Год. ХХШ-а
П р е д и бО г о д и н и
21 октомврий, 1885 год.
БЪЛГРАДЪ, •— Въ цтъла Сърбия въоряженията
продължаватъ
тргьскаво. Правятъ се голгъми доставки
на военни матерали
и
хранителни
припаса. Непрекъснато
пристигатъ
голгъми пратки на коне отъ Унгария,
предназначени за конницата и обозката служба. Голгьмъ брой чужди
офпцеря австрийци и германци ис-
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Женева 16. Въ връзка съ
декларацията на
френския
и-ръ на външните работи
Лаваль относно превъоръжа
ването на Австрия, Унгария и
България, отъ унгарска стра-'
нй* се заявява, че Унгария
официално не е поискала ра
венство въ правата за въорхжаване. Следователно, не би
могло да й се налагатъ усло
вия, за да й бжде дадено
това равенство.

. Съ други думи, Унга
рия не може да приеме
равенството въ въоржженията срещу задъл
жението да сключи как
вато и да било нови пак
тове.
Въ унгарскигтъ сргъди
Ш изказва
съжаление,
обаче за отрицателна
та и пристрастна дек
ларация на Лавалъ, коя
то отбелезва ясно тен
денцията на разговоритгь, водени между него
и Титчлеску.
Осеенъ това, Унгария не
възнамерява. да,води прага
вори по въпрсса за преаъорАшааакето си. По-сноро тя
ще остави свобаденъ пж гътъ
за свободното еволюиране на
тоя въпросъ, което най-сетне
ще й деде това равноправие.
*
Будапеща 16. Като разгле
жда въпроса за равноправие
то въ областьта на въоръже
нията, в. „Будапещи хирлапъ"
подчертава, че даването на
това право не е една милость,
а едно законно искане на по
беденигв държави, почиващо
върху клаузите на мирните
договори и върху чл. 8 отъ
устава на ОН.
Вестникътъ изтъква съ
що така. че Унгария
въ
сегашното си
състояние
т-може да сключи съ ни
кого договоръ за
подпо
магане,
',
Най-ценната и последна

ЛОТАРИЯ
е тази на Съюза на д-вата
на чиновницигЬ !въ частоит-fe банки въ България
ПЕЧЯЛБИ за 4 0 0 , 0 0 0 л .
Теглене безъ
отлагане
на 5 май н. г.
Опитайте за последенъ
пжть щастието си!
Търсете билети при всич
ки частни банки. 1-10
л,ХлЪбари1 ХлШри! Употребявай
те за приготовление на хлЪба пре
сована високо качествена мая отъ
йачо Н. Начевъ А. Я. — Русе-
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катъ да бмдатъ приети като доб
роволци.
АТИНА. — Гърция има въ настоя
щия моментъ на бойна нога 72,000
души. Въ Лариса и Тирнаво се рабо
ти усилено строежътъ на бараки за
, военни лагери.
ЦЕ1ИНА, — Впрва се, че Чернагора ще се намгьсп въ войната,
ако
Сърбия и Гърция се впуснатъ въ вой
на срещу Турция.
ТЕЛЕФОН Ь-As H i

борбнто
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Какво съдържа проекто-резолюцията, съставена по този въпросъ въ Ствеза отъ трит* велики сили. Съръ Джонъ Саймънъ се стреми да
смекчи впечатлението отъ проекто-резолюцията, за да не се раздразни Германия. Становището на-Италия. Полша решително е отхвърли
ла сключването на каквито и да било нови пактове въ Източна Европа! Предложената отъ Лавалъ резолюция не може "да разчита
на единодушие. Всички делегати еж поискали $тъ правителствата си нови инструкции
-

Женева 16. ПреговооигЬ ме
жду членоветъ на съвета на
ОН продължиха днесъ непре
къснато до обЪдъ.
Следъ обедъ въ 4 30 часа
Рющю Ярасъ откри 85-та из
вьнредна сесия на съвета не
ОН
Веднага следъ откриването
френскиятъ м-ръ на външните
работи Лавалъ взе думате и
изложи френското искане от
носно, акта на Германия отъ
16 мартъ.
_; "jf "
— Фракция, каза Лавалъ,
има пълно доверие въ OH w
го уважав .
Германсната постлпйа отъ
16 мартъ требва да се ОСА
ди. Азъ заявявамъ, чв Фрак*
цяя напълно споделя гледи
щето. че всички държави
требва да бждатъ едканво
третиран»?. Ний искаие спо
койствие н шръ въ Европа.
Постъпката ма Германия не
е отъ естество да дпшрмкесе
ни гот сигурность; нито'за 'по'
мирение.

международното право.
ще се противопоставят
съ всички ертдетва противъ норушениятп на
договоритп.

Решенията на трит-fe велики
сили целящи да запасятъ ми
ра, въ рамкит-fe на ОН.
Предложенията, които се съдържагъ въ това решение, не
затварятъ никому вратата за
сяоразумение въ бждаще. :
Тукъ се счита, se съ тия си
думи Съръ Джонъ Саймнъ има
за цель да смекчи, впечатле
нието отъ декларацията на Ла
валъ, за да не би Германия да
се счете/оскърбена отъ това
което се разисква и решава
въ съвета на ОН.
Баронъ Алоизи
подчерта,
че Италия не удобрява ед
ностранчиво денонсиране на
договоритп
отъ страна на
Германия,
толкова
повече
че една законна ревизия на
мирнитпг договори може да

бкдепостигнатз
отъ вср>ка заинтересувана
държава
щи свободни преговори.
Бенешъ заяви, че сящест
Щш ирза на до^ркето от
ji}0';CKO паетмте задължения
чрезъ допшгить за шщь.
jr.*Германската
постъпка
ЗйПлашва мпра и създава
ето положение
на
анар
хия.
. . . . . ' . .
рБекъ отъ кмето на Полша
СДхвърли решително идеята за
сключване на нови пгкговевъ
Източва Европа. Той заяви, че
новите форми на договори мо
Шъ да подчертани» или да
о^есилятъ изработените до се
га' условия за ненападение въ
Източва Европа или да комгрометиратъ добросъседските
отношения съ кзгочная съсед
ва Полша — Съветска Русия.
7
спанскиятъ
поедстави-

-*»*-г?

Предъ о е з о н а

Ние, българитгь страдаме отъ излашенъ романтизъмъ' и оть. слабо
чувство на мгьрка. За това винаги
надхвърляме целъта.
тель Мадарияга поиска да ,',.На .,тгьзих увлечения плащаме и
се запази правото за пред ние, варненци. Когато гаворимъ, на- '
лагане на измененията
въ примгъръ, за курорта Варна, вгърнина своя български правъ, ние си *проекто-резолюцията.
.,
представяме като незбждната меЩ
Рющю Арасъ заяви, че той та. И обикновено смесваме реално
ще приеме съ готовность вьзножното — сь възможно осъще
.
,
,.
встки проуктъ за измене ствимото.
Добре' е съ~ време даразберемъ, чф
ние на
резолюцията,
Варна — .Царицата на Черно мб;
Представительтъ на Да ре", за да стане международенъ
ния Мюлхъ заяви, че ще по курортъ, тргьбва да б/яде такъвъ на
иска инструкции отъ пра българитгь отъ България. Защото
преди чужденцитп да дойдатъ въ
вителството са.
Варна, наложително е града ни да
Въ 6.15л;часа заседанието.б+i бжде масово посетенъ отъ българи
Само съ тгъхна помощь ще мдвдигнато, за да се даде въз- тгь.
жемъ да благоустроимъ и разхубр!можность на делегатите да съ- вимъ .Царицата на Черно море* 'itобщатъ на правителствата си da я направимъ действително .Ца
\ /
.•-"••<"••
резолюцията и д а поискатъ ин рица".
Пропуснемъ ли този моментъ,
струкции.
•
ще дадемъ кредитъ и на мълвата',
Впечатлението тукъ е, че че градътъ ни е най-скжпия българ
предложената отъ ЛавалЧг^е- ски. курортъ. А това) като отчуж
золюция, такава, какватоле" сеЧ ди българитп, отъ Варна, ще налгье
га, не ще се приаме едино 'tgda, въ уловката ча Бургазъ, който
'отъ известно време се рекламира
душно.
••*' - като .Царь на Черно море"Яко не се явятъ усложне * Тдва предупреждение е сърдечно и
ния, каквито съ <"игурность мо продиктувано отъ добри чувства.
же вече да се очакнатъ, съве tj[e вземемъ ли своевременно подь
внимание горното, рискуваме да
тътъ ще вземе решение по прогонимъ
чужденцитп, поради из
френската прозба .утре вечерь. вестни неуредици и неудобства, а
българитп, • ако Варна действител
но остане най-скяпия отъ българck~linitbx ку'рорШ?~~~
"*
«~-i-.«.
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^
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Въ заключение Лавалъ Има ли подадена оставка. Митрополитъ Филилъ р!зко опровергава
прочете една проекто-ре- твърденията на митрополитъ Нсофитъ. Какво е било предлагано на
золюция отъ името на Ан д-Ьдо ФИЛЙОЪ въ Св. сикодъ. fltflo Филипъ отрича да е билъ сери
озно боленъ и ще иска да се отстрани временно управляващия
глия, Италия и Франция,
търновската епархия епископъ Софроний
въ която се казва:
-т „Въвеждането на за София 17. Зепитанъ какзо жаеидължителната
военна верно има въ даденото отъ Необяснимо ми е какъ мо
служба въ Германия е про Търново съобщение относно же единъ официаленъ ор г анъ
аа митрополитъ Фи- не Църквата да се връща отъ
тивно на принципа на оставката
лнпъ, наместникъ предсела- единъ институтъ, който е подЕдностранчивите пос тельтъ на Св. синодъ митро чиненъ на тази Църква.
тъпки внасятъ новъ еле- политъ Неофитъ снощи заяви: Въ ВС-БКЙ случай, Се. си
ментъ на безредие и зае- — Наистина, митрополитъ нодъ може да нам+зри ньчинъ
бгьше тУкъ въ столи да застави всички да зачитатъ
трашаватъ европейската Филипъ
цата, заяви Негово високопро- реда въ Църквата. Може да
сигурность.
свещенство. Оплаква ни се, че
Съветътъ ва ОН. като има
предвидъ всичко гореизложе
но, заявява, че Гермнния е
изменила на дълга сн, който
се пада на вевки членъ на
международната общности да
уважава поетите задължения
и оежжда всеко отхвърляне
на международни задължения.

НАШИЯТЪ
—Г— БЕЛЕЖНИК-ъ-

страда отъ артериосклероза
и че се нуждяе отъ продъл
жително лгькуване. Говорихме
какво би могълъ да направи
Св. Синодъ за да подпомогне
лекуването му.
НийгШукъ не 'сме' говорили
за оставка. Но щомъ той се
е завърналъ въ Търново и поспокойно е обмислилъ, може
да е решилъ да подаде остав
Съветътъ натоварва ката си, за да може да се
една комисия да напра отдаде по-спокойно на лгькуви такива предложения ването си.
които ще направятъ ус Въ всЬки случай, тоя въп
росъ може да го разреши той
тава на ОН, по-ефика- Негова
работа остава да по
сенъ и предложения за даде оставката или не,
стопански и финанвови — Говори се, Ваше Високо
мгьрки, които да се взе преосвещенство. че въ варнен
ската епархия било казано на
матъ въ случай когато свещеницигЬ
да не получяватъ
въ бждаще една държа „Църковенъ вестникъ"
и че оть
ва — членъ или не на ОН, тая епархии вестникъть билъ
отхвърли едностранчи връщанъ. Има ли подобно HTS
во международни за дъл що?
— За съжаление, гак,з е.
жения.
.Църковенъ вестникъ" е офиПрезъ време на рази циаленъ органъ на Българска
скванията пръвъ се из та православна църква и още
каза Съръ Джонъ Сай когато той почна да изл.па,
зедължени всички чинов
мънъ. Той каза че въ беха
ници и служащи оть всички
Стреза тритп> велики учреждения гю ведомството на
сили Англия, Италия и Църквата- да го получаватъ.
фуанция заявили, какво Това Се върши въ всички мър-

се даде нареждане да не се
визиратъ платежните заповъ1
ди за заплатигЬ на варнен
ската мйтриполия.
Търново 16. Въ връзка- съ
тазисутришното съобщение на
единъ^ софийски; вестникъ,] че
Негово --Високопрео-вещенство
митрополитъ Филипъ ' б и л ъ
подалъ оставката си, последниятъ заяви:
— Непонятно ми е, какъ нъкои вестници могатъ да заблуждаватъ обществото, а сжщо така непонятно ми е как
во се цели" съ подобни съ бщения.
Въ последно време азъ не
съмъ билъ сериозно бояенъ,
както не съмъ боленъ и сега.
Това го виждате и самиттз вий.
Зърно е, че бЪхъ з ъ София
и посетихъ и Сз. Синодъ, кждето ми се напрааиха предло
жения и узещения огъ сино
далните старци къмъ мере да
се оттегля отъ кириарческия
си посгъ за винаги.
Не съмъ далъ съгласието
си, кикто н-вкжде може да се
мисли, за моето пенсионираме:
— Да получавамъ по 10000
лезз месечно, да се оттегля
въ единъ апартаментъ н« мит
рополитския до'мъ и да . преиар-мъ пъ бездействие старк-

Й

Всичо това отхвърлихъ ка
тегорично. Не съмъ се огказвалъ и не се отказвамъ отъ
катедрата на която .гьмъ ре зъ годишното събрание на индвалидитЪ въ Пловдивь
довно канонически
избранъ
Пловцивъ
17. Въ салона на
за кириархъ,
Желая само да ми се наз Майчина грижа вчера сутриньначи викарий, така както е та се състоя годишното събра
назначенъ и на други минали ние на инвалидите. Събрание
то б е много бурно и не му
възрастьта си митрополити.
Винаги съмъ се движилъ и липсваха сцени на сбивания..
Вдовицата г-жаСт. Канторска
сега се движа въ рамкигв на
гражданскит-fe закони -и -на - ка- заяви отъ името нп големата
нонит-в на Българската църква. часть- вдовици и приежтетвуОще
веднъжъ изказвамъ ващи, че те искатъ да се на
моето очудване и огорчение стоява за увеличенне на пен
отъ начина, по който се алар сиите имъ. Всички се изказаха
мира обществото. Заявявамъ за премахването на спортните
ви, че съобщението на сутриш ротативни машини з а щ о т о
ния вестникъ е отъ Лукаваго. чрезъ техъ могатъ да се да
'-- А какъ стой въпросътъ съ датъ на вдовиците само по
50—100 лв. помощи.
••••>
епископъ Софроний?
• '•
— Той само временно управ
Това даде поводъ да пролява търновската епархия.
излезвтъ сцени на сбивания.
.__ А^какъ емгьтате да реа Много отъ жените' напуснаха
гирате на-това?
-• - Салона; "явно"негодуващи- и
—' "Следъ
Великденскитгь требваше постояното npHOKfХристови праздници Св. синод ствие да ги моли да влезагь
се събира отново. Тогава ще отново ! вжтре. Отчета който 6 t
бжде разгледат * и тоя въп сложенъ "отъ' настоятелството
росъ за управлението на вели-{ за разглеждане, б е отхвърленъ
котъоковската
епархия.
изцяло.

Anns w Шг»

то правителство
да склю
чи областни
пактове,
ка
отъ страна па Англия и Франция отно то забелезали,
че превъо
во превъоржжаването на Авсгрия и
ржжаването на Австрия и
България
. *
България може да се извър.
Паражъ 16. '• На агенция ши въ рамкитт на тия до
„Енформасионъ"
съобщават говори, безь да пострадатъ
отъ Б/ьлградъ, че френски отъ това интереситп» на
ятъ и английскиятъ
пълн. Югославия.
• '.
'-•
м ри въ Бгьлгадъ вчера по
сетили м-ръ
председателя
Иевтичъ, комуто
обърнали
внимание върху
параграфъ Римъ 16. Бившиятъ бъл
6 отъ комюникето,
изда гарски царь Фердинандъ
дено въ Стреза, който как
пристигна тази cvmpim
то е известно се отнася до
аъзможностьта
за ревизия въ Римъ.
на Сенъ Жррменския,
Триа
Фризьорския садовъ.СеHoncitu и Нойския мирни до
вилля* намали чувствително
гояъри.
дългограйяо
Двамата пълн, м ри еж електрическото
1—0
посъветва ли
югославянско- къдрене, Прявепете!
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Това решение на Германия
се счита като вдъхновено отъ
германското м-во на войната.
Счита се, че въ случая се ка
сае само за една германска
маневра, съ която се цели да
се раздвои блока назападнитъ
велики сили.
Щомъ като Германия ей
присъедини къмъ
Източния
пактъ. съ това ще се внесе
известно успокоение въ Ан
глия и нъкои държави, които
б-fexa силно загрижени отъ не
примиримото поведение
на
Германия и се бъха замислили
сериозно да се присъединятъ
къмъ френско-руската спогод
ба, за едно пъ-но изолиране
на Германия. Следъ като та
зи последната подпише Из
точния пактъ, тия опасения

Д Н О Д Н Е В К

Две даровити деца

Германска маневра, която буди безспокойствие
Москва 16. Тукашнитв офи
циални кржгове съвсемъ не
се радватъ на внезапното ре
шение на германското прави
телство да се присъедини без
резервно къмъ Източния пактъ.

ще бждатъ приспани и обръчътъ около Германия не ще
се осъществи.
По тоя начинъ Германия ще
спечели време, за да засили и
завърши
въоржженията си,
както и да попълни окончате
лно запасите си отъ хранител
ни припаси и сурови материали.
*
Варшава 16. Внезапното ре
шение на германската дипло
мация да се присъедини къмъ
Източния пактъ изненада твър
де много въ първия момлнтъ.
Скоро, обаче, опозицията дой
де до заключението, че това въ
сжщность е било продиктувано
отъ кржговегв около герман
ското М-во на войната.
Маневрата на Германия е
много ясна. Тя цели съ това
да осуети образуването на
обръча, който застрашаваше
да я изолира
н а п ъ л н о
Съ това ще се спечели време!
за да може Германия да при
върши всички свои военни
приготовления.

Сензация!
Дами!
Електр. кждрене Маеръ,
Иоженъ.
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Царвградъ в преустроева З ъ б и т е , и здравето

Едно о т ъ най-голЪмигЬ нещастия
на българина е т<-ва, че той н е
умъе д з ц е н и с в о я г Ъ даровити, с п о 
Проф. Б . Хенри, отъ лон мрачни мисли, престжпность,
Цариградъ се преустройва
с о б н и хора.
Когато в ъ чужбина с е появи не- усилено.
донската академия по хирур самоубийство и пр.
к о е с п о с о б н о д е т е , всички бързатъ
Устроенъ е конкурсъ, съ у- гия, е направи/гъ неотдавна
Така напримЪръ, единъ не.
да г о подкрепятъ, д а г о насьрчатъ
да м у д а д ъ т ъ морална и материал частието на най-виднигв капа ед.-ю много! ин^ресно съоб поправимъ рецидивистъ бил*
цитети на Европа по градоус щение въ връзка- съ дългого поставенъ подъ грижигв на
на п о д к р е п а .
Снощи имахъ щастието д е при- тройство, за мзработзане на дишните си издирвания върху единъ зжболвкарь, който щ
ежтетвувамъ на концерта на Люб единъ планъ на града, който връзката между здравословно
премахчалъ
всички загнили
чо и Славчо Янкови.
то състояние; на организма и зжби и корени. Веднага следт,
Щ а с т и е т о б ъ н е с а м о за менъ, но ще се прилага въ течение на
ЗЖбиГБ.
' р/\ j
и з а всички които чуха изкуството ИДННГБ 50 години.
това този закоравЪлъпрестжпна тия високо д»ровити д е ц а .
С оредъ новия планъ, на Ца
Проф.Хенйи.е констатирелъ, никъ се превърналъ въ единъ
Я з ъ ги слушахъ с ъ гордость, гордъ, риградъ ще се даде съвърше че ако нвкой^ човвкъ има
:
най-миренъ гражданинъ, кому.
че бълтаречото племе е р о д и л о два
ма голъми б ж д в щ и музиканти,които но новъ обликъ — Такъвъ на известенъ брЬй-вЬгнили зжби то вече нито мисъль не му мина
единъ д е н ь щ е славятъ нашето име единъ напълно модеренъ град. или корени £тъ1з1жби, то тия вала презъ ума за каквото и
д о с т о й н о в ъ чужбина.
Общинската управа е реши последните ставатъ сжщински
З а H3KVCTBOTO на тъзи деца нЪма ла сградитъ отъ разнитЪ квар огнища зе. разпространение на да било престжпление.
д а говоря. З а н е г о щ е с и к а ж а т ь
Въ други случаи проф. Хентали да бждатъ боядисани въ отрови изъ организма.
думата с п е ц и а л и с т и т е .
Ефектътъ на това непрекъс ри установилъ, че отровите,
Съжелявамъ, че концерта на две различенъ цвътъ. За напредъ,
те братчета н е б Ъ п о с е т е н ъ тг-й как следователно, Ще има б%лъ нато тровене на организма,ма- пръскани въ организма огь
то т р е б в а ш е .
кварталь, другъ червенъ, друг каръ и да не се
забелъзва гниещитъ- зжби и корени, пре»
Варненци, които винаги е ж били
зеленъ
и
г
й
нататъкъ
на
пръвъ
погледъ,
често
пжти дизвиквали същинско умствеотзивчиви къмъ п о д о б н и културни
оставя дълбоки
следи, като но разстройство, което изчез
праздници, този пжтъ н е бъха щ е д 
ри,
понижава
духа,
причинява вало напълно» щомъ зжбитЪ
Това, непопречи на дветъ гениал
меланхолия,
тласка
къмъ се прочистятъ и излвкуватъ.
Едно радостно явление еж
ни д е ц а д а ни покажатъ с в о е т о из
куство, д а ни обаятъ с ъ него и да иапоследъкъ въ насъ детскитъ
ни д а д ъ т ъ в ъ з м о ж н о с т ь д а почув забави.
Най-известната и единствено изпитана
стваме душата, магията на БетхоТБ освежаватъ душата не
венъ, Чайковски и Х а и д е н ъ .
Музиканта е най-висшата форма само на малките ангелчета, но
«а изкуството, тя е о т к р о в е н и е т о на и на насъ, възрастнитъ.
се доставя отъ
човъшката душа, ч р е з ъ което ние
Наистина.-има ли ПО-ГОЛ-БМО
виждаме свъта в ъ най висшата му щастие отъ това да прекарашъ
красота, най-великигЬ му идеали.
Яко е д и н ъ д е н ь и з ч е з н е музика няколко часа между децата,
Варна постоянни депозити:
та о т ъ земята, щ е и з ч е з н е и к р а с о  да слушашъ тъхнитъ топли
Лазаръ Кнрчевъ, колониаленъ магаамнъ
тата.
"«• пътнички,
да
съзерцавашъ
Сладкарница „ П а р м ж ъ " — Д. Мариновъ
Варненската филхармония изпъл естествената имъ детска арти
Дмко Патровъ, кол. маг. „Чарвснъ Ракъ"
ни д о с т о й н о своя културенъ дългъ,
давайки ни в ъ з м о ж н о с т ь д а чуемъ стична игра и да чувашъ тех
1-2385-6
В
двегЪ братчета.
.£•' ния мелодиченъ гласъ, когато
Нека сега и б ъ л г а р с к о т о о б щ е с  декламиратъ ? . . .
тво изпълни своя дългъ и подкрепи
Детската душа е най-храсития гениални д е ц а .
АТЕЛИЕ
вия
брилянтъ на свъта.
Най-гол-вмия талантъ изгасва б е з ъ
Детските забави еж праздни
условия, п о д к р е п а .
Единъ н а р о д ъ е толкова п о - в%- ци въ нашия прозаиченъ и
пикъ и к у л т у р е н ъ , к о л к о т о п о в е ч е сивъ животъ.
хора на изкуството с е р а ж д а т ъ п о д
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Мая з а козунаци

Н А Ч О Н. Н А Ч Е В Ъ » А. Д . - Р У С Е
Първа българска фабрика за пресована мая

Една дама 50 лв., две 80 лв.
мжжна фризура 30 лв.
РАБОТА ГАРАНТИРАНА
при

Бръснаро фризьорския салонъ

Васнлъ. Нияоловъ
1-4

Брой 3894

Варненски новини

9

ул. Владиславъ № 27

Сензация, но фактъ!

laruin
„новъ св-ьтъ"
ул. „Царь Борисъ" 23 до Балгкчаевъ

По случай Великдена реши да задоволи вегька клиентъ
и пустна въ продажба всички артикули на извънредно
ниски цени: кръщения, чеизи, бЪльо, конци
и чорапи. Така сжщо имаме една ликвидационна пар
тида отъ 200 мжжки ризи по цена 80 до 100 лева.
Който побърза, той ще спечели. 1-2376-3

неговото небе,
Снощния концертъ на дветЪ да
ровити деца ще остане праздникъ
въ душата на всички, които обичатъ
музиката, които сбичатъ изкуството.
Прометей.

Дребни вести

Незаличими спомени остави
въ душата на всички детската
забава,изнесена отъ ученициТБ при училещето „Огецъ Паи
сий". Ц%лата програма бъ п о 
ведена топло, съ затрогваща
сърдечность и нежность.
Малкитв декламираха и пЪ
ха тъй естествено, тъй мило,
че намъ ни се искаше те ни
кога да не спратъ.
Съ пжвма чистота б е изне
сень и детската пиеса .Раз*
ковничето".
Малкитв артиски и г р а х а
правдиво, живо и всЬкой по
ОТД-БЛНО успя да запечати въ
душата на зрителя интерпре
тирания обрззъ.
.Разковничето" е пиеса съ
дълбоко съдържание. Тя крие
голвми човешки и нравстве
ни ценности въ себе си.
Голвмъ дЪлъ за успвха на
пиесата се пада на учителка
та r-ца Ст. Тодорова.
Желателно е детските заба
ви да се даватъ по-често въ
нвсъ. Т Б СЖ истински празд
ници за всички.

Щ Въ Съед. щати има огроменъ брой безприютни деца.
Споредъ твърдението на проф.
Томасъ Минехамъ, въ щати-ГБ
по настоящемъ има неп|-м%!£
ко отъ 150.000 деца, роито
скитатъ отъ мъсто на мъсто й
Варна .Царь Борисъ" 3
прежив-вватъ отъ просия и
Пристигнаха з а пролетния евзонъ най
кражби.
новитЪ д е с е н и платове з а д а м с к и м а н т а
Щ Счупенъ е досегашния
и костюми, з а м ж ж к и пардеоюта и кос
рекордъ за прелетяване Ло№
т ю м и и г о л Ь м ъ и з б о р ъ отъ. с п о р т н и п л а 
донъ-Парижъ. като това разс
тояние е било взето само за
тове и одеала. Ц е н и фабрични.
53 минути.
Не е безъ зн&чение, ако преди да правите костюмъ, проверите но
О Въ началото на тази го
витЪ цеви и десени на магазина Юнионтекстилъ.
ЙШ
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0 Ш % дина въ Ню-Иоркъ еж- били
зарегистрирани 350000 кучета.
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Презъ течение на 1934 годи
на въ Ню-йоркъ еж били уха
пани отъ кучета 20.316 души.
Щ Въ Европа има повече
Варн. град. общ. управление обявява на данъкоплатците
тонкина,
отколкото въ Амери
отъ Варненската градска община/ че съгласно закона за
Т Е А Т Р И Т - Ь Д Н Е С Ъ IkS
облекчение данъкоплатците на общините, публикуванъ . въ ка. Въ цълъ светъ има общо
41.000
тонкина.
От
тЪхъ
10.000
Кино Ранковъ — 1) Новъ
Д. В. брой 32 — 1935 год. всички изплатени общински да
нъци за минали години, длъжими за 31 III 1934 година се се падатъ на Северна Ммери- свЪтовенъ прегледъ, 2) „Сра
изплащатъ безъ глоби, ако се изплатятъ най-късно до 30 ка, на Европа —23.300, Язия-^ жението".
Глория Паласъ — „Любовьта
априлъ т. г. Следъ тази дата до 25 юний се събира 3 на сто, 2.000— Австралия-800, Афри
до 25 октомврий — б на сто глоби за закъснение, а следъ ка—400. южна Америка — 4000. на шейха".
Ученическо кино —„Ще бжтази дата глобите се събиратъ съгласно закона за пръкитв
дешъ моя".
данъци, които еж много голъми.
Отъ общината
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Да слушамъ, майко, как шепнат
Какъ шепнатъ тайно ВЪЛНИТЕ,
Приказки стари въковни.
Какъ войни дълги въ морето
Царе сж, майко, водили
(моряшка пЪсень)
Зарадъ царица хубава!
Робини, какъ сж пирати,
Обичамъ майко морето,
Кога се пЪни, вълнува, .
Въ страни далечни на пазаръ,
Кога се носи кораба.
За злато разпродавали!...
Отъ една вълна на друга,
Какъ мжченици безстрашни
Кога му пращятъ платната,
Заради в-fepa Христова
Кога ги ветъръ надува.
Въ морето сж загивали!.. * * «
Месеца кога изплува,
Задъ облакъ, майко задъ тъмен Снощи си, майко, подслушахъ,
И посребрява вълните,
Какъ си две вжлни шепнеха,
Вълните шумни пенливи,
Едната вълна питаше:
Като девойки гиздави,
„Кажи ми, сестро, кажи ми,
Гиздави още игриви,
Какви сж тези кораби?,
Хорото кога извиватъ,
Сега ги виждамъ за пръвъ пжть,
Обичамъ още да гледамъ,
Следъ огненъ звл-Ьзъ морето, Презъ океанъ да прекосватъ,
Хубаво знаме развЪватъ,
Когато пламне небето,
Бъло, зелено, червено,
Кога позлати ВОДИГБ,
Въ далечината вечерна I . . . На коя ли еж държава?
Иматъ ли Царь и Царица?
*
Иматъ ли славни войводи?
* *
Иматъ ли храбри юнаци?
Обичамъ още обичамъ,
Презъ бурни нощи да слушамъ, Хубави моми иматъ ли?
Кога зашуми морето,
Иматъ ли смЪли моряци?"
Кога запеятъ вълните,
Втората вълна отвърна:
Страхотни пъхни потайни,
„Иматъ ТБ сестро държава,
За морски битки кървави,
Държава много хубава,
За теглилата несмЪтни,
Тамъ далечъ насредъ Балкана,
На стари храбри народи,
Гдето се Тунджа извива,
Кой да владее морето.
Презъ Розовата долина,
Презъ лунни нощи обичамъ, На изтокъ иматъ морето,
Надъ борта ди се навеждамъ, На северъ сж при Дунава,

Северовъ

На югъ сж близо до море,
Иматъ царь и царица,
Царь иматъ, сестро, rfe мждъръ,
Мждъръ и още юначенъ,
Добрини много той прави,
На бедни и на сираци,
Народа го много обича,
Съ народъ се царятъ гордве1
Иматъ те славни войводи,
За единството народно,
Храбри сж войски водили,
До Цариградъ, Солунъ.Елбасан
Крепости силни вземали,
Булаиръ г Одринъ, Тутраканъ,
Чудилъ се свътътъ и мамилъ,
На дръзските имъ победи,
Иматъ си храбри юнаци,
Загивали сж въ Балкана,
За саободата народна,
За идеапи ЧОВ-БШКИ!
ПЪВЦИГБ ги днесъ възпеватъ,
За ГБХЪ се моли народе!
Имагъ си моми хубави.

Но трима се братя скарали,
Кой на тронъ царски да седне,
Не сж помнили заветв|
Единство, сговоръ да иматъ.
Турчинъ ги тогазъ издебналъ,
(Пакъ той ги дебни и днеска,
На него вЪра да нъмашъ!)
Издебналъ и ги прегазилъ,
В' черно ги робство захвърлилъ
Ц'бли петстотинъ години.
Сега сж шейсеть години
Както окови строшиха.
Тъхнитъ, сестро, прад-Ьди
Голъма грешка сторили,
Морето не сж ценили,
Ценили още в л а д в л и ! . . .
Затова въ робство паднали!
Затова и дъчго страдали!...

* *
* да слушам
„Драго ми бъ*майко,
Похвални думи за нашта
За нашта скжпа родина!...
ТБХНИГБ МОМИ, сестриче,
Но много жално ми стана,
Стройни сж тънки-високи,
Катъ чухъ, че нашгв прад-вди,
С усмивка като зората,
Не сж ценили морето!.. .
Съсъ погледъ като звездата,
Има ги, майко, и днеска
Кат* отразени звевди в' морето!.. Голъми наши българи
Иматъ и СМ"БЛИ моряци,
И тъ не ценятъ морето!
ТЕХНИТЕ млади моряци,
И ТБ катъ НВШТБ прадъди
Достойно браздятъ морето,
Ще сторятъ грешка голЪма!...
За ГБХЪ въздишатъ момитъ!"... Има и още българи,
Ревностни чужди агенти,
• .* *
Насъ, майко, ГБ пъкъ притискат
„ТЬхната, сестро, държава,
Притискатъ още и пречатъ
Е била много ГОЛ-БМВ,
Дг купуваме кораби

И
Р Й Ш НЙЙДЕИОВЪ и КУПЕНЪ ДНМОВЪ
Сул, Ц а р ь Б о р и с ъ № 7 J .

Разполага съ всички модерни за сезона
дамски
и мжжки платове за костюми, манта к пардесюта.

— Работа акуратна и по вкусъ —

З а Великдекь специални цени
П о д ъ вс-Ька конкуренция.
ПОДЪ НЛЕМЪ въ це-(
на търговскатв,
пияца ул. „Цариградъ" № 9j
срещу Генералната банка етаж
удобенъ за представителство,
агенция, кантора и др. Всички
удобства. Споразумение „Ишикларска банка" сжщия амресУ
1-2361-3
i

№ нтъра

BftPHfl
Въ центъра на града, най
хигиениченъ, уютенъ, съ
централно отопление.
Цени досткпни
за всички.
1—2352-0

III Провадийски еждня изпълнитель при Шуменски областенъ схд)

Поправка ш обявление И-1 Ik 06-935 г. s r s s s s *
III Провадийски еждия изпълнитель при Шуменски областен-й1
еждъ, обявявамъ на интересуващите се, въ допълнение нй
обявлението ми И. Д. № 86-935 год. публикувано въ вест!
никъ .Варненски ковини" — брой 3890 отъ 13 априлъ 1935]
год., че на редъ 13 — „ч. гр. д. № 171-983 год.", да се че*и
»ч. гр д. № 171-933 год.", на редъ 12 следъ „ршва на 2о
априлъ 1S35 година", е пролуснато до 17 часа включително|
на редъ 17 — „Никела Лтанасовъ Димитровъ", да се чет^
Никола Дтанасовъ Димитровъ и на редъ 23 — „Митра Ми|
нева", да се чете „Митра Минев ю Цветкова".
гр. Провадия, 16 априлъ 1935 година.

111 Сждия изпълнителъ: Ив. Ст. Вжж£0ОВ1»
•4
И ний морето да браздимъ!
Ни сълза да не поронишъ!:|:
Морето още далечно.
Това ще бжде за мене
;*
Че имъ СМЪТКИТБ бъркаме
Най-голъмата награда,
'
За по-голъми печалби.
Че вЪнецъ трънливъ моряшки»
Казахъ си, майко, болката,
Напълно азъ съмъ заслужилъ!"
На сърдце ще ми олекна!...
Моля те сега да чуешъ
Моята молба последна:
На мойто любе, на Ценка,
Нищо да не обажцашъ,
Нвкога дойдатъ и кажатъ
Че азъ въ морето загинахъ.
Че синътъ ти е загиналъ,
Тя не щ е , майко, понесе '"'
Сръдъ море въ буря голема,
Тозъ ударъ тежъкъ в'сърдцет0|
Ти тогазъ, майко, не вайкай. И ще да млада загине,
Не вайкай и не тжгувай1
Яроматъ кога разнесе
глми дочакай зимата,
Отъ тжга черна за мене,
Зимата, майко, Никулдень,
Почакай, майко, пролътьта,
Кога окапятъ листата,
Пролетьта още Георгевдень,
Кога почерней тревата,
Кога прецъвти кокиче, ,
ВлЬзъ сутринь рано в'градина, Кокиче златенъ минзухаръ,
Кога зацъвтятъ лалета,
Стъблата, майко, отсечи,
Стъблата на дйвъ трандафилъ, Трандафилъ, аленъ карамфил!
И кичеста люляка,
Съ по-голЪми бодили.
Трънливъ ми вънецъ оплети, , Тогазъ на Ценка да кажеипу
Че годежа й повръщамъ,
И чакай тогазъ дочакай,
Че съмъ си любе намърилт»
Нашия празникъ моряшки,
Въ далечна страна незнвйнв.;
Деньтъ на свЪти Никока:
Тя тогазъ ще ме намрази, •>
.•
Кога се море замжгли,
По лесно ще ме забрави.
Кога почернъй небето,
Таквазъ ми била еждбата: г
Бурята кога зафучи,
Тебъ, майко, да не зарадва*!
Кога заревагь вълните,
ВЪнчило да не дочакамъ!- j
На оназъ скала да дойдешъ,
Атлантически океанъ, J
Гдето азъ малъкъ играехъ.
Декемврий
1Ю4 година -ji
Съ МОЙГБ върни другари!
Парахода „Княгиня Мария ЩЩ
Отъ тамъ ти хвърли в-Ьнеца,
Ввнеца майко въ морето! . .
Ни дума да не продумошъ!

RKO ЛИ МИЛИ другари,

II

БРОЙ

3894

Стр. Н

Варненски новини

шии хом 1ШЩШЖ

По какво се отличавать абисинскяте арисгократи

Игало-абисинскиятъ
кочф
ликгь накара да се заинтере
сувагь отъ Ябисиния даже
ония хора. които доскоро об
ръщаха твърде малко внима
ние на.тая страна и считаха
абисинеца както и останалит-Ь
жители на Яфрика.за „негри .
Въ действигелность, обаче то
ва далече не е така. НЪщо
повече — ОН~БЗИ които знаятъ
че абисинци не принадлежатъ
къмъ черната раса, не могатъ
да си представятъ на каква
висота поставятъ себе си са
митЪ абисинци и съ какво пре
зрение се отнасягъ къмъ ев
ропейцигв.

възлиза на 100 дущи.
Въ абисинската с т о л и ц а
Яцисъ Ябеба живЪятъ около
1000 души европейци, а въ
цълата страна еж пръснати
още около 200 души. Всички
европейци мислятъ съ трепет
за възможностите отъ итало
абисинска война, понеже при
едно внезапно откриване на
военните дествия, тЪ ще се
окажатъ въ пълна невъзмо
ж н о с т да се изтръгнатъ отъ
абисинската столица, която се
намира въ центъра на дър
жавата. Единствената връзка
на Лдисъ Ябеба съ свъта е
железницата, която води за
пристанището Джибути
на
Специалниятъ кореспонЧервено море. Пжтуввнето от
дентъ на лондонския „ДейЯдисъ Дбеба до бръта на мо
ли Експресъ' въ Абасиния,
рето трае два дни,
Херолдъ Пембертонъ, раз
казва, че абисинцитгь се ЖелЪзопжтната линия при
отнасятъ много отвисоко
надлежи на французите, но
къмъ бгьлитгъ, които даже
въ нея се разпореждатъ аби
не счататъ за б/ьли. Засинци. Тя минава презъ савържителитгь н а Абасиния
шено диви м%ста» кждето се
всички пришелци отъ Евро
въди въ изобилие едъръ дипа минаваггь подъ едно on.вечъ. Ето защо. ако въ влака
редгьление—„червена". Това
пжтува Н-БКОЙ „аристократъ"
се дължи на обстоятелст
той заповедва влака да спре
вото, че подъ лжчитгь на
въ некое место, което му се
жаркото африканско слън
вижда подходящо за неколко
це кожата на вропееца по-часовъ лоаъ, а другите пжтничервенява, а ако пъкъ и въ
ци търпеливо чакатъ докато
последствие загорпе, то
той благоволи да се качи въ
действителното „червено'
вагона и продължи пжтя сн.

ВмЪсто венецъ на покойния
дружественъ членъ Капитанъ
1 рангъ о. з. Никола Ст. Лавчиевъ, дружеството ка запас
ните офицери внесе въ полза
на Старопиталището сумата
200 (двеста) лева.
Наближаватъ
светлите
Христови праздници и всека
майка иска да зарадва своето
дете съ некоя играчка или но
ва дрешка. Членките на Дам
ския комитетъ при Д во „Червенъкръстъ" предупреждаватъ
почит. Варн. граждани и граж
данки, че приготовляватъ прак
тични и ефтини детски играч
ки: кукли, кученца, зайчета, ко
тенца, мечета, прасенца, патенца, слончета и др., а сжщо и
плетени детски дрешки. Раз
продажбата на тези предмети
ще почне отъ 21 т. м. — Връб
ница, 10 часа преди пладне, въ
помещението на Д во «Червенъ кръстъ* ул. 27 юлий (бив
шата клиника на Д-ръ Смоленски).

Изъ бавиш o i l

Павирането на пазарния ллошадъ.
Кога ще се откриятъ новите гроби
ща. Преговорите около хазртното
кизино. Търга за кланицата
Тези дни започва канализи
рането и павирането на лазер
ния площадъ.
Плана за работа е вече готовъ и ще бжде приетъ въ
едно отъ най близките засе
дания на общинския сьветъ.
Днесь директоръ режисьора
на Варненския общински театъръ г. Ст. Бъчваровъ замина
по служебенъ отпускъ въ
София.
До неговото завръщане теа
търа ще се управлява отъ
пом. кмета Куртевъ.

Всеизвестния стъкларски магазинъ

БР.

ОВАДИЕВИ

се премести на ул. „Преславска" до слад
карницата Бай Димитъръ
11386 5

Щ П М Ш Ц И П П ТУРЦИЯ
Резултатитъ отъ първата годлна на индустриалната петнлЪтка Какви
фабрики се очаква да работятъ. Производството имъ. Какви нови
фабрики ще се строятъ. Предложението на германските заводи Крут.

Цариградъ 16. Първата ната година да бждатъ
година отъ индустриална построени още една фаб
та петилетка даде отлични рика за памучни тъкани,
една предачница за вълна
резултати.
На 15 май т. г. ще се от
Довършва се фабриката и една фабрика за изкуст
криятъ новите гробища.
въ
Кайсеръ за преработ вена коприна.
Варненската света митропо
Германските з а в о д и
ване
на памукъ, сжщо и
лия е дала съгласието си за
&
тая въ Ерельи за сжщата Крупъ еж предложили на
това.
Преди откриването на гро цель книжената фабрика турското правителство ебищата ще бжде осаетенъ но въ Измидъ, стъкларската динъ кредитъ отъ 9 мил.
вопостроения параклисъ
въ
турски лири, съ който с<
фабрика въ Патабатки.
гробищата.
Освенъ това, догьршва се създава въ Турция жептзз
*
Наскоро ще бжде залесенъ и инсталирането на машина на индустрия. Инсталации*
Варненското
Полицейско
съ
дравчета канала, намиращъ рията вь Нечиборлу за произ тЪ за тия заводи ще б/ККомвнданство обявява, че въ
срокъ отъ 15 дни отъ днесъ/ се задъ войнишките лагери.
водство на съра отъ сърна датъ набавени отъ Герма«
Това се прави съ целъ да се
всички притежатели на мотор
руда, сжщо и на фабриката ния, а машинарията за
ни коли, годни, полугодни или запази кабала отъ срутване.
за розово масло въ Иепарти фабриката въ Кайсеръ е
*
негодни, но не пустнати въ
отъ Съветска
движение да се явятъ въ Ко , Разширената общинска ко
Книжната фабрика въ Из доставена
Русия.
и
подпишатъ мисия по изработване поемни- мидъ ще започне да работи
изгаряне го отдлля рлзко Локомотивитгь на аби-менданството
формени
декларации.
Тия, те условия за отдаване на кон
отъ мгьстнитгь жители,
синския влакъ еж снабденикоито не изпълнятъ настояще
цесия постройката на хотелъ и идущото лъто. Нейното про
които далечъ не безъ осно
НОВО! У
съ мощна сирена, предназто въ дадения срокъ. ще се игрално казино въ Варна е изводство ще задоволява по Q НОВО!
ваше се считатъ бп>ли. начена да плаши а разгонсметатъ, че умишлено укри- израбогила окончателно и по ловината отъ нуждите на Шза спортна Вариа откри се вовъУ
Средъ жителите на Ябиси ва всевъзможните леопарватъ колите си и ще се взе- дробно условията на които страната.
нйя царува строго д-вление на ди, накали, скитащи ками-матъ спремо тЪхъ наказателни требва да отговарятъ офертите Текстилните фабрики въ У Бршгро-фдшрск! сало» у
вристократичетки и нисши кла ли и други абисинскп .домерки за неизпълнение наред на кандидатите за концесията.
си. Къмъ висшата аристокра машни животни', коитобите на административно по Сжщите кандидати требва Кайсеръ и Ерельи ще започция спадатъ онези, които но- се разхождатъ по платно-лицейската власть.
въ срокъ отъ 1 месецъ да натъ да работятъ въ най-ско- Г 1 на бул. «Сливница* № 63 срещу Г~|
сятъ обуща — тяхното число то на линията.
представят окончателнно офер ро време. Първата ще произ р="* Френския женски паисионъ. Въ р ?
Книгата „Нашиятъ Царь — тата която требва да бжде съоб вежда годишно 30 иилиова U салона е инсталиранъ най-новиятъ U j
anapan» типъ Манеръсъпослед- Г~\
Q
впечатления и отзиви зе Царь разена съ условията въ про
метра
платно,
а
втората
—
I
—
ка дуиа на техниката и дава ^я"
токола.
Борисъ III" отъ Николай П.
БЛАГ ОДА РН О С Т Ь
I J най-лобрия резултатъ на дам- \J
7
милиона
метра.
Камчийски излезе отъ печатъ
Г~| склта фризура и вс*ка дама Г\
Наследниците на покойния
Одобрена и препоржчана отъ
ФИННИ плетени гарнитури С у м и т е по изграждане р# може да се накъдри на цеиа Уг
подъ всЪкаква конкуренция. I J
М-вото на вжтрешните рабо и други кошничарски изделия, то на тия две фабрики еж да U
Па най о т ъ Т е р з и е к ъ
Ql-2387 3
Я. Н. Я н е в ъ Q
ти съ окржжно № 6,688 отъ купувай само отъ кошиичардени отъ Съветска Русия,
търговецъ манифактуристъ, благодарятъ отъ сърдце на вси 13 априлъ за
общинските
чки дружества и почитатели на покойния, които изказаха библиотеки и подведомствени ската работилница Б. Арнау- подъ формата на единъ записменно или устно съболезнованията си за преждевремен на м-вото учреждения, и огь довъЛ ул. 27 юлий № 36, ако емъ отъ 8 милиона долара, .
ната му смърть и сьобщаватъ, че магазинъ .Лебедъ" ще М-вото на просветата съ № искате да ви е запазенъ инте
Стъкларската фабрика
въ центъра на града ул.
продължава да работи и за напредъ, оставайки веренъ на 762 отъ 19 мартъ т. г. за чи реса.
Котелъ № 6, срещу Варн.
1—0 ще произвежда голишно
талищните и училущни биб
традициите, завещани отъ скжпия покойникъ.
общ. театъръ 3 стаи, ку>
по
3,000
тона
стъкло,
кое
лиотеки, отъ М-вото ни вой Дирекцията на Варненското
традиции ъ,
щ
хня и салонъ, югоизточ
о т ъ
няСЛЕднИЦИТЪ
ната на Народното стопанство ср-Ьдно Търговско училище счита то се равнява на една тре
но изложение, съ всички
за
свой
приятенъ
дългъ
да
покани
и др. Доставя се отъ книжар венчкн свои бивши възпитаници на та отъ общите нужди на
удобства, втори етажъ.
ница «Бенковски", Дондуковъ традиционната литератуно— музи Турция. Тази фабрика ще Споразумение сжщвта кжща.
52 — София отъ автора и отъ кална вечерь петъкъ (19 т. м.) 9 ч. заиочне да работи презъ
1
1 - 2351 - 3
В!
Ни
добре уредените книжарници. вечерта), въ Варненски общински
П о с е т е т е голЪлкя провадийски
театъръ. Забавата е подготвена отъ идното лЪто
ПРЕДИ да се установите иа
Оркестъра на мжжката гим ученическото д-во .Развитие" при
Фабриката
за
ctpa
ще
храна
въ който ида е рестоучилището подъ ржковод-твот^ на
назия подъ диригенството не учетили.
рантъ,
проверете храната въ
дава
годишно
по
5,000
то
Дюкмеджиевъ ще вземе учас
ресторантъ
Булевардъ—Варна
на ctpa.
тие въ обедната програма на
в-ь нед-Ьля СВр-ьбница)
Радио-Варна.
Цени
намалени.
1-10
Предвижда се презъ ид
Градската Омнибусна Служба устройва съ два,отъ

(птшт .

ПАНАИРЪ

5

•
а
•

най-луксозните си и удобни омнибуси ЕКСКУРЗИЯ

Ш и 80 низ за т ш i щщ»

Тръгване отъ Омнибусната станция срещу хотелъ
Лондонъ въ неделя 7 часа сутриньта, а връщане
отъ Провадия същия день 8 часа вечерьта.

Потайностите на принцъ Карло

Библиотека «Варненски ноанни"

565

Приематъ се и стоки

в:

I

568

Ангажиране места до 8 часа вечерьта — ежбота
Отъ Дирекцията на Градската Омнибусна Служба
Телефонъ № 628

За Пролетния Сезонъ

ЦРШРВШ СОФИЯ
ул. 6 Септемврий J& 1,
ви предлага най новите си

десени отъ готови

Мжжки и Детска костюма, Тренчкоти, Пардесюта
и др. отъ последните Виенски журнали.
При ц е н и н а р о д н и - - М о л я п р о в е р е т е

Вмшв,

който желае ла изпита истинско
удовметпе при изкжпването си,
той ще посети

[зцодшаббн

на Петъръ Веогкев-ь, въ
гр. Варна, ул. „Атанасъ Геортиевъ» № 53, задъ „Стойвовия
ияъ", защото тамъ ще нам*ри
изобилна топла и студена вода,
Душове, най-добритб масажисти
* теляци, а сжщо така н всички
необходими удобства.
Работно време: за жени: net
и
деляиченъ девь отъ 730 час
* сутриньта до 7*30 часа ве
черьта.
За ихже: вс*кя день отъ 6*30
ч»са вечерьта до И ч. полуяощь и всЬкн недъленъ день отъ
' •*• сттривьта до 12 ч. по об.
1-2344 0

jlnnn ги подъ наемъ апартаЦиОи lb ментъ на ул. Македо
ния № 76 отъ 3 стаи, кухня,
везстибюлъ, веранда, клозетъ,
килеръ, изба, пералня и др.
съ всички модерни приспособ
ления. Апартамента е свббоденъ отъ 1 май. Виждане огь
10 — 12 часа предъ ооедъ
всеки д?нь, Споразумение при
инж. Ст. Сапаревъ.
1-236-3

Поради преместването на
МАГАЗИНЪ

JMEIIIT
отсреща въ

спатоцп за били ч д а
ул. 6 й септемврий № 2
пуснахъ всички стоки на
ниски цени
№ 2

Твоя длъжность е да обмислишъ това, защо
то само тогава ще бждешъ{ спокоенъ, когато тия
две лица, отъ които се боишъ, се премахнатъ!
Тогава и сина си отново ще си възвърнешъ,
щомъ той не намери Габриела!
Но требва да се пита внимателно — Лавалъ!
Една идея ми пекна.
Обаче не още сега!
По напредъ требва да се звбрави процеса/ .
Венсанъ пристигна въ замъка на Гренелъ и
даде заповЪдь да се приготви оная часть на за
мъка, гдето живееше починалия графъ, понеже
имате да дойде едииъ знатенъ гостъ.
Следъ това презъ единъ отъ последните дни,
той прие най-зисшия си чиновникъ на доклвдъ
Когато Брей дойде при него и му c v бщи че
отъ касата на рудниците еж били изпратени гол-fc'
ми,суми на банкера Фулдъ, Венсанъ се обърна съ
голема любезность и благоволение къмъ директо
ра на рудниците.
— Желая да ви дамъ едно доказателство на
признателностьта си, директоре Брей, каза той/
имате ли некакво желание?
— Да, господинъ графе, имемъ едно жела
ние, обаче боя се да ви не разсърдя, като РИ ГО
кажа.
— Защо така?
Да не би защото е много големо?
Кажете го безъ страхъ, директоре!
— Покорно ви моля да приемете оставката
ми. господинъ графе! каза Брей, като се поклони.
По лицето на директора на рудниците личе
ше, колко му беше тежко да произнесе тия думи
които обаче беха резултатъ на едно твърдо и до
бре обмислено решение.
Венсанъ го изгледа зачудено.
— Оставката ли си давате?
Искате да си отидете ли, Брей? попита той
Ползувам ь се отъ тоя благоприятенъ случай,
да ви поднеса казаната си молба, господинъ графе!

По единъ щастливъ случай по тая улица си
идеше и майка й.
Габриела се затече къмъ $нея, за да бжде
защитена.
Доминика изгледа зтчудено и яростно стран
ния преследвачъ на дъщеря й.
Люсиена съ едно бързо движение смъкне
маската отъ разпаленото си лице.
— Да знаешъ и ти коя съмъ, каза тя ядоса
но и остро, не ме ли познавате просешка дъще]
Габриела се смути и приблЪднЪ, тя се закла
ти, но Доминика я стисна въ обятията си.
— Какво означава това преследване, това
. безсрамие? — попита тя съ отвръщение— Сега ще узнаешъ!
Азъ съмъ Люсиена Бери, на която тая девой
ка донесла бекаси!
ВидЪхъ, че Пероке тая вечерь б-вше у васъ
— пазете се отъ мене, ако го премамвате и ако
се опитатл да ми го гребните, както направихте
съ сестриния ми принцъ.
— Ти си лудо! прекъсна Доминика съ отвръщение и съ презрение развълнуваната и запла
шителна Люсиена, която и маскирана бЪше все
тъй кокетка, решителна и привлекателна.
Яко се не отдръпнешъ отъ пжтя който си
препречила, ще бжда принудена да повикамъ ня
колко полицейски агенти на помощь.
Нотариуса Пероке идва у мене по нЪкои еждебни работи.
И сега нито дума повече!
Ела Габриело!
Доминика хвана за ржка дъщеря си и про'
дължи пжтя си.
Въ сжщия моментъ излязоха на среща I
принца и Антоанета.
— Отъ името на тая дръзка девойка, моля
ви за извинение, се обърна принца къмъ Доми
ника и Габриела.
— И ний ви молимъ да ни оставите да се
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Европа следва смщня шцШт шк

Какви еж последствията за България отъ тази конференция

Герим ш и щшт во лкп ва ОН

gia mm npoii

следванъ презъ последнитЬ години и cnptMo Германия. Даймсъ"
София 17. Въ тукаш
порицава остро повелението на Франция и сателитита й по въпроса ните политически срп>за превъоръжаването иа Австрия, Унгария и България
42 офицери уволнени
Берлинъ 17. ОфйЦ«озътъ на хитлеристите „Фьолниди разискватъ съ голпСофия
17. Назначава се
Лондонъ 16. В.„Таймсъ по не до правдата.
ма сериозность реше швръ беобахтеръ" ггше следните твърде резки редове
полковникъ
Г. МихаРловъ въ
мества обширна уводна ста
По-рано годинн подъ редъ нията ва Стр еза за пре- въ връзка съ разискванията въ съвота на ОН.
тия, въ която осжжда остро Германия обръщаше внимание
щаба
на
жандармерията,
Полк,
въоржжението на Бъл
— Правителството на Германия ще отправи до сили
дейностьта не Титулеску.
Св.
Поповъ
се
назначава
з*
на нарушенията на мирните
Тть емгьтатъ, че те, представени въ съвета на 0Н единъ протестъ срещу
директоръ
на
географическия
[ щ о така ш ш к ш осджа остро договори, които се вършеха гария.
въпросътъ е много сло- проекто-резолюцията, внесена въ съвета отъ страна на
институтъ на местото на Ваi врщтштешИ на трнттз велики отъ известни държави. Никой женъ
като ще Франция, Англия и Италия.
цовъ,
който се уволпяеа.
ШЙ. която въ CTpeia te оставила да не обърна внимание, докато повлече тъй
себе си и
Вестникътъ заявява, че ако съветътъ на ОН оежди мо
Назначава
се полковникъ
Шт совлвянн отъ ш т ш т о ва най-после Германия сама тег засилванеследъвъоръжения
рално Германия, то извънредно трудно щ е стане завръща
Мановъ въ инспекцията щ
Нзлкото с ш ж н е н Балканското (во- ли заключението си и едно та на Турция отъ къмъ нето на Германия въ Женева.
По решение нй
разуменне. Въ резултатъ на това, востранчиво си отреди права'! а нашата граница.
Берлинъ 17. Въ тукашнитЪ политически ертзди се твър конницата.
Висшия
воененъ
у.
настояването на фрвнскнтгз делегати, Сега се готви международ Може би ще се нало ди, относно резолюцията, представена отъ Франция въ съве волнени ся всичкосъветъ
42 дущ
та
на
ОН,
че
тази
резолюция
тр-вбва
очевидно
да
създаде
HI е било взето решение по вревъо- на акция за порицаване на жи България два влезе вь една нова лъжа относно отговорностьта, която, както и офицери. Пълния списъкъ па,
р и ш а ш о наДвстрш, У т р н Ем това деяние на Германия, Балканското споразуме лъжата за отговорностьта за войната отъ 1914 год., требва заежнатитп отъ промя
ната военни чинове, щ
ири. а въпросътъ билъ гоиш в безъ да се търси причинати ние, което значи въ слу да послужи като основа за политиката на хегемония на 6m.de
обявенъ тия дни.
оосташъ въ завинкость отъ прего тамъ, кждето тя въ сжщность чай на нужда ще тргьб- Франция.
воря i известни условия.
Освенъ това, тоя лроектъ цели моралното оедждане
лежи.
за да брани и дъожавина
Германия,
сьветътъ ОН, обаче, нъма никакво еснова— Отказътъ на вели- Стщиятъ този погрпшен тгь участвуващи
въ
пять
се
следва
сега
и
по
ние,
нито
право
да произнася подобно оедждане.
София 17. Н. В. Царьтътази
китгь сили, казва .Тай
този пактъ отъ външно
отношение
на
останалитгь
сутринь въ 11 часа прие на]
мсъ" да се разреши пос три бивши неприятелски нападение, безъ ние да
ауденция американския пълн.
тавянето на междуна държави.
имаме външни граници.
По нашит* външни плащания
м ръ Стерлингъ.
•;
родно обсжждане въп
Английск то правител
София 17. Управителя на на сто, остава с&щия, как
росътъ за превъоръжа ство ще продължи да под
Народната
банка
Рясковъ то въ по раншната спогод
ването, на Австаия, Ун държа Мусолини въ негово
а стщо така и при акТурция се готви да иска отднесъ се завръща отъ чуж ба,
гария и България, озна то становище въ полза на
щитгь условия.
мевяването й.
Проверката на мжжа
ревизия на военното
бина. М-ръ Календеровъ се
чава да се насърдяава една
Има
само
отлагане
на
Пррижъ 16. Лондонскистатукво на трит/ь побе
вгьрването, че само чрез дени държави отъ ду нае
Елхово 17. Петя Стоянова, очаква да пристигне утре или плащането 18 мил. ле. въ ятъ дописникъ на „Еко k
сили може да се достиг- ския басейнъ.
отъ с. Боденъ, елховско, по вдругидень.
чужда
валута,
който
Вчера въ чуждия печатъ вмгьсто презъ февруарий Пари" съобщава, че lypради
непрекъснати
семейни
ция, предвидъ на евенту
като в ь училище Иванка била
е било публикувано комю
първа ученичка въ отделение раздори, решила да се отър никето за резултата отъ ще се плати презъ Ок- алната релизия на онш
'
то. Тя прави впечатление съ ве отъ мжжа си.
преговоритп съ партьори- тонврий.
постановления отъ мирЛомъ 16. Огъ извесно вре своя необикновено за възрасть- За тази цгьль тя замгь- тп>.
Придобиивката е, че склю нитгь договори, които зй-г
ме въ ломската полиция пос- та и бързъ умъ и познания. сила хлпбъ съ силна отро . Тамъ cm. дадени погрешни чената спогодба е за по про
тжпвали оплаква ия за мно
По всичко личи. че това е ва.
сведения, Споредъ новата дължително време а не както сгьгатъ въоръженията ш
жество дребни и по едри кре- едно дете, богато надарено, но
Австрия, Унгария и Бьм
Мтжътъ н обаче се оегм- спогодба трансфера отъ \5 до сега по за 3 и 6 месеца.
жби на вещи. Дълго време изпустнато въ живота.
нилъ и далъ отъ хлпба на
гария, щгъла да поист
крадеца успъвалъ да отбътва
кучето, което не много
отмпняването на военМотъ бдителното око на поли
следъ това умрпло, отъ
О
К
A
S
И
О
Н~Ь
тгъ
постановления наЛдцаите, докато преди нъколко
ех пристигнали въ София.
отравяне.
\
на Варненския общински театъръ
занския
договоръ, досежш
дни ГБ подпаднали въ следить
внагпзинъЕЛЕОЙОРА
Жената отровителка е
Драгоманъ П. Тази сутринь Презъ лътото ще има и опера
на едно 10 годишно моминендимилитаризираната
зо
въ
Варна
арестувана, а останалия
(подъ Окржжния сждъ)
це.
Полукорави яки
12 л. хлпбъ е изпратенъ за ана тукъ въ 9 часа пристигнаха
Постоянното приежтетвие на на при Дарданелитгь S
група бълградски студенти, Варненската община е одобри
Копринени вратовръзки 20-40 »
Арестувано, детето направи
лизъ.
отност
Чорапи мжжки едноцвЬтни
9 „
ло пълни самопризнания за
които идватъ у насъ да вър- ло нашия театъръ да има ограниченията
Чорапи
мжжки
два
чифта
15
„
гарнизоните
въ
Чорл^
редицата кражби, като посо
натъ посещението на нашите следния артистиченъ съставъ:
Чорапи дамски
18 „
чило крадпнигв вещи, между
Чорапи дамски „Фако"
40 „
Д. Бочаровъ, Д. Ксрановъ, Г. Одринъ и Цариградъ. ':'г
студенти.
Чорапи дам. свроа. CBtT. цвЪт. 22 „
които били: една мушама, шуТопаловъ,
Ив. Георгиевъ, Ид.
На гара Драгоманъ ГОСТИТЕ
Тази сутринь къмъ 11 часа
Чорапи дамски коприн. черни 60 „
шони, будилници, коприненъ
Петровъ, М. Богдановъ, ГадуПролътии
дамски
ржкавици
25
„
5-fexa
посрещнати
отъ
предста
се
подпали
куминътъ
въ
доешарфъ и др>
Дамски килоти отъ 50 на '30 „
матъ на Бойолу, находящъ се вители на студентскигв дру ларовъ, Н. Поповъ, Ив Мин
Малката 10 годишна краВпечатленията на гостит* оп ;
Дамски норсажи
, 22 „ на ул б „Сепсември".
жества у насъ и отъ предста- чевъ, Зора Македонска, Ста>
Мрежени фланели '
20-23 „
децъ се казва Иванка Лилова
града ни
;
ниславска,
Сийка
Георгиева,
Повикана 6Ъ пожарната ко вителу на Българс-югославян- Розка Петрова, Емилия ЯворМако фланели, гащи, горни
ученичка отъ III отдЪл, р. отъ
Снощи
приет..гна
въ
града
ризи, и много др. галантерийманда, които y e n t да изгаси ското д-во.
гр. Ломъ. Изненадата на всич
Бочарова.
ни хора на пражките учител
ни стоки при много намалени
2 ъ 11.40 часа студентитв скаВъи този
пожара.
ки била още по голъма, като
цени
2-15
съставъ театъра ще ки.
,
пристигнаха
въ
София.
Затуби
н%ма
никакви.
се узнало за кражбитв, тъй
продължи своя зименъ сезонъ
Той 6ъ посрещчатъ най-топ
до началото на месецъ май. ло, и радушно отъ официвл
Съгласно правилника на те ните власти, полския консулт
атъра начиная отъ 1 май на г. Франгя, местнитъ певчес»
всички артисти ще бжде да- дружества, учителското ГБЛО]
денъ
едномесеченъ отпускъ.
множество народъ.
S:{
567
Библиотека
„Варненски
новина"
.ПотайноститБ на принцъ Корла
566
Къмъ края на юлий съ сжТази сутринь гостигв р»>
щия съставъ ще бжде откритъ гледаха двореца
.Евксиио
новия
лътенъ сезонъ.
—
Упорития1
бжбреше
Венсенъ,
когато
се
град", монастира „Св. Конствн
върниме в ъ жилището си, безъ да ни досаждате!
Презъ този-сезонъ щ е гаст- тинъ" и другитъ живопис»
възвръщаше в ъ Гренелъ, вмъсто да се възползу
— отговори Доминика, като наедно съ дъщеря
ролиратъ режисьори и артисти околности на .черноморска!,1
ва отъ богатството, което турямъ на негово раз
си продължаваше пжтя си.
отъ столицата и провинцията. красавица..
положение и да простре ржката си на една прин
s
Принцъ Флоримонъ бъше много ядосанъ.
Постояннното
приежтетвие
цеса, вместо да сьум-ве да оцени високото поло
T t еж очоровани отъ виде
Двете девойки напротивъ бъха весели и ус
е решили сжщо да се открие ното v, топлия приемъ. fe
жение, на което го издигнахъ, той се труди да
миваха майката и дъщерята, които се завръщаха
и опера в ъ Варна. ,''
унищожи плановеТБ и надеждите ми, п; остака!
Довечера пражкия хоръй»
въ жилището си.
Репертоара щ е бжде взетт ва голъмъ концертъ. Отъ Baf
Всичко,
което
до
сега
извършихъ,
е
било
на
Попречихме на интимната имъ среща?
отъ Държавната опера.
правено само за него.
на хора щ е отпжтува въ Шу
— Ела, Янтоането! казе Люсиена на сестра си
На 1 Септемврий 1935 год. менъ, кждето ще даде сяШ<
Искамъ
да
го
направп
щастливъ,
и
'
к
а
м
ъ
да
Лека нощь, господинъ Лионски живописецо.
ще се открие зимния театра- единъ концертъ.
го направя господарь на Гренелъ, искахъ да го
Принцъ Флоримонъ силно ядосанъ се отда
ленъ сезонъ.
направя пръвъ и най-богатъ аристократъ на стра
лечи ОТЪ ГБХЪ.
Състава на театъра за този
ната, а той безсмислено развали плановете ми,
..•!
Люсиена и Антоанета качиха се въ една ке
сезонъ ще бжде съвършен но
за които съмъ правилъ много по-големи жертви.
ла, която случайно минуваше и се върнаха въ'зановъ.
на д-вото на запаснигв офицери
отколкото той предполага. Сега всичко е уредено
ведението на ;^айка си, гдето нея вечерь имаше
Ангажимента на артисти за
Дружеството на запаснн|
продължи Венсанъ бавно и съ тържествующъ тонъ
маскиранъ балъ.
новия съставъ ще започне отъ офицери известява, че съ' й
— това възтържествувание не бъше въ състояние
-г Нъма да дозволя да я вземе за стопанка,
15 юний.
бранитъ въ общото годиш*
да го зарадва и успокои — заплашителните опа
каза Антоанета.
сности еж отстранени— противника е унищоженъ!
Ще претърпи известни ко събрание на 7 т, м. нови чл*
Ако има намърение д а я вземе за съпруга,
рекции и правилника на теа нове, вместо излезлитъ такиб»
Сега можешъ да се успокоишъ Венсанъ!
азъ бихъ направила цЪлъ скандалъ!
търя.
настоятелството на д-ството.»
Победата е твоя!
Н-вма да допусна той да се влюби въ тая
15 т. м. се конституира как'1
Борбата
трая
дни
и
седмици,
които
минава
просешка дъщеря, щ е се отнеса даже и до сама
следва:
• -;|
ха едни Следъ други — борбата най-о_гне треб
та принцеса, ако стане нужда!
Председатель-полковникъЯ
ваше да се свърши.
з. Люцкановъ Георги, подпра
IV
Сега вече не сжществува никаква опасность,
седатоли: капитанъ о. з. Щ
приеждбатз биде произнесен?.
Приятеля на графа
невъ Константинъ и д ръ Щ
ще нам-fe— Ачо, обаче, Карлъ следъ оздравянкето си
тевъ
гАганасъ, касиерг: поя.
рите
въ
се завърне пакъ при тия жени *— ако ГБ бждатъ
Графъ Венсанъ напусна Парижъ безъ да
чикъ о. з Радевъ Янко, секр|
намърени
—
ако
следъ
това
бждетъ
разпитани
склада
на
столар
отиде у сина си.
тарь: иодпоручикъ о. з- КаИ
каза Венсанъ едазмъ дишащъ — тогава пакъ те
ската
общность.
Той не можеше да се помири съ мисъльтв,
зл. Ларь Симеонъ" въ общият склад кашевъ Борисъ и съвегний»
заплашва една скрита опасность!
че Карлъ, поради любовьта си, се бЪше осмълилъ
н» коопарацииП при Поп. Банка поручикъ о. з. Станевъ £т*
Само за единъ момечтъ опасностьта е отстра
да му се противи.
Качество гарантирано, при износни
фанъ, подпоручиците о. з-' е8 |
нена
и
Доминика
и
дъщеря
и
не
еж
били
намндени. Приематъ се поржчки.
Венсенъ и м . ш е каменно сърдце!
ловски Вълчанъ и Чарокчи* *
рени, защото Пероке ги държи скрити — Карлъ,
„„„,I 2360-20
Болестьта на Карла отъ известна гледна то
Живко и офиц. кандидагь Щ
обаче,
лесно
би
могъпъ
да
ги
намери
Шатичка му изнасяше даже, защото ако той бъше
~с!А
РЕКЛАМмТсТс^бТпо
яновъ Константинъ.
<f
льонъ би. могълъ да ги нам-Ьри . . . тоаа би било
здревъ, лесно би могълъ да узнае местото, гдето
резултат тп> — рекламирай.
Провейте/ень с ъ в е т |
страшно.
се намираше вдовицата и дъщеря и.
те^само въ ,Варненски нови. мгйоръ о. з . Касабовъ Вл«#
Тая опасность требва де бжде отстранена по
ни", защото се чете най-мно мирь и поручиците о. 3. Д*^
Отъ какъ Карлъ 6 t u i e увЪрилъ Венсанъ. че
какъвто и да било начинъ!
го отъ всички провинциални заровъ Христо и Карвл*08*
по никакъвъ начинъ нъма да напусне Габриела,
Но какъ?
вестници.
J,Q Янтонъ.
гой не го считаше вече за свой синъ.
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Точната спогодба въ Лсндонъ

Штщшт на даррш.
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