ВйрнауБЩ Mi;Сговоръ ул. Царь Бори.
съ на,

20-*май 1935 г.

№ 3926

ВАРНЕНСКИ

Преди 50 годени
5 мартъ 1886
АТИНА. — Гръцкото
правителство реши да
продължи въоръжава
нето на страната, безъ
да обяви война. Правят
се грамадни покупки,
най-вече въ Русия за
нуждигв на армията.

ПАРИЖЪ. — Въпреки
опровержения а отъ Со
фия, по всичко личи, че
цратешпитЪ, повдигна
ти огь страна на князъ
Аленсандъръ
Батембергь въ последния моиеитк забарятъ ратиф^циоането на турско
бъкгарската конвенция.

Парижъ 19. Като разгле
жда вътрешното
положе
ние на Полша,
създадено
М-ръ Рясковъ изготвя нЪколко повя
вроекта.
следъ смъртьта иа мар- защо бЪ нзмЪстена досегашната ни конституция. Какво е потребно да се направи,_за
София 20. М-рътъ па финан
шаль Пилсудски, в.
jlmu да имаме истинско конституционно упраапеине. Създаването на нооъ инстит»тъ, които
паризиенъ* задава въпро^тъ; Да гарантира аачитането на конституцията. 'Реформа на избирателното право. Единъ си ите Марко Рясковъ вчера
.тръстъ на мозъцитЪ" въ широки разнЪри.
презъ целия день работи въ
— Кой ще бжде наследниПрезъ последно време мно ленъ народъ, ^особено въ задача: да посочва на корона- кабинета си.
кътъ на Пилсудски? Кой ще зина отъ нашита обществени периферията ца държавата, на бждащигв управници и да
Следъ разрешаването на го
бжде силниятъ човгькъ, ко ци и държавници се изказаха който да запази разумното й контролира разумното прила
йто ще може да упражява по въпроса за новата ни кон прилагане. Народътъ и сега гане на конституцията. Я тя лемия въпросъ за редовното
голгьмитп права,
дадени ституция. Впрочемъ, това е и не се е осъзналъ достатъчно. требва да бжде парламентарно изплащане на чиновническите
отъ новата
конституция желанието на правителствени Историята не позволива връща демократическа. Този инсти- заплати и на пенсиите, м-ръ
Рясковъ работи върху неколна Полша?
те кржгове.
тутъ ще контролира и самия ко свои нови проекти.
не назадъ
Като описва разните въз
парламентъ.
Конституцията не можо да
На първо место той ще ис
Какво трЪбва ДЙС£ направи?
— Какъ ще се дойде отново ка да опростотвори данъчната
можности, вестникътъ
идва се разисква отъ ограниченъ
кржгъ хора, а тр-ввва да се ' — Необходимо е, смътамъ до парламента?
до следното заключение:
система, за да се получи по
— Избирателното право да голема яснота за данъкоплат
даде възможность на по-ши- азъ, еднакво въ интереса и на
— Ген. Рицъ Шмигни при
рокъ кржгъ хора да се изка- народа и на държавата, да се се повери само на граждани
тежава характеръ на единъ жатъ по нея, за да не се пов създаде единъ държавенъ ин- съ прогимназиално образова ците.
истински воененъ, обаче не е тарят грешките отъ миналото. ститутъ, който Запазвайки ин ние отъ 25 год. нагоре, а из
По новата конституция се тересите на народа, да стане бираеми да еж най-малко хо
аибициозенъ.
изказаха
не само мнозина на стражъ на новата конституция, ра съ средно образование и се ииатъ предъ видъ при работе
М-вото на войната предпо
не проекта за новата ни
ши държавници отъ София и до като се подготви народа 35 год. възрасть.
конституция.
лага да се падне върху ген, редица интелектуалци отъ про за следущиятъ стапъ на изди
— Какво мислите за участие
С о ф и я 20. М-ръ. п р е д 
гане.
Сосновски.
то на професиите въ новиятъ с е д а т е л ь т ъ . Ан. Т о ш е в ъ
винцията.
парламентъ?
и м - р ъ т ъ на п р а в о с ъ д и е 
— Какъ ще стане това?
Ето какво мислн ломскиятъ
Много бързо портфейлътъ
то К а р а г ь о з о в ъ работят
—
Магатъ
да
бждатъ
допуст—
Чрезъ
единъ
новъ
инстиадвокатъ
д-ръ
Никола
Ив.
Ваиа войната може да се пре
тутъ (Държавенъ съветъ) който нати и ГБ, но като се спази у с и л е н о в ъ р х у п р о е к т а
върне въ портфейлъ на м-ръ силевъ по тоя проблемъ. За- да прибере въ кебе си висше ценза, за който Ви споменахъ з а и з м е н е н и е на к о н с т и 
питанъзащобе изместена кон
т у ц и я т а ни.
иредседатель.
то сждийство и! елита на кул по отношение на избираемосституцията, той отговорихъ:
В с и ч к и нови конститу
Презъ есеньта ще бждатъ
— Защото нямаше съзнате- турните организации. Неговата тьта.
ции ода преведени - на
български е з и к ъ и с е
произведени избори за пред
проучватъ подробно.
седатель на републиката. Ген.
Иматъ с е предъ видъ
конституциите, j-ia Порту
Сосновод би могълъ лъ иъдотхвьрлени отъ правителството/Какво еж искали
• • "4в»лючнтеано-гжийии македонци галия,"" Полша; Австрия,"
но право да се кандидатира
Гърция, Италия и пр.
водачите на опозицията
София 20. Въ среда 22 т. м
за този високъ и твърде от4) Да се възстановятъ на вечерьта ст» конвенциокала от
Атина 19. Водачите на опо
говореиъ постъ.
зицията отправиха следните длъжность всички общински Западъ ще пристигнатъ въ сто
власти, които не ся. били лицата надъ 400 гости отъ на столичните журналисти
искания до правителството.
1) Състазътъ на изборните ос&дени отъ военнитгь ежди- Югославия — членове на ЮгоСофия 20. Д-вото на столич
Проектътъ иа м-ръ Карагьозовъ бюра да си остане сжщия, лища.
славяно-българската лига въ
ните журналисти вчера преди
Югосла-.ия.
5)
Да
бждатъ
амнистирани
София 20. М-ръгь иа пра както е определено съ изби
Между гостите ще има и обедъ има годишно събрание.
восъдието Карагьозовъ тия дни рателния законъ, гласуванъ и освободени отъ затвора вси мнозина македонци, които за
Следъ продължителни рази
чки
частни
лица.
ще представи на мин. съветъ презъ м. януарий, т. г.
сквания,
които траяха по вече
М-ръ председательтъ отго пръвъ пжть следъ войната идединъ законопроектъ за изм-fe2) Изборите да се произвеотъ
5
часа,
отчетътъ б е удоватъ
въ
България.
нение на закона за съдоуст датъ най-малкото единъ ме- вори, че правителството не
бренъ
и
настоятелството
бе
ройството.
сецъ следъ вдигането на во може да приеме нито едно
освободено
отъ
отговорность.
отъ исканията на опозицията,
Съ новия законъ ще бждатъ енното положение.
Презъ тая седмица ще бжде
3) Прочистването на дър освенъ воигането на военното
премахнати всички недостатъ
произведенъ
изборъ за ново
положение и отлагането на
ци на сегашния законъ. Ста- жавните служби отъ чиновнинастоятелство.
Казанлъкъ19. Бившиятъ м-ръ
изборитгь съ една седмица.
билитетътъ и несмЪняемостьта ци-венизелисти да се приключи
Михаилъ Теневъ подари цеМин.
съветъ
единодушно
Варненското данъчно управле
на сждиите ще бждатъ запа най-малкото 20 дни преди
удобри този отговоръ на Цал- лата си библиотека, състояща ние е поискало отъ всички
деня на изборите.
зени.
се отъ 5,000 тома ценни кни-' държавни учреждения сведения
дарисъ.
Още не се знае дали при ги, всичките подвързани, на за държавните имоти, които
това положение опозицията тукашното читалище „Искра". заематъ. Това се прави съ
Вчера г. Теневъ предаде биб- огледъ да се преведатъ въ
ще вземе участие въ изборите.
лиотеквта си на уредника на известность всички държавни
на моряцит* и пристанищните работници въ Франция. ВластитЬ се
библиотеката при .Искра".
имоти.
боятъ отъ изненади

,

м. mm ш n i t ш тш по шш ш ш

въ ръчната система

ИСКАНИЯТА НА ОПОЗИЦИЯТА Bf> ГЪРЦИЯI 1 ГОСТИ II. llUDIil

ПшиошШавяеошото

Подарена биОпиотека отъ 50QQ тома

Описания тъ 9§Щ1 гачяо

Парижъ 19. Възбужде туване, еж отложени
нието вертьдъ моряцитп* по причина на стачка
отъ презатлантически- та. Това създава голп>тгь параходи продължа ми затруднения на париходното д-во, което
ва да се ъасилва.
Правятъ се отъ страна на много отдавна е раз
властите всички усилия да продало всички билети.
се избъгие едно разширение Мнозина отъ пжтницитгь правятъ запитвания
на стачната.
и
отправятъ протести,
Вертьдъ моряцитгь се
поради
неустойката на
вършатъ голгьми агита
компанията.
ции за обявяване на об
М рътъ на търговската ма
ща стачка.
рина още не е съобщилъ ре

Полицията залови една де
легация,
която направила
опитъ да подбуди и работни
ците огъ донаветь къмъ
стачка.
Параходътъ „Шаюпленъ"
все още не може да отпъ
тува.

шението си по исканията на
моряците. Изглежда, че него
вото решениа е неблагоприят
но и че той иска да води пре
говори само ;следъ прекратя
ването на стачното движение.
Възможни еж изненади.Властите еж загрижени и взиматъ
всички предохранителни мер
ки.
•

Тържествата, опре»
ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по
дтьлени за 19 май, кога резчлтататгь
— рекламирай
то трпбваше
голпми- те само въ .Варненски новиятъ морски
гигантъ ни", защото се чете най-мно
Мормандия"
да пред го отъ всички провинциални
1-§
приеме първото ей пъ вестници.

ттп H i

отъ лотарията на финансовите
служители
Ссфия 20. Снощи въ 7 часа
започна да се тегли*лотарията
на Съюза на финансовите
служители въ България.
Изтеглени беха следните
печалби:
№ 45,208-100 000 лева;
№ 45,740—5,000 лева;
По 500 лева-25,790, 22,848
и 25,229;
По 200 лева—4,339, 35,205;
По 100 лева-67,391, 36,719
я пр.
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въ самоковско
Самоковъ 19. Вчера къмъ
5 часа следъ обгьдъ край с.
Злокученъ,
самоковско
бгь
нампренъ трупътъ на Крумъ
Витановъ Дамяновъ,
който
направилъ опитъ да преми
не рп>ката на конъ.
Тъй като ръката
била
придошла, тя го
повлпкла
и той се удавилъ.
Коньтъ
се завърналъ самъ въ кящи.
Дамяновъ е билъ пиянъ

Пленяващо действие!

Бурии приключения, п девети щ в д !

Грандиозни зрелища!
Трепетни преживявания!
ИШ ФШЗ: Най-новия седмиченъ фоксъ-прегледъ.

Стр.
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„Варненски новини"

[1 йиш шт

ьШ народа

Изъ селата Старо optxoeo, Доленъ-Чифликъ и Пчелнииъ. Корегиране на Лудата
Камчия. Златна земя. Вдъхновено слово. Поклонение на героитЬ. Едно полунощно
посещение въ църквата. Отъ какво се нуждае селото. Мили с«ени. Селяшщ
акламирагь областния директоръ. Добра реколта.
2

Селенигв посрещатъ радос
тно областния директоръ ц
Варн. околийски упоавителъ.
Те бързатъ да проплачатъ
предъ г. Казанлиева болката
неволята си. Tfe говорятъпред
него искрено, защото Дълбоко
завърши при резултатъ 5:1 (0:1) и игра отъ 127 мин.
еж убедени, че той има при
Въ 48 м. .Вл." прави втория
Вчера въ колодрума се със
сърдце мжката, нуждигв имъ
тоя много интересния за се си голъ. Играта се изражда
и ще направи всичко възмож
зона федеративенъ мачъ ме въ грубости. Ст. Поповъ е
но за да пусне радость въ из.
жду горните клубове
при раненъ по главата и напуща
мжчените имъ души.
въ София спечелено огь Ал. Николевъ. голъмо стечение на спортна игрището. К. Русевъ. л. б. на
Разговорите продължавагь
Двубоятъ съ преследване
„ Варна" бива отстраненъ отъ
публика.
до 12 часа.
София 20 Вчера сл. об%дъ
Въ 5 ч. и 3 м. играта запо рефера отъ игра. Отъ сега
Областния директоръ изслущ.
на колодрума се състояха го чва. Началните минути мина- нататъкъ започва трагедията
ва всекиго
най-внимателно.
леми колоездачни състезания. ватъ въ опознаване, докато въ на „В.". „Вл.* съ голъма леТой намира сили, ентусиазъмъ
Едночасовото индивидуално 4 м. Варна напада. Данчевъ снина ycntea да покачи резул
да хвърли зърно надежда въ
нодбъгване даде следните ре получава топката и съ единъ тата на 5:1.
душата на всеки селянинъ, да
зултати:
Въпръки очакванията, както
бързъ, силенъ ударъ прави
събуди тамъ върата, че 5въ
Въ Доленъ-чифликъ
— I Ллександъръ Николовъ великолепенъ голъ
на играчите, така и на пу
най-близки дни надъ роднигв
55 точки, изминалъ за единъ
бликата, която следи за вре
Въ Доленъ-чифликъ селени ни полета ще изгрее слънцето
1:0
за
Варна
часъ около 55 клм. II Георги
мето, рефера съ р-вдко спокой rfe, начело съ кмета г. П. Ран на щастието.
Варна има надмощие, но ствие продължава играта съ
Велиновъ—42 т. III Дл. Вичевъ
ковъ посрещнаха областния
Полунощно поклонение въ
28 т. IV Панчо Кушевъ—27 т. пропуща много изгодни поло цъли 20 м. и съ това се играе директоръ и околийския упрацърквата
Състезанието 6 t u i e съ сприн жения „Влад." провежда отъ 65 м. Вместо определените 90 витекь, тъй топло както въ
своя страна единични нападе м. играчитъ играха 127 м потове на всъки 5 тура.
Старо-орЪхово.
Въпреки късния часъ поже
Въ това състезание взеха ния които не се увънчаватъ съ повече отъ 1 часъ полувреме,
Около общината започна да лахме д а видимъ селската
успъхъ.
участие общо 7 бътачи — Лл.
нъшо неразумно, което Вар
църква и училище.
Въ 27 м. вратаря Патковъ ненската публика до толкова, се трупа народъ.
Николовъ. Недю Рачевъ, Ял.
Той моли г. Казанлиевъ да
Селяните отъ Пчелникъ тръбправи
умислено
грубъ
фаулъ
Бичевъ, Панчо Кушевъ, Янгелъ
никога до сега не е отбеляза му каже нещо, да хвърли кап ва да се гордеятъ съ своя
пеналъ,
който
битъ
отъ
ИваФотевъ, Георги Велиновъ и
вала.
ка радость въ наболялитв имъ храмъ. Той прави честь на
новъ безрезултатно.
Цветко Цв-втковъ.
Въ
София,
когато
се
играятъ
души.
цълото село и околни села.
Владиславъ се съвзема и^заСъстезанието съ преследва страшава често вратата на „В". мачове, напр. въ игрище .Лев
Колкото и да е скръбно треб
Прекрачваме прага на хра
не между Ял. Ииколовъ и Ял. но безъ да изравни. Тукъ из ски" отсреща стои голъмъ ча- ва да признаемъ, че презъ по ма съ едно особенно чувство
Бичевъ б е спечелено огь Ял. пъква, най-много вратаря Яр совникъ, споредъ който рефе следните години нашето село
Неволно душите ни биватъ
Николовъ който застигна про наудовъ, който днесъ бъше§въ ра, както и публиката следягь объдня много.
обгърнати отъ нещо свято,
тивника си още на 13 обикол стихията си. Съ умъ и техника за времето (45 м.)
Нъма вече некогашната ра тайнствено. Може би това ста
ка.
Огь Владиславъ най добре дость по очите на селенигв. ва така, защото е късно, а
спаси много сериозни положе
играха Ранковъ, и тройката Кризата е изпила отъ тамъ може б и . . .
ния предъ вратата си.
нападатели специално Мянковъ
Запалваме [свещи. Неволно
Въ 43 м. „Варна" се свърз а отъ Варна^ Ярнаудовъ, Ру всичко и днесь очитв на чичо
еж загрижени, печални.
устните ни отронватъ.
ва, напада и въ 44 м. при севъ и Караивановъ.
Управата на областьта въ бъркотия предъ вратата на
— Господи помогни на бъл.
Поклонение на героите
ГЕДИМИРЪ
заседанието си' огь 13 т. м. „Влад." Крумовъ дава на два
гарски
народъ, дай му сили за
Прави мило впечатление, че
следъ като разгледа доклада пжти слаби удари и се пропуда дочака по щастливи дни!.„
въ
двора
на
общинското
уп
на областния дежуренъ за съ щз сигуренъ голъ.
равление се издига единъ хуВъ училището
стезанието „Владиславъ* —
Играта на ново минава въ
„Ботевъ" Пловдивъ—„АС 23"
бавъ паметникъ посветенъ на
„Ш. Соколъ", състоялъ се на
Училището на Пчелникъ кое
ржцете на „Вл.". Редица свър
София
ония безименни герой-светци,
12 т. м. наказва съ още 30
то е кръстено на името на ве
зани нападения, които свършкоито
положиха
живота
си
дневно отстранение отъ спорСофия 20. j. Вчера тукъ се
ликия човъкъ, поетъ и ревоватъ безуспъшно.
тенъ животъ играчътъ на с. к.
игра
футболенъ мачъ между презъ олтаря на България.
люционеръ Хр. Ботевъ е стро
Минаватъ
3
мин.,
5
мин.
по
По предложение на област ено презъ 1928 водина. То е
„Владиславъ" Кирилъ Деневъ
пловдивския с. к. „Ботевъ" и
вече,
но
рефера
не
свири
края
ния директоръ селянитЪ се едно отъ най хубавитв селски
(Миндела), за това.
че на
софийския „ЯС 23".
поклониха предъ. паметника. училища не само въ този край
горното състезание, въпреки на полувремето. Чакъ следъ
Мачътъ
завърши
съ
6:2
(2:1)
Това б е единъ особено милъ но и въ цела България.
като публика е влезълъ въ иг 17 м. (извънредни) и при игра въ полза на „ЯС 23".
моментъ. Моментъ въ който
рището да се разправя съ ре 62 м. се свири края.
Въ долния етажъ на учили
сърдцата на живите български
II полувреме
фера и се държалъ неспортщето
се помвщаватъ банята,
герои пламнаха и си спомни
тенски съ него.
Владиславъ се стреми да
театралния салонъ и трапеза
ха
за
ония
дни,
презъ
които
Радецки-Аспарухъ 5:0. Вчера сл. изравни. Играта става бърза между с . к . „Левски"—„Победа"2:1
рията. Въ горния—класнитв
Преди мача
„Владиславъ" ГБ браняха съ живота си, кръвь- стаи. Тв еж наредени въ об>
объдъ въ Яспарухово се игра в и остра. Проличава че »Вл,
1
та
си
родната
си
земя.
есенния
федеративния мачъ между гор прилага вече груоате си игра. „Варна" се доигра
разцовъ редъ.
Областния директоръ поло
ните клубове, при хубава игра 15 м. Димитровъ предъ празд- мачъ между с. к. „Левски"
Както училището, което е
на двата тима. Нападенията на на врата и когато се очаква „Победа" съ 12 минути.Лев- жи букетъ и прекара една ми основно и
прогимназиално,
нута
въ
мълчание
предъ
па
надмощие
„P." 6txa по резултатни и- ус- да бележи голъ, Ярнаудовъ съ ски имаше леко
така и църквата еж строени
пЬ да направи 5 гола. Рефера цената на живота си се хвър и Воозовъ на два пжти нас- метника.
съ средствата на общината,
Свърши поклонението за да който последната придобива
г. Чернооковъ ржководи мно ля, спасява, но бива ударенъ малко остана да пока <и ре
го добре играта.
по главата „Влад." добива над зултата. Времето бгьше не започне вдъхновената и пла отъ експлотиране не общин
могатъ менна речь на г. Казанлиева. ски гори.
Вчера, при стечение на мно мощие и се налага, което трае достатъчно за да
Той напомни на селяните
да съ развие игра.
Резулта
го народъ въ ловния паркъ близо 10 м,
Въ селото има и хубавъ чиподвига
на българския вой- талищенъ салонъ, съ доста
Въ
27
м.
„Варна"
се
откъс
та
си
остана
непромгьненъ,
се произведоха срелкови със
никъ
по
браннигБ
полета
и
тезания. за определяне дру- ва и впуща напредъ. Напада
голъма сцена.
неговата беззаветна любовъ
жественъ знаменосецъ и два телите играятъ много бързо.
Едно е лошо, че тази общи
къмъ
родината.
.
...
.
ма подгласници. Стреля се по Това е причина да не могатъ
на, която включва въ себе ек
Особени трогателни беха още три села нъма не само
въ магазин?»
на 20 асфалтови гжлъби. Стрел да се дадатъ по точни удари
онези моменти, когато област лъкарь, но дори и фершелъ.
ците се класираха: първи Геор въ вратата. Въ 30 м. Георния директоръ пренесе мисъльги . Бъчваровъ, знаменосецъ, гиевъ прави пробивъ, но да
Би требвало държавата да
та на приежтетвующите къмъ
ул. Царь Борисъ № 2
който получи като награда ва сграниченъ ударъ. Като се
снабди всички села съ лъкари
ония
бранни
полета,
кждето
се
има
предвидъ,
че
е
добре
па800 лв. Втори Янко Лефтеровъ
Носни кърпи европ; 18
издигатъ безкръстните гробове и фердшели, иначе се оежжда
първи подгласникъ, награда зенъ отъ Мокановъ той не мо
Килоти
20-25
и бретски могили на героите. населениете на изреждане и
жа
да
развие
естествената
си
500 лв., трети Захари Петровъ,
Ризи партида
90Те се очертаватъ като сираци болести. Този въпросъ е наигра.
награда 300 лв.
Ризи партида
70
въ нощьта и надъ техъ вместо болялъ и тръбва да се разреши.
Днесъ Ранковъ играе най
Каскети
30-45
Вчера се състоя мачъ между добре отъ тима си. Той обър
майчини сълзи небето отронва
Къмъ Варна
Яжурени фланелки 20-30
ЮНОШИТЕ на с. к. «Бенковски"
бисерии
капки
джждъ.
кваше нападенията отъ лЪво
Корсажи
' 20-30
юношеска секция и с. к. ;Вар- и затова Данчевъ съ голяма
Напущаме Пчелникъ и авто
При този тжженъ споменъ
Халати, кърпи за лице и
на" и арменски с. к. „гЛраванъ" трудность го преминаваше.
мобила
се пониса къмъ Вар
много отъ солените се просъл
др. галантерийни стоки
При хубава игра мача завър
на.
Часътъ
е вече къмъ 3
Играчите на „В" еж вече
зиха. . .
на много намалени цени
ши при 2'.0 за с. к. «Бенков преуморени отъ бързата си
следъ полунощть. Цълата при
2-2394-15
Къмъ Пчелникъ
ски* — Варна.
рода е потънала въ покой,заспродължителна игра Въ 44 м.
Следъ 2 часа престои въ пола е гората, заспали еж ни
Тича Б
Стъкларска фабрика „Владиславъ" стремително на
Доленъ-Чифликъ което време вите. заспали еж полетата. Са
2:2. Вчера въ Гебедже се със пада. Отбраната на „В" съ мжтезаваха Б. т имъ на Тича и ка чисти. Въ 45 м. Димитриев отпуснатъ за лозари, чрезъ ло областниятъ |директоръ прека мо бучанието отъ стоманенистъкларска фабрика. Тича има центрира отлично предъ вра зарската
кооперация
„Ди- ра въ топли и сърдечни разго Т-Б гърди на автомобила нару
ше надмощие но
нямаше тата на „В" и Димитровъ съ мять", наскоро ще пристигне. вори съ селенигв автомобила шава покоя.
Преминаваме кило м е т р и
шансъ да даде ПО-ПЖБМЪ, ре- силенъ шутъ въ лъвия горенъ Поканватъ се лозаригв още се панесе къмъ село Пчалникъ.
зултатъ. Мача завърши при жгълъ изравнява
Часътъ ,е къмъ десеть. Но следъ километри, звдъ най
сега да запишатъ кужднитв
равенъ резултатъ 2:2.
имъ количества за до го иматъ щьта е стелила криле надъ оставатъ селата, предъ нас»1
Ц1-1
на по изгодни условия, оси- заспалите полета и ниви. Не- започва да се откроява град
Този резултатъ е крайниятъ гуренъ за своевременно пръс що мистично лжха отъ целата пламналъ въ хиляди слънца.
защото второто полувреме е кане.
природа. Като великани паЗаключението ни отъ тази
свършено вече, но рефера още Записвания въ управлението на коо датъ сенкитв на дърветата вър. обиколка по селата ei че бъл
не благоволява да свири края. перацията (Д-во Дроздъ" телеаюнъ № 37) ху прашната гръдъ на шосето. гарския селенинъ бедства ич<
„Вл.-" виждайки умората на и клоноветъ: ул. Търновска № 27 и ул.
В А Р Н А
грижите на държавата за иС
1 2591-5
Въ Пчелникъ
неприятеля, се възползва отъ Бузлуджа Jts 5
5 ъ центъра на града, най
шетр село до сега еж бил»
своитЬ н.еизтощени още сили
хигиениченъ, уютенъ, съ
Фрщьорекия салоиъ „Се- Въпреки, че часътъ е къмъ много малки. Дано за бжд*'
и стремглаво напада. Напада вилла" намали чувствително 11 въ селската кръчма има по ще тези грижи бждатъ по-р
централно отопление.
телите на „Вл." играятъ грубо
сетители.
:: Цени достжпни за всички::
лемЦ и българскиятъселенин*
и затова лесно преминаватъ цената на електрическото дъл
1-2352-0
Влизаме вътре придружени да дйчвка по щастливи дн*
готрайно къдрене, Проверете! отъ кмета на селото.
предната отбрана.
Димитъръ Аджеиов*

.Владиславъ»"- „Варна"

Едночасово коловздачночъстрззнне

Футболенъ мачь

Шшт

шш т

Еделвайсъ»

ШШЙШ

Шосето, което свързва Стаpo-opfexoBo съ Доленъ-чифлик
е сжщо повредено.
. Требва повече грижи за тия
шосета. Представямъ си каква
мжка преживяватъ селенигв
преминавайки по ти* „шосе
та" съ своите разнебитени ста
ри коли и каруци и ми става
скръбно на душата.
Огь дветв страни на шосе
то по което се движи автомо
била се люлъе като безкрайно
зелено море ржжьта. Слънце
то вече клони къмъ залезъ и
гали съ своите последни лжчи
нивята, полетата; гали златна
та земя, която дава на всички
ни хлебътъ н а е ж щ н и . . .
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демон Кога ше почне сгроежътъ на радио-станцията въ София. Станцията
тенъ съ нови 4,500 000 лева- Изобличенъ онитъ за заблуждаване. Въ ще устрои и противогазовн.
страции.
ще бжде готова на 1 юлий. 1936 година
затвора безъ право на гаранция
София 20. Въ връзка съ София 20. Главниятъ ди- започнатъ проучванията си
Пловдивъ 19. Както бгь съоб право на гаранция
устройването на „Гостоприемна ректоръ на пощитгь В Юрущено и no-рано, срещу предсе
Отъ единъ докладъ, напра- София", управата на столична ковъ вчера предъ журнали- за избиране на место, иждедателя на управителния съ- венъ въ връзка съ една ре
то ще бжде построена радио
еетъ на Кооперацията „Асп. визия, извършена отъ органи та община преговаря съ не- ститгь заяви:
станцията. Веднага следъ
кои
организации
за
урежда
—
Промгьнитгь,
които
се
нова крепость" Димо Ташевъ на БЗКБанка, се вижда сега,
бившъ народенъ
предшави- че Димо Ташевъ е неотчете.чъ нето на противогазовн демон направиха вчера по ведом това ще се пристжпн къмъ
тель. бгьха отправени голгьми и съ една сума отъ около страции, презъ време на тази ството на пощитп, еж строежа на сградата.
продиктувани
отъ новия Монтирането на машините
обвинения, които най-после 4,500,000 лева, прризходящи седмица.
Демонстрациите
ще
се
избюджетъ
и
отъ
съображе ще стане по-късно. На 1 юлий,
завършиха съ неговото изпра отъ тютюни, продадени на че
вършатъ на хиподрома, съ учас ния за обновяването
на идната година станцията ще
щане въ затвора.
хословашкия тютюневъ синди- тието на столичната пожарна техническия персоналъ.
бжде напълно готова и въ
Сега еж направени и нови катъ „Сбройовка".
команда.
Предстоятъ нови промгь дейст'ие.
разкрития.
Ташевъ отказалъ да даде Прииждането на гости отъ ни на нисшия персоналъ.
Заплтанъ кога ще почне
Ревизията срещу Д. Ташевъ каквито и да било обяснения провинцията ще започне отъ
За чиновници ще бждатъ строежътъ на новата т. п. да
продължи на времето повече относно липсата на тази сума, 23
т. м.
отъ два месеца. Той бе наче- като далъ да се разбере, че
назначавани завършилите т. лата въ София, В. Юруковъ
тенъ съ повече отъ 1 милионъ тя е била.дадена като коми
п. училище и издържалите каза:
— Идната седмица ще отволева и за начина, по който та сионна. Отъ страна на чехо
съ успъхъ изпита си ученици. римъ
постжпилите проекто
зи, сума е била употребена,се словашкия тютюневъ синдиНа въпроса кога ще бждз планове за новата т. п. палата.
правеха различни догадки.
катъ «Сбройовка*. обаче, е На 19 т. м. се отпразднува
.Докладътъ на ревизорите получено писмо, съ което се патронйя праздникъ на ловно построена радио-станцията в Постжпили еж общо 13 про
екта.
стана причина да бжде отстра- съобщава, че синдикагьть не то д-во. Произведени беха София, той отговори:
ненъ целиятъ управителенъ е получавалъ отъ никого ни състезания за знаменосецъ и
—
Презъ
този
месецъ
ще
асистенти. Провъзгласи се зна
съветъ на кооперацията. Пър какви комисионни.
пристигнатъ инженерите на
воначално на Димо Ташевъ Следствието сега е насочено меносецъ Борисъ Рунчевъ и
Янко
Стояновъ
отъ
Каспичанъ
„Телефункенъ" и веднага ще на пожарната команда. Едно мило
6 t определена гаранция отъ да хвърли светлина и върху
и
Вас.
Ярнаудовъ.
тържество
600,000 лева. Впоследствие та това крупно разхищение, съ
Снощи къмъ 8 часа пожар
зи мерка бе отменена и той което еж били проиграни ин
6% изпратенъ въ затвора безъ тересите на кооператорите
убийци на бакалина отъ с. Сту ната команда ненадейно профуча презъ главните улици и
дена, софийско.
уведомилъ унравата на университе София 20- Преди около , 1 спре предъ клуба на Българ.
ВЕСТИ
01Ъ
та, че се връща
Д-во. Направи се съ гомесецъ презъ нощьта срещу Тур.
• БЪЛГАРИЯ по случий 38 годишнината от смъртьлъма вещина и ержчность rioСофия
20.
Нашиятъ
пъл1
априлъ
неизвестни
крадци
££] Напоследъкъ презъ Бурта на Алеко Константиновъ.
станоака гасене на пожаръ,
номощенъ м-ръ въ Москва
газъ еж изнесени за Ню-йоркъ
Г. пазарджикъ 19. Днесъ проф. Михалчевъ е уведо направиха опигъ да обератъ при която, тъй бързо действу
бакалницата
на
Тодоръ
Рибар
300 000 кгр. слънчогледово мас по случай 38 годишнината
ващата „огнена бригада" подъ
ло. Качеството на маслото е отъ смъртьта на нашия ви милъ академическия съветъ ски. отъ с. Студена, софийско, вещото командване на г-нъ
на\държавния
университет,
Когато
бандитите
почукали
било намерено въ Америка за денъ писатель Алеко Кон
Вълковъ светкавично си из
че се връща въ . България и
превъзходно, затова предстои стантиновъ, на
лобното въ началото на новия се- на вратата, бакалинътъ имъ пълняваше всеки пожерникаръ
отворилъ.
Веднага
те
се
нах
да бждатъ изнесени още 700 м/ъсто по пятя отъ 7. па.
предназначението си. Пожар
местъръ ще продължи да
на ната
хиляди кгр.
зарджикъ за Пещера се със чете лекциитп си по фи върлили върху него и му
!
илюзия бе великолепна.
несли
съ
ножове
удари
на
16
Щ Завчера е била осветена тоя възпоменателно
тър лософия въ истороко фило
Послужиха
си съ бенгалски ог
места.
библиотеката съ читалня, на жество.
ньове
и
противогазово
затъмлогическия
факултетъ.
Привлеченъ отъ шума, въ нявание. Насъбралото се
работниците отъ преносвачесОтслуженъ бп> молебенъ
хи
бакалницата влезълъ единъ лядно гражданство се любува
ката служба при бургазското въ приежтетвието на по
войникъ отпускарь, който слу ше възсторжено и в'знакъ на
пристанище.
вече отъ 3,000 туристи и
чайно минавалъ отъ тамъ. И
Ц Гроздовиятъ молецъ е гости, съ участието на вид
и благодарность из
той билъ раненъ на две места. доволство
причинилъ големи повреди по ни гасти и отъ столицата.
пратиха
героите
Вар. поРазбойниците тогава успеха жарна команда съотъ
лозята въ ямболска, сливенска. Следъ молебена писателя Днесъ въ 4.30, 8 и 9.30 часа
громко
ура.
карнобатска, айтоска, бургаз- Димитъръ Пантелеевъ дър въ кино „Ранковъ" ще са про да избегатъ, обаче преди смъ
ска и поморийска околии. Ми ока речь отъ името на Съю жектира филмовата пропаган ртьта Рибарски съобщи имена
нистерството на народното сто за на българските
писа да по пожарното дело. Допъл та на убийците си и те преди
4 дни беха заловени. 7я» cm:
панство е наредило да се поч тели.
нение къмь програмата ще се Добри Стоиловъ, Георги Зане борба противъ тая напасть. Бгьха произнесени и речи прожектира
и курортния филмъ ревъ, Владимиръ Констан Запазенъ, марка, „ДиамавтъЩ Съобщаватъ отъ Бургазъ отъ името на БТС.
.Варна е царицата на Черно тиновъ и Нирилъ Стоиме- Ла-Франсе", три к. с. се про
че тамъ еж се появили вече
море".
дава, виждане въ мебелниятъ
новъ.
отдавна очакваните първи па Въ началото на м. августъ въ
сажи на чирози. Завчера еж Варна ще се уредятъ музикал Търговците манифактуристи и Предъ полицейските власти енладъ иа ул. »Царь Симеонъ"
били донесени съ моторници ни тържества. Те ще се рж- галантеристи на едро съобща те направиха пълни самоприз- № 26.
И
те въ Бургазъ 10,000 кгр. чи ководятъ огъ градската фил ватъ на клиентите си, че ма ния. Сждия-следовательтъ ги
рози, които били изпродадени хармония и ще бждатъ подъ газините имъ ще бждатъ зат подведе подъ отговорность за
отъ 10 до 7 лева кгр. Първата покровителството на Варнен ворени всека ежбота следъ предумишлено убийство и въ
ловитба е била при Лхтополъ, ската община и Варненското обедъ отъ 26 май до 1 сеп- ежбота и четиримата беха из
пратени въ затвора.
темврий т. г. вкл.
а пасажътъ постепенно се при читалищно дружество.
ближава къмъ бургазкия заливъ. Риболовците еж насърдчени отъ този пръвъ ловъ.
Времето е добро и обещава
големи пасажи.
Библиотека «Варненски новини"
„Потайностите на прицъ Карла"
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Ц Синиятъ камъкъ въ Бур
газъ е билъ нормиранъ, както
следва: английски — 11.4 на
— И когато сега наскоро бехме въ Бордо —
затворилъ очи презъ целата минала нощь и беше
едро и 13 лева на дребно, а
требва да има отъ тогава една година, Филипе —
уморенъ отъ пжтуването, заспа следъ н%колко
синъ камъкъ отъ другь протова пжтеществие беше езмо за убиеца Брикмонъ,
минути.
изходъ — 9.40 на едро и 10
кой го беше погубилъ жена си и малкото си
Телото му се отдели отъ гърба на стола и
лева на дребно.
момиче!
главата му увисна на гърдите му1
Ш Моторниятъ корабъ „Шип
Прочее, това можа да се узнае, като престоях
Часовете минуваха единъ следъ другь.
ка" е заминалъ отъ Бургазъ
ме
осемь
дена въ Бордо!
Най-сетне като започна да се съзорява Физа Цариградъ, за да напълни!
— Иска ми се да вервамъ, че и ти си полипъ
се
пробуди,
понеже
силни
тръпки
го
б-вха
7,000 тенекии съ тракторно
могналъ за откриването на това престжпление!
побили и той почувствува
несгодното поло
масло, отъ руски произходъ,
— Безъ съмнение!
жение,
въ
което
беше
прекаралъ
толкова
време.
предназначено за нуждите на
Помогналъ съмъ съ това. че заведохъ тамо
Свъщьта на масата до него, беше догорела
земледелските стопани
нашия господаоь!
до долу.
Той издири, че сжщинския мжжъ и баща е
Часовника заби.
извършилъ убийството, за да се избави л оть
Филипъ броеше ударите.
93
техъ, защото е искалъ да се ожени за друга жена.
Часътъ беше петь.
— Мълчи — пошепна Филипъ,
Той
скочи
на
крака.
ще бждатъ затворени въ
Ето го че иде!
Графа
дали
още
не
беше
върналъ?
Отъ днесъ Варненското да
Кочияша
млъкна и потегли по-силно юздите.
Често
се
е
случвало,
той
ла
закъснява,
кога
нъчно управление, съвместно
Стжпки
се
приближаваха.
то
е
занятъ
съ
тайни
работи,
или
когато
отива
на
съ полицейското комендантст
Филипъ
позна
мантията и шапката на госпо
гости,
обаче
слугата
му,
безъ
да
иска,
се
беше
во пристжпва къмъ затваряне
даря
си.
много
загрижилъ.
заведенията на всички лица,
Твърде е възможно господаря му да е поГрафа мина край насадените по пжтя дър
които не еж си изплатили па
страдалъ
нещо презъ нощьта изъ парижките
вета и се доближи до колата.
тента за текущата финансова
улици!
Той идеше самъ.
година.
Филипъ отвори вратата на каретата.
Или може би графа да се е върналъ тихо
Въ Варна ще бждатъ затво
Тъй като често се случваше графа да гово
въ спалнята си, преви да се разбуди Филипъ.
рени около 500 заведения.
ри само необходимото, той влезе въ колата безъ
Той поиска да се увери въ това. ;
да продума нещо и тури въ движение пружините
Филипъ отиде най-напредъ въ работната стая
нужди за преобръщането на каретата въ спалня!
и запали свещь.
-- Въ Парижъ ли, гослодарю! попита Филипъ.
Той отиде сетне къмъ спалнята и отвори
— Да, чу се единъ отговоръ.
вратата тихо и безъ никакъвъ шумъ.
за точене на БИРА съ
Слугата
затвори вратата на каретата и се
Леглото
на
графа
беше
праздно!
всички прибори за изс
покачи на капрата при кочияша.
То не беше разбугвано!
тудяване на бирата.
Следъ като се извърши вжтрешното преоФилипъ застана умисленъ и съ наведени очи.
Иванъ Мариновъ,
бръщакс на каретата въ спалня, находящия се въ
Да не би графа нарочно да е спалъ толкова
Войнишка 43.
нея свали дебелите пердета на прозорците и си
много презъ време на пжтуванието, съ намерение
1-2600-3
съблече мантията и часть отъ другите си дрехи,
да извърши нещо важно презъ нощьта?
отложи си шапката м [комодно се изтегна за
Това беше възможно и тая мисъль поуспо
да спи.
кои верния слуга, който се отказа вече отъ спане
Колата тръгна за Парижъ.
и се залози за работата си.
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„Редовно изплащане за въ бждаще, въ края на всеки месецъ
бластьта знае средитъ* отъ където изхожда акцията на анонимните писания
София 20. Тъй като 24 май пятъ отъ сконтирането на сък.
е официаленъ праздникт,, спе ровищнитъ бонове, събрани
София 20. В-кь ..Камбана"
циалната комисия при М-вото сж вече и други средства за
на уводно место въ днешния
на френските комунисти противъ милитаризма на Франция. Новото на финансиитъ по определяне изплащането на чиновничес
си брой пише:
отстжпление на „Червения папа". Най голъмата услуга на Сталинъ за да изплащане на заплатите ките заплати
—НЪкои среди открито се
къмъ капиталистическа Франция.
ще се събере на 25 май су- За по-голгьмо улеснение, най
опитватъ да създаватъ озлоб- Парижъ 19. Цгьлата френ Френскиятъ печатъ изтъква триньта.
първо ще блде изплатена запление и настроение за нови ска преса коментара ожи че Сталинъ съ тоя си завой
Въ М-вото на финансите и латата
за м. априлъ. и нкод.
страшни дни.
вено изявленията на Ста-У прави най-големата услуга, ко въ Б.Н. Банка се извършватъ ко днн по-късно — ще бяде
Печатани и още непечатани линъ, съ които той пори- ято би могълъ да принесе на вече подготвителните работи изплатена и тая за май.
стати ревниво разнасяни,сеятъ цава остро поведението на капиталистическа Франция. То' по изплащането на чиновниЗаплатитгь въ бядаще
омраза. Единъ анонименъ пас- френскитгь еднофронтовци ва отстжпление отъ марксизма,*ческите заплати.
—
антимилитаристи
отъ
Освенъ
сумата
отъ
300
ми
ако
бжде
възприето
отъ
френ
ще
се изплащатъ редовно
твилъ целящъ разпокъсването крайната
лгьвица,
които
на народните сили, с о ч и заедно съ соц. демократи- ските комунисти, ще обезпечи лиона лева, които ще постж- въ края на вепки месецъ.
подготовка на
вече дълга на тия, които упра- тп> се борятъ противъ вой спокойната
Франция
за
бждащата
й война.
вляватъ да смажатъ попъл- ната и поотивъ военнитгь
зновенията, и да се намеси приготовления на Франция.
Финансовото положение на България много зле. Изявления
въ сметките на тия, които
на м-ра на финанситгъ Ряксовъ.
Този
знаменателенъ
завой
готвятъ пъклени дела.
въ становището на „Червения вместо „Максинъ Горки" Едно ре
София 20. М-ра на фи-*отъ предвоенните й следСигурно е, че властьта доб папа" ще допринесе твърде шение на съветското правителство нансиитгь Рясковъ запитан воерните
заеми съ 32 и
ре знае сръдитЪ отъ кждето много за възстановяването на
по нашитп външни
задъл половина на сто, а да сее.
Москва
20
Съветското
взаимното
доверие
между
излиза акцията на анонимни
жения каза:
де часть отъ тези 32 и
те писания. Достатъчно е rfc Франция и Съветска Русия. правителство е решило на
мгьстото
на
разрушения
пол. на сто*до къмъ 15 на
—
Държавата
уважава
да се съпоставятъ съ езика на
Неговото ръзко оежжд^не
н-Ькои вестници за да се ви- ще спре до твърде гол%ма сте самолетъ „Максимъ Горки" поетитпг отъ нея ангажи сто \въ свободни девизи, е
дятъ целите съ които си пра- пень акцията на френските да построи три нови сжщо менти. Ако тя въпргьки почти невъзтожно.
като „Максимъ Горни" ежНародната банка полага не
вятъ тоя трудъ.
комунисти, които отъ името на щата голгьмина и съ сжщи- волята си не може да посре
имоверни
усилия за да даде
Третия интернационалъ вър тгь тпхничесни
постиже ща задълженията си редов на разположение на държава
шеха една твърде пакостна
но, това се дължи на при
нужднить й за това плаща
Дирекцията на железниците е пропаганда противъ френския ния. Новитп самолети ще чини вънъ отъ
нейнитгь та
ли
да
се
наричатъ-.
Лея
не девизи. Ние разчитаме, че
разрешила пжтуването за Rc- милитаризъмъ.
Държавата представителитъ на портьоригв
нинъ" „Сталинъ" и „Мак възможности.
паруховигЬ тържества и тия за
не
може
да
се
справи съ ще разбератъ тежкото поло*
симъ
Горки".
Владиславъ Варненчикъ по же Работническа Коларска па
лезниците да сгаватъ съ 75,на зарна задруга свиква всички ка Съ това съветитп ще ли девизните и фискални мъч жение на България, която
фискални въпреки всички мжчнотии се
сто намаление. Това важи отъ руцари на събрание на 21 V въ 7да подчертаятъ предъ евгь- нотии. Нашите
и пол, часа сл. обтьдъ въ ХХвгькъ
възможности
еж.
намалени
14 до 29 юний.
Днеиенъ редъ изборъ на настоя та несъкрушителното могъ- толкова много, че държа стреми да отстоява поетите
отъ не я задължения въ интежество
на
съветскиядухъ.
телство.
вата е въ голгьми мжчно-1 реса нъ международния й
тии да изплати куяоии«?/ь1кредитъ

Сталинъ порицава остро борбата

Външните задължения на България

ТРИ САМОЛЕТА

к-:з
Днесъ

Глория
двойна

П а п а с ъ
програма

Днесъ

пз ц р а щшш дъждове i IJ ..

въ Северна България. Упнщожени посеви. Наводнени квартали т
1-во
Фердинандъ. Повредени лозя. Изпочупени дървета и покриви.
София 20. Вчера въ Север щожени еж почти всички зем-*
на България еж бушували про леделски култури. Изпочупени
дължителни бури, придруже еж твърде големъ брой дър
най-забавниятъ филмъ на най-веселата
ни отъ проливенъ дъждъ и вета, прозорци и пр.
Най-могъщия споменъ за ужасите на
кино звезда
градушка. Има твърде големи
Въ Доленъ Джбникъ, пле»<
войната и пай силниятъ позивъ за миръ.
повреди на много места на венско—силна буря съ градуш
Франциска Галъ и Паулъ
северъ отъ Балкана.
ка колкото лешникъ. Причине
РОБ.
МОНТГЛОМЕРИ
Хьорбигеръ
Въ с. Брестъ, никополско е ни големи повреди.
Начало 4"30 и 8'45 часа в. Неделя 3, 5 и 8'45 ч. Лътни цени: 5,8. 1 0 и 1 3 и 1 6 л в .
имало силна буря, съ градуш
Въ е. Ореховича, никополс
ка до 200 грама парчето. Уни ко градушка колкото орехъ,
придружена,отъ пороенъ дъжд.
Посевите унищожени 100 на
сто.
Въ самия градъ Никополъ е
имало силня буря съ проли
„Потайностит-fe на нринцъ Карла*
Библиотека Варненски новини"
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венъ дъждъ и градушка.
Въ с, Койнаре, белослатин-"
ско
е имало страшна буря
На разсъмване небето малко се разясни.
Филипъ отвори и вратата на апартамента му
придруже§г
отъ проливенъ
Отъ време на време по некой слънчевъ лжи сетне запали свещи въ стаята, въ която живее
дъждъ
и
градушка
колкото
ча продираше облаците и най-сетие се появи
ше господаря му, графъ Варезе.
орехъ. Също е имало и стра
единъ хубавъ пролетенъ день, само че пжтя бе
Догдето графа се събличаше, Филипъ отиде
шни мълни, които еж причи
ше влаженъ и разкаленъ отъ нощната буря.
да приготви всичко въ залата за ядене, защото
нили повреди. Унищожени еж
Когато каретата пристигна преди обедъ въ
графа беше навикналъ следъ подобни пжтешестпосевите по едно простгенстединъ градецъ, гдете обикновено пжтниците си
вия, да яде даже нощно време.
во отъ повече 25,000 декора
отпочиваха, а на конете се даваше вода и сено,
Тая работа изискваше доста време.
100 на сто. Изпочупени еж
Филипъ поиска да отвори вратата на колата, за
много прозорци, дървета, по
Когато
сетне
Филипъ
влезе
въ
стаята
нв
да се яви предъ господаря си.
криви и ^пр.
графа; за да му извести, че всичко е готово, той
Вратата на каретата, обаче беше и остана
се омая като не видя господаря си, който беше
Въ с. Бреница, белослатинзаключена.
влезълъ едновременно съ него и както се вижда
ско — силна буря, градушка
Следователно, графа, спеше още и не искаше
ше беше ходилъ при писменната си си маса, за
и силенъ дъждъ. Посевите
да го обезпокоятъ, защото въ противенъ случай
щото неколко хартии и писма беха разхвърлени
унищожени на много места.
той би самъ отключилъ вратата на каретата.
по нея, даже и свещьта още гореше на писиенВъ Фердинадско е валелъ
Конете бидоха разпрегнати и догдето изяната маса.
въ продължение на единъ
датъ даденото имъ сено, Филипъ и кочияша си
Филипъ потърси съ очм мантията и шапката
часъ проливенъ дъждъ, прид*
похапнеха и пийнаха и се снабдиха съ храна за
на графа.
руженъ отъ едра градушка.
изъ пжтя до Парижъ.
Посевите унищожени 100 на
Нищо се не виждаше.
Само графа виждаше се, че нема нужда отъ
сто. Крайните квартали на гр»
Той почука сетне на вратата на спалнята.
нищо въ време на пжтуването, той оставаше въ
Фердинандъ еж били навод*
Никой, обаче, не се намираше твмъ.
каретата и спеше.
нени.
•'•}
Той отиде и въ салона, който се намираше
Това, обаче никакъ не удивляваше хората
на срещната страна на работната му стая.
Въ Ломъ е падналъ проли*
му, защото то често се случваше.
Графа никжде се не намираше!
веиъ дъждъ. Лозята еж повре*:
Следъ кратко време конете бидоха впрегнати
дени силно отъ градушка, ь 3
Това беше чудно нещо.
отново и пжтя се продължи!
Въ Бела слатина е паднал*]
Филипъ си поклати главата и остана да чака,
Когато започна да се стъмиява, колата се
проливенъ дъждъ, съ опустей
съ разпиляни мисли.
доближи до Парижъ и сега се зачу шумъ отъ
шителна градушка.
§
— Чини ми се, че господинъ графа е излевжтрешностьта на колата.
залъ, бъбреше той.
Виждаше се, че графа се е събудилъ.
Нито мантията му, нито шапката му не
Съ настжпването иа нощьта, колата пристиг
еж тука!
за облекчение на длъжниците
на до грвдеките бариери и следъ половинъ часъ
Разбира се, че сега требва да чакамъ връ
София 20. По сведения,, по
тя застана предъ елегантната кжща, гдето обита
щането на господинъ графа.
гасителната каса при м-вото]
ваше графа.
Вече е среднощь.
на финансите, създадена по;
Филипъ скочи отъ капрата и отвори вратата
Скоро ще се върне!
закона за облегчение на длъж*
на каретата.
Този веренъ слуга, който отъ дълго време
ниц^те, до сега има образу*
Графа, пакъ съ големата шапка на глава и
служеще при графа, и знаеше да пази всичките
вани въ цълата страна окоЮ
обвитъ въ широката си мантия, слезе отъ колата
му тайни, влезе въ коридора и седна тамъ на
270,000 д ела за око по 7 ми
и влезе въ кжщата, която му отвори най-верния
единъ столъ.
лиарда лева.
му слуга.
Не беше чудно, че Филипъ, който не беше

in i юташи.

270.090 дЪла 1

