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АГЕНЦИЯ „Стрела" иусаша,
записва предварително за IV-тнз
Мъ т Държавната лотария^
Побързайте, за да не останете

Пвииж* 13. Френскиятъ пв«
обширно се занимава съ
резултатите отъ срещата въ
Букуреш> не тримата Държав 7Л!^Л£!1^ голвмата идея аа миръ между народиха, миръ ма частни отношения между кланянето въ дшаниитъ до земята
ни Глави отъ Малкото съгла : иародктв, на справвдпивость и на взаимно зачитане, ммр който да намали горчеви.нит«
Цариградъ 13. Съобщавать
_ ,
отъ войната, да премахне различията между народите
шение» вг главно съ оная часть
отъ
Анкара, че правителството
София 14. М-рътъ на война. своя стръменъ пжть къмъ свое' престанаха да гърмятъ топо- е издало
отъ разискванията, които за«
едно нареждане, сь
та ген. Луковъ на вчерашния то историческо развитие- Миръ вите, за съжаление още раз- което се забранява
rtrarb България и Унгария.
въ интере
банкетъ
въ
честь
на
англий
,< Пертинаксъ въ пЕко де Паделятъ нвродите.
на
честни
отношения
между
са
на
хигиената,
правовърнира', следъ като изброява мно ските бойци произнесе речь, народитв и на взаимно уввже»
Д» манифестираме дружно тЪ при извършване на etpгобройните политически въп • въ която, мешду другото, каза: ние, миръ чрезъ господство на своята войнишка привързаност скитв си обязаноеги въ джа
роси, разисквани въ Букурещъ, —Ний можемъ да бждемъ справецливостьта -* тоаа с ж къмъ двкото на нашитв Вла« миите да се клвнятъ до земя
пионери на голгьмата идея,
казва:
лозунгите, способни да изтри» детели, които ни водятъ къмъ та (намвскълма).
щ~ Възстановяването наХаб която ни носите, за насажда. ятъ сълзите на м а й к и т е , миръ, чрезъ честно и братско
За напредъ в> всички джа
сбургската династия въ Вие не миръ между народитгь.по които и сега не знаятъ гро разбирагевство между нашите мии ще има поставени пейки,
на или Будапеща, както и де редствомъ открититп и пргь бовете на своите скжпи и два народа!
високи поне 30 сантиметра,
ки усилия на бсйщтгь.
нонсирането на военнитгъ кла
така щото при кланянето прагероични
синове,
да
намали
Тоя миръ който се сгрвва
Пия наздравица за здраве вовърнитв не ще опиратъ че
узи на Трианонския доюворъ
отъ страна на Унгария ще подъ чиститЪ пориви на вой горчевинигв отъ войната, ко то на Нггово Величество краль лото си въ земята, а въ тая
предизвика една незабавна во нишкото сърдце, най-вече до ито още не сме забравили и Ецуардъ VIII и за преуспЪьо пейка.
пада на нашия малъкъ и младъ да премахне различията, които нето на благородния англий
енна намгъса,
НВРОГГЬ.
който УПОРИТО слепвп пяапесеть години-* спеаъ като ски народъ
. Противно на унгарското въРадио Варна всъки понеоржжение, едностранчивото, от
двлникъ отъ 5 до 6 30' часа
хвърляне на Ньойския догоследъ обедъ ще прислушва на
воръ отъ страна на България Направеното изложение. Какво казва Ив. Векиловъ за цельта на
микрофона всички лице, желанамаляватъ.
Подновена
е
работата
ще предизвика само една про
ауденцаята
ющи
да участвуватъ въ прог
въ много фабрики. ГолЪмит* социа
ста (?) мобилизация.
рамата
по предаванията. Же
София
14.
Вчера
въ
5
часа
звнаятчиигБ въ разните дър
листически реформи се
Г-нъ Мусе, който е бившъ
лателно е да се явятъ повече
проучван, оше.
директоръ на белградската следъ обвдъ една делегация жавни и полудържаани инсти
такива лица, които изпълняАгенция Леела, цитира думитв отъ централния комитетъ на тути, както и за резултата, ко.
Парижъ 13. За днесъ се ввтъ народни ntcHH.
1-3
Българския
занаятчийски
съ
йто
е
оказало
това
сътрудни
на тримата Държавни Глави и
предвиждаше едно заседаниеГ
твърди, че Малкото съглаше юз*, начело съ председател* чество на занаятчийството на кабинета, обаче то 6% 0Г Българското д-во .Червенъ
ние било създадено първона на съюза Изенъ Векиловъ, бе въ тия институти.
ложено за презъ идната сед кръсгъ", Варн. клонъ изказва
чално съ цепь да се противо приета отъ Н. В. Царя
Негово Величество е оста- мица, тъй като големитв за* свояа благодарность на наЗапитанъ относно цельта на
постави на унгарския и бъл
вилъ
въ делегацията впечат конопроекти, които еж на дне- следницитъ на покойната Ва
гарския ревизионизъмъ. Въ тая ауденция, Из. Векилсвъ
Ив. Стойкова, за пода
лението, че добре Му еж из венъ редъ. още се проучватъ. силка
последствие неговата задача заяви:
рените на двото 500 лв. вме
Касае
се
за
преустройството
— Негово Величество изслу вестни нуждите на нашето на Френската народна банка, сто панихида по случай 3 го
се разширила. Днесъ, заедно
сь великите сили, Малкото съ ша съ особено внимание из занаятчийство и че е доволенъ, за създаването на единъ ин- дини отъ смъртьта й.
глашение, е пазител*-нв евро ложението, -което нашата де загдето сжщотол^наядчийство «итутъ на житата и, ней глцв
легация му направи и се заин откровено му е Направило из но, за етатнзирането не оржпейското статукво.
Сень Брисъ въ яЖурналъ* тересува къмъ участието на ложение. (Зора).
жейната индустрия въ Фран намаляватъ Всички работници
огъ металната индустрия вече
шише:
ция.
—Отдавна резултатътъ на
М-рътъ на финансигв Вен- подновиха работа. Подновена
ваздравяването щгьше да бяг
санъ Ориолъ заяви, че идния е работата и аъ 14 други фа
де постигнатъ, ако не липсваАнглийското правителство не е противъ премахването на четвъртъкъ ще направи об брики.
ха недоразуменията между санщиитп>, Голгьмиятъ интересъ къмъ утрешното заседа ширно изложение по финан
Днесъ бвха опразднени и
Малкото съглашение, Полша
ние на английската камара
совото положение на страната, заводите на Ситроенъ и Рено,
•щ Италия, 7амъ е причината
„Дейли „телерафъ" и други Що се отнася до стачното кждето работниците до сега
ма разплащането на военнитгъ Лондонъ 13. Английското
движение стачкитв все повечеапродължавахв дв упорствуватъ.
клаузи на Трианонския и Ньой-обществено мнение следи бу некои вестници емвтатъ, че
дно развитието на въпроса за целото английско правителство
Шия договори.
на санкциите и за щвло да бжде за премахване
Сжщо така требва да се по премахване
преустройството
на ОН.
то на санкциитв и за преус
мисли и за отраженията, които
Интересътъ
къмъ
предстояна ОН, съ изклю въ Паяестина, доживотенъ затворъ и конфискуване на имуществата.
ревизията на режима на про ЩИГБ заседания на съвета и тройството
чение, може би, само на лордъ Англия твърдо решена да не капитулира предъ арабското движение.
ливите ще окаже по въпроса на събраниетоЗна ОН е големъ. Идънъ.
Нови атентати.
Поради това, смета се,
ла даване достжпъ (излазъ) на
Характерно
е,
че
м-рътъ
ка
вънче
положението
на
л
о
р
д
ъ
ЦЕруевдимъ
13,
Терористите
те и недвижими имоти ще се
България на Бвло Море.
шнитЪ
работи
лордъ
Идънъ
упо
Идънъ
е
много
разклатено,
отъ
сега
нататъкъ
ще
бждатъ
прилага въ случай на терори„Бюлетенъ котидиенъ" пред
мълчи и не се извайва по вследствие на упоритото му наказвани съ смърть и дожи етически деяния, както и при
ставя букурещката среща ка рито
нито единь отъ тия въпроси. Съ държание противъ премахва вотенъ затворъ.
отказъ да се услужи на вла
то една манифестация на ав- интересъ
заседанието на нето на санкциитв и противъ
Единъ указъ на английския стите при разкриване на.ВИ
тономность на Малкото съгла камарата севъочаква
понедЪлникъ, когато преустройството на ОН (Зооя) върховенъ комисаръ предвиж НОВНИЦИТЕ.
шение cnptMO великите сили. се очаква лордъ
Идънъ да вземе
Ротари каубъ -— Варна е да, че тия наказания ще бж
Тия строги мврки, взети въ
думата и да се изясни по въпроса вземалъ решение да отпразд- датъ налагани на всички бун
за санкциите и за преустройството нува своя Чйртъръ — празд товници, които биха стреляли края на седмата седмица отъ
започваното на безредиците,
ще трЪбва да понесе жертви въ на ОН.
ника по' официалното освеща срещу британски войници или показватъ, че английските вла
полз! на работннчеството
М-ръ председательтъ Болду- ване на клуба, което ще стане полицаи, които биха хвърляли
Ятина 13. Приемайки пред инъ е заявилъ предъ АНГЛИЙ не 5 и 6 септемврий тази го бомби съ цель да причинятъ сти еж двърдо решени да не
ставителите на търговско ин СКИТЕ вестници, че той нвма дина- Очакватъ се гости отъ смърть, нараняване или мате капитулиратъ предъ бунтовни
дустриалните камари въ стра нищо противъ мнението, изка всички краища на Европа. риални щети. Сжщитв нека- ческото движение на арабско
ната! м-ръ председательтъ ген. зано отъ м-ра на финансигв Споредъ положителни сведе зания ще се прилагатъ и за то население.
Метаксасъ заяви:
Нгвилъ Чеймбълейнъ за пре ния, ако се даде намаление всички опити дв се нарушатъ
Презъ изтеклата нощь еж
— Нуждно е заможнитв бу махване на санкциите, но че по желвзницитв, само отъ или повредятъ. обществените били отбелвзани голвмъ брой
ржоазни кржгове да понесътъ английското правителство още Югославия ще дойдатъ по съобщения отъесЬкакъвъ видъ- нови атентат въ разни части
известни жертви въ полза на не е решавало по тоя въпросъ. вече отъ 500 ротвриянци
Конфискуввне на движими- на странатв.
работническото съсловие и изобщо на нуждающитв се.
5«*а(*(Вввви»аавововйо»воо!
Ген. Метаксасъ сжщо така
Тайнствена смърть витае м е ж д у мрачните, пирамиди и
У^Съабщавамъ ни поч. сит
подчерта, че парламентарниклиенти, че
щ
всре>д-ь
с
ъ
к
р
о
в
и
щ
а
т
а
на
фараоновите.
гробници)
ятъ режимъ най-добре се при
S
П
Р
Е
М
гЗ
С
Т
И
X
Ъ
S
гажда къмъ живота на стра
ХУДОЖЕСТВЕНОТО
(В
ШШ
ната.
4erh
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Ш К Ш ВЪ ФРАНЦИЯ

Лордъ Идънъ ще бжде жертвуванъ

Въвежда се смъртно наказание

И

„ЕТЮДЪ" , II
Ф!

Инспекцията на труда на
ново прави последно преду
преждение на чиновницигв при
Цветните банки, предприятия и
ЧР-, както и на работодателите,
които еж длъжни да преброят
виновниците си, тъй като край
ния срркъ е 15 юний т. г. (покадвлникь) включително. На
«еподвлигв лични карти чи
новници ще се прилагатъ сан«дни, като отстранение отъ
Работя и ар.. • на работодаштт% m t « t съставят» актове.

п а з и покоя на египетските, о а м о д р ъ ж ц и
_ _ . nils'!
знаменитиятъ китайски детективъ, изследва хаоса отъ миЧ А Р Л И Ч А Н D стерии и загадъчни убийства и разкрива страшната тайна
въ 3,000 години стария фараоновъ гробъ.
Филмь, който сь своето увлекателно
съоьржанае живописна външна
снимка, евгьткавична динамика и богато
разнообразие
доставя трепетъ, напрежение и удоволствие!

h ШВВНИ роди: ЧЙРЛН П , ПАТЪ ПДТЕРСОНЪ (ма Шарлъ Боане) н РНТД КДНЗИВО

От-ь УТРЕ понеделник!» премиера!

въ к и н о „ Р А Н Н О В Т з "

Ш

К. А. Терзистоевъ
Терзистоевъ

§1

^вмалко по
въ бив-gl
по долу,
долу. въ
ршия клубъ на национал •
5ните легиони, ул. „б й§
•Септемврий" № 23, срещу »| 1
©фурната Цариградъ 1 0©

agMgggiagiigaaMtiatgL

За ,ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
НА БЪЛГАРИЯ" р е и ш се
прмематъ въ адммметрацята
на .Варневскм новинм". 1-10
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«Варненски новини'

Стр, 2
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За нашия курортъ

Измамени селяни, лакоми за бързо
Творческите усилия на о бпрекарвотъ

в ъ игри и занима
Забогатяване.
щинската управа се изразяватъ ния.
Удобенъ, хигиениченъ, обПлЪвенъ
13 Днесъ органите на
въ едно усилено темпо въ о б - ширенъ плажъ з а всички ва
тукашната
полиция
ycnfcxa да з«[РЕСТОРАНТЪ-ПИВНИЦА
ластьта на строежите, засти рненски деце. съ човеси и вода
ловятъ
липата
Георги
Игнатовь,
лане на улици, преустройство за пиене е належаща нужца
на баните, създаване на пар за Варна за варненските ма Христо Поповъ и,КойчоЛаловъ, отъ
кове и игрища, в ъ о б щ е стре лки граждани, които свършват ПлЪвеиъ и Христо Гърковъ, отъ с.
мена», който цели издигането учебната година с ъ изтощенъ Бътлешъ, шгЬвенско, конто по единъ
но Варна, като първостепе- организъмъ, който трЪоаа д а остроуненъ начннъ усггЬли да изнуна Бул. . С л и в н и ц а ' № 11 близо д о Морската градина
дятъ за лесно забогатяване селяни
ненъ курортъ.
закрепне презъ лЪтото.
Комфортно о б з а в е д е н ъ с ъ европейска и ориентад.
отъ съсед нит t села.
Тази дейность на варнен
2) Варна има нужда и о т ъ
ска кухня, р а з н о о б р а з н и закуски на скара и сту
Заловените еж признали, че
ската общинска управа, наредъ голяма и удобна планинска
дени, пра чистота образцова — употребяващ^
с ь оная зв културно повдигане лЪтовищна сграда зв ония де успели д о задигнатъ отъ жер
(е само доброкачествени
продукти и
твите
си
"облигации
о
т
ъ
дър
на града ни, заслужава п о  ца, които иматъ нужда о т ъ
натурални
напитки.
жавните
заеми
з а около
хвала. Всеки новъ день ни планински въздухъ.
съ йени обикновени
носи по нЪщо ново п о отно
За културна
обществе- 200,000 лева, срещу о б е щ а н и е
шение разхубавяването на гра ность можемъ да говорим* въ дв двдатъ фалшиви български
да ни.
истинския сиисъль на дума банкноти, фабрикувани въ Б е р
изпълнимъ линъ, с ъ едно намаление о т ъ
Къмъ числото на нашите та, когато всички
шкири, покривки за маса
50 на сто спр-вмо номиналната
общински деятели— по повди дълга си къмъ децата.
и още много други
Предпочитайте пред.
Русо въ своя яЕмилъ" ни ка стойность на банкнотите.
гане на нашия курортъ, заслу
Получаванит-Ь облигации ве
лагкиитЬ ви отъ
г и т е на които всеки д о б ъ р ъ зва:
магааинъ
днага
били
продавани
на
н
е
—Детето ученинъ ще бжде
варненски грежданинъ требва
кои
сарафи
въ
ПлЪвенъ
и
су
за борба въ
правилно д а прецени— твърде добре подготвено
„КАРЛОВО"
Въ: 200, 220 и 250
уместно е д а се спомне името живота, само когато съ соб мата била подЪлявана между
с-щу църквата Се. Школа
см. шир. и голгьмъ
защото никога нгъма да
придобива четирмото мошеници.
на г. Япексиевъ — директоръ ственитгъ си сили
изборъ отъ ДОМАбмдете излъгани въ ка
на морските бани. Дейностьта това, което му енуждно, са
ШНИ ТЪКАНИ.
чеството а цената. Посе
Като: платна, пивъпроситп
на този илвдъ, даровитъ. идей мо да разрешава
тете ни за да се увгьрите
н о и практически запознатъ с ъ — да не учи науката, а да я
Вгърни на тази ста.
курортното дЪло служитель — открива'.
усилия
е цененъ приносъ ' зв общия ра истина, съ общи
по Радио-Варна
да подкрепимъ
все
възходъ на нвшиятъ курортъ. тргьбва
Никой
не може д а отрече,
Но има единъ скръбенъ факт странния развой на децата.
ч
е
програмата
н а Радиоединъ въпросъ. който отъ редъ
Дано бждемъ чути!
И още по-горчивата п р и е ж д а , издадена яа нааижаим;
К р а ж б а отъ народното здраве,
"'
години чака своето пълно раз
И.
Дермишковъ. Варна е изпъстрена и с ъ своя
та художественость прави честь
решение—въпросът зо гол-Ьмъ,
Видинъ 12 Завчера ви- вижда, че всичкия получер
на уредника на програмата.
хигиениченъ и д о б р е обзааединскиятъ
областенъ
сядь хининъ е действително paj,|;
Отъ
всички
радиостанции,
Огь кжде идвашъ съ тази
денъ пложъ за хилядите вар
печална д е н ъ .
• • • •з
които слушаме, Варна дава се, занима сь една
Лохчячка, бе приятелю?
ненски деце и бедни варненски
и
горчива
афера
отъ
на
нвй
много
и
най
разнообразна
О
б
р
а
з
у
в
а
с
е
дисциплинар!
отъ
баня
граждани, нуждвющи с е отъ
шето село. Печална
е, за д е л о , учительт представилъ с |
народна музика.
плажъ и морелЪчение.
Радио-слушателите еж осо щото се изнесе една безчо- съка и билъ опрввданъ и gf
||
ВсЬчески с е стремимъ да
бено изненадани о т ъ трите впзчна спекула съ народното рнатъ на служба.
а бе тя била чудесна баня!
защот)
угодимъ на чужденците, но не По случай откриването на морскитЪ
вокални концерти, които даде здраве, а горчива,
Д е л о т о въ еждв, обаче, 1
бани, бай ПЕТКО, намалилъ ценитЪ,
защо се прекратило. Разкрито ' djj
бива д а пренебрегваме децата
г ж а Цветанка Илиева д о сега. се отнася за хиканъ,
за да даде възможности и най бе
— утрешните варненски граж
учитель. че учительтъ н е само е взе
Тя изпълнява изключително то героя пъ е единъ
дните да направягь по една
дани. Д о преди тая година,
народни песни и тз такива, Харалампи Д Попов, младъ хининъ, н о и списъка фал
топла баня
едничкото у д о б н о место з а
които еж запазени между нв и енергичен
щ
ъ, разви ф и ц и р а л ъ
Цени: дневно за жени и мжже
варненските
детски морски
5 л в . — вечерь и
шите д е д и и п о селата отъ го"лма дейность
отъ на Присждата б е строга, |
враздникъ — 6 л в .
колонии звдъ северните бани
Балкана и Дели Ормана.
значаването му въ село. Нгь справедлива: оежденъ 6 t |
1-ва класа — 10 п в .
се огради съ бетонъ, изгониха
Вь втория си воколенъ кон маше область, кждето да 6 години строгътъмниченъ!!
съ телякъ и масажжтъ —15 л в .
се варненските деца къмъ въл
цертъ — с р е д а 1 0 т м. тяне бгь пласиралъ салитгь си т в о р ъ . '
'. • Ц
Банята е до училище Арабаднолома п р и нехигиениченъ
жиевъ. Работи съ известния маизпълни петь хайдушки песни; ' Въпреки младостьта му, о
Хининътъ си е хининъ и |
сажиегь телякъ Маринъ Славовъ.
плажъ, а това место се запа
,Вила се е irppa', „Мвнушъ баче, когато въ службата се горчи — макаръ и да е дой
Съ почитание:
зи кото периметъръ-разшире
войвода", .Страхилъ войвода", предполага голгьма безкорист- сьпъ блягиняI
1-958-5
П.
К.
Цачевъ
ние на баните, б е з ъ д а бжде
_ . В ъ л к о байрактаръ* и «Бог ность, въ селото започна да
то използвано. Отъ гимнасти
Иданъ войводо".
се шушука, за не до тамъ до
ческите уреди, Постатвени на
Тия песни ни пренесоха въ бри работи. По едно време,
това место, се ползватъ само
недалечното наше минало, ко той бгь назначенъ и за хинидесетина момчетии гратисчии
гато с е подготвяше великата неръ въ село, тъй като, покрай
и съвсемъ мелко урортисти
борба на народа ни за сваля другитгь нещастия, селото ни
„КЕТИ* ;
когато сжщото може д а с е из
нето на турското иго.
36 — 40 и 45 лева
бгь нападнато и отъ малари
продава
чорапи съ б&геги
ползва презъ юлий отлично
и dp. манифактурни и гаСнощи r-жа Илиева изпълни ята, И тукъ той показва по
3
5
л
в
,
и ви подновим'
отъ всички варненски д е ц е .
лантерийни стоки при мно
шесть народни песни, с ъ л ю хвална дейность,пратения хисторите на нови срещу
го намалени цени въ
Усилията на председателя на
бовенъ колоритъ, н о такъвъ, нинъ бърже билъ разпредгь
Ю л в . с ж щ о ще ви из-'
училищното н во да се приюМАГАЗИНЪ
какъвто
г о познава нв ленъ и веднага се пращала
плете бримки най-евтинй
тятъ част отъ варненските деца
шиятъ нвродъ по селата, б е з ъ разписка за новъ.
и всички летни фланелки
къмъ плажа на аквариума—не
какъвто и д а е ф а л ш ъ .
П о е д н о време, обаче, едно
и гащета
еж достатъчни. В ъ това време
Гласътъ на г-жа Илиева е анонимно писмо разкрива опа
Саниториумъ „ К Е Т И *
д е ц а отъ други градове з а е
плътенъ, топълъ извънредно кото на тази дейность. Наре
матъ хубави места около ба
ул. Ц а р ь Борисъ, срещу
подъ Окржжния еждъ
м е л о д и ч е н ъ
и при-д е н ъ билъ обискъ и въ дОма
ните. а варненските еж далечъ
кафене Лондонъ
на ГАНЧО О Б Р Е Ш К О В Ъ
ятенъ. Той увлича и затрогва. на учителм-хининеръ, въ единъ
по-крайбр4жието.
1 — 9 7 8 - 0
П е с н и т е е ж изпълнени безъ заключенъ сандъкъ, с е намикакъвто и д а е модернизъмъ. ратъъ 3 кгр. хининъ. Ч о в е к ъ т ъ
Моето скромно мнение, като
Дами, запомнете,
Народната п е с е н ь е ценна, се хваща зв главата. Н е ч о й
основатель на детските море
когато се изпълнява така, как му е погодилъ. И веднага прад
че саио нъ данскиятъ
ки колонии о щ е преди 9 г о
ХОТЕЛЪ
то я п е е народътъ Изпълнение стввя списъци, в ъ които с е
Фризьорски шоп
дини, относно разпределение
то на r-жа Илиева е именно
то на плажа е следното:
такова. .

И
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1) Презъ м. юний цЪлото
оградено место д о северните
бани да се използва отъ ва
рненските морски колонии, ржководени отъ учители и кон
тролирани о т ъ училищните
лекари. То е едничкото удобно
м^сто, което побира н а д ъ 1 5 0 0
деца и е най-близко д о втора
та часть на градината, кждето
децата отъ 9—10'30 ч. ПР. о б .

Варна—телефоиъ № 20 62

Ремонтиранъ, нова от
лична мебелировка съ
течаща топ па и сту
дена вода, сь бърза, чи
ста и вежлива
прислу
га, говорятъ се чужди езици
Цени достжпнн з а всекиго
Всички посетители изказватъ
'
задоволството си.

ттттжтмжтшяхж

Ние поздравляваме г-жа
Илиева з а нейното д о б р о из
пълнение на нашите народни
песни, о щ е повече че измжчена и ангаржирана въ своята
служба като телефонистка при
варненската т. п. станция, тя
отделя време, з а д о ни ги
предаде.

ЧВТОТЙ i j a m ш

„ИДА"'

пре13цно м е с т о
съ о б о щ н и
дръвчета отъ 1.700 метра
въ курортната часть на
Евксиногредското
шосе,
звдъ колонияте на II с о 
фийска девическа гимна
зии,
Справка — Христо
Джераховъ, д о печатница
„Новини"

ул. Шейново, № 4, ще имате i
дълготрайно електр*ческо*!ШЦКН<
съ новия апаратъ за изолиране и
тока. съгласно новия законъ..On
днесъ намалявамъ цевит* ва ю»
ко до иеииовЪриость.
Съ поч. „И|»'|
ЗАБ.: Посещението не задшм»
къмъ фризиране Д
1—744—10 :'

Чиш в. ..Ваш. I

НДМЕЙ8М™^№№И»Д^

властьтв, но нагрубило поли наредилъ д а повикетъ кме^аи
цая и го изпъдило. Тогава кай- вазите, а той, край селото.по- жени и деца—всички мЩ
макаминът самъ отишълъ. Оба легналъ на килимче, послано п о д ъ н о ж ъ . Благодарениещ
това, че нивите беха изкяМ
че сжщото се случило и съ него.
Помня, като днесъ, минава ятль на госп едьря ми. Той Бояджичани по подобенъ н а но зелената трева—и д о него ли,
мнозина можаха Д» ^
пълно с ъ рвкия- скриятъ.
нето презъ Ямболъ на Шев-б е единствения турчинъ въ чинъ се справили и съ Едемъ ш и ш е н ц е
•••••М
кегь Паша нв пжть за Бояд- Бояджикъ—големъ землевла- (Етхемъ) ага,владетель на Кал- Щ о м ъ дощли повиканите, з а .
Ц
Ь
л
о
т
о
с
е
л
о
б
е
опожврИ
жикъ, начело на много пехо ^елецъ. Когато го запитваше факьой съ десетнина села нао питвлъ ги:
ц ъ р к в а т а р а з р у ш е н а отъ ¥
„ И м а т е л и к о м и т и аъ лерията.
та, конница, артилерия, чер господаря ми какъ живее съ коло. Зълъ турчинъ, когото
.-?'• •
кези, бошибузуци. Самъ той— своите съселяни, той отгова селяните по-късно, при преми селото си*? Отговорили:
П о м н я , з а в р ъ щ а н е т о н§ 8
, Н е м а м е".
К а т о б е д и т е л я . Т о препствМ»»»1
личенъ.строенъ мжжъ, турчинъ ряше
_ «Много зле. Много не- наването на Балкана отъ руси п р и б а в и л и
т и я ф агр о з н о з р е л и щ е . Главата^
отъ Анпдоле, съ бело красиво
те, убиха край с Гюбелъ Ку- тални думи, че младите не м о 
н
лице, черна гжета коса—въз- покор и хора. Като кажатъ Рфанлий, до една крушак
б о я д ж и ш к и я п о п ъ Жел**
жели да с е у м и р я т ъ .
биятъ
до умиране*.
едчалъ породистъ конь, на сеудри,
н а т ъ к н а т а на върлинв, -ctf
Клането въ Бояджикъ с е из
. Т а к а л и ? к а з а л ъ н а с я ш е и з ъ г р а д а за под«Р|
дло въ зеленъ цвегь съ злат
Каймакаминът съобщнлъ но
върши въ среда срещу Спа своето началство в ъ Сли- п а ш а т а
— а з ъ е й вка м е ж д у турското нясеяея
на везба.
совдень — 1876 година.
венъ. Оттамъ съобщаватъ въ сега щ е ги умиря". НеотстжпиВ с и ч к и я д о б и т ъ к ъ на сел|
ч бо I Преди това въ Бояджикъ Одринъ, отъОдринъ на Цари- яи 10-нв крвчки.съ е д и н ъ залпъ б и в о л и , в о л о в е , крави, Щ
калниц. * на Осмей* . (се отишълъ стрвжарь да изпълни градъ; и подиръ неколко деня баватъ повалени като с н о п ъ о в ц е , а г н е т а 6 Ь плячка »»
га кафен .Сввоя"). У насъ ре ед^а правителствена заповЪдь; Шевкетъ Паша се о т з о в а но земята. После това войска н е р в , Ж а л н и я т ревъ нв то*
довно паза ваше стариятъ Ос- Общинското управление не са^ п^едъ Бояджикъ.
та. черкезите и б а ш и б о з у к а б и т ъ к ъ и з п ъ л н и града
манъ-вга, едноименникъипри- мо не изпълнило наредбата на
втурвагь въ селото. Д е к о .
• Б о я д ж и ш к а яма" 1 (и**
Прели да влезе въ селото»се
Ю вйдятъ в ъ кжщите: м ж ж е , с в а н е о с т а н а к а т о н«рйиа«1

Б © я д m иш к & то к л а н е
(Спомени)

№ 5в79

'.ПшгН инпг) пгойшо

.Варненски новини*
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Стр. 3

Защо е

СНАПЪ

зеленчукът!*

Ярогрямата на училищното настоятелство. Избрано лЪтовище сь
Какво аише единъ русенска вестннкъ. Едно сравнение между
бмканми мгинатъ. Съображенията за тоя изборъ Условията за приеHtm градове.
Починала е днесъ Теодорв
кааева депата в* автннт* колонии. Грижа за депата, които ще ос Ял. Шоюва, на 78 годишна
Русенскиятъ в. .Народна ОСВ-БТЛЯТЪ компетентните, за
танал. въ града орезь лЪтото. Счециален* плажъ за
възрветь, съпруга на нашиятъ
интересуваните, комисарство
борба"
пише следното:
варненскитъ- граждани
виденъ съгрежданинъ Илия
то по прехраната.
(Изявления на помощнакь кмета П. Куртевъ)
—От
много
мгъста
а
от
Шотовъ и тжща на запасния
Осветленията ще публику
: Пом. кметътъ г. Куртевъ ни ните ученически колонии да подпопковникъ Верговъ н а давна вече ни молятъ да
ваме,
за да се освЪтлятъ вси
се снабди съ свое собствено адвоката Евт. Воденичаровъ и станемъ изразители
заяви:
на чки, Ще
дацемъ место и на
летовище
въ
Балкана.
Всички
Краятъ ни «учебната го
на кап. 2-рии рангъ Н. Тодо- този отъ първостепенна всЬки желвющъ да се изкаже
дина нинаближава. Следъ нЪкол- изгледи за разрешаването бла ровъ. Нашите съболезнования важностъ за вегьки русе- по този въпросъ, каквито и да
ко Д
започва лятната ва гоприятио тоя въпросъ еж на къмъ опечаленитЪ.
еж твърденията му.
канция. Изхождайки отъ ни лице. Ще бжда много щвстПребиваватъ въ града ни нецъ въпросъ, защо и по
Но нека да не се изтъква
какви
причини
зеленчукътъ
ливъ,
ако
презъ
1937
год.
вврсъльта. че грижите за децата
полските съветници при Мвото
само времето; трЪбва да има
ненскит%
деца
летуватъ
въ
въ
Русе
е
толкова
скжпъ?
требва
да
престанотъ
и
на външните работи Куницки
нв
и други причини.
презъ летните месещ-, като собствено помещение.
и Забелло. Тъ лвтуватъ въ
Въздържахме се до сега. Прочие, очакваме отговора,
2.
За
децата,
които
ще
останатъ
председетель на училищното
полската почивна станция.
като вегьки день се надп>~а заедно съ насъ очаква го и
града презъ ваканцията, ще бжпрезъ въ
За понедплникъ се очаква вахме, че той ще поевти- ц"влиятъ градъ.
наСТ6ятелстао сметгмъ
датъ организирани три детски игри
пЪтото да се изпълни следната ща: едно въ морската градина, да пиистигнатъ една група
ни,
друго въ градинката на ул. .Бен отъ 60 души поляци, които нгъе. И после: казваха
прогр*мв: ^_
ковски"
и
трето
до
лозовия
разсад
че
времето
е
неблагоприят
1, Около ЗоО деца ще бж им къ. Дко средствата позволяватъ. ще летуватъ два седмици въ
но. И направихме нгькои
датъ изпратени на летуване въ ще
помислиш? за откриване и на полската почивна станция.'
на цирози се очаква
село Борисово. За да изберемъ четвърто квартално игрище. Тази
Съобщава се на варненското проучвания, преди да пиБургазъ
13. До сега риинициатива
ще
може
да
бжде
про
rape Борисово за летуване, изгражданството, че избирател шемъ. Ето какво научихме:
благодарение ценното съдей
боловътъ
бпше
много слаб
хаждахме отъ следните съо ведена
ствие на така заслужилата за градъ ния списъкъ за периода 1936
бражения: Това место е 350 В а р н а родолюбива организация — 1939 година е готов-ь и —Въ София, кждето зеленчу и очакванитгь пасажни
щ, надъ морското равнище.Въ „Любовь къмъ родината".
всеки е свободенъ до 25-й кътъ и плодовегБ обикновено риби не re появиха.
климатическо и здравословно
3. За варненските деца ще юний, т. г. да провери пра- еж двойно и тройно по-скжпи
Вчери, обаче, риболовциОтношение е непълно подхо* бжде опредЬленъ и специаленъ вилностьта и истинностьта му отъ тука, онзи денъ зеленчу
тгь
еж заловили първата
ка
е
билъ
нормиранъ
на
цени
|*ще за нашит* деца. Проме- плажъ, кждето ще бждатъ во при чиновника, заведующъ из
много
по-ниски
отъ
сегашна
партида
чирозъ и на бо
«то въ височината не е така дени децата подъ ржковоцет- борното бюро въ отдалението
Лзкв, з« да се отрази зле вър- вото на своите учители. Опи- .Гражданско състояние и со въ Русе; въ Габрово, кждето рсата бгъха изнесени око
зеленчукът не вир-fee, крастави ло 3000 кгр. чирягъ,. осо
ty здравето на децата, а на тътъ, който направихме въ то циални грижи".
тротивъ— напълно подходяща ва отношение миналата година . Майсторъ-желпгзарь търси ците се продаватъ 2 за левъ, бено тлъ^тъ и удобенъ за
\а телесното имъ закрепване. даде прекрасни резултати. Вар управлението на конезавода а въ Плоадивъ' тиквичкигв еж
насоляване.
Зъ много близко съседство ненските деца смътомъ, че за „Кабиюкъ" край гр. Шуменъ. 1 лв- килограмъ.
Старитгъ рибари твърА въ Русе? Не срамо
се н а м и р а т ъ
гарата служаватъ да иматъ свой соб- Иска се средно специално обра
i к р а с и в и места з а ственъ плажъ и да могатъ да зование (машинно училище, та, а грЪхота е да се дятъ, че това било приз1злети» разходки и игри. Вода се подложатъ презъ лътото на специални школи и др.) Же плаща 5 лева за краста накъ на предстоящъ бо1MB хубава и въ изобилие. благотворното влияние на слън лателно е да има практика по вичка, 3 лв. за тиквич гатъ риболовъ.
/чилищното помещение, което цето и да изпитатъ прелестьта земледелски и парни машини.
е отстжпво на колонията, е нв морското летуване.
Заплата 1810 лв. месечно и ки и 10 лв. за килограмъ
СИГУРНИ СЖ ТИЯ, които
юва постройка, голяма, хигиеТребва да добавя сжщо та безплатна квартира. Документи зеленъ бобъ!
Какво требва да яде дреб- предварително ех записали би
|ична и удобна за 250 деца. ка, че училищното настоятел съгласно чл. 6. отъ закона зв
h> самото училище се поме- ство е вече насрочило своите държаа. служители могатъ да ниятъ чиновникъ, безработни- лети отъ Държавнат лотария
цава зимно земледелско учи- търгове за покупка на 1000 се подаватъ до управлението ятъ служащъ и работникъ.кой- при агенция „Стрела . «с а
то едвв получава 30 лв. надни
1ище, което разполага съ 80 чифта обувки и около 700 фла на завода.
лата. Затова побързайте д« югла, кухня и столова, напъл- нели, които Ще бждатъ разда
Търгътъ по продажба нв ца и то ако е на работа, когато
ю обзаведени. Всички тия 80 дени презъ есеньта на бедни партийните недвижими имоти месото е скжпо, зеленчукътъ ангажирате за IV-тия делъ отъ
feme, кухненскиягъ инвентаръ те деца.
въ гр. Варна ще се произведе е прескжпъ, плодовете еж не билетите на Държавната ло
i столовата се отстжпватъ на- нвводвшвяяияввившввввшва на 26 т. м. Справка по поем- достъпни за него, а пъкъ и тария и то само отъ агенция
1ЪПно и безплатно за използнитъ- условия: Варненско да хлъбътъ, особено въ крайните „СТРЕЛА". Тамъ само сте си
ане отъ нашата колония.Учи
нъчно управление—стая № 3 квартали, е не твърде добро- гурни да купите. и се осигу
чщето, кждето ще се помеВъ полицейското комен качественъ?
Ние нищо не твърдимъ. Не рите съ билети.
дава колонията, отстои на 200
дантство е донесена една
казваме,
че въ Русе съ зелен
I. отъ гарата, което е едно
детска шапчица.. Който я загуФРИЗЬОРСКИ
салонъ
чука
се
върши
спекулация, Не
рпЪмо удобство. Близко 'Тсе
билъ,
да
се
яви
й
си
я
получи.
се търсятъ за
вярваме и не обясняваме, че „Севилия* намали чувстви
амира гара Джулюница, отъ
ждето ще се доставя прЪсенъ „SHIttgSCKO О К О "
изцЪло или на час за да се поддържатъ високи телно цената на електри
на много износни цени зети 16 дек. идеално цени, зеленчукътъ се хвърля ческото дълготрайно кмденчукъ. Въ самото с е л о
нЪсто
за
лозе
въ мЪстюстьта въ Дунава, както 6в миналата рене. Не се стеснявайте да
ЗАКОНА за гербовия напровприте, че наистина е
[MB въ изобилие е в т и н и и логъ — 10 лева и Закова за „Кемеръ Дере* подъ чешмата „Ад- година
чувствително.
^наги п р е с н и
млечни
жеиъ", реголвано но 3*50 лева
Питаме само, а съ нзсъ пита намалено
,родуктй, месо, плодове и др., данъка върху приходите — кв нетъръ. Справка при Христо и Ц-БЛИЯТЪ градъ: кои съ п?и- Щомъ провприте, ще се уЬЙ че колонията ще бжде 10 лева продава книжарница Петковъ, хлЬбарь, уя. Влади. чинигЪ за скжпия зеленчук ь вгьрите!
Оставена' и въ домакинско Велчевъ.
1-970-5 славь № 53.
1 - 5 въ Русе? Питаме. Нека да ни 1 982 0 Отъ съдържателя.
((тношение много .добре. Въ
пото има и санитарна служI, която ще бжде въ услуга
а колонията. Кметътъ на село
юрисово обещава йа даде
.Тайната на единъ гробъ"
ълна подкрепа на колонията
702
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ъ всвко отношение. Ще ни
служве, напримеръ, съ без
— Д%до Япександровичъ, да ти представя
Когато ме виде Леонъ. той пребледне и се
платни превозни средства до
моя годеникъ, Робертъ Берковъ.
разтрепера.
р. Попово. Превозътъ на бед
И двамата побързаха да изкажатъ радостьга
|итъ деца до гара Борисово
Дадохъ му хлебъ и му пр"шепнехъ, да ку
си, че се запознаха, но ГБ И не чувствуваха това.
'0 БДЖ ще бжде безплатенъ.
пува постоянно отъ мене хлебъ и че ще му дамъ
Руснакътъ
отгатна,
че
има
работа
съ
единъ
Ьрвата см%на на колонията
писмо.
р збойникъ, но и Берковъ разбра, че има работа
*е бжде, изпратена още въ
съ
единъ
човекъ,
който
за
пари
върши
всичко.
ечалото на м. юлий. Въ всеАхъ, какъ да ти опиша неговото положение,
— Г-нъ Ллександровичъ, ще ви моля да ми
а см1>на ще летуватъ по 180
оковвнъ въ вериги, като убиецъ.
сторите едно добро, отъ което зависи моето ща
йца, отъ които 130 бедни и
На другия день отидохъ съ единъ кошъ
стие,
подзе Берковъ.
0 платено.
хлебъ, въ единъ хлюбъ скрихъ едно писмо.
— Съ удоволствие ще направя всичко, което
Заможнитгь родители ще
ми позволяватъ силите, Кажете, и азъ съмъ гоиащитъ по 700 ле. за смп>.
Но когато стигнахъ въ двора, отделението,
товъ да ви услуже.
а, аздържанитгь отъ ро
въ което бе Леонъ, бе заминало.
Берковъ зехвана да разказва любезната ис
йтелско-учителскитп дру
тория,
в руснака все повече се намръщваше.
Не можахъ да.се завтеча подире му, за да не
•сби по 400 ле., а учител.
— Господине, това, което искате отъ мене,
привлека вниманието на събралите се около мене.
ice/ял» деца по 350 ле. За
е незаконно и не желая да се мъся въ такива -ра
уждитгь на колонията се
Работниците, щомъ ме видеха, откупиха ми
боти. Да не бъхъ жененъ, бихъ се съгласилъ на
роизвежда търгь за купу
хлеба, само хлеба, въ който бе писмото не го
това
.
.
.
ане на нови 50 легла. Рж.
дадохъ.
— Нито за една кесия съ пари?
оводниять персоналъ на
—
Разбрахъ,
че
мечтаете
за
тази
женитба,
олонията ще се състои
Когато искахъ да си замина, дойде единъ
но да не 6fexa закони гъ толкова строги. Ако се
тъ 6 души: рхководитель,
работникъ, даде ми пари и ми каза, до му дамъ
узнае, че лъжесвидетелствувамъ, ще бжда заточенъ
останалия хлебъ.
омакинъ и 4 помощници
въ Сибиръ и моето семейство ще умре ото гладъ.
шководит ли. Освень тоМожешъ да си представишъ уплахата ми, ко
— НЪма да се узнае; кой ще ни предаде?
а.колонаята ще се обслужгато
той протегна ржка до ми (вземе насилствено
Азъ
съмъ
заинтересованъ
да
не
кежа
на
ни
а отъ двама готвача и
хлеба.
кого.
Съгласенъ
съмъ
да
ви
дамъ
една
кесия
съ
вама прислужници. Учизлато, ако вие ни направите това добро.
ищнитп, ггъкари еж вече
Взехъ хлеба, захвърлихъ коша м нобЪгахъ.
Не бихъ приелъ парите, но ще ги взема,
регледала децата,, -които
Когато разказахъ на рибаря тази сцена, той
je бядатъ изпратени на
поне да остане нещо на семейството ми. ако
ми отговори, да не огивамъ вече въ затвора, по
)ьтуване въ
колонията.
бжда арестуввнъ.
неже се иЗлагамъ въ опастность.
Ipedu приемането, на де-— Обещавате ли да направите това?
Рибарът скрои единъ планъ, който не иска да
ата, ще се направа про
— Какво дв провя? Азъ съмъдобъръ човекъ
ми
открие,
но както го зная енергиченъ и честенъ,
и не мога да откажа на никого.
*рка за
материалното
надевамъ
се,
че опитътъ да спаси Леона ще из
Берковъ се усмихна съ ирония, понеже знае'
! стоянаена беднитгь деца,
лезе
сполучливъ.
ше, че е убедилъ честния човекъ съ кесията.
Въ противенъ случай, ще изпрося една ау— Ще ви дамъ 500 рубли въ деня, когато
'Единъ отъ най-важните въденция отъ царя и ще му обясня, че единъ гер
ще се венчвемъ въ черквата. Доволенъ ли сте?
роси, който требва да бжде
мански аристократъ е заточенъ въ Сибиръ, само
— Да, доволенъ съмъ, но кога ще бжде
взрешеиъ веднъжъ за винапо едно подозрение.
сватбата?
% това • комитетътъ за лет
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Много фабрики просто тненопаали. Зашо цени на земеделските
се изравнягь
-още
повече
отъ големите ак
София 14 Вчера приключи
заседанията си висшиятъ съ- цизи и данъци.
По въпроса за изравняване
Кои ек щастливят* номера, които печелятъГОЛЪМЯГБяечалб* по ветъ иа индустриалния съюзъ.
(ценитъ- на земледекските и
е д и н ъ » м и л и о н ъ » и п о БОО.ООО л е в а
Разисквано е било обстойно индустриални
произведения,
София 14. Днесъ точно въ Ю и пол. часа пре* , върху състоянието на индус съветътъ на индустриалците
трията у насъ. Констатирано намира, че това не можело да
ди обтздъ въ Игрище „Юнакъ" започна тегленето на било, че положението ня бъл' стане, тъй като индустриални
гарската [промишленость било те произведения еж обложени
т р е т и я дЪлъ отъ Държавната лотария.
много тежко и много предпри съ много по-високи данъии.
ятия просто изнемогвали. Яко
Съветътъ снощи приключи
Както при тегленето на в т о р и я д+злъ, така и продължи това състояние, има заседанията
си съ една резо
ло дори голяма опастность да люция, която въ понеделникъ,
днесъ, интересътъ всредъ публиката е огроменъ.
започнатъ масово да се затва- ще бжде вржчена на м-ръ
Вълевъ и на другите отговор
По 2 0 0 лева печелять всички билети отъ всички рятъ фабрики.
Положението се отекчвввло ни фактори.
put ф¥-т"г*?м о
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По
По
По
По
По

серии, които окончаватъ на цифрата 8 .
4 0 0 лева печелять всички билети отъ всички
серии, които окончаватъ на цифрите 9 2 .
1,0С0 лева печелять всички билети отъ всич
ки серии, окончаващи на цифритв 4 2 0 .
2 , 0 0 0 лева печелять всички билети отъ всич
ки серии, окончавеши на цифрите 8 6 4 .
5 , 0 0 0 лева печелятъ всички билети отъ всич
ки серии съ № 2471.
1 0 , 0 0 0 лева печелятъ билетите № 9 3 8 2 отъ
всички серии.

По 2 0 , 0 0 0 лева печелятъ билетите № 9 6 7 3 отъ
всички серии.
По 5 0 , 0 0 0 лева печелятъ билетите № 9 6 4 9 отъ
всички серии.
По 100,000 лева печелятъ билетите № 8091 отъ
всички серии.
По 2 0 0 , 0 0 0 > е в а печелятъ билетите № 5 5 8 8
серия Е. и билетъ № 0191 серия А. ;
5 0 0 , 0 0 0 лева печели билетъ № 0430серия М.
I милион ъ» лева се пада на билетъ № 8118 се
рия П, а слицо толкова печели и би*
леть № 6214 серия Ф.

Вмсши чиновници крадци
Фалшиви документи sa три милиона лава.

Сенаационннгв

разкрития въ ямболското д/Ьпо по злоупотребленията съ
бвжанскитв кжщи. Какъ еж се крали единъ другъ
чиновниците отъ Дирекцията на бвжанцит-в.

произведения не можели д«

Нормирани дщ
за охлаждане на ил*чнн о»л*
ведеиия
Пловдивъ 13. Инспектор»
по скотовъдство при пяо»?
дивската областна землед%д.
ско стопанска дирекция сьо§.
щава, че м-ра на земледЬл^,
то!е утвърдилъ следните таксц.
които притежателите не х^ь
дилни инсталации въ грвд*
Пловдивъ могатъ да събиращ
за охлаждане на млечни пр$
изведения:
—За сезона от» 15 anpujnt 1938 %*•
до 31марть, J937 г, сирене и маш
въ тенекии-по 15 ле. на. тенеш
сирене и масло въ канеща в щри*
по 1 ла. на кгр, бруто и кашкаьщ
въ торби по 1.20 ле. на кгр. брш
За поклео охлаждане и съхрат
ване на сирене,.масло п кашкав^
до единъ месець-по 40 cm. на ю»
бруто; отъ единъ до два месециЪ
по 70 стотинки; отъ три до цщ
ри месеца, по 75 cm.
;•
Охлаждане по-дълго отъ чепим
месеци се таксува като за цод
сезонъ.
|"

Ямбопъ 12. Дчесъ презъ Ц-Б- бит-fe. Обвиняемите и техните
лия день по дЪпото на аферизащитници не направиха ни
те за <б'вжанскит'Б кжщи бе какви възражения.
разпитанъ свидетеля Ив. ПанаДгьлото навлгъзе въ реши
йотовъ, който направи потре- телната си фаза. Утре нгьма
сающи разкрития. Той изнесе da има заседание. Свидететри описа на смЪтко-разписки льтъ Панайотовъ о нгькодко
за 3 милиона непълно фалши финансови инспектори еж на
на 2 години затворь
ви, които еж били изготвени товарени да извършатъ про
въ Главната дирекция по нас верка на тайната архива на
Пловдивъ 13- Презъ 1932таняване на бежанците. Вис обвиняемитть. Тази архива се 1933 год., читалището въ Ч
шите чиновници отъ тая дирек състои отъ 3 чувала, книжа Прослввъ, пловдивско, отдад
ция опиянени отъ милионите, заловени отъ еждия следо подъ наемъ собствените ц
отишли до там», че ^почнали вателя при внезапния обискъ оризища на Стоянъ Бончев*
да се крадатъ помежду си.
у подеждимия Вас. Харизановъ отъ сжщото село, който о«*
на дгьлото налъ да дължи срещу н&т
Това се потвърди отъ фак щеРазглеждането
22,232 лв.
if
продължи
въ
понедгьлникъ.
та, че на врхитектъ Минчевъ,
Въ началото на м. февруу
началникъ на бюрото, е билъ
рий, 1935 г. касиерътъ на нпщ
подправенъ подписа отъ други
ЩВъ Лондонъ има по наето лището Георги Иввновъ п
чиновници. Запитанъ- по тия ящемъ 7 църкви за глухонеми. явилъ при Бончевъ да инк«
разкрития отъ СЖДИИГБ и про Въ тия църкви е полутъмно ра дължимата сума, но Б
курора, арх. Минчевъ отговори а самиятъ свещенникъ се освъ- чевъ взелъотъ него преде
че се отказва да каже. дали тява отъ силенъ прожекторъ вената му^разписка, квто
подписите еж негови. Поради така щото глухонемите могатъ далъ срещу нея едно пив
това еждътъ назначи веднага да виждат ясно всЪко отделно, съ което да получи сумвн
експерти, които установиха, че движения на устните му, Край пловдивската фирма, Сввовъ
подписите не еж на Минчевъ* свещенника стои единъ „тъл Пиперски.
а еж били поставени въ Д И - # к у в а т е т Л к о й т о з а
Когато касиерътъ отишълъц
fl0.aCH0
рекцията отъ други лица
тълкува думите на Евангелие кантората на казаната фирма'
Свидетельтъ Иа. Панайотовъ, то съ ржчни движения, ложе тамъ се намиралъ и евнит
прочее, доказа по несъмненъ осветлявани отъ прожекторъ. Бончевъ. който по измамилначин машинациите при кражчески начинъ успЪлъ де Щ
ме отъ него писмото, свв'
което отказалъ да изплати
HQTQ.
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•Библиотека Варненски Новини*

«Тайната на единъ гробъ"

Да се надаваме въ Бога, че ще се смили
недъ нашите страдания и ше ни подари щастие
то до се съберемъ отново".
ЦЬлува ви хиляди пжти вашата възлюблена дъщеря
Лизета.
Ротеръ въздъхна отъ болки, когато помисли
какви опасности преминава едничката му дъщеря.
Въ писмото си, Лизгта пращеше поздрвдъ на
леля Сузанв.
Но нещастната баба лежеше вече въ гроба
и убиецътъ й не бе още хванетъ.
Нхъ.да бе полицейския Гревъ живъ, той си
гурно щ-вше да открие тази тайна.
Въ иглата околность щомъ се стъмни, затвврятъ грижливо прозорците заключветъ вратите,
кото се боехв да не ги сполети нещастието, което
сполети кжщатп на Ротеръ.
Въ това време Берковъ се 1авърна въ Петербургь и отиде право въ кжщата на краси
вата Сашо.
— Не познаввшъ ли нъкой човЪкъ' на около
50 години, съ сива коса, за да го подкупимъ, да
нн бжде свидетель при венчаването.
— Може да бжде и моя хазаинъ. За пари
прави всичко, какаото искошъ.
— Но той не требва да има вънкашность на
пияница, в требва да изглежда на богатъ търговцъ
— Отъ кжде знаешъ, че н-вма вънкашность
иа единъ милионеръ? По-напредъ ги вижъ и по
сле говори.
— Кжде ще мога да го видя?
— Ще каже на хазайката, да ни го изпрати.
Саша искаше да излезе, но Берковъ я
задържа.
— Чакай, по-напредъ трЪбв* д а обмислимъ,
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понеже не бива да му довЪримъ истината. Отъ
кога го познаввшъ?
— Не го познавамъ, но защо ме питашъ?
— Важното е, ако не те познава, можемъ
да му кежемъ, че не си рускиня, а се казвашь
Лизета Ротеръ и че си „избъгала отъ дома. отъ
бвща си, защото не се съгласилъ да се вЪнчаешъ
съ менъ. Ще му кажемъ, той се представи за
Лдолфъ Ротеръ.
Удобрявамъ твоя планъ, отивамъ да питамъ
хазайката, кога ще се завърне хазаинътъ.
Когато остана самъ, Берковъ мърмереше
ухиленъ:
— Яхъ, господерю, да знаешъ каква комедия
ще ти изиграя, ще ти стана зеть, безъ твоето съ
гласие. Какви очи ще разтвори контесата, когато й
покажа завещанието? Това, може би, ще струва
глявата на баща ми, но и той да е на моето место,
ще направи сжщото
Саша се завърна и каза, че хазаинътъ ще се
завърне следъ половинь часъ.
Тя седна на едно, кресло и запели една
цигара, а Берковъ се доближи до прозореца и се
прозяваше отъ н-вмане какво да прави.
Изведнъжъ се позвъни. Саша стана.
— Ето го, че е пристигналъ, но вервамъ, че
е по-добре да го оставимъ да об-вдва, понеже ще
бжде по-добре разположенъ.
— Както искашъ, отговори Берковъ, нервозенъ, разхождайки се изъ стаята.
Берковъ се съмняваше, дали този чов%къ
ще се съгласи.
~ Почакай малко, отивамъ да го доведа,
каза ь,аша, и следъ дасеть минути се завърна съ
единъ дебелъ и нисъкъ човек*, съ сива коса
и оредв.
_

Хазаинътъ гледаше изпитателно и са мжчаше

S^Ir«"' М К'Кв0 Гв MHtTb и кого и«« «т.
•реда си.

Щ

По тоя поводъ срещу С«
янъ Бончевъ било зеведея
дело, по което завчора naoi
дивскиятъ областенъ еждъ
ди обвиняемия ; по чл. 344,
I, на 2 години строгъ гьш
ченъ затворъ и да заплети
издължената сума на чити
щето.

I
за глухонеми
Днесъ въ 10 часа сутрини
се откри изложбата не пит,(и
ците отъ института на wy
немите отъ директора и»°
щия г. Шинковъ, който пощ
присжтствуюшлте да об»^
и разгледа тъ изложбвтеВъ две стьй се излегап Р
кодепните, резбарски, Щ8
валии и моделирани преи* '!
Всичко е изработено on.»
томците на пансиона подИ
щото ржководство не прй
даввтелите Досю Вуйчевч»,п
ра Вуйчева, а така сжй*
подъ ржководството не 1
телите въ института.
_
Правя впечатление, «« w
к о е изработено финно»'
дожественно.
_,_^^i
а Споредъ издирвани^
учените, нито едииь «J*
до сега не е живелъ noff^
отъ 180 години.
..
Я Туземците въ LfortJ
Яфрика ядатъ белигЬ «Р
пържени въ брашно. Тй*^
ки, така пържени, имаяи.»|
на бадеми.
,,-,^r^
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