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ВАРНЕНСКИ

Преди ао години^

Година ХХ1У-та — брой.

/б^кай, 1886 год.
БУКУРЕЩЪ. - Въ околията Филапеша.
окряга Прахова върлува една извънредно"
смъртоносна епидемия. Характеръть на ноtama болесть е съвършенно непознатъ Вър
ховната санитарна служба, която по сила
та на недавнашния законъ, противно на по
становленията на Конституцията, се обо-

соби въ отдтьлна и независима крепошь, ще
направи добре да се яви бързо на самото
мгьсто, да установи вида на болестьта и да
вщеме пужднитгъ мгьрки за борба. Защото,,
мгъстнипиь жители, изплашени отъ стратно голгьмата смъртность, прибгьгватъ до
примитивни сргьдства,, останали отъ дгьдо а
баба още отъ времето на чумата.
Основанъ 1912 г
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В Ш Ш И 1 И КЯЗЛЬ й

Виена 17. Гол*мото революционно дви
жение въ Албания оше не е потушено.
Офицмдо се твърди, че безредицигЬ
НАШИЯТЪ.
а започнали въ Южна Албания и отъ
tint революцията се разяроетранила вг
БЕЛЕЖНИК^
|Шта страна.
На
нова позиция
Водачъ на революционното движение е
Съ отнемането хинтерланда на
на
1ефхетъ бей Варлати.
Ограничения и а-ь университета.
Варна, въпросъгь за материалното
Първитъ безредици избухнали въ гр.
София 17. Говорейки върху
Фиери. кядето било извършено убийство- го.твмия напливъ на гимназис живота нови 8,000 граж вече отъ 3,000 — 3,500 гимназиите ще се приематъ благоденствие на нейнигЬ жители.
погълна всецЪло вниманието на упго ва главния инспекторъ на албанската
ти, които миналата година 6t- дани и гражданки, с ъ граждани съ завършено гим само оаия ученици, които ех равницитЪ й Така изникна въпроса
tpsnte ген. Албертъ Гнлярди.
курортна еВарна, който получи
Убитиятъ е родомъ отъ гр. ха не по-малко отъ 43.000 ду завършено ср-вцно об назиално
образование. За завършили прогимназия най за
своето щасливо разрешение. Остава
игребъ, Презь 1912 година ,лой ши. м.рътъ на просв-Ьтата ген
разование, безъ да мо- това именно тая година малко съ бележка 4. 5. По тоя съ досегашната настойчивность да
гзбгьгаю въ новосъздаденото ал- Радевъ заяви:
се следва предначертания пжть, кой
(анско кралство и се сближилъ
— Така не може да се жемъ да намЪрнмъ кж- само буООО души ще бж-начияъ ще премиаемъ къмъ то сигурно ще ни изведе къмъ же
я принцъ де Видъ.
датъ допуснати
да пре- единъ подборъ.
ланата цель.
вегька д е да ги настанимъ.
Когато австрийците
навлтзо. кара. Най хвърляме
ш въ Дурацо. той възстаналъ и година на улицата
минатъ
отъ
прогимназиихиляди
Та т година въ това от
Системата на тройкитп Въ своята борба, обаче, за утвър
адигналъ албанско знаме. Ape- интелектуалци,
които не
тгь въ гимназиитгь.
на Варна като курорть,
•туванъ дилъ отъ австрийските
ще
изчезне, като се знае, ждаването
ношение
сме
решили
да
увлечени отъ пречките, които треб
uiacmu, но устълъ да докаже, могатъ д а намиратъ плаче
еъ
гимназиитгь
ще
ели
>,е е албански поданикь и билъсиментъ на своитгь знания вземемъ потргьбнитгь мгьр Отъ всЬкждеидва все една затъ само ония, които мо ваше да се преодоляватъ, ние изос
тавяхме щастливото разрешение на
квободенъ.
ки. Само 6,000 души за н съща констатация, че въ гатъ да еъреятъ напредъ другъ
и на своя трудь.
единъ сжщо така важенъ и
По-късно той се сближилъ съ
Всички мп>ста на държав вършили прогимназия ще последните неколко години съ образованието си.
жизненЪза Варна въпросъ—нейно
•потния краль Зогу I, който
то стопанско и търговско издигане,,
еж попълне могатъ да бждатъ прие има едииъ упадъкъ въ обра
•тгава билъ водачъ на едно отъ ната машина
съ възвръщането на миналата й
иемената. Когато
избухнало на, а сжщо и въ чистнитл ти въ
Поради
смщитл
основа
гимназиите.
зованието. Тая констатация се ния се наложи да внесемъ слава като търговско пристанище.
язстанието, наедно съ Зогу той предприятия.
Нъкога този въпросъ б-feuie единъ
абгъгалъ въ Югославия.
Миналата год. имахме
Отъ направенитгь из прави отъ всички ония заве едно ограничение и въ уни отъ най болнит-в. Той се разискваше
При завръщането си, Зоеу гопрожлъ въ чинъ генералъ и го назна- въ нашите гимназии 43 следвания, ний дойдохме до дения, които прьематъ своите верситетите на — държа състрасть и съ увлечение.
•Mi.за главенъ инспекторъ на ал- хил. ученици и , ученич
и свободния. Намаленъ . Нека варненскиягъ панаиръ бжде
решението, че въ бждаще възпитаници съ нриеиенъ или евния
Шката армия,
броятъ
на студентитп, началото на тази нова борба. Ние
конкурсенъ
изиатъ.
Веднага следъ убийството на ген.ки. ,Въ края на учебната нашитгъ гимназии тргъбва
които ще могатъ тамъ да очакваме, че на този фронтъ вар
[иярди и избухването на револю- година
ненци ще сеявятъ обединени и еди
хвърлихме въ да даватъ годишно не поСега отъ прогимназиите въ се поиематъ.
щята, отъ Тирана къмъ Фиери бинодушни.
я изпратени силни жандармерийиавюшазавттшшааат^шттйвтшттшт
№ части. Завързало се истинско
'щжение между жандарми/шь и
лзетаницитт.
Разбунтувалъ се и окржгътъ БеКой е, Георги Зивоглу.
«та, който сдщо така възстаналъ Уеолнениягь работникъ отмжшава яа жената на господаря си. Писмот?
разтурена отъ властите
Г-нъ Д. Зивоглу, гръцки ге- знаватъ, местните власти и
.(Мщу управлението.
София 17. Завчера
въ казва следното:
нераленъ консулъ и дойаенъ колегите му оставатъ съ найИ отъ дветъ страни паднали знаБукурещъ 17. Студент
— Понеже тая жена на консулското ТБПО'въ града добри спомени за него, тъй
ртелно човъшки жертви. Точниятъ Петричъ бгь извършено ед
«ъ брой, обаче, още не се знае. но кърваво злодеяние. Къмъ стана причина жена ми ни, напуща окончателно ка като той съ своето държане ската конференция, на коя
Между първитт, жертви се споме
то бп разрешено да се
12 часа Георги Кочевъ, 40 и дветгь ми , деца да риерата, тъй като е засегнатъ си спечели въ града ни see- състои въ Силистоа, за да
на, и името на кап. Васкирия.
пред-Ьлната общи симпатии.
шивашки работ останатъ
МНОГО НИСШИ И ВИСШИ офм- годишенъ,
безъ хлп>6ъ, отъ закона за
разисква по академически
Неговата
дипломатическа въпроси, се изроди въ по
(ери, а с ж щ з # гол-Ьмъ брой никъ, жененъ, съ две деца, азъ я убихъ, за да оста- възрасть и идния вторникъ
ще отпжтува за Атина съ па- кариера започва въ 1908 год,
вржавни чиновници еж минали
литически
манифестации,
пресрещна на улица „Ма
рахода .Сицилия".
въ гр. Русе, кждето за пръвъ
Л стрииата на ; вт-""'"—...~,.—д.~ ра оу«ева~••" c?vr*T>*«.n*i«.npt*iiM* натъ Овцата U безъ май
ския народъ. ТТрезъ " 1У20 " г о 
Кя,паследните изпратили свои Мара Ив. Сиканделова и
дина б е назначенъ за .гръцчи натъ измежду 200 та уча
йра въ планините край гръця
намуши
на
17
мгъста
съ
консулъ въ Пловдивъ, а презъ ствуващп въ нея.
шта граница и започнали да
1929 година — за такъвъ въ
Властитп» смлтаха,
че
Еъбирагъ народа край себе си, ножъ. Следъ като се увгъще тр*бва да изчезне.; Новиягъ бюджеть на вебка цена ще
Варна.
Винаги
с
е
е
изразявалъ
разрешения
дневеъъ
редъ
не
ри,
че
жертвата
му
е
и да го поведатъ срещу пра
вл*зе въ сила на 1 януарнй, 1936 година
ласкаво за нашия народъ и е j билъ спазенъ и
затова
вителството на Тирана
мъртва, той побгъгна по
полагалъ всички усилия за ю- наредиха
конференцията
се
изхвърли
и
за
мене
София 17. М-рътъ на
Атина 17. Споредъ едно съ улицата.
н а* отношенията да бжде разтурена.
Всичка,
общение отъ Епиръ, въ гр.
финансите Рясковъ, гово той не сжществува. За добрение
Следъ
жестокия
убнецъ
между
двете
съседни държави участвуващи въ нея см вече
Фиери се развило същинскоф
това
avb
ще
държа
на
рейки
върху
държавния
и за създаването на една разпратени
по местожи
[сражение между правителстве- се втурнаха неколцина по
всека
цена
новиятъ
бюджеть,
заяви:
приятелска атмосфера, добро телство.
НИГБ войс .и и възстаницигЬ. лицаи и граждани. Когато
— Можете да съобщи бюджетъ на държавата съседски и приятелски отно
Не еж отбелязани никакви
вдиали около 150 души уби- разбра, че не ще може да
шения между двата народа.
инциденти.
Въ Силистра и
и отъ двете страни.
да
б
ж
д
е
готовъ
и
да
те,
че
азъ
държа
на
вегька
Винаги се е отличавалъ съ околностите владее пъленъ
Възстаницит* иастжаили къмъ Тирана. избьлне, убиецътъ заби ножа
влезе
въ
сила
отъ
1
А да заематъ власгьта.
си три пжти въ гърдите си цена и нгьма да допусна
добъръ тактъ и е представля- редъ.
I Бглградъ 17. Въ Южна Албания е из
противното,
за
разлика януарий, 1936 година.
валъ родината си съ успехъ
увало възстание и възстанииигЬ се от и се струлолм мъртавъ на
отъ миналото,
бюдже- Новиятъ бюджетъ ще бж презъ течение на дългогодиш
правили срету Тирана, кждето щЪт да земята.
«скатъ сваленото на краль Зогу I.
да де преустроенъ. Ще искаме ната си кариера както у насъ,
Дознаинета
установило тътъ на държавата
[ Utmia ал ансиа граница е затворена.
така и въ Египетъ, Франция, защото боледувалъ отъ кост-^
влгъзе въ сила и да се при съ новата система, която Малта
1ър«у телеграмит* се упражнява строга следните подробности:
и Югославия.
на туберкулоза
ще
възприемемъ,
да
въведемъ
toypa. Въпреки всички мкчнотии, коНему и на симпатичната му
— Мжжътъ на убитата лага отъ 1 януарий, 1936 по голлма стегнатость и
^сшдевтнгЬ на н*кои чужди вестници
София 17. Снощи къмъ
№ и да времанатъ границата и да да- жена — Иванъ Сиканде- година.
прегледность въ бюджета. съпруга пожелаваме да отне- 830 часа въ градината
иг* сведения за развоя на събитията.
Азъ не
признавамъ Дали ще станатъ съкра сатъ най-добри спомени отъ
Причината за бунта се дължи наловъ ималъ шивашка ра
„Ивайло'Vмежду улицитп*
никакви
дванадесетини.
щения, още отъ сега не мо града ни, а най-вече отъ
тжкото стопанско и политическо ботилница на ул. .Мара
България.
.Ивайло"
и "j,Владайска'
чоложение на страната, което отъ
Тоя терминъ требва да же да се каже.
Секретарьтъ на консулство минувачи намприли
*««* на денъ става все по-нетърпи- Бунева" и Кочевъ рабоединъ
*о. Срещу правителството се е телъ при него. По н-вмане
то г. Коста Теохариди
щ е младежъ да се гърчи въ
издало силно враждебно настрое
ржководи работите
му до
работа, Сиканделовъ
\
ние, особено следъ като то посегна- на
конвулсии.
пристигането
на
новия
титу болезнени
*> върху имуществата на бегове- преди неколко дни увол Съборяните ше пжтуватъ съ 75 на сто намаление. Изборъ на най-ори
;
Веднага
билъ
отнесенъ
лярът
за
когото
е
поисканъ
ш и землевладелциттъ. Това насгинална селска носия. М ръ Рашко Атанасовъ ше посети събора
проение срещу правителството би-ни л ъ Кочева.
вече агреманъ отъ София. .
въ
Александровскота
бол
ю най-силно еъ Южна и Сргъдна
1я щ е
Тази сутринь се завърна отъ пълната си подкрепа. Тя
Неизвестно
защо,
Ко
ница.
Лгькаритть
устано
Шания; кядето има много чужди
Шцесии.
чевъ останалъ съ убеж столицата областния директорът ни подпомогне, за да оежщест
вили самоотравяне съ хиг. Казанлиевъ, кждето бЪ въ вимъ това хубаво д е л о , което
се открива иа 30 августъ
че уволнението свръзка съ уреждане превоза е първата сигурна крачка за
Правителствените
сили ся. дението,
нинъ.
(иредоточени главно въ Северна му станало по.искането на
Пражкиятъ есенень между- Младежътъ се казва , Боистинско
приятелство
между
на
съборяните.
Албания.
народенъ мостренъ панаиръ се рисъ Халачевъ Костовъ, 26
Областния директоръ е по- града и селото.
Начело на въ.ттаницитт стои жената на Сиканделовъ и
открива
на 30 августъ* и ще годишенъ, живущъ на ул.
Въ настоящия моментъ сме
Чефкетъ бей Варлаши. За него рпшилъ да си отмъсти, ка сетилъ министра на вжтрешни(е говори, не е много енергиченъ
rfc работи, г. Рашко Лтанасовъ ангажирани с ъ изгогаянетощлтрае до 8 септемврии вклюх яОпълченска'. Изкарвалъ си
*решителенъ албанецъ и че не то я убие.
- чително.
прехраната, като продаглавния секретарь на същото на програмата за събора. Тя
& ластаналъ начело на движеВъ
дрехипиъ
му
е
наще
донесе
големи
изненади
на
Тоя панаиръ е устро- валъ бомбони при трамвай
министерство
подполковникъ
Што, ако не би билъ сигуренъ
Р неговия усппхъ.
Говори се мгьрено писмо, въ което Попстефановъ, които поканилъ варненци. Въ нея се предви енъ въ
най-грамадната ната спирка за Княжево.
ЩЩ, че Варлати билъ подпомана събора, Г нъ министра е жда и изборъ ка селянка и панаирна
палата . въ Заболгълъ отъ костна ту.fw» отъ една чужда държава.
берк^лоза въ дпеното кообещалъ да присъства но то селянинъ съ най-оригинални
взиматъ уча лпно и затова решилъ да
к Правителството мобилизира вврва голЪмо народно тържество. чиего български носии. Дзъ го свропа.
|**тв
си войски въ Северна Влба
Областния директоръ сжщо рещо вервамъ, че варненцище стие надъ 3,000 изложи умре.
li"1» и започнало действия срещу нова група платежни заповЪдн
|1*«таницигБ Tfe, обаче, успали да
Положението на нещас
е посетилъ глав-ия директоръ ме подпомогнатъ и щ е ми§да- тели, отъ всички клоно
София 17. М-рътъ иа фи на жел-взницЬ г. Колчевъ съ датъ подкрепата си да реали- ве и отрасли на чехо тния младежъ е тежко.
^Рреднать. доста много и били
**"РЪНИ едва недалечъ отъ Тирана. нансите Марио Рясновъ вче когото
конфериралъ около зирамъ по-блескаво предсто словашката индустрия.
•ft развилото с«« тамъ сражение
ящия съборъ.
•*иналъ и командуващйятъ прави- ра издаде наршдане до БН превоза и ценигв.
Посетителитгь на Лай
Накрай г. Кезанлиевъ ни
Съборяните ще
пжтуватъ
(клетвените войски ген. Джемалъ Банка, отъ днесъ да започне
пцигския
есенень мостренъ
помоли
да
дадемъ
место
на
лрдась.
съ 7 5 на сто намаление.
изплащането на нова група
панаиръ
ще
иматъ възможнеговия
апелъ,
който
помест
Посетихме
г.
директора
и
Е.Сигналгтъ за възстанието бил
тденъ съ убийството на ген. платежни запо&ьди. а янеяно го помолихме да ни каже не ваме на д р у г о место аъ вест ность, безъ да губятъ из на мушами за маси, разни ши
Ллчрди, Н/ькои твърдятъ, че ония, визирани отъ 16 до 23 що около последните приго ника.
лишно време, да посетятъ рини при много НИСКИ цени
«УРШУмътъ на Чекерези не билъ
В
товления. Той б е така любеи Пражкия
панаиръ.
ьасоченъ срещу ген. Гилярди, а юлий ннлючителпо.
зенъ да ни заяви:
Евтиния Горчо
(рещу краль 3ozv, въ чиято коЙР '« возелъ генералътъ. Кральтъ
— Току щ о се завърнахъ
до новата поща ;
|вл&
спасенъ отъ генерала, кой- нте „Илюстрасионъ".
отъ столицата. Може да пи
ЛЬтеиъ шно-театъръ „Гло1-2990-6
Щу а*о завардилъ съ тгьлото си.
Бтлградъ 17. Споредъ официални шете, че събора се посреща
; тецътъ Чекезези е единъотъ тгь сведения, които пристигатъ отъ
диесь .Голгота, на лю
съ
еитусиазъмъ
отъ
всички
tuoHumtb албанки и отъ способ- Тирана, редътъ билъ вече възстанобовта*
*»«и> журналисти. Билъ корес- венъ. На тия сведения, обачг, мно селяни. Държавата ще ни даде
яандентъ на френското списа- го вгъра не се дава.

™..1™.Р"и Кипи т т и киши

Загадката ш уйшто si Mm p a i n

Ж Ш ПЯЯКГНН!)

ги

та

СИСТЕМАТА на ДВАНАДЕСЕТИНИГБ

k

В

Отъ ш к шаиш

№ № м^Ооръ

Ипшш J « C - йю

Брой 5378

Варненски новини"
СКРЪБНА ВЕСТЬ

Защо пълнъятъ повечето жени

Жената въ Япония

Разширените пори на лице
Кредитната кооперация Камчишка
долина въ с. Дъ„
то и носа прйдаватъ твърде гополъ — провадийско съ дълбока енръбь съобщава, че
лешъ изгледъ Tfe се дължатъ члена отъ управителния съвегь
обикновено на мазна кожа, а
твърде често и на лошите козметически средства, които упо
на възрасть 66 години
требяваме.
следъ
кратко,
но
мжчнтелно
боледуване, предаде Богу ду хь
За да се премахне това зло,
чнесъ,
16
того,
като
ни
потопи
въ дълбока скръбь.
преди слагане' на какъвто и да
било кремъ сутринь или веПокойниятъ квто общественикъ и кооператоръ съ сво.
черь, требва лицето да се из ето постоянство и благъ характеръ ни остави скжпъ спомень
мие съ вода за свиване на по за подражание.
рите.
Миръ на првха му!
Извънредно много помага,
с. Дългополъ, 16 августъ 1935 г.
освенъ тая вода, още и маза
Отъ кооперацията
нето на лицето съ следната
смесь:
Желтъкъ — 1, конякъ — 20
капки, лимоновъ сокъ — 20
капки, бораксъ— на върха на Църковно вастоятелство село Дългополъ — Провадийско
ножа.
Всичко това се размесва
добре и съ него се намазва
На 16 августъ, следъ двуседмично мжчително боледуаелицето. Когато изсъхне, намаз
не,
се
помина единъ o n . резноегните труженици за делото ни
ва се втори пжть.
Св.
Църкве,
който до последния моменгъ отъ живота си от
Когато изсъхне и втория
пжть, измива се лицето безъ даде всичката своя любовь, силз, всецелото свое сърдце з 6
постигане на велик*fb нейни задачи.
сапунъ и се избърсва леко

Въ Япония — тази щастлива
Това ненормално състояние
Виенскиятъ п р о ф е с о р г
страна
нв Далечния Източъ,
Юлиусъ Бвуеръ и дсцентътг може да се премахне чрезъ
съществуввтъ съвършено дру
д-ръ Дотнеръ еж изнамерили облъчване на храната.
Това ненормално състояние ги правила и други схващания
единъ сигуренъ нвчинъ за от
слабване на по-млади или по- може да се премахне чрезъ за благоприличието, отколкото
стари дами, безъ да гладуватъ, облъчване на поменатата жле въ Европа.
Когато въ Япония мжжътъ и
безъ да взиматъ каквито и да за поср-Бдствомъ рентгенови
жената
излезътъ наедно изъ
било вжтрешни средства за лжчи.
Следъ кратко лечение се града, жената е длъжна да се
отслабване.
движи на известно разстояние
Методата на тия виенски постига сжщинска изненвда,
задъ мжжа си, най-малко дватъй
като
теглото
на
жената
лекари се състои въ едно
три метра чадъ него. При то
остроумно приложение
н а спада, тя може вече да яде й
ва, тя носи на ржка палтото на
да
пие
на
воля,
защото
рентге
рентгеновите лжчи.
новите лжчи
си вършетъ мжжа си, чадъра, лулата му,
Ето какво квзва по тоя
покупките.
своето.
въпросъ проф. Бауерг:
Японката никога не смее да
Като резултатъ отъ подобно
— За да могетъ жените да
седне,
когато въ кжщи има гос
с« бор#тъ протиаъ прекомер лечение често пжти се пости
ти. Въ такъвъ случай мжжътъ
ното си пълнеене, требва да га едно намаление на телес
седи начело, а жената седи въ
се знае преди всичко причи ното тегло съ 10—20 и повече
килограми Сжщевременно съ единъ жгълъ и изслушва на
ната за това.
крака нарежданията на мжжа
Пълнеенето на жената най- това и действието на над си. Яко жената н е е в ъ стаята,
бъбречната
жлеза
се
поправя
вече се дължи на смущения
мжжътъ я повиква чрезъ звъвъ нормалното храносмилане и става редовно. Жената ста нецъ и й нарежда съ строгъ
ва
не
само
по-стройна,
но
и
и въ менструацията. Въ тагласъ какво да поднесе на гос
къвъ случай количеството на по-здрава. Дори и въ душев тите, а тя изпълнява всичко,
ния
животъ
на
жената
се
захраната не играе никаква ро
послушна като същинска роля, гладувенето и диетата не белезвЕтъ благоприятни по биня.
следици.
еж въ състояние нищо да поНапоспедъкъ японката се е
стигнатъ.
Много естествено, подобно еманципирала твърде много,
Прекомерната пълнота не лечение може да се предприе придобила е м-ого права, но
само е неприятна, защото пра ме само подъ надзора на ле- все пакъ стариятъ мжжки десви движението, трудно и умо карь специалисть, който знае потизъмъ не е изчезналъ Мно
рително но тя е и опасна, точно квкъ може да се прила- го женени жени работятъ по
защото понижава душевното гатъ рентгеновите, лжчи и да банки, фабрики, магазини,трам
състояние и спомага за разви определи точно силата имъ и вай и пр. но завъонатъ ли се
тието на редъ болести.
времетраенето на облъчването, дома си, те еж робини на мж
Чрезъ подробни изгитвания въ зависимостъ отъ телосложе жа си и нищо друго.
и изследвания, преф. Бвуеръ нието и здревословното състо
Яко японецътъ и жена му
и д-ръ Дотнеръ еж установили, яние на жената.
работятъ наедно при некой
че прекомерното пълнеене на
Въ Виена вече се наброя- европеецъ, то жената е длъж
жената най-често се дължи нв
ватъ
съ стотици жени. които на да извършва по-тежката
смущение въ правилната дейработа.
ность на надбъбречната жле въ едно кратко време еж пос
Мжжътъ въ Япония никога
тигнали
блестяши
резултати,
за. Това смущение предизвик
ва пълнеенето, безъ огледъ по новгта метода на проф. не смее да помага на жена си
въ домашната й работа. Яко
нв количеството и на качва Бауеръ и д-ръ Дотнеръ.
Д-ръ At. Панчева той си позволи подобно нещо,
ното на храната.
•гой става за присмехъ _на цемжжка компания не го приематъ.
Такъвъ мжжъ въ Япо
— Лъжата на жената може
Директорътъ на театъра:
да унищожи старата любовь,
— Вашата пиеса ми се нра ния не може на нищо друго
но може да създаде и нова.
ви, само че краятъ й никакъ да разчита, освенъ на презре*
не ми харесва. Днешната- пуб ние.
*
— Яко жена направи не- лика винаги търси щастливъ
За мжжете Япония, следова
квква услуга на мжжъ, той е завършекъ.
телно, все още продължава да
готовъ да й се отблагодари,
Драматическиятъ писатель: бжде същински рай.
Ако мжжъ направи услуга на
— Добре, господинъ дирек
•••
некоя жена, тя е готова да торе. Мога дг видоизменя края
му стане жена.
на пиесата, така щото героятъ
*
и героинята накрай да се раз— Жената е логична и пос ведатъ.
всека вечерь 10 часа въ
ледователна, сако когато рев
*
нува.
— Яко азъ не бЬхъ се оже
*
нила за тебе, креска жената,
ЩЕ ГГБЕ популярната джазъ $
— Има много жени, чиито ти никога не щеше да бждешъ
пЪвица НИКИ ТОМИ съвместно 1
облаци нв живота могатъ мно това, което днесъ си!
съ първокласният* д ж а з ъ •
го лесно да се г. азсейватъ.. '
— Верно е, отговаря мж
оркестъръ M 0 B K A T A з а §
съ некоя копринена рокля или жътъ. Но защо ги припомпръвъ пжть най-новнтЬ
J
нова шапка.
няшъ тия работи, щомъ като

on m т. in.

ИЗНЕНАДАТЯ
ВЪ ВАРНА Е
МАГАЗИНЪ

азъ не ти натяквамъ за това?

ФмгашшВ вршдоеш иа Бнлъ Газов*

101 време за

Въ същия мигъ противникътъ се спусна
върху него и започна да го души. Билъ Газонъ веднага разбра каква голема опасность
го грози и съ гол-Ьмо напрежение нп силите
си отново скочи на крака. Ирландецътъ,
въ това време отново го сграбчи.
Младежъть успе да го издигне въ възду
ха и го тръшна въ стената.
Въ тоя моментъ лампите изгаснаха. Оста
на само индийската лампичка да блещука
слабо.
Билъ Газонъ немаше време да мисли вър
ху това, защото ирландецътъ направи опитъ
де го залови изотзадъ и до го събори нв
земята, като увисна като котка не гърба му.
Младежътъ въ това време се завъртя около
себе си, за да се отърси отъ лудия.
Не успе, обаче, и затова се наведе силно
напредъ, вследствие но което лудиятъ полетя
непредъ презъ глава. Но и това не помогна
защото лудиятъ отново се нахвърли от
горе му.
Билъ Газонъ започна да чувства, че силите
му отслебвотъ постепенно, а освенъ това го
болеше и главата отъ ударите на лудия.
Най-после успе да му нанесе спленъ ударъ
подъ брадата и противникътъ му се повали
на земята.
Отдъхна си. Тежка борба беше, обаче и

66 годишенъ
църковенъ настоятель.

Отъ църковното

JAMS. • »

ул. „6-ий Септемврий 12*
Варненци а курортисти
използувайте нечуваната
до сега евтиния, като:

" " " ИЗРАБОТЕНИ ОТЪ МИДИ:

кутии, мастилнички, вази,
рамки, огледала, цитрници,
табакери и други, които
КНИЖАРНИЦА

ШШП

ул. 6 Септемврий 19, срещу
Сингеръ, пустна въ прода
жба съ
-28913-й намалена цени

ш

Какъ сладко звучи!,, защо
еж тъй хубавя—момите?
2|пп тъй млади изглеждатъ
Щ
ЖЕгГИТ1>?...
1ЙЛ1ПТП Уп9тРеб8ватъ кремъ |
JuiltUlu пудра и червило
М А Р К И З А
употреблението на която
*ил
омекчава лицето—запаз
ва кожата отъ силавте ?зт " rtvuPA
слънчева лжчи и продъл
жава да запазва на ляцето
една дьлга
МЛЕДОСТЬ, която е вай Ж Е Л А Т Е Л Н А Т А

3

за около 100 хиляди лева.
Справка редакцията за П. М. 1-3
Очудващъ по 7 своето
разнообразие е, гра-

настоятелство

I КЪЙЪ М Ш О П Ь И РАЗХУБАВЯВАНЕ -ЧРЕЗЪ-

МАРКИЗА

Борнузч отъ
300 на 210 лв.
Хавл. пишкири отъ 60 на 35 лв.
Домашни „ отъ 20 на 16 лв.
ЦвЪтни покривки от 110 на 70 лв.
Спални чаршафи отъ 100 на 80 лв.
БЪли ленени комплекти по 210 в.
и още хасета за юргнеки чаршафи,
разни платна, ленъ за бърсане,
носни тъкани кърпи, печатни за
храна, кувертури и мн. мн. др.
Посещенията не задължаван, къмъ
покупка.
1-2807-6

| „ЕШМЕДЕМЕ"

— Презъ време на прегржд*
квта мжжътъ мисли за онова,
— Иване, ела малко де покоето е било или е, а жената люлеешъ детето. То не е само
— за онова, което тепърва ще мое, ами и мое, и твое.
,
има да бжде.
— Люлей ти тогава твоята
половина, пъкъ моята я оста
ви да си подере малко гърлото, да й се развиватъ гърдите.

ихаилъ _-"т. Бъчвадоовъ

Ниш я n 1шш шил»

IPUWMMHKII

Ш Hi

търси ученички за постоянно
или временно, срещу много
добро плащане
12999 5

съвършено з а п а з е н ъ . Марка
„Пакардъ"6 цилиндровъ, 7 местенъ, купе-демонгаблъ. Ви
v_*,b,
ждане гаража при коопера
цията на Стефанъ Венедикъ отъ 3 стаи, салонъ, кухня, пералня и таванска стая. СутеПоповъ.
1-2989-5 ренъ отъ стая, салонъ съ 2 изби. Даоръ големъ съ овощни
дървета на плодъ, ул. Мзкедония 106 Споразумение чадърсезонни шлагери
•
джииница „Робинзонъ", ул. „Царь Борисъ Г 18.
1-2997-3
1 - 2 9 9 4 . 2 J ПЛАТИРЪ и ВАТА отъ фка

nil иго иишиив шя

ЯЯицгТъ^МАКО, ЕГЕР™

Бр. Георгиеви — Габроро

ЗА РЕКЛАМАТА се ежди по достави големо количество на
резмлтатитгь —• рекламирай
ниски цени магозинъ
те само въ »Варненски нови
ни', защото се чете най-много отъ всички
провинциални
на Михаилъ
Първановъ
вестниии.
1-0
подъ Военния кл\бь I—0

ПАЗАРЪ СОФИЯ

на плодъ отъ 1 декарь и 2 ара
задъ Кацулисъ (соф. ученич
колонии) на много износна
ценв. Споразумение редакци
ята^
10

НИКОИ /it КВЬРМ
ПАРИ на улицата. И пра
есе това има хора, кои
то плащатъ за реклами,
които
не постигатг
цельта си

почиване твърде немаше, затова
Тоя пжть младежътъ немаше какъ да дър вода и пожарогасителни апарати. Посетители
побър;а да се измъкне отъ помещението. На жи сметка за умственото състояние на про те стояха безсилни и наблюдаваха пожара,
кждето и да тръгнеше, невсеюкде се препъ тивника си, защото се касаеше да спаси жи които бързо превръщаше всичко въ пепель
ваше въ тепате на пушачи, унесени въ еквота на толковь невинни хора.
Внезапно Билъ Газонъ си припомни за ру
стаза на опиума.
Нанасяше безмилостни и отчаяни удари сата жени и я потърси съ очи, обаче я не
Най-после съзре една врата и се отправи на лудия, докато най-после силите на тоямаше никжде. Потърси я между посетители'
внимателно къмъ нея. Внезапно кракътъ му последния отслабнаха. Билъ Газонъ го завър те, но не.я намери. Кжде се беше денела?
се закачи за нещо и той полете съ глава за набързо съ шнура на едно перде и го Да не е загинала всрецъ пламъците?
\
напредъ.
притегли на едно место, кжцето пламъците
Въпреки опасностьта, младежътъ се втурне
Главата му се удари въ единъ столъ. Стори още не беха достигнали.
да претърси още веднъжъ помещението, но
му Се, че чува викъ за помощь и изгуби съз
Пушачите все още се намираха въ опас докато стигне до сградата, тя се провели.
нание.
Много късно!
ность. Пренесе ги единъ по единъ на по-за
Когато се свести, въ помещението отново пазено место и отиде да ви<а за помощь
Чувство на огорчение го обвзе.
беше светнало, а до него беше приклекналъ
Музиката веднага замлъкна и всички се
Тази жена му беше чужда и, при все то
лудиятъ, съ лампичката въ ржка.
натрупаха около Билъ Газонъ.
ва,
чувстваше, като че ли го свързватъ съ
Огледа се наоколо си изтръпна до мозъка
Разпраби имъ съ неколко думи и ги пови
на костите си.
ка да помогнатъ на нещастните пушачи. нея еднаквите имъ страдания и еднаквата
Целото помещение беше обхванато отъ Мжжете веднага го последваха, а жените се имъ цель — той търсеше сестра си, е тя
брата си.
пламъци.
разпискаха на всички страни.
Облегна се уморееъ нв стъблото на една
Лудиятъ сигурно се е съвзелъ много поИзваждането на пушачите изъ горящото
скоро отъ Билъ Газонъ и съ лампичката помещение беше извънредно тежка работа. палма, която се люлееше излеко отъ нощния
ветъръ.
предизвикалъ пожврь.
Билъ Газонъ тичаше насамъ нататъкъ, като
Внезапно отпреде му изникна лудиятъ, ка
Въ мълчанието, прекъсвано само отъ тре- внимаваше да не остане никой забравенъ въ
то че ли изподь земята Какъ е можалъ да
съка на пламъците. Билъ Газонъ чуваше яс общата залисия.
но музиката на горния етажъ. Тамъ горе тан
Макаръ че вината падаше върху лудия, и се отвърже?
Немаше време да се мисли върху това,
цуваха, безъ да подозиратъ, че тукъ толчова той се чувстваше до некжде виновенъ, тъй
души ги грози опастность живи да изгорятъ, като съ появяването си беше възбудилъ тъй като лудиягъ държеше въ ржка единъ
ако не имъ се притекътъ бързо на помощь. омразата на лудия, безъ да може да си го кракъ отъ столъ и замахваше да го удари
съ него.
Потрепери. Опита се до се изправи, обаче обясни защо.
Билъ Газонъ се приготви да се брани. Htлудиятъ го притисне и отново се започна
Най-после всички беха спасени, обаче сгра
ожесточена борба
дата беше изгубена, тъй като липсваше и маше ли да се свърши най-после тая борбв?

Стр. 3

.Варненски новини'

даъ ОБРАЗА НА п. к. ЯВОРОВЪ

Вторятъ
етапъ и Шяшт пошияа ва оадиш
община. ИздействуваннгЬ намаления за лЪтовницигЬ, идваши за гроз-

[„изнателна Армения и поета. Hereввятъ влогъ въ македойсиот, ос
ъдително двишение. П. К, Яворовъ б* поетъ на страданието. Жив*е
УИО чужденецъ, за да ожив*е-мячеиикъ въ съзнанието на под
растващите поколения

долЪчение. Намаление 70 на сто по БДЖ, съ 40 на сто за леглата въ
Св. Константинъ. Намаленио ще има и за пжтуваиията по Дунава

На 18 т. м. по почина на
^играитит^ арменци въ Бълврия. ше с е чествувана съ по
даваща тържественость па-

по-силна отъ него
Разочаро
Днесъ имахке случай
да|фата на това дружество спеванията и проиграните надеж
разговаряме съ г. пом кмета | циално за летовниците, идваДосегашниятъ гръцки генераВидниятъ италиански писатель Николай Пеневъ върху л%то щи предимно отъ Австрия и
ди дойдоха да увеличатъ бол
ката, докато сърдцето му угас ленъ консулъ въ града ни г. и големъ приятель на Бълга вищната политика на варнен Чехословакия, по Дунава, през
цтьта, ДЕЛОТО и по специвлно на
безнадеждно, помрачено Зивоглу, който ьапуща поста рия проф. Енрико Дамияни, ската община.
периода на гроздолечението
„ заслугите на П. К Язоровъ и похулено отъ близки и да си поради това, че се пенсио който отъ неколко дни пре
Той ни заяви, че общината у насъ.
нира, посети тази сутринь г бивава въ града ни, вчера от1ъмъ поробена Армения.
лечни.
навлиза вече въ втория етапъ
Г-нъ Корвикъ е~далъ уве
областния директоръ Казанли- пжтуза съ парахода „Евдокия"
Името на големея българ
на своята лътовищна дейносгь рения, че исканото намаление
Рожба на епохата, когато евъ, съ когото се сбогува. Г-нъ
за Созополъ, съ цель да се — организирането на гроздо- ще бжде дадено:
ки поетъ е тЪсно с»ързано културна и стопанска Бългагь културната и художествена рия се мжчеше да приобщи Зивоглу изказа предъ област опознае съ българското Черно лечебната станция въ .Св.
Наредено е да се намалятъ
нисъль въ България. Неговото своите усилия къмъ Запада, ния директоръ и предт* г-нъ морие. Придружава се отъ пи Константинъ".
цените
въ ресторантите и по
,тзивчиво сърдце се отнесе П. Кр. Яворовъ е единъ отъ полицейския комендантъ бла сателя Панчо Михайповъ.
Подобни станци съществу- специвлно на тия БЪ Се. Кон
годарности и изрази задовол
Комитетътъ по уреждане на
•ъ затрогващо съчувствие и малцината с*ои съвременници,
ството си, за съвместната ра селско стопанския съборъ въ ватъ въ Австрия и въ некои стантинъ, начиная отъ 15 сепК>мъ робската сждба иа Ар- който хвърли мостъ между
средноевропейски
летовища. темврий натвтъкъ. Отъ същата
бота, която допринесе за нор
иения.
България и културните наро мализиране на търговските от Варна съобщава на всички До сега те еж дали* извънред дата ще бждатъ намалени и
таксите за морските бани. На
П. К. Яворовъ има голЪмъ ди. „Той б е първиятъ пред- ношения между двете страни. граждани отъ Варна, че нико но добри резултати.
(логъ и въ македонското ос вестникъ на ранния българ Той оставя за свой времененъ му нема да бждатъ отправени
Г-нъ пом, кметъть ни заяви, малява се таксата за заверка
вободително движение,
н а ски имволизъмъ и модерни- наместкикъ секретаря на кон официални покани за събооп. че общината е успела да из на паспортъ отъ 80 на 30 лв.
Съ това съобщение всички се
Поето отдаде най -щастливите зъмъ.
сулството г. Коста Теохариди. считатъ за поканени и ще бж действува отъ Главната дирек специално за гроздолечението.
ция на Б Д Ж 70 на сто нама
Цените на леглата аъ лето
k| ГОДИНИ. ОТЗИВЧИВЪ КЪМЪ
П. К. Яворовъ е изразитель
Пребивава въ града ни съпру датъ добре дошли гости на ление или 68 на сто отъ нор вището „Св. Константинъ" отъ
болките и страданията на дру още и на характерните поли
ежбора.
гата на нашия пълн. м-ръ въ
малната тарифа. Намалението 15 септемврий до 30 октом[игЪ, той направи отъ гЬхъ тически и духовни настроения
Москва проф. Михалчевъ —
Варненското
данъчно
управ
ще
важи отъ 1 до 30 октом- врий ще бждатъ намалени съ
:воя религия.
презъ 90-т-вхъ години, колеб г-жа Михалчева. Тя ще остане
ление, възъ основа окржжната врий, за идване до Варна и 40 на сто отъ тарифите презъ
Когато летя, когато падамъ,
ливи и неудовлетворени, наси да летува въ Варна няколко
телеграма на Министерството връщане.
сезона.
азъ страдамь . . . —
тени съ човЪчность. социални, дни.
на финансите подъ № 16693
Съ всички тия улеснения и
Така се изповъдва поета въ но безъ ясно определена соВъ Общината се състояла
Очаква се да пристигне въ отъ 16. VIII т. г. съобщава, че конференция между г. Корвик намаления общината цели да
>дна своя поема. Страданието циг лно политическа подкладка.
началото на идущия месецъ акциза за изваряване летните главенъ директоръ на Австрий удължи курорта въ Варна и
ина магьосания к р ж г ъ на
Чуждъ между своите, той г. Ото фонъ Щайереръ, мини плодове на ракии се намалява
юговата чувствителна душа
ското дунавско параходно д-во да привлече летовници и през
[ой не можа да се изплъзне угасна като зарево , а наед стерски съветникъ и главенъ на 50 стотинки книжни за на която е билъ обежжданъ еехньта, когато времето въ
на австрийското единъ литъръ каша.
яъ костеливите му ржце и но съ него — и неразцъвтЪли- директоръ
въпросътъ за намаление тари Варна е извънредно приятно.
1Ъ дванайстия часъ на своя rfe му пЬсни. Нпдъ пресния му пжтнишко бюро. Той идва съ
Колегата ни д-ръ Стефаносъ
гробъ разплаканото българско задача да влезе въ връзка съ П. Евстратиу, поддиректоръ на
чжченическч животъ.
небе отрони жертвени цветя jпредставителите
на Варнен атинския официозъ „Елиниконъ ВЕСТИ 01Ъ
ВНИМАНИЕ!
Б%ше день,
свалихъ азъ маската му
ската
община,
съ
които ще мелонъ", се е сгодилъ за една
'
БЪЛГАРИЯ IAKO ИСКАТЕ да БЛчДЕТЕ
И въ деня на неговата го
и предъ менъ въздъхна нощь, дишнина хиляди
gj Тази година въ Плгъвенъ
български разговаря по редица въпроси, наша съгражданка — симпа
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
и вече се не съмна . , .
добре
известна не ще има областенъ театъръ.
сърдца ще проплачатъ. Защо интересуващи нашето лето тичната и
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
Тръгналъ по ржба нв ж и всредъ отбраното общество
вище.
£3 Завчера въ с. Хаджи Ди
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
|ота, П. К. Язоровъ
прозре то казано е въ евангелието:
Комисията по чл. 10 отъ на- г-ца Мона Джовани, дъщеря митъръ, казънлъшко Мехмедъ
|касенъ и бурята, която б е
— Истина, истина ви квзна г. Георги Джовани, соб- Сюлюмановъ влгъзълъ въ кла
мерите, кога редбата-законъ за оценка на ственикъ
чрачила вече хоризонтите
хоризонтите на* 331 * 113 , т е ме наме|
й*рачила
преди години на фа денеца си, да го почисти.
сградите и местата въ местто
ме
загубите
.
.
.
КЛЕМЕНТИНА 12 София
^шата му. Той не можа да я
ностьта: .Рули", „Сотира", Ку брика за спиртни напитки въ Когато билъ на дълбочина
СЪ Т Е Ч А Щ А ТОПЛА
Уреодолйе. Смъртьта излезе
П. Господиновъ рортната часть и до монасти- гр. Провария, сега покойникъ. отъ 8 метра, зидарията се
И СТУДЕНА ВОДА, БА
ря .Св. Константинъ", ще за На щастливата двойка изказ срутим, и го затрупала. При
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
ваме
нашите
най-искрени
блатекли се съседи и следъ двупочне работата си на 19 т. м
НО ОТОПЛЕНИЕ.
гопожелания1
часова работа, успгъли да го
|е стане сь срЪдсгвата на фонда .Расте и хубавЪе". Постройка на преди обедъ и ще продължи
Съдържатель:
въ срокъ до край на месецъ
Продаватъ се обжинскигЬ кж- измъкнатъ и да спасятъ жи
доходни здания, интониране на улици, разширение
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
октомвий т. г. Умоляватъ се щи на ул. «Македония* № 65 вота му.
на канализацията и пр.
гражданите, които притежават на 2 IX 935 г. чрезъ търгъ.
3 Ловното д-во .Соколъ",
По изчисленията на сведу- имоти въ тия местности, дв
Постоянното присжтствие на
Поправка: Публикуваното °бяв Стара Загора е набелязало
'общината на последното си щите, презъ целия концесио- иматъ свой представитель на ление № 20923 отъ 14 VIII 1935
7 пункта, съ общо простран
заседание е взело решение да ненъ периодъ варненската об самото место.
г. въ в. . В . новини" бр. 5376 ство отъ 70,000 декара, въ
р учреди специапенъ фондъ, щина ще получи около 130
Парахода „Бургазъ" заминава отъ 15 VIII 935 г. за отдаване които има най-благоприятни
родъ
аименованйето .Расте милиона лева, които ще оти- на 29 т. м. вечерьта за Бур подъ наемъ бюфета при об
условия за развъждане на
|< хубавее", който ще черпи датъ въ фонда .Расте и хуба- газъ Цариградъ • Александрия- щинската кланица да се чете
яребици, зайци, сърни, киклидо 3 1 . XII. 935 г.
приходите си отъ постжпле- В о с •
Пор-ъ Сайдъ-Х«йфа.
ул. ,6-й септемврий" № 2
ци и пр. Тгьзи естествени
Требва да поздравимъ упра
иията на игралното казино.
Парахода „Царь Фердинандъ" развъиници и при най-безоглед
ВАРНА
\ Средствата на фонда ще вата на варненската община за
заминава на 20 того вечерьта ното ловуване еж били винаги съ представители въ цела
Щ за 3 дневна екскурзия до Ца- богати съ ловъ, а сега ще
ожгатъ употребявани изклю отличната й идея да постави ^ГРАНДИОЗЕНЪ
България. Слага цела ходи
чително за благоустройствени въ съответния правилникъ из
риградъ и обратно.
1-3 бждатъ просто неизчерпаеми^
ла на скъсани П л п о ч
рични постановления, по сила
дели:
Продавать сео5щинскиге кж- щомъ бждатъ разумно изпол
r j
—- Построяване на общин та на които приходите ка го Г~| е изборътъ оть спомени
щи на ул. .Македония" № 65 звани и пазени.
ски домъ,
доходни здания, реказания фондъ не могатъ да Q
на КНИЖАРНИЦА
Г_1 на21Х.1935г. чрезъ търгъ. 1 4. §3 Детското игрище на, ста Ирилавятъ се брника. 1-0
бждатъ
изразходвани
за
никак
училища, поправка и китонидиуиа въ Плгьвенъ'се посеща
ране на улици, разширение ви други цели. освенъ—благо
gg Работи се усилено ново вало отъ 480 деца, на възустройствени^
на канвлизацията и по. __
то говеждо пазарище въ Плгь- расть отъ 4 до 14 години.
> По чл. 10 отъ Наредбатавенъ, сь обща площь оть 565 Започнатъ е вече строежътъ
. Инспекцията по труда зо пос- законъ за данъкъ сградите,
ул. .Царь Борисъ" 19, s J декара и оъ най скоро време и на навесъ и трапезария за Д единъ дючянъ на Владиславъ
леденъ пжть предупреждава комисията за III участъкъ- на
L
I
Купете
японски миди
' « • ще бжде готово Намира се това игрище. Проектира се
всички
работодатели, които 17 т. м. пр. об. започна оцен
на 400 м. отстояние отъ да бжде открито тамъ сжщо66. Справка сжшия адресъ.
иматъ приети на работв чужди ка на сградите и местата по Г ^ по 10 лв. и проверете ' S^| общинската кланица
и училище на открито.
поданици, не снабдени съ раз следните улици: Ангелъ Кънрешение за оставане на рабо чевъ, Странджа, Дреново, х.
та отъ Дирекцията на труда и Димитъръ, Оборище, Дринъ,
0 0 . еж длъжни да направятъ Тракия и Каблешковъ, както и
постжпки чрезъ инспекцията за напречните между тия улици.
Би ; лиетека „Варненски н о в и н и '
1043
,,Потайностите не прннцъ Карлв.
1042
снабдяването имъ съ такива. По-нататъшния ходъ зо рабо
тите по оценките ще се съоб
Неявилите се и ненаправили
щава допълнително. За удоб
постжпки се третиратъ за на ство, умолява се гражданство
Луи, за да се усмирятъ разбойническите племена
Освенъ това Лавалъ знаеше още, че тая но
рушители на чл. 27 от 3 . Н. Р. то да има свой представитель
на негрите и ако стане нужда де се изтребятъ, а
вина е лжжовна, но той тъкмо за това и искаше
0. Б., възъ основа нв който за имота на самото место.
особено западната часть на Африка да се снабди
да я употреби, за да посуигне цельта си.
чуждите поданици ще бждатъ
съ значителна войска! Сега записваме за кораба
— Да си въобрази човекъ само близостьтв.
.Орелъ", който ще замине идущата седмица, след
отстранявани отъ работа, а н |
за софий
на
Алжиръ
до Сенегамбия! Съединението имъ ще
ски вест
него ще замине военния корабъ , Л у и X V I " и тъй
работодателите ще бждатъ съи
стане
въ
твърде
кратко време, каза той.
н и ц и с е п р и е м а т ъ . вт» анататъкъ.
тввени актове.
генция .Стрела*—Варна.
Разчетените думи нв Ловала, види се, че дей
— И винаги намиратъ ли се достатъчно хо
ствително направихе силно впечатление на Алра, които желаять да отидать въ тая далечна и
фонса де Гренелъ.
топла страна? — попита гостилничара.
— Има ли нужда отъ посочване на доку
— Даже не приемаме всичките! отговори к о "
менти?
се обърна той къмъ записвача.
менданта* приемаме само добрите.
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Постройката на общински домъ въ Варна
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Капитана слушаше съ внимание.
Сетне стана и отипе до масата, като
ви седящите около нея господа.

поздра

— За Сенъ Луи ли говорите? — полита той
— Естествено, господине, естествено, отгово
ри коменданта и изгледа капитана, представляватъ
се големи перспективи! Блестящи переспективи!
Особено за бивши военни. А к о се не мамя, и вие
сте били въ войската, не е ли тъй?
— Бехъ капитанъ! — отговори Ллфонсъ.
— п ака! Хъмъ — бившите капитани получвватъ майорски чинъ, продължи записвача.
— И всички i e преимущества,
тоя чинъ! добави Лавалъ.

свързани

съ

— Отъ само себе си се разбира! Естествено
Шестотинъ франка авансъ срещу заплатата, без
плдтенъ превозъ и даже въ кораба
майорски
чинъ! Отъ този по благопрнятенъ случай не може
и да има! Правителството прави нечувани до cere'
жертви.
Лавалъ не искаше да изпусне капитана Той
знаеше, че Алфонсъ де Гренелъ е чулъ новината^
че Доминиив и Габриела се намиратъ въ Алжиръ.

— Винаги не се придържаме строго о това!
— каза коменданта, като махна съ ржка, особено
когато познавашъ по-напрешното възпитание и
голожение на доброволеца.
— Требва да умеемъ дв различаваме хората,
добави Лавалъ. Мога ли i e ви предложа една ча
ша вино?
— Седнете тука и пийте, каза коменданта.
Капитана пс слуша думите му, но отказа
виното.
— Може б и , вие да мислите, че сега запис
ванията ставатъ сжщо тъй, както еж ставали пре
ди неколко стотинъ години, каза коменданта, като
се усмихна, тогава който пиеше чаша вино съ
записвача се вече считаше за записанъ и по ка
къвто и да било начинъ требваше да върви. Днесъ
това не става така.
— А к о обичате да се запишете, моля вн ка
жете си искрено! — каза Лавалъ настоятелно,
като се обърна къмъ капитана, переспективата е
блескава!
— Тъкмо сега го чухъ и азъ! По-напредъ
;съмъ билъ капитанъ! Сега прочее ще получа май
сторски чинъ.

€тг»:?4<-
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Предъмважни вжтрешно - политически проблеми
ЕД|ИНЪ ИСКРЕНЪ АПЕ.ЛЪ

О в щ и н с к и или законодателни избори въ края на курорта. Е с е н ь т а о б е щ а в а
да блчде о ж и в е н а и интересна. Д-ългътъ» на правителството, с у в е р е н н а т а
воля на народа
София 17. Въ печата на- вена и интересна. Пусна една възвестена и прокарана Въ какво точно ще се
последъкъ проникнаха много ха се въ ходъ и позна- вече политическа ориентация. изразятъ? Завършени л«
и най-различни сведения за титЪ маниери на поли Те ще отразятъ, доколкото еж като политическа
редица важни вжтрешно по тическата интрига и зло- това е възможно, настроения концепция или все още
литически въпроси. Те изхож езичието.
та и идеологическите въжде еж въ мъгляво състоя1
ние.
Все по това време се ления на народа.
даха предимно огъ отговорВсички съ нетърпение
не лица. На нъиолно ПАТИ назначиха и тъй наре
Знаменателенъ в факта,
тези сведения бъха официал чените политически ин че въ отличие на нъной очан желаелъ да знаятъ отго
но покпити и съ специални спектори. Тяхната зада вания и предположения, пра вора на тгъзи и на нгъной
изявления отъ м-ръ предсе ча по обща преценка ще вителството твърдо е реши други въпроси. Би тргьбва
бжде колкото трудна, ло да се допита до народа ло да се очаква, че въ то
датвля.

Позива HI шуменския областенъ директоръ г. Кязанлневъ до варнен
ското гражданство
По случай грандиозния сел говско индустриалната камара,
скостопански съборъ на 23-28 за да ги запозная съ топлото
т. м, въ гр. Варна, областния и отзивчиво сърдце на вар
директоръ г. Казанлиевъ от ненския гражданинъ. за да
правя къмъ съзнателното и чуятъ сладкия напеаъ на вълродолюбиво варненско граж НИГБ на хубавото Ви Черно
данство. следния апелъ:
море, азъ ги поканихъ на 23
Уважаеми варненски граж до 28 т. м. на селско стопан
дани,
ски съборъ въ Вашия градъ.
Вамъ еж. известни условията
Вие знаете добре, драги
при които българския селски граждани, че тия мили гости,
Какво промгьни курорт т о л к о ва и деликатна.
стопанинъ живее и твори бла- които идатъ съ голяма любов
Да се каптиратъ, кага. Вие всички признавате не къмъ Васъ и вЪра въ Ваши ното състояние на духовеговото огромно значение като те братски чувства ще допри- тгь и наложи така нео нализиратъ и осмислятъ
фвкторъ за изграждане на на несътъ и много за материал чаквано и бързо на г. г, бушуващите
обществе
шата материална култура. Вие ните интереси на Варна, за министритгь
да
загово- но политически настро
адмирирате неговия героизъмъ щото въ тия тържествени дни
на полебрани и великата зас те ще остевятъ и малко сред рятъ убедително и емгъло ения — ето върховната
луги на българската селянка ства. — по-малко средства отъ за предстоящитгъ промгь задача на момента. Да
от бждатъ тгь насочени въ
презъ време на войнит-fe, коя много хиляди, — ето защо ни въ конституцията,
то чрезъ сълзи и кръвъ въ апелирамъ къмъ Вашите бла носно измгънението на из опредгьлена посока—то
потъ плодеше земята и хране городни сърдца да се отворят бирателнпя
законъ и за ва е най-новата и отго
ше войницигЬ на фронта. Вие презъ тия дни най-широко, за
нуждата
народътъ
да из ворна задача на деня.
знаете и историята, която съ да посрещнатъ и приематъ
рази
въ
"
най-близко
време
дебели черти подчертавв ре- достойно достойните си гости.
Общинските избори, които
швюшетг роль на суровия Тоя е първия случай, когато своята суверна
воля?
що
предшествуватъ законода
(
български селянинъ за запаз Ви се отдава възможностьта
телните,
колкото и да еж
Нъкой
се
помжчиха
да
ване езика ни свЪтъ, вярата да манифестирате спонтанно
лишени
отъ
политическо зна
пророкува
тъ.
Други
ка
ни, националното ни самочувс братски и горещи чувства
твие и тредициигБ ни...
къмъ братята селяни.
чение,
поради
естеството на
тегорнч.чо заявиха, че
Нека вегьки гражданинъ, приб ижаващата егвнь развилите се събития, ше
Вие пнесъ виждате тоя нашъ
селякъ—герой, който пори който има свободна стая обешава да бжде ожи бждатъ пробния камъкъ на
чернете гръдь на майката зе-« рая предложи на гоститгь..
мя, зе де я оплоди и роди Стаята или стаитгь може
„хл-Ьбъ нвшъ насушний", да да бждатъ мобилирани, са
стои скроменъ, мълчаливъ и мо съ рогозка, черга и възбезразличенъ далечъ отъ ки- главнички, или пжкъ голи.
„ГЛОРИ1Я" Летенъ кинотеатърЪцГЛОРИЯ" i
пящитЪ красоти, култура и Споредъ обстановката, ква
удоволствие на шумния градъ. ртала и др. условия вегьки
Дъщерята на фантазията!
Той е звритъ въ черната угаръ стопанинъ на стая на on
Дъщерята на изстока!
редгьли
минимална
такса
и съ набръчкано чело промишДъщерята на истината!
лява зе своята несрета. Нао ча стая или на лице. Гос
титгь
cm
елита
на
селото
коло е пожълтялата и гртзеща
въ злато селска ширъ, а надъ — чисти и почтенни.
главата чу тежи оловеното
Който варненски гражданинъ
небе. Затворенъ е въ единъ изяви готовность да има гости
миръ, въ който царя на злото съборянини да заяви въ съот
може да изгради крепости...
ветния полицейски участъкъ
Нова филмова загадка, продуктъ на поетична фан
За се влтзя освежителни за това, като съобщи пълния
тазия и животрептящата действителность, преиз
струи еъзцухъ въ изморените си и лесенъ адресъ, обстанов
дробоье ма селянина и селян ката на предложената кварти
пълнена съ поезията и потайностите на една ки
ката отъ Шуменска областъ, ра и скромната такса.
тайска резиденция отъ 1001 нощь
да ги звоозная съ културнигЬ,
Тоя жестъ на варненското
историческите и други памет гражданство ще бжде оцененъ
К е т и Ф О Н Ъ Ниги
ници, които има Варна, да добре и ще има дълбоко и
Внли Ф р м ч ъ
почувствуватъ мощния раз незаличимо отражение въ ду
махъ не крилет^ на българ тата на народа.
П а у л ъ №емп1»
ския творчески гений въ обЯзъ вервамъ въ здравото
ластьте на материалната ни българско и човешко чувство
1,
Юбилейна продукция на „Уфа
култура •— отразенъ катего на варненския гражданинъ и
рично въ великолепните щанди съ спокойствие ще изчакамъ
на панаира устроенъ отъ Тър да видя родолюбивия му жестъ,
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— Безъ съмнение тъй е, както казахъ! Полу
чавате евансъ шестотинь лева и безплотенъ превозъ заяви коменданта.
— И за какъвъ срокъ би требвало да се
ангажира човЪкъ?
— Зе десеть години.
Капитана се замисли.
— Другъ пжть едва ли би се представили.
подобенъ случай, каза Лавалъ, при това и о де
сетгодишния срокъ не се тъй строго придържатъ.
правятъ се и отстжпки.
— Ба, никакъ не! Единъ пжть отидете ли.
обаче, теиъ и самъ не ще пожелаете да се върне
те, това ви го казвамъ отъ по-напредъ — каза
коменданта и даде една чаша вино на Ялфонса
де Грекепъ. който почти бЪше съгласенъ да се
запише.
— На здравие на майсторския чинъ въ Сенегамбия! Да се чукнемъ!
Ялфонсъ взе въ ржка чашата и решително
стана на крака.
— Де, господа, каза
Сенъ Луи!

той. Ще

замина

за

Записваните се чукнаха съ капитана.
— Вий сега направихте една бл-встяща работа, уверенъ съмъ въ това, каза коменданта, какво
по-добро може да бжде отъ това? И парите по
лучавате непредъ. Утре ще ви ги наброя въ Брестъ.
веднага следъ записването ви, Разбира се, че то
гава вече не ще можете да се откажите. Кораба
.Орелъ* ще отплува въ единъ отъ последующигв
дни> щомъ се попълни числото на хората, които
може яв побере.
И ггредъ видъ на голямото

натрупване на

104!

хора, които нЪматъ понятие за тамошната обста
новка.
— За това пъкъ тамъ сжщестаувять мно
жество привлекателни перспективи! — продължи
коменданта, па где другаде биха дали такава добра
заплата?
— Този е единъ отъ най-добригЬ случаи* да
си състава чов%къ една блъхтяща кариера, каза
Лавалъ съ устремени върху капитана .очи»; това е
известно на всички, които се записват*».
— Съ миналия корабъ изпра тихт. триста
войника въ цветущата наша колония, триста до
броволци.
— Това наистина е една великолепна рабоказа гостилничарьтъ.
та,
— И сега военния корабъ .Орелъ" е пвкъ
въ Брестъ да приеме други доброволци.
— Приематъ ли се и арестанти?
— Не, да пази Господъ! каза коменданта,
правителството не желае да направи Сенегамбия
колония отъ арестанти! Намерението на прави
телството е твърде ясно Ний владвемъ въ горна
Африка Нлжиръ, когато увеличимъ, колонията си
въ Сенегамбия, находяща се въ западна Африка,
тогава по-късно тия две колонии могагъ да се
съединятъ и находящата се между тЬхъ територия
постепенно може да се окупира.
— Да, да, госпоцинъ комендзнтъ Жарденъ
има право, каза Лавалъ, таа идея е велика!
— Твърде е естественно, че нашити водите
ли се въодушевляватъ отъ тая идея; тя <з твърде
уместна! — продължи коменданта и отъ нея мо
же да произлезе гол-вмо нещо- Записванието на
доброволци преследва тая цель. Говори се. че ще
се изпрати единъ ошемъ корлусъ-аойска аъ-Сзн'ь

ва отношение правитель
твото ще прояви воля за
окончателното фиксиране;
на тгъзи съществуващи
обществени възжделенияи'
съмнения. То има и дълга
да моделира тпзи латен
тни
обществени сили ei
Собствено, българска
та държава ще си ос стройна и завършена по.
тане все сжщ.па. Касае литическа система,
Чакахме и дочакахме том
се до известни нагаждания и промпни въ ду върховенъ моментъ. Нека си
наложимъ още малко търпе
ха на новото време.
какви ще бждатъ mw? ние.

който бидейки върхозенъ ар
битъръ и основа за всъка
власть, ще опреде™ чрезъ
своя вотъ не само скелета,
но и идейния складъ на но
вата държава.

ОБИКОЛКАТА НА МИКИСТРЙГВ
Снощи м-ръ председателя
София 17. М-ръ председаля Ан.
Тошевъ, м ра на ВктрешнитЪ ра
боти ген. Рашко Атанасовъ, мра
на благоустройството Иотовъ съ ав
томобилъ минали црезъ петроханския проходъ и ношесъ ех биле въ
Вършецъ, посрешнати отъ офиниал
нит* власти.

Тошевъ е билъ въ Варшецъ.
конференция, въ >която г. г<
министрите изслушаха докла
дите на кмета и другнгЬ
длъжностни лица.
М-ръ председателя обеща
да се отиуснатъ средства за
довършване
електрическата
централа, казиното и напра
вата на главната улица съ
блокчета.
Независимо отъ това, ще
бжде построено и шосето
Лакатникъ—Вършецъ, което
съкращава пжтя София—Вър
шецъ значително.

Първия м-ръ останалъ
извънредно
доволенъ
отъ напредъка на ку
рорта Вършецъ. Тая сутринь тримата мри еж
продължили пжтуването си — ГБ ще посетятъ
Берковица, Фердннандъ,
селата Люта, Буковица.
Орехово, Кнежа и Б-вла
Слатина, следъ което
ще се върнатъ отново за 1936 год. Мгьркитгъ на мивъ Орехово.
нистъръ Рясковъ,
Въ Оргьхово ще бжде опСофия 17. Вчера презъ
оедгьленъ новия
маршрутъ. цтьлия день м ръ Ряс
Презъ време на тази оби
колка министрите ще влгь- ковъ конферира съ глав
зати въ пргькъ
контиктъ ния секретарь на мвосъ населението
за да уз- то на финанситп> Н.
начтъ неговитп
нужди.,
Стояновъ, началника на
Вършецъ 17, Тази сутринь отдтлението
по бюд
въ общинския домъ се състоя жета Арнаудовъ и пред
седателя на Върховна
та емттна палата по
дадени за удобрение. Ще се редица въпроси, свърза
строятъ и два силоза
ни съ бюджета на дър
София 17. Днесъ еж жавата.
дадени на удобрение Полагатъ се всички уси
тържнигБ книжа за по лия, за да може бюджета
стройката на 24 хамб. ри. на държавата даб жде из-

Шшт ш държавата

ШшШшззашбзоШ)

Обсажда се възможнос
тьта, вмгьсто два отъ
проектиранитгь
хамбари
да се построятъ два сило
за, съ вмгьстимость
отъ
по 1000 тона.
Производителите ще внасятъ въ тъхъ зърнените си
храни м ще получаватъ срещу
техъ варантни записи, които
ще могатъ да осребряватъ
зъ млоновегЬ иа БЗКБанка.
Въ проекта за измгъне
ние закона за БЗК
Банка
се внасятъ известни
измгьнения, досежно
операциитп> на банката.

готвенъ на време. Ряс
ковъ смета, че всички бю
джетопроекти до края на
септемврий
ще бждатъ
представени.

В .
пристигнали въ БЪлградъ. Довече
ра първия мачъ

София 17. Снощи отпжтувахо съ конвенционала за Бплградъ нашитгь спортисти, воде
ни отъ запасния ген.
Каблешковъ и капитани
на тима Батанджиевъ.
Тази сутринь тимъмь
е пристигналъ въ Бгьлвъ управителния съветъ на Пара градъ, посрещнатъ найходното д-во
тържествено.
Софии 17. И-ръ на железниците
Довечера ще се играе
подписа вчера заповЪдь, съ която
се освобождава отъ длъжность де- първиятъ мачъ, при ела/слегатътъ на държавата въ управи трическо оевгьтление.
телния съаетъ на Бълг. параходно
Утре играчитгъ ще по
д-во инж. Горневъ.
сетятъ околностите на е
На негово мЪсто се назначи ва
варненскиятъ жнтель' Александър* Бплградъ, а вечерьта Щ
потеглятъ
обратно за CoМаноловъ, миасеаъ/Содио1кОвй1шъ»й
ая

to ш ш т делегатъ

