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Брой 91.

Цена 1 л.
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Отъ днесъ Понедшлнакъ 3 того
втора последна час ь

.ЕЖЩВДГС ЛРИНЕШ Иг)Ф0РМЩИОНЕг)2 Й С Т М И К Ь
[ГяБОНЯМЕНТЪ: за година 300 левва
за 6 месеца 160 л., за 3 месеца 80 л.

ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. см.
Телефонъ 3981| официал.
1-50 л. кв. см., прие. 1л. дума
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ЗЖБОЛЪКАРЯ

Елиасъ-КоенЪо
Провадийска Популярна Банка.

О б я в а № 2384.
Провадийската Популярна Банка търси да закуи по доброволно споразумение веднага едно дина[о съ правъ или трифазанъ токъ отъ 25—40 килоата съ 220 волта, заедно съ: единъ волтметръ, амерометръ, прекжевачъ, предпазители и др.—всички
а едно комплектно табло.
Същата ше закупи при сжщйте условия около
000 кгр. медна жица съ различни напречни сечения
а електрическата мрежа с ъ нужднигЬ инсталациони материали за улична и частни инсталации.
Доставката може да се възложи и по отделно
отделно за таблото, и отделно за инсталационниk материали
;
,'•..'''
Интересуюшите се да направятъ писменно своиЬ предложения на банката до 10 [ноемврий т. г.
гр. Провадия, 27 октомврий 1924 год.
О Т Ъ

Б А Н К Л Т Я.
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'ъюзъ на професионалн. музиканти.
(Варненски

клонъ).

о Б я вл..

••-,•.' ;;;;rv;;;;;:

Имаме честь да известимъ на почитаемите г. г.
>аждани, че канцеларията на съюза се премести в ъ
зтелъ „Преславъ,"—Мусалата — к ж д е т о се намира
пенъ отъ бюрото ежедневно отъ 8—12ч. пр. об^дъ
отъ 2—5 ч. сл. Ьб-Ьдъ на разположение на заинресуванитЬ дружества, корпорации, частни лица й
др. за ангажиране оркестрови и духови състави за
ечеринки, балове, годежи, сватби и др.
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НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

арненска Окржжна Постоянна Кодшсц^

Обявление
№ 3899.гр. Варна, 20.X;i924 година.
*
' ,
На 10. ноемврий тг., въ канцеларията на Варенското Окржжнб Финансово Управление, отъ 14
0
15 часа ше се произведе търгъ съ тайна конкуенция за отдаване на предприемачъ постройката на
аастройка върху каменното -"здание въ окръжното
гопанство „Св. Константинъ."
Приблизителната стойность на предприятието е
24567 лв.
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 5
а
сто върху първоначалната оценка, или 36,300 лв.
ь уаостов-врение отъ Българската Народна или Земедълска БРНКИ.
Чл. 125 отъ закона за Б. О. П. е , задълж.итеен
ъ за конкурентите.
д.
Тържните книжа могатъ аа се видятъ всеки
Рисжтственъ день и часъ в ъ канцеларията,на Вар
е н а т а о к р ъ ж н а постоянна комисия.
Председатель: И- Бояджиевъ2—2
за Секретарь: Н. Поповъ.

За разтурване па Камарата Д&Ш8 вд В Ле?СКН.
2 н. Въпросъть

ДНЕСЪ

СОФИЯ,

2 н. Пълномош-

при Т.-ЧИФЛИКЪ. дерайлира за разтурянето на днеш
нето на влака. Жертвите. ната Камара и ' за произ ниятъ м-ръ въ Цариградъ
г Симеонъ Радевъ се отВчера сутр. стана освещаване веждането на нови зако несълъ напоследъкъ д о
и откриване за експлоатация нодателни избори наново турското правителство и го
дековилната линия гара Г.-Чиф- се повдига всредъ висши
запиталъ дали съществува
ликъ—Кюпрю-кьой, която е по
строена отъ горското трудово те членове на Сговора, За въ архивата на м-вото на
стопанство „Генишъ-ада—Лон- разтурянето й особено на- правосъдието делото по
гоза — Коджа-балканъ." Тази стояватъ
младитЬ депу ежденето на Василъ Лев
линия се довърши на 10 клм. тати, кактои за произве ски," съденъ въ Соф ия
отъ първата жел.-пжт. артерия
до пазвите на Коджа балканъ, ждането на нови законо презъ 1878v г.« Отговорътъ,
оживявани некога съ едничкия дателни избори. Това urb- полученъ отъ Янгора, гла
римски пжть, който е свързвалъ ло да даде възможность си, чг отъ справката, на
източна Мизия съ Тракия, сле да се пречисти парламен правена в ъ надлежното
дите на който и днесъ се виж- тарната група отъ ненадеместо, сеустаноьява какво
датъ при' Кюпрю-кьой.
Съ тая лчния ще се свържатъ и обслужватъ задремалитъ и незасегнати отъ културата
села по богатата долина на р.
Камчия: Горенъ—Чифликъ, Кюпрюкьой, Потрушанъ, Нова —
Шипка, Сандъклии, Караахмедъ-махле, Делихюсеинъ-махле, и най-отдалечения кжтъ,
с. Ченгене. Посредствомъ тая
линия ще се прибира и опол
зотворява дървения, строителенъ, горивенъ.' и индустрияленъ материялъ на Коджа-Балканската държавча гора, разглала ; се' -на -една- .грамадна
площъ отъ 300.000 дакара^__
1

жните и отъ омаломоше- това дело не се намира въ
ната опозиция въ Парла архивата на турското м-вр
мента. На това тЪхно ис на правоеждието.
кане се противопоставятъ
водачите на старите па Вчерашния праЗнакъ
ртии.
f

Пошвапето кабинета.
СОФИЯ, 2 н. Въпросътъ за
попълването на кабинета
излезе отъ своята оконча
телна Фраза. Правителство
то най-късно въ среда ще
се яви предъ парламента
въ пъленъ съставъ. Въпро
сътъ ще се реши отъ м-ръ
председателя
Днесъ или
утре ще се издаде указа.

Почната презъ юлий 1922 г.
на една дължина 22 километра
работена само отъ редовни тру
доваци, които еж извършили
всички землени работи по плат
ното и позата, построили гари
те и мостовете, ржководени
все отъ специалисти - трудо
СОФИЯ, 2 н. Днесъ обеваци, линията е окончателно
привършена на 10 кил зметр ^~ динистите ; ; .начело съ А
оть гара Горенъ-Чифликъ до Буровъ имаха партийно съ
гара' Кюпрюкьой (Мостовете).
брание въ клуба на обе'
Всички окоЛни села вземаха динистката партия. Говори
живо участие въ уредбата на Буровъ, който не е скрилъ
тържеството по откриването на своето недоволство. Обетая линия, тъй отдавна чакана
диниститвбеха избрали ед
отъ техъ., ..'.
на депутация начело съ
м ръ Бобошевски и Г. Василевъ и др., която се яви
Прн тръгването на влака
вчера при м-ръ-председавъ 7 ч. 36 и., на 2 клм.
теля, комуто е предала ре
отъ Т.-ЧИФЛИКЪ е станало
шението на обепинистката
дерайлиране, следствие по
партия Какъвъ е отговора
ставените по линията ка
на м-ръ-прецеедателя оше
мъни отъ овчарчета.
не се знае.
.,'• Убитъ е еарненсия общин
ски чиковйикъ Георги Самсаровъ, който е стоялъ на
платформата. Ранени еж ле
СОФИЯ, 2 н. Следъ забрана
ко иЪколко души. между та износа на житсто се създа
коио и двама отъ железо- ва едно сравнително благопри
ятно положение въ страната
ожпшя персоналъ. Пжтии- Предъ видъ сжществуващата
ците еж пренощували на га- опасность да се засили контра
бандата на брашно по южната
Синделъ.
гриница, правителството е на
ЦАРИГРДЦЪ, 2 н. По случай редило да се взематъ най-стро
годишнината отъ празнуването ги мЪрки за преследването на
на турската република Митро- контрабандата по цълата гра
политъ Борисъ е, отправилъ ница, а главно по южната гра
до председателя на република ница
та телеграма, на която м-^ъ
председательтъ отговорилъ съ РЕКЛАИАТА Е ДУШАТА
благодарствена телеграма.
на търговията.

СОФИЯ, 2 н. Празникътъ
на народните будители—,
деня на освобождението ни
отъ турското иго, запазва
нето и издигането на бъл*
гарското племе—се отпраз
нува отъ учащата младежь
въ всички градове и села.
По отпразнуването в ъ
София се устрои пелчахида
въ църквата Невски. Приежтетвуваха министрите и
официални лииа.

Обедпппстпте и Сговора. Дошн. общтен избори.

Катастрофата.

,НЪ[Ш пцотнвъ мтШлт

"!ино Прошекъ
Художестввно-ФилосоФСко произведение
наПОЛЪБУРШЕ

Вечерни 8 и 10 ч.

Наскоро „ В Ъ З К Р Е С Е Н И Е "
отъ Л. Толстой
съ Лиа Мара

СОФИЯ.

се премести на ул' „Мария Луиза" 33 ~\
дгьла на ул. „Марня Луни" въ зданието Дргаовь "*

v

Дневни 2 и пол. и 5 ч.

СОФИЯ, 2 н. Днесъ на много
Mtcra въ страната се произве
доха допълнителни общински
избори, като въ Габрово, Сев
лиево, Хасково и др., както и
въ стотина села. Споредъ офи
циални сведения въ Севлиево;
Хасково и др. изборите еж ста
нали доста оживени РУСЕ, 2 н. Отъ произведени
те избори за окржжни съвет
ници въ Русенски окржгъ Сговормъ печели 5, а радикали и
демократи 1.

Раненъ актборь
Хассово, 2 н. Завчера ед
на група артисти когато еж
представлявали, е требва
ло да се среля на сцената.
З а тази цель е требвало
да се приготви празенъ
револверъ, обаче лицето,
което е изпразвало револ
вера,- не е подозирало, че
въ него е останалъ куршум
и когато се представлява
ло при стрелянето е нараненъ артиста Петровъ. На
става суматоха въ театъра.
Ранениятъ актйоръ е отнесенъ въ болницата. Опасность за живота му нема.

Метете В. Н О В И Н И
отъ среда < S
Бисе|1ъ н а . И
киното "'•'"''т

Въ главната роля (хчрурга) даровития А Н Д Р Е H0K
Вечерни 8 и 9. и пол. ч. Вторникъ дневно 4 ч.
atryW-WfC5«;-aMj

Стр. 2.

Варненски Новини

Бр..'9'i;-

като еж се запасили съ всНвка,
БЪшаиско тегло.
Но спасението не е въ бун
къвъ видъ брашна. Пожелава.
та, нито пъкъ въ свободната
Съобщааатъ ни отъ селата, ме имъ успехъ въ . новата
спекулация. Противъ спекулата кждето еж изпратени за наста работа.
,
Ст. Загора. 2 н. При га
може да се направи много нЪ- няване бежанците, че грижите
ра Тулово на централно на ш рокитЪ социалисти. що чрезъ кооперациите, които
Вари. т. и намара открива л
за гкчъ били твърде нищожни
место е построенъ елинъ
обаче, съ СВОИТБ малки капи още по-вече предъ настжпа- Попово едномесеченъ курсъ
хотелъ и ресторантъ, а до Вчера въ „Юнашкия салонъ" тали «ематъ широко поле на ющата зима На особено страш по горни дамски и детски
шир. социалисти устроиха пу действие
ни изпитания еж били поставе дрехи,
него другь.
блично събрание, на което го
Правителството намира да ни, бежанците въ селата Баня
Студенското д-во при търг.
Притежательтъ на пър вориха г. г. Ц Карзкуневъ и отпустне цели 400 милиони леи
Бела.
Обръщаме
внимание
академия
е основало бюро за
М.
Стефановъ
на
тема:
„днеш
вия е Кръстю Кръстевъ,
вз за едрите търговци и екс- на органите на властьта, които посредничество между търгоаното
положение
въ
връзка
съ
а на втория е Атанась'
портьори, но за занаятчиите се еж натоварени съ грижи за тия»
свЪтъ И свършилите cry.
поскжпи да отпустне само 50 нещастници да проявятъ по-го- с к и я R ™ U ™ n.nmn™ „ ....
Ивановъ. Поради профе-1 скжпотията и прехраната"
денти. Всички търговскиu и инПръвъ говори Ц. Каракуневъ милиона.
сията си Т Б се ненавижда-' който изтъкна, че скжпотията
Спасението е въ засилване лтзмъ интересъ къмъ бежан дустриялни предприятия ще по.
ли и били въ обтегнати днесь е едно истинско народ производството, а то ще стане ците.
лучаватъ безплатно сведени*
за нужните въ работата инг
отношения отъ дълго време но бедствие. България еземл. като държавата вземе въ свои
страна,
а
е
изправена
предъ
Снощи Ат. Ивановъ оти- [
ржце експорта на ТЮТЮНИТЕ, Нападнатъ турчмнъ къмъ лица съ препоржка загЬхг,
глада.
Причините
еж:
дезорга
Забольли презъ изтеклата щ
ва заедно с ъ жена си на низацията на стопанския ни храните, яйцата и др., а част
GecvGeewiecb.
мица 4 отъ коременъ тифъ, '
гости в ъ ресторанта на животъ, прека последица отъ ните капитали да се вложатъ
въ производството.
Вчера къмъ 6 ч. вечерьта
Кръстевъ и следъ вечеря войната и безгрижието на упРаждания презъ изтеклия «.
Требва да заработимъ, както единъ турчинъ 25—26 год. се
та поржчалъ на жена си равлягащите. Държавата не би въ стопанско, така и въ поли връщалъ отъ Галата, кждето е|сецъ въ града: 124 и умирада си отиде, а той останалъ. могла съ единъ замахъ да пре тическо отношение.
1ходилъ на лозе. Ствъдъ мосга'ния 84.
махне всичките злини отъ тази Стига апатия!
Следъ като ресторантътъ дезорганизация, но би могла
около 500-600 крачки го М а й с т о р с н и т Ь ИЗПити еж пр«.
пресрещатъ трима души w\
^ Въ- в
^ ^
останалъ празенъ, той се да спре^ нейното разширение.
вилни.
Единиятъ
му
хваща
ржи
тите
по
разний
ИЗПИ
хвърлилъ пърху Кръстева Държавата не употреби даже
цете
и
ги
извива
назадъ,
дру°
•г .on
<«
браншове
341
кандидати,
и
палиативи
за
предотвратява
и започналъ да го бие.
гия
му
хваща
краката,
а
тре
които еж ги издържали 264 д
Борбата траела около 40 не на кризата.
курсове въ Варна.
тия като му запушилъ устата
Неурожаятъ
минути. Въ това време сли
Варн. тър. инд. Камара възъ претършувалъ го и му задиг Получено е въ окр. управле
за отъ хотела единстве- бе очевиденъ за всичи. Късно основа закона за задължител нал ъ парите. Следъ като го ние ново нареждане де се сяь
ниятъ пжтникъ на фасулъ се създаде закона за борба съ ното обучение откри 6 месечни обрали добре, набили го и из ди, щото д-ва съ одобрени on
М-ството на вжтрешнитъ рабо
чирашки вечерни курсове, за чезнали въ тъмнината.
и вижда съдържателя по- скжпотията и още по-късно допълване
образованието на
ти устави да функционират!
почна да се прилага и стана
валенъ на земята и про- излишенъ, Късно се забрани ония бедни деца, които още
като останалите се закриятъ i
мушенъ на H-БКОЛКО места износа. Възложи се на общи отъ ранна възрасть взематъ въ
се считатъ за нелегални
с ъ н о ж ъ и съ отрезана ните прехраната. Това не е по ржка чука, игла-а, рендето или
Кино Поошекъ днесъ ще пред
глава. Убиецътъ е заловенъ ГБХНИТБ сили защото rfe фи- запасватъЦработниш. пристилка.
стави
„Смисъла на смъртьта" it
насово изнемогватъ. Държава
Обучението се води вечерь Нмет^ть г. П. Стояновъ се
романа
на Полъ ^Бурже. ~
та не отпусна досгатъч. кредитг. въ у-ще „Князъ Борисъ" и да
завърна отъ София вчера|
ненци ще иматъ пръвъ случа*
ва
добри
познания
на
чираци
СОФИЯ, 2 н. Счера пр. пл. Държавна регламентация те. Те еж разделени на два
Онази вечерь вь единъ дворъ да видятъ сериозенъ и научи
въ салона „Батембергъ" се от е нужна на стоп. ни животъ курса. Въ първия курсъ еж въ 14-а линия имало простре- филмъ съ участието на npoij
кри конгреса на българското съ огледъ на новите стопански приети ония чираци, които за но пране да съхне. Неизве- тия френски артистъ гщ
фармацефтско д-во. Присжтст- форми, които израстватъ. Днеш първа година постжпвагъ, а въ стенъ крадецъ прескочилъ о- Ноксъ. Верваме, че варненев
вуваха около 70 делегати отъ ната власть не може да се II курсъ, които по м. г. еж сле градата и задигналъ прането та публика масово ще no«i
целата страна. Презъ изтекла справи съ гЪзи проблеми.
двали курсовете. Въ 1 курсъ състояще се отъ десетина ри това представление. • .
Втори говори г. Мих. Сте еж записани: обущари 18, же зи, хавлии, фланели и пр.
та година еж имали 313 члена
организирани фармацевти Д- фановъ, който изтъкна, че пре лезари, дърводелци, колари,
Снощи въ клуба на театръ
вото има наличность въ касата живяваме страшна криза, и че тенекеджии 24 и шивачи 21 убългарското общество е без ченика, или всичко 63, разпре „Борба" говори писательтъ г. Пияца на зърнени храня,
105,141 л.
силно да регаира. Усилията на делени на 3 паралелки.
К. Константиновъ върху „НайБраила, 31 окт. Пристигний
Въ втория курсъ 48 души новата руска поезия". Следъ
Парижъ, 2 н. Съобша- правителството еж насочени за
закрепване на Дем. сговоръ отъ СЖЩИГБ занаяти въ една като направи бегълъ прегледъ въ обора:
^ •;',',;
ватъ отъ Лондонъ:
на
руската
поезия
следъ
Пуш184
кола
царевица
нова и
паралелка.
Скжпотията
По всека втзроятность
кина и Лермонтова до днешно 520 - 530; 22 кола старо царе
Въ
I-курсъ
еж
застжпени:
Макпоналдъ ще си подаде расте и тя ще стане още по- бълг. езикъ, смътане, геомет време спре се по-обстойно, на 610; 14 кола пшеница 800-831
оставката въ вториикъ. П. страшна, когато настжпи зима рия, история на производството Александъръ Блокъ. Беседата 20 кола овесъ по 500. Пазар
та и безработицата се увеличи. и рисуване, а въ втория курсъ на г. Константинова бе изслу ни цени на борсата:
Балдуинъ ше състави но
НадницитЬ се движатъ обик- аритметика, законодателство, шана съ живъ интересъ.
Планински ечмикъ бори
вия кабинетъ.
новенно отъ 15 до 30 л. Зана кореспонденция! технология и
На държавния изпитъ на пър 71,000; сжщо вагонъ лиш
ятчиите п л а щ а т ъ непосилни рисуване.
Белградъ, 2 н. Съобща- двнъци, селяните сжщо глапувоначалните учители въ Варна 69,000, сжщо отъ прутъ бор)Р
За вь бждаще т. инд. Кама еж се явили учителки и учите 67,000. Отъ Моляава ечмйв
ватъ отъ Загребъ:
ватъ. Трите четвърти отъ бъл
ра. възнам-Ьрява да разшири ли всичко 122 души Теорити вагонъ линия 68,000; цареви:?
По случай празника ко гарския народъ е въ такова тези
курсозе. Желателно е да ческия изпитъ ще продължи голфоксъ бордъ 62,500; овея
мунистите
организириха тежко положение. •
се откриятъ такива курсове и до 9 ноемврий и отъ 10 ноем- бордъ 53—53,500; овесъ вя
Правителството постжпва не- за момичета въ кржга на тех
манифестация, презъ време
хайно. Когато станаха явни ре ните професии. Би било по- врий ще почне практическия, линия 51—51,500; ржжь бор»
на която еж станали стъл зултатите отъ новата реколта,
който ще се произведе при 2 75-76,00; бобъ редовен* »
кновения съ
полицията. всички здравомислящи гражда добре тези курсове да бждатъ или 3 основни училища въ гонъ линия 112—113,000; Ш
открити въ крайните квартали,
бобъ ваг. линия 155—46,(1
викаха, че имаме неурожай, кждето живеятъ работниците Варна.
Игрвни мачове вчера: „Бен ни
но
въпреки
това
правителство
и работничките, за да бжде Изпитния мелничаръ въ Въл
ковски"—„Атлантъ" 2:2
Пшеница 75—76 к-о хек.«
то не забрани износа.
посещението по-редовно и да чи Долъ г. Тодоръ Димитровъ 6 на сто примесъ вагонъ •№
„Арзивъ"—„Тигъръ" 4:1 въ
се събератъ по-вече деца.
полза на „Арзивъ".
заедно съ бившия контролйоръ ния 82,000; сжщо пшеница И
Изходътъ.
Малкия тимъ на „Тича" съ
Безспорно ползата отъ тези въ общината, г. Сл. Еневъ от —79 к-о хек.-сь 5 на cronj»
„България". 1:1
Народъ, който чака всичко курсове както за самите учас криха брашнарски магазинъ на месъ вагонъ линия 83,000
Вторите тимове на „Тича" и отъ горе, е единъ нещасгенъ тници, така и за производство жгъла на ул. Владиславъ и
Пияцата^е спокойна— .тенд№
„Бенковски" 1:1
народъ.
то, е грамадна.
Бенковска до кръчма „Гъмза", ция никаква.

Заклания копкурспть

Конгреса на фидацефтит!.

Стокови борси

ето, че моите 400 хиляди лири Сжщото нещо стана въ Ро-! ла знаеха за приежтетвието
еж употребени за репарации. мжния, но никой не хвърли ка- бившия царь, но нито ед1"11
мъкъ на царствующата динас вънщенъ човекъ, освен* а$
тия.
Въ Ромжния царьтъ е ри- лица отъ антуража на НР*
—„Доста големо число френ
мо-католикъ,
царицата проте- не знаеше за моите вечер»
ски бежанци презо първата
стантка,
а
наслелника
принад разговори съ величеството.
революция се предполага да
лежи
на
православната
църква.
Подновихме тази вечерь 0°
еж оставили своите скжпоцен—
Сега
азъ
ви
моля
за
една разговоръ за Англия. .;
ности и наследствено състояние
при Conttes. Тя е най-роман- услуга. Ще ми позволите да ,' —„Азъ подозирах*-.ней®*
тическата банка въ Лондонъ,* прочета останалата частъ отъ стьта на. моя братовчед* к^
заявихъ на царя".
\ изповедьта на Boni. въ Viessel? мене, започна Фердинандъ"
— „ Яхъ, да", отговори той I Азъ добре ще се грижа за се обедихъ въ нея само к«
Лзъ съмъ слушалъ, че на Duj ржкописа, съ него ще прека- то отидохъ въ Лондонъ.s**
Barris скжпоценостите спятъ] рамъ неколко отъ дългите ча присжтствувамъ на диаман*
въ нейните сводове—непотръ-1 сове на моето церение и не юбилей на Кралица ВИКТОР
сени за всегда; и принцеса dei ще забравя да споделя впечат Тогава и азъ имахъ, ; по^
Lambail занесе няколко оть ленията си съ васъ още въ' както вичките царски ГОСТА
диамантите на Marie Antoinette следната наша среща, завър- 1 единъ английски адютант>^
въ Англия и ги повери на Con ши царя.
! ятъ беше най-несимпати,»,:1
ttes, когато тя уговаряла из- Бившия български монархъ отъ всички и големъ '•.. f
бегванието на кралицата.
заявява, че Eduard VII английски' зьоръ. Той беше офицер*^
— Азъ съмъ много чесго о- го ненавиждалъ като най-опас-i високо положение, и. fftfO
сжжданъ, продължи царь Фер ния человекъ въ Европа.
I къвъ се държеше много^
динандъ, за гдето предадохъ Азъ бехъ уведомена въ та-! и ми бе извънредно н№Р
моя синъ, днешния царь на зи особна вечерь, че бившия тенъ. Липсваше му съоор^
България, въ лонното на ис- царь Фердинандъ искалъ да! телность и най-обикнове№
точнно православната религия, ме види следъ завръщането си! чество на воененъ. уШ«л
но неговото приемание беше отъ операта. Той почита Ваг
Знаехъ, че имаше* н^в0*йА
една церемония на истинско нер ь и едва ли некога пропу
лбока причина за това ^
прекржетвание.
ска некое представление презъ
Престолонаследника тогава големите годишни оперни тъ поведение и решихъ 'ДО. JU
ря причината. Когато а3 ^
беше само три години и как ржества.
опити за приятелско Р
во разумно прекръстаание"!
Неколко посетители на хоте-1

Лондонската романтична бинна.

(Печатано в ъ големия американски журналъ
„Jhe Nev Yorh Slerald Tribune") (Прод. отъ бр. 90)
— „Говори се, Ваше Вели-| ДЪ р Ж авата, въ която царуватъ.
чество, че Вашата тъй много и f Майки ми наследи 400 хиляди
почитна отъ Васъ майка изра лири стерлинги, по завещание
зходвала голема часть отъ отъ своя. баща Краль Луизъ
своето лично материялно със Филипъ. Това състояние въ па
тояние за Вашите нужди и ин ри и ценности бе поверено на
тереси"?
контъ банка, гдето остана и
—„ Това е истина, отвърна следъ обявяването на войната.
Фердинандъ, но майка ми ни Азъ никога не се безпокоехъ
кога не допущаше, че една го за него и не мислехъ да го
лема часть отъ нейните пари изтеглямъ. Бег.ъ убеденъ че
ще бждатъ безвъзвратно кон личните средства на една френ
фискувани отъ Англия".
ска принцеса завещани на не
— „Отъ Англия? Невъзможно йния синъ ще останатъ съх
господарю"! извикахъ очудена. ранени и непокжтнати. Вер—Да, и това наистина стана. вахъ въ Англия, както и въ
Азъ ще Ви разкажа за него. „Контъ банка". Но както и да
Било е обичай на много евро е, немайте повече вера въ кня
пейски крале да депозиратъ зе и банки. Всичките пари на
часть отъ своите частни сред майка ми, пари на една френ
ства въ банката Messrs contts. ска жена, бЬг.а конфискувани.
Подъ частни средства разби-{Азъ нико/а не съмъ виделъ
рамъ парите, които получавали единъ сантимъ отъ техъ. И
отъ наследства, които нематъ|азъ си позволявамъ свободата
нищо общо съ интересите на да се съмнявамъ въ твърдени
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