация тапа
София 21. Дирекцията на печата издаде днесъ след
Въ
правителствените
положителенъ източникъ
: стопанските съсловия била изслушана благосклонно
среди се счита, че Хит- ното коиюнике:
• • « . « ' п
„
София 20. (специална коре до влизането въ сила на ново- отъ Берлинъ.
леръ
ще
иска
да
се
въз
—
На
17
т
.
и.
срещу
1
8
въ
2
2
часа
ш
биле испонденция) Презъ нъколко- изработената наредба, която
— Германското М-во на
дневното си пребиваване въ въ своите основни положения войната изпратило тия дни ползва отъ единъ въо- бвлезани о т ь нашата погранична страна при постъ М 2
ржженъ конфликт меж отъ 1/17 пограничвнъ подучастъиъ (гара Оборище) две
столицата, кметъть на Варна, ще се разллчава отъ устано
г. инж Янко Мустаковъ на вения до сега редъ само по до всички германски военни ду Италия и Абисиния
лица мжжъ и жена по народность руси при о ж г ъ да
прави нЪколко официални ай това, че пжтническитв билети фабрики поверително онрлжио и ще окупира Мамелъ.
;
ще
бждатъ,
именни.
зити.
съ което иска въ срокъ втъ Отъ дурга страна, между минатъ нелегално отъ наша въ ромънска територии
Следъ неколкократните предупреждения и при
Кметъть бе приетъ и отъ Отъ едно посещение, което 8 дни да сьобщятъ на М-тоСъветска
и Литва
Министра на ВРНЗ. отъ когото кметътъ направи на Министра отъ накъвъ брой работници съществуваРусия
отказа
имъ да спратъ, часовоя на поста е стрелялъ
воененъ съюзъ.
се осведоми за новата адми на финанситъ, придруженъ отъ
и
убилъ
жената, а ранилъ мжжа.
нистративна реформа. Минис- трима представители на вар биха имали нужда въ случай По тази причина, ако Гер
мания
нападне
Литва,
Съ
Дадено
е нареждане на сждебнйтЬ"власти да
трътъ^ прие и. специално при ненските > стопански съсловия, че избухне война.
ветскаРусия
веднага
ще
се
уясни
окончателно
въпроса
започиатъ-разследване на случката.стигналата отъ Варна делега
Знае се вече положи
ция на. стопанските съсловия, за дължимата отъ министер телно, че между Герма мобилизира и ще нападие
Германия.
която му предяви известни же ството на железниците сума
лания на, варненци въ свръзка отъ 10.000.000 лева на Варнен ния и Полша има пости
ако настжпи въ Абисиния. Струпани камиони я английски коло
Отношенията
между
гната спогодби относно
сь предложението на рефор ската община.
ниални войски.
Германия
и Съветска
мата. Министъоъ ген. Р. Мта- Министрътъ на финансите Литва.
насовъ се отнесе много съчув е далъ категорични увзрения
йъ Източна Прусия се Русия п р е з ъ последните) Римъ 21. На тукашнитгь отъ Англия;}
ствено къмъ болките на Варна. на г. кмета и придружаващит-fe
Въ Джибути се гово
н я к о л к о д н и д о т а м ъ вестници предаватъ отъ
При срещит-Ь, които кметътъ го лица, че е съгласенъ да се правятъ усилени военни е ж се влошили, щ о т о Джибути следното извън ри за предстояща, оку
редно важно съобщение:
има съ министрите ген. Р. Ята- предвиди въ новия бюджетъ, приготовления.
с е очаква с к ъ с в а н е т о
на министерството на желЪзПрага
21.
Вестниците,
насовъ и ген;
Т.
Радевъ,
той
;
—Въ пристанището на Аден пация на областьта Хати' покани1 на,, предстоящето ницигв въпросната сума отъ' близки до чехословашкия н а
дипломатическите) (южния край на Арабския по раръ отъ страна на ан
тържествено откриване на теа 10 милиона лева. За цельта ще м-ръ на външните работи отношения п о м е ж д у им.
луостровъ) еж струпани огром глийски колониални вой
тралния сезонъ на Варненския бждатъ направени и съответ
ни количества различни воен ски, при започване на
народенъ театъръ. Министрите нигв постжпки предъ министра
еж се отнесли много благо на Железницитъ.
ни материали, за да бждатъ яоеннитп действия.
склонно къмъ отправената имъ
Допълнително можахме да
Въ Гарабида е ж вече
пренесени въ случая на нуж
Законопроекта за градоустройство™ на София се разисква
покана.
узнаемъ, че въ новия бюджетъ
концентрирани
големи
да
въ
Зеила,
Жижига
и
пр.
София 21. Тази сут- Мин. съветъ. Законопроек
Следъ изненадващото съоб на Главната Дирекция на БДЖ
количества
английски
председателя та ще бжде г приетъ въ Въ Зеила еж струпани
една сума ринь м-ръ
щение за отмъняваване пъту е предв1дена
ването съ намаление по БДЖ отъ 2.000.000 лв. за постройка Тошевъ б/ъ въ външното окончателна
форма\ въ повече отъ 300 камиона, колониални войски, го
до Варна, на кмета г. инж. та на новъ, подвиженъ и же- м-во. Въ 11 часа той прие вторникъ или ергъда. •'..
дадени на Абисиния въ тови за 1 походъ съ ка
Янко Мустаковъ се неложи да л-взенъ мостъ върху канала. мръ Иотовъ,
М-ръ Иотовъ следъ това по по-голгьмата си часть миони.
направи енергични постжпки Мостътъ ще запълни една го
На
излизане
м-ръ
Ио
сети
м-ръ Рашко Атановъ.
лвма
нужда.
предъ Главната дирекция на
товъ
каза,
че
дошълъ
да
БДЖ
за отмвнението не
М-ра
на
Войната генер. Цаневъ
При всички свои посещения
въпросното нареждане
кметътъ г. инж. Янко Муста- покани м-ръ председателя въ 12 часа посети м-ръ пред на малката княгиня Мария \ Луиза
Отъ 17 т. м. Главната дирек 4 к о в ъ е благодарилъ на г. г. за едно пжтуване. Мръ седателя Тошевъ. Тия срещи 6Ъ чествумнъ днесъ въ Еввси- ди се премахнатъ nenaTHHUHTt щ
ноградъ
държавнит* учреждения •-,
ция се е съгласила и съ спе министрите отъ името на вар председателя отказалъ .по еж се наложили поради обсто
циална телеграма отмвня свое ненци за хубавия имъ жестъ неже билънеразположенъ, ятелството, че 2-3, дни нъма да - Днесъ,- по случай Те
София 21. Снощи въ са
то предишно нареждане, като съ гласуването отъ Министер
зоименния день на мал лона на Занаятчийската
М-ръ
Иотовъ
каза
че
не
ииа
министерски
съветъ,
и
за
се запазва съществуващото ския съветъ на специалния заката княгиня Мария банкаг. се-kсъстоя конфе
положение за пжтувана съ 50 емъ отъ кржгло 37 милиона говия законопроектъ за да могатъ м-рите да разгле
на стр намаление до Варна. лева за довършването на Вар градоустройството на Со дан» известни въпроси въ Дуиза, съ дворцовия па- ренция { на софийскиттщ*
П.Г. фия е билъ въ общи чер м вата си по ; дадеий инструк- раклисъ въ Евксиноград^ чатари%
Това намаление ще важи ненския водопроводъ.
г
бгь отслужена благодар* Конференцията Изработи ед
ти разисквани снощи въ ци на мръ председателя.
ствена служба*
но излнжение, съ което се -щ
ка
бждатъ закрити печат|«
Службота се извърши цитеда при
държапнитЬ/,учреж
По случай 1 година отъ смъртьта на милия ни и незаоть свещеникъ Стефанъ дения, печатарит-в
Д%дс. Найденъ попъ Никода се прр»
<?Р*8Нм-ь съпругь, баща, дъдо и сродникъ
ловъ старецъ на 99 Г« бивщъ п о п р е д л о ж е н и я т а н а п\ Юрдановъ, отъ цър наятъ като, занаятчии, да ^ | |
Женева. • . . , . • квата г. Се; Петка.
учитель. е подарилъ една, ли
премахне общинския накогь
вада отъ 7 - 8 декара на fpoРимъ 21; Всички среди проотъ 4 на сто, тъй ката е еднб
На
служба
приежтеву
бившъ утель и касиеръ на Б. 3 Б. Провадия
янг'д0то нередно основно учи дължаватъ да сиътатъ зз ваха Цфлото Царско се тежко бреме за съсловието^и
ще се отслужи панихида въ неделя, на 22 того, въ 1Q Часа лите за детено игрище.
се отмени наредбата . не
; извънредно невероятно единъ
мейство, а също така да
сутриньтв въ църквата \.Св. Благовещение" въ гр. Провадия.
Благоустройството, съ което
Хвала на стерия учитель, у благоприятенъ отговоръ на
и гоститгь му — Вюр- задължави всички печатари да
Поканватъ се роднини, приятели и познати да приежт- когото любовьта къмъ децата
ствуватъ.
Отъ опечаленитгь не е угаснала и е намерила Италия по предложенията на тембарската херцогичя назначавагъ технически надзи*
петчленния номитетъ.
^ •*
текъвъ хубавъ изразъ!
Надежда, херцогътъ и ратели-
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Италия ще срещне английски войски
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Трогателна жестъ на 90 г. старецъ

Петко Р. Минковъ

децата имъ.
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„Потойностите на принцъ Корло,

«Или се пробужда въ мене! И*ти ще се^смаешъ и
ти ще се зачудишъ, като видишъ образа на баща
ии и ти неволно ще извикащъ: той е!
•—'Какво'ли" ще стане съ насъ? — какво ли
ще донесе утрешния день, Габриело?
— Легни « г и спи, остави ме сама" азъ д*
бждв будна и да размишлявамъ!
Това впечатление беше твърде силно, мила
майко, никога нЪма да го забравя! спи спокойна,
утре ще се реши всичко, Но пакъ ти казвамъ, че
той е баща миГ Не мога да говоря иначе, не мо
та да отстраня тая мисъпь, той е възкръсналъ отъ
мъртвите!
— Богь да ни бжде помощникъ, и на мене,»
на тебе,' мило дете, каза болничвввта Доминика,
като се молеше съ развълнуванъ гласъ и сетне
си легне. Каквото и да донесе утрешния день, било
радость, било горесть, требва всичко да посрещнемъ съ смелость.
IX.

П р и н ц ъ Карлъ»
Преди всичко, нека се върнемъ при Карлъ,
чойто лежеше въ граничещата съ блатистите до
лини горска пропасть.
БЪха се изминали много часове, безъ да
може примрелия да се помръдне
Може да се каже, че б-Ьше чудно» гдето до
него не се б-fexa примъкнали змии, или други
некои зверове отъ близката гора.
Само нЪколко голЪми и любопитни маймуни
беха се доближили до примрелия, когато надвечерь минаваха презъ пропастьта.
Най-напредъ маймуните почувствуваха известенъ «трахъ отъ него, но постепенно, т* станаха
по-смели и започнаха да го побутватъ, даже и да
дърпатъ цветната униформа на Карла.
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Тя беше като замаяна, като опоена!
Когато вл-взе въ палатката, тя отиде при майка
м и й хвана ржквта.
Дишането й беше ускорено, а лицето й прибл-Ьдн-Ьло.
Доминика стана бърже и привлече Габриела
до себе си.
— Какво се е случило? извика тя, какво- ии
се приготовлява? Не скривай нищо! Азъ съмъ
достатъчно; силна, зг да посрещна съ мжжество
вс-feKo страдание.
— Видехъ баща си! каза най-после Габриела
съ слабъ гласъ.
Сега и Доминика изгледа уплашено Габриела,
която се б-вше съвсемъ изм-Ьнила.
— Какво ти направиха тв Габриело? извика
тя. Какво говоришъ бедно мое дете?
— Не мисли, че съмъ си изгубила ума. отго
вори Габриела, като скочи на крака. Тукъ въ
лагера бидоха доведени двама ; пленници,, едина
белъ, а другия черенъ; б*лия е баща ми! той е
сжщия!
Не е възможно да сжществува
лика!

НА 23 Т. М . щ е и з л е з е
третия брой от-ь . Л и т е 
ратурно о п и о а н и е з а ж е 
ната" о оледното съдър
ж а н и е : . М а р а Белчева*—
статия отъ Я н а Арнау
дова; . С а м о т н и
ц а * — ста
тия отъ Руои с Лазаровъ;
„Семвйотвото к а т о в ъ з питателенъ ф а к т о р ъ " —
отатия отъ М. П о п о в а ;
П а л а в к та; С п о м е н ъ —
отихъ, Л ю б о м и р Д у к о в ъ ;
С к и т н и к ъ т ъ оъ Оълит%>
маргарити; Д ъ щ е р я т а на
чифликчията, Тодорова,
Димитрова; Страница з а
м л а д е ж ь т а ; РОлята ; :на
м л а д е ж ь т а , и з ъ народ
ната п о е з и я ; С б ъ д н а т о т о
желание. Има и специ
ална и з в ъ н р е д н о инте
р е с н а с т р а н и ц а з а ко
з м е т и к а , мода и дома
кинство.

"тжмпшт шивг

13 цьльшцпя,

з а к о н г р е с а н а правници
тъ п р и о т и г н а л а въ
Бълградъ
I.

Бгьлградъ 21. Рано та*
зи сутринь пристигна бъл*
гарската делегация за кон*
греса на нравницитгъ' отъ
славянскитгь страри.
Делегацията начело съ м-ра
на правоежднето Карагьбзовъ
6t посрещната i отъ представвтель на Югославия и-р&^Щ
правоежднето, българския nojp
номощенъ м-ръ Казасовъ и др.
Мръ КарагьозовъI ще,бя£
де приетъ днесъ оть югослав
ския мръ председателъ Сто
ядиновичъ.а ген. Сливн№
отъ югославянския мръ «е
Войната.
-.v

Последни дни
на монументалният^ М
филмъ

подобна п

ри

— Баща ти ли? покойния ти баща ли? каза
Доминика.
— И ти ще го видишъ! Решено е утре да го
изгорятъ наедно съ пленника Мандингонъ.
— Това е невъзможно, Габриело! Какъ е въз
можно баща ти да е живъ? Какъеималъ възможность да дойде до тука?
— Той е баща ми1 кълна се въ душата fit*
майко, той е сжщия.
— Какви мисли пробуждашъ въ мене какви

НА КРЪСТА
«бота и недЪля
въ театъръ
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