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Година ХХ1У-та — брой?

Преди 5 0 години
7 юний

предплена на групи и свързана помежду
си съ телефони.
Хавалната гвардия тая вечерь ще заеме всички гари н всички обществени уч
реждения. Населението е твърде загри
жено. Още не се знае дали работницитп*.
отъ провинцията ще доадатъ въ столи
цата, на пукъ на забраната на прави
телството.
Ако това стане, очакватъ се кървави
стълкновения.

Рл"рюкселъ.,— По

\cKumtb вълнения,
ьнредно усилени
пазване на ред
рюкселъ е превър,
щъ лагеръ. Всичк,
•х заети оть силни

МШ (I

Бледъ 31. По решение на
конференципта на Малко
що съглашение, м-ръ пред
цдательтъСтоядинович въ
Ш-скоро време ще направи
достоенъ за похвала и подражание
Ьно официално посещение абсолютенъ начииъ. Разрешени i K 2 J K «естовно-сгроителнит* дружества. Спестяванията ще б«датъ гарантирани по единъ
;
Дарението наедннь инваладь отъ
* Римъ, съ цель да се срещпривилегия
въ
закупване на три |нови параходи разрешенъ отъ Мин.,' съветъ
София 31. Снощи
войната въ полза на Обшия сьюзъ
: Мин.
дружества,
кредитътъ
за закупване на той -шиш пяпятппи п»п.,п»« ,.„, м....;
]t съ ръководителя на ита- съветъ
з
о
в
ъ
заяви:
редица важна
ииатъ право на глась, а не на пострадалих* отт. войнит*.
Ьанската външна и вят- решения.взеМежду
другото,
г- Мин, съветъ снощи
Вренноинвалидътъ Никола
тна политика Мусолини. бгь разрешенъ кредитъ на
както бъ- до сега, да има
Нейковъ
Кацаровъ отъ с. Меч
прие
закона
за
спестовноедни избрани иоеператори, а ка .Панагюрско,
Главната дирекция на БДЖ
подарилъ
дружества
доугитъ да бждатъ само спе на Общия сьюзъ е
Римъ 31. Съобщението з* въ размгърп на 23 милиона строителните
на пострада
стители, бвзъ право на гласъ. лите отъ войните единъ худно предстоящо посещение лева. Съ тая сума Българ който бгь разгледанъ въ
ското,
параходно
дружест
Запитанъ
дружествата бавъ и цененъ деръ: 1500 кв.
продължение
на
нгъколко
i югославянския м-ръ пред- во- ще закупи три нови
за
движими
вещи
подъ ка- м. отъ собствената си нива,
заседания,
вдагель Сгоядиновичъ въ парахода.
находяща се въ землището на
кьвъ
режимъ
се
поставятъ,
По-важнитть
постанов
'имъ се посреща съ задо
родното му село — мъстностьОсвенъ
това,
б
е
удом-рътъ
заявих
ления, които се прокар- Въ кооперативните спесолство отъ тукашнитъ рлта „Оборище", кждето презъ
брена
и
наредбата-за— Съ тоя законъ дру 1876 год е било свикано пър
ватъ,
еж:
оводни политически нржгове.
товно-сгроителнм д-ва се про- жествата за движими ве вото българско Народно съб
Подчертава се, че въ сре- конъ за спестовно-строи
нарва напълно принципа на щи се забраняватъ.
телнигв
дружества.
По
рание отъ апостолите и ратни
ата между Стоядиновичъ
Следъ
обнародването
на
кооперативните
начала—вси
ците
за свободата на Бълга
закона въ „Държавенъ вее- рия.
Мусолини не ще бядатъ тоя поводъ м-рътъ ка
чки
членове
ще
бждатъ
равтнакъ' тп> ще тргьбва да
Ш/иданаcaZio^dmHOUieu^-1 К а Д
|.с ДИаТ1?и.КарагЬ0'
нвправни кооператори и ще ликвадаратъ.
Подареното мъсто е на сто
та между Югославия
и ==,,-,-м"",я^виш""И|М|ВЯН"
тина метра южно отъ хижата,
талия, но сящо така и
построена отъ Туристическото
рювпяти за едно сътруддружество, до пжтя за памет
-чество между Италия и о к о п и и о т р о я т ъ к а м е н н и отени. П о о т р о е н и
ника1 на „Оборище'. Въ близ
алкото съглашение по въукрепления. З а с и л е н и гарнизони
тази
сутринъ
въ
Русе.
На
Маринъ
Ииколовъ
забранено
да
се
състе
ката
околность има непресъхipocumm отъ
Дунавския
•-*--* -'
ни, за да се възпрепятст зава повече, въпреки изричното му желание. Подлостьта е наказана.
ващи извори съ хубава бал
'меейнъ.
вува на нападенията на : Б у к у р е щ ъ 30. Д н е с ъ
канска вода, а на стотина ме
на екипа Цанковъ, екипът тра
Очаква с е п о с е щ е н и е
танковетгъ.
отъ мъстото тече ръка.
Ори
ц
о
л
ката
на
Ромъ% на С т о я д и н о в и ч ъ въ
Въ областите Огаленъ'^B^'^e-^awrL'Jl»».^ ^ «^ отпжтува за България и
'имъ д а стане веднага иОЩПЙПН! mDpnn au ииуидииш построени 18 малки укрепле като цълиятъ български
Днесъ се състоя VI етаиъ за лгьтуване.
:ледъ п р и к л ю ч в а н е н а

.,_, ..,...^^--~=1~,и шшт м(иш, ш и Ниш
т т начшп естяваннята

Двпущатъ eg насъщитВ дружества илритВ 'форми -кооnsnaTHBtia, акционерна и съби
рателно д-во-

— h u m се одппцтъ

ш ш ъ ш ш дружества,
за да п гарантиоатъ по едииъ
400,000 А6ИСШЦИ КОПАЯТЪ УСИЛЕНО

i БШРШИЩ ШОЕЩЧЕаЪ И > аРИСТИГНМЪ

fin йоеоз 31. М ш ш п
правителство продължава да взе
ма везаШзано и безшумно шотбрана.-I . ^ г,п;\,<.,,,

ния, които ще улеснятъ по- националенъ екипъ о т  — Арадъ - Орадия маре, Върховното управление на
Въ планинската
облцеть бързото съсредоточаване на каза по-нататъкъ д а с е кждето започватъ планински Съюза, въ отговоръ на TJHK
• Това посещение ще бжде въ Северна Абисинйя еж въоръжените сили.
състезава и пристигна м1стности. -йГ-тоя- етапъ-бе гателното и мило писмо на Н.
ървото отъ 10 години на- съсредоточени 400.000 войГарнизоните въ Жи« тая вечерь в ъ Б у к у р е щ ъ . спечеленъ отъ югославявина Кацаровъ, му е съобщило, чд
мъ на югославянски м-ръ ници, които
копаятъ-око- жига, Герлогедби и Та- \ м. Въпреки изричното же Гъргацъ.
приема съ вседушевна радост
ъ Римъ.
Иико : Общата класация е следната: направения даръ.Р
пи и градятъ каменни сте- габуръ еж засилени съ лание на. Маринъ
v
отлично подготвени вой ловъ да се бори до край, I Гъргацъ, Югославия,; II
части, обаче бой Макаръ и безъ шансъ да Давидовичъ, Югославия, Ш Никола Нейковъ каца
Какъ е извършено убийството скови
ните имъ припаси за се- виеме крайната победа, по Морворча, Рсмъняя,индивиду- ровъ е родень презъ 1893
на зап.офицеръ Тодоровъвъ врачанско.
Билъ е на свърхга У Ж 4 недостатъчни". [нЬреждането' на-' водача алистъ, IV Давиелъ, Полша год.
срочна
служба к а т>о
, Враца
31. Завчера въ ятъ извадилъ ножъ и
и пр.
t9.30 часа вечерьта въ с. убилъ Тодоровъ на ме
Неокачествамо- фелдфебелъ въ 22 пех*
Ребъоково, врачанско бп% у - сто.
ЕДИНЪ ДРИПАВЪ СТАРЕЦЪ-- МИЛИОНЕРЪ то държане на нп>кои отъ полкъ въ Самоковъ.
батъ зап. офицеръ Филипъ Полицията е убеде Полицията^пред-ь р е д и ц а и з н е н а д и . В-ьлчитЬ
състезателитп спргьмо Ма Презъ общоевропейска
ями р а з к р и в а т ъ кранчбата'
Коцевъ Тодоровъ,
ринъ
Николовъ си отмъща та война е билъ винаги
'. Официалнитгь
власти на, че убиецътъ се на Кюстендилъ 31. Въ млет- и при щателенъ обискъ въ ва на самитп тпхъ:
. ••,
били — Победата на ромънци- на първа линия срещу_
*№} установили
следнитп мира между арестува- ностьта яКбшаритп>*, при, кящата му, паритл
подробности по това прес НИТБ отъ. нея лица. i i; Банския мостъ, по шосето намгьрена, Подъ керемиди- тп, за която тп> не се зае противника. За прояве
за София живгье отъ дълги тп> били скрити 26.500 ле рамаха да си служатъ съ на храброст ь въ боеветъпление:
?
години самъ съ овцетгь си ва, а останалитп били за най-непростими
—Завчера вечерьта Филиергьдства, тпг при Черна, Кочане*
Георги Петровъ, отъ село копани въ двора.
повъ билъ въ двора на кявсе пакъ имъ се изтръгва Щит, Велесъ, Бабина,
ата си, заедно съ слугата заминава за Москва, за да се Ръсово.1 v
отъ ряцетл и ще бжде взе планина, Прилепъ, Ресенъ
7ой има' две рмяженп . Доволенъ, че полицаите' ус та отъ чужденци,
ей:
' *~
макаръ Охридъ, Струма, Бито
пели
да
намърятъ
.парите
му,
l!
По едно враме на вра- Прага'31.'; »npar|spi rVpe^e" дъщери, обаче живгье от- Георги. Петровъ решилъ да и не българи.
" у
ля и пр. е, награденъ j съ
ата се мЪрнала евнка. съобщава, че презъ Прага пре дп>лно6тъ'тпгХЪ.'"
А
на
второ,
мЪсто,
направи едно дарение ~ поминала, идяща отъ София, на
Винаги
дрипавъ,
Георги
Пе*
за •: храбрости
Тодоровъ отишъл ъ да пжть за Москва българската
дарилъ 3,000 лева въ<< полза цълото състезание, съ I ордени,.
тровъ
правел>
впечатление
на
сребъренъ
III степень и
напущането на Маринъ
види кой е, Заварилъ оперна певица; "r-жяг.; Илиева,
на полицейския фондъ.
много
беденъ"давъкъ.
Затова
Николовъ и останалитъ|зла/яекв / / степень.
едно непознато лице, и о сестра на българския комунист
Георги -Димитровъ, главенъ се- изненадата на полицейските
български бегачи,. загу Вр сражението прщ
то побъгнало.
на Коминтерна.' ; •; органи била извънредно голеби значението си. Побе
i Когато Тодоровъ го кретарь
Г-жа 5 Илиева пжтувв заМос- ма, когато преди неколко дни въ нужди армии >саМо съ поз дата има смъсълъ, ко „Орлякъ*, въ Серското
настигна лъ. непозиати- ква,
волението на краля ^ *
за да посети брата ей\ и Петровъ се оплакалъ, че на? 16
поле Н. Кацаровъ е билъ*
за да се венчае съ московския августъ неизвестенъ крадвцъ j 'ШрнддЩ 31. ДнеЬъ М-во гато е изтръгната лОтъ раненъ и е останалъ инединъ достоенъ противкапелъ-майсторъ Кировъ.
работи никъ. Да извадишъ отъ валидъ'съ 50 на, сто из
билъ задигналъ отъ кжщата то навъншнитгъ
в11София Тайочвятъ % се; работятъ
му И3.00О лв. ф ^ ;,; обнародва едно комюнике, строя по-силния си кон губена р а б onto способг
1
ОП
D
София 31,: Отъ близо две
На първо време поли- въ което се съобщава на курент ь съ непочтени ность.
на
Н.
В.
Царя
,
подани средства и следъ това да - Тойз пръвъг огаователь™ на
седмици гражданското отде
цаитпцле повгьрвалщвъ всички английски
'
Нвдо^ниятъ^съюзъ^^
ци;
които
биха
желали победишъ бегачи отъ дружество .Йнвалидъ'' въ с.
ление на столичната община лианскйте инвалиди дава еже думимШнастарецаМри
да
постжпятъ
въ
итали втора и третя ржка—то Мечка и досега е неговъ секяаботи върху изработването годна стипендия отъ 5,000 ли- провгърката, обаче; се
анската
или
абцеинскато
на регистрите за населението рети на български студенгь оказало, че само въ~ ед
ва не е победа, а паро ретарь-касиеръ.
банка
дрипавиятъ^армия,
не съгласно закона дия.
или студентка за специализи на
въ столицата.
«
Хвала и честь на дарителя
Едновременно съ товп,. отъ ране при некой виешъ инсти- старецъ има влогъ отъ отъ 1870 година,, вегько
постмпванета
английски
понед-Ьлникъ започватъ да се тутъ въ Италия.
Стипендията се отпуща на 800,000 ле.
Г-ца Мака
Нор.гТошева
поданикъ
въ
армията-на
работятъ въ София и списъ
При огледа «а кжщата
—
и
—
ците на софийските избирате 25 октомврий — деньтъ н а
чужда държава, воюваща
ли. Въ тия списъци т е бж- царската свадва. Условията зв( полицаите се натъннали на срещу друга чужда държа (3
Г-нъ "Георги
Василевъ
нея
еж
следнит-fe:
нова изненада. Около кдщата
датъ включени всички лица
''..
Книжарь
само
1. Стипендията се дава за на стареца* имало изкопани ва, може да стане
отъ мжжки попъ, на възрасть
Ще се вЪнчеять въ недЬля 1 септемврий 11 часа преди
сз
една
година.
Кандидатитъ
тръб
съ
специално
позволение
об%дъ въ храма .Се. Никола".
надъ 21 години
вълчи
ями,
добре
замаскирани.
ва
да
еж
завършили
признато
Поздравленията
ще
се
приематъ
въ
църквата,
сз
Списъците не ще могатъ да отъ държавата ервдно или Вс*ки .въннашенъ човъкъ, отъ страна на английския
Настоящето
замЪня
ОТД-ЕЛНИТБ
покани.
бждатъ довършени по-рано висше учебно заведение съ който би се опиталъ да про краль.
Варна
Варна
отъ м. декемврийУ
отличенъ или мн. добъръ ус- никне въ кжщата, би се на• Мострениятъ панаиръ се за i^jjjj^jjjjjijjjjj^jj^ajiJ
и отлично поведение.
тъкналъ на некоя подобна крива
Белградъ 31. Официално п*хъ
утре. По тоя поводъ уп
2. Кандидатите требва да
се съобщава, че м-ръ пред- бждатъ сираци отъ войните вълча яма.;
равлението, на панаира извес
Жилища Г. Попова
седательтъ Стоядиновичъ ще или деца на инвалиди.
Наличностьта на ямитгь тява, че изложбените палати
—и
направи посещение въ Парижъ, 3 Те тръбва да представятъ накарала [полицията да утре ще бждатъ открити не
прекъснато
отъ
7
часа
сутриньАрхатектъ
Георги
Поповъ
кждето ще се срещне съ м-ръ документите си съ заявление дойде до заключение, ч е та до 9 часа вечерьта и моли
Ще
се
венчеягь
въ
недъля
1
септемврий
въ 16и
кражбата
е
извършена
отъ
въ
м-вото
на
Народното
про
председателя Лавалъ.
пол. часа въ храма „Св. Никола".
свещение — отделение за ку близъкъ човгькъ. Съмнение гражданите и гостит-fe, които
Поздравленията ще се приематъ въ църквата.
Предполага се, че това по рортнитЬ фондове до 1I сеп- то паднало върху [Христо иматъ закупени предмети или
Настоящето замвня ОтдЪлни покани.
сещение ще стане преди оно темврий_т. г
Николовъ Ковачевъ, зеть на еж сключели сделки, да иматъ
Варна
• - ' _ . '
грижата
да
си
вземать
навре
стареца.
•ва въ Римъ и ще бхде като
ме
закупените
предмети.
Ковачевъ билъ арестуванъ
една подготовка къмъ него.

§
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№ 5392
Варненски новини'
червисването
Една група студентки отъ
Подъ надзора на п р о ф . Григоровичъ, 8 млади девойки въ висшите учебни заведения въ
Москва, сами си построили е- Цариградъ основали едно така
| д и н ъ практиченъ училищенъ наречено .Сдружение противъ
червисването и всички остана
аеропланъ.
ли средства за разкубавяване".
Япарвтътъ има два мотора
Новото сдружение развива
отъ по 125 конски сили и мо най-жива пропаганда измежду
же да достигне бързина 300 жените да се откажатъ отъ
ОБИЧАТЪ
наклоностьта да си служатъ
Следъ разгорещени спорове, кл въ часъ.
Общиятъ нагонъ къмъ сво
а не търсятъ любовь
съ каквито и да било изку
Резорвоаритв
му
побиратъ
сждътъ
издалъ
приежда
въ
бода е подбудилъ грамаденъ
толкова течно гориво, щого ствени средства за разхубавя
Видниятъ френски писатель пвртньоръ трЪбва да взима ви брой жени въ Индия да се полза на жената.
наги
инициативата.
Въ Н-БКОИ индийски княжес може да измине цЪли l.ouu ване.
Анри де Монтерланъ, който
Колко е банално, нелогично борятъ за прекъсване на ста тва жените имать вече граво клм. безъ спущане и безъ да
Малко ч вероятно, обаче да
миналата година получи пре
рите традиции и признаване
се намерятъ повече желающи;
мията за най доброто литера и далечъ отъ, любовьта когато на общочовешки права заин дори и да гласуватъ въ об- се сдобива с ъ ново гориво.
дами да членуватъ въ това,
турно творение, ето щ о пише нЪкоя девойка или жена каже дийката.
щинските избори. Най-тежкото
Най-възрастната измежду тия сдружение, освенъ ония 25 де
по тоя тъй интересенъ въпросъ: на мжжа (а това днесъ толко
обаче,
е
че
грвмадного
бол
Б о р б а т а на индийката въ
— Въ нашето съвсемъ изо- ва често вече се чува):
това отношение е извънредно шинство о т ъ жените въ Иидия даровити конструкторки е 2 0 войки, основателки на това
_
Обичамъ
те1
Требва
и
ти
пачено време все по-голЪмъ
трудна. На първо место й еж назадничави въ разбирани годишна, а най-младата — едва първо по рода си женско сдру
жение.
става броятъ на ония жени и да ме обичвшъ!
ята си и отказввтъ да се въз
„ТрЪбва" и „обичь" — това предстои да се бори противъ ползвал» о т ъ правата, извою 16 годишна
девойки, който сами се предизгарянето
на
вдовиците.
Офи
лагатъ на мжжетъ- и то съ еж две противоположни неща циално това е забранено о т ъ | вани имъ о т ъ техните по
които съвсемъ не могатъ да се
каква упоритость, при това!
английските власти. И все пакъ напредничави с е с т р и . Tfe
Дами, не давайте на мжже- търпятъ на едно место. Мж- твърде често се случва некоя!|искато и за напредъ да си
те, въ свой собственъ инте- жътъ се плаши повече" о т ъ вдовица да отиде насилствено живЪятъ безправни и поробе
ресъ, повече отъ онова, което любовьта, отколкото жената- на оня светъ, заедно съ почи ни, както майките и бабите си.
ул. Мусала № 2
т4 самигв о т ъ васъ търсятъ. при значително по-тежката налия си съпругъ. ПравовЪр- Т е на никаква цена не могатъ
Гъобшава на многобройната са клиентела, че новитп
Жените днесъ, вероятно о т ъ борба за сжществувание. Той, нигв индуси смЪтатъ, че смърть да си представятъ какъ една
л{ я « Е м а Г м о д н и "платове отъ реномиранитгь фабриголемо себелюбие, често се знае, че въ брака ще изгуби та на мжжа се дължи на зло- жена може да лети съ аерока пристигнаха и съ доста намалена цена ще могатъ
свободата
си,
ще
стане
позадовопяватъ съ съзнанието,
кобното влияние на жената и планъ или да се занимава съ
Та Тинаправятъ своитгь поржчки ae костю*в. балтотрудна
и
борбата
му
съ
мате,
спортъ.
Когато
имъ
разпражятъ,
най специално ученически
униформи.
че обичатъ некой мжжъ. Да
затова тая нещастница не зас
риалните трудности на живота. лужава слънцето да я г р е е че жените шъ Европа и дру
за
ли и той ги обича» това
Като
имать
пълната
гаранция
^tfZZnmVL^Ho'.
гаде отдавна еж привикнали
техъ не е важно!
I П Ж Б М Ъ брой мжже не же- следъ смъртьта на мжжа й.
Рппкаяектвена вжтрешни материали работи по ноеит^мо7ни журнали, доставени специално ja ателието
Каква заблуда! Любовьта е лаятъ да се заробватъ. Такива
Пробудените индийки все на всичките тия неща, т е
витп, ми
шителитт специални Услошя.
к р а с и в о нещо» но тя е мжже не могатъ ;да бждатъ повече се налагатъ въ това отказввтъ да верватъ и не
1.3024.5
Съ почитъ: КАЛОЯНЪ МАНОЛОВЪ
съвъошена само тогава, кога спечелени чрезъ едностранчи отношение, но все пакъ п о I могатъ да си представятъ,
вата
любовь
на
жената.
.
'
'
"
•
д
а
то и двете страни се обичатъ.
какъ
можео тподобно
КБЩО
Кокетничене и флиртуване? ложението на вдовицата, дори се
търпи
ъ"
Ф а б р и к а „ В У Л К А Й Т з А". Д . - Варна
Иначе любовьта се превръща
и
да
не
бжде
изгорена,
съвсе„
се
ТЪРПИ о т ъ Б о г а .
Това
вече
е
съвсемъ
друго
не
само въ една обикновена ко
медия, която лесно може да се що. Съ техъ всека двойка и же мъ не е завидно. Жената, коя
Известява че за улеснение на своитгь клиенти 1 откри
на да си служи, ако желае за то приживе на мжжа си е
превърне въ трагедия.
№*
ivuuonr»
ПИСМА
магазинъ въ гр. Варна на ул. нШрь ^Симеонъ'
" « *•
въ н а й г о л е м ъ раз*
Въ областьта на любовьта да спечели мжжа, когото оби живела
кждето
ще
срещу
хотелъ
Новъ
Преславъ"
т
на пишуща машина
отъ памтивека инициативата е ча. Но, все пакъ, и това си има кошъ» твърде често следъ
продава на фабрични цени всички свои
смъртьта
му
става
петимна
за
границата
Требва
и
въ
тоя
Едно
парижко
дамско
спи
припаднала винаги на мжжа.
произведения;
корица хлебъ.
сание произвело една интересНе поради нЪкаква висша не случайца се пази принципа:
К
О
ф
И
,
Тъй
като
на
вдовици^ь^не
|ЪИ
Като
на
в
д
и
о
и
ц
п
о
^
п
ь
— Инициативата требва ви
а .анкета между читателите
гова власть, а поради съвсемъ
позволено да х е ж е н Н Ю < ? £ №.
й е н й 5 £ * 1 ~ - * ° « А Р П , г и -МАШини тиггь
естествени^ подбуди и причини^ наги да изхожда о т ъ мжжа!
и като имъ поставилоi въпRT'nnHou^Bc-bKH.iMPweLРтЩ*ЕГ|5
'
— Уместно ли е да се пи~~*Женага~е пасивния; а мжТ пжти големи"
Д Р Е Б Н А Ж Е Л Ь З А Р И Я . З А С Т Р О Е Ж Т з КАТОТ
голъми разочарования на да търпи една вдовица, шатъ
любовна писма на пи Б Р А В И . П А Н Т И , Р А Й Б Е Р И и ар.
жътъ активниятъ парньоръ въ въ живота си>
която е останала да живее въ
ВОДОПРОВОДНИ СКОБИ,
канализационни
шуща
машина?
любовьта. Затова активниятъ
Надя
Зогравска—Парнжъ дома на мжжевитЪ си роднини.
, р е з е р в у а р и з а к л о з е т и , е м а й л и р а н и печ
Получени били нЪколко хи тк ри ,д аобииф
Презъ 193-1 година въ Ин
они и др.
дия е имало общо 2 0 милиона ляди отговора.
Ч У Г У Н Е Н И П Л О Ч И , крака и скари з а мивки
вдовици. В ъ Бомбай организа
ПУРИИ И ЮТИИ.
1-2998 б
Всички мжже се обявили
цията „Саба" води ожесточена противъ, като заявили, че лю
Ц Б Л Ъ свЪтъ говори съ увле борба да Се разреши на. вдоЧарлстонътъ — любимиятъ
писма не бива да се
танцъ отъ 1920 година — от чение за предстоящата война вицигп да се женятъ повторно. бовните
пишатъ
другояче,
освенъ на
въ Източна Африка.
ново се връща на мода.
Блегодарение на това, презъ ржка, защото иначе придобиТова
не
е
закъсняло
да
1932 г. еж се, осмелили да се
Това става по решение на
дамската оженятъ повторо 26 вдовици* ватъ видъ не на сърдечни из
на П Е Т Ъ Р Ъ В Е Р Г И Е В Ъ
Главното сдружение на учите повлияе и върху
мода. Първото влияние е вече а презъ 1933 г. — 25. ' ' "- лияния, в на обикновенно
лите по танцъ въ Лондонъ.
ул. .Дтанась Георгиевъ* 53, съобщава на многоброй
търговско писмо. Това мнение
Новиятъ чарлстонъ, за раз на лице:
На индийката не е разре на мжжегв било цЪла изне
ната си клиентела, че разполага
—
Всредъ
новите
модели
за
лика о т ъ досегашния ще бж
шено да иска разводъ и т е нада. .
де умЪренъ въ СТЖПКИГБ и дви дамски шапки има два модела, безъ разлика на обстоятелст А най-големата изненада би
женията си. Той щ е се намира съ чисто военно вдъхновение вата о т ъ семейния й животъ. ла тая, че по-голЪмата часть
а с&що така и с ъ Душове,
на почетно место въ програ —- шапка .Мусолини" и „аби- Само въ едно единствено ин- отъ жените се обявили въ
На
разположение
отлични масажисти
мата на всички балове презъ синска чалма".
диско княжество има законъ полза на пишущата машина.
и
ТЕЛЯЦИ.
Шапката „а ла Мусолини" е зв разводъ. За пръвъ пжть на
идния зименъ сезонъ.
Т
е
заявили,
че
нема
защо
ж
е

1
3
0
23-3
едмо шапче съ плитко дъно,
Старата атмосфера на чар- прилепнала за главата, овита 22 августъ. 1934 една пробу ната да не си служи съ пишу
лстона се запазва, обаче стжп- съ злато. ОТДБСНО е прикре дена индийка се е осмелила щата машина» защото не било
ПОКАНВАТЪ СЕ варнен. да
кигв се правятъ по-спокойни пена дебела зелена „качулка", да поиска разводъ.
важно по какъвъ начинъ е на
Ст. Атанасовъ—София посетятъ изложбата за при
и по-въздържани. Нема да т и която се спуща надъ охото.
Тжжбата си тя мотивирала писано писмото, а какво е съ Книгоиздателство
поаъ печтгъ книгата „Българ
има • . по-раншнитЪ лудешки Тая шапка се носи наклонена съ това, че е женена отъ 17 държанието му. В ъ отговоръ ескасложило
Енциклопедия". Въ нея се даватъ ложен изкуства „ЙЗА" на го
движения съ краката, нито ра- надъ челото.
години, а мжжътъ й о т ъ 13 г. на това, единъ отъ читателите всички сжществени знания изъ р^знатЪ
змахванията съ колене и лакти
списанието далъ следното области на науката, изкуството и живота. спожа Ракарова, която се за„Абисинската чалма" непо- насамъ не живЪелъ сь нея, на
Тя съдържа надъ 40.000 заглавия, отъ
духовито
заключение.
Новиятъ чарлстонъ ще има добава на фесъ. Изработва се тъй като постжпилъ въ единъ
които 6.000 само за България; зеиеопи- крива на 4-ий сеитемврий,
и това преимущество, че ще отъ брокатъ или сометъ. На- монастиръ. Предъ ежда мж — Нищо чудно, че жените сания, минало, книжнина, природа и пр. бул. Сливница 6, входъ презъ
може да се танцува почти съ ВИВКИГБ на *чалмата" се пра жътъ потвърдилъ, че наистина искатъ да си пишатъ писмата въобще ИБЛИЯТЪ историческия аултуренъ
1-3
на българския иародъ- Освгнъ то фото „Перуцъ*;
всЪка мелодия.
вятъ по подобие на прическата отъ 1 3 години се числътгъ към на пишуща машина. И б е з ъ животъ
ва Енциклопедията ще има около 4,200
калугерския
орденъ
„Саду",
но
това,
за
техъ
любовното
пис
на
абисинкигв.
илюстрации: предмети, лица, изгледи, па
Възвръщането на чарлегона
възразилъ, че въпреки това, мо почти винаги, е една чисто метници и прочие 7.200 биографии на вид
се прави по желе ние на голя
жена му все пакъ нЪма право търговска сдЪлка!
ни гичности: учени, писатели, художници, отъ чужди и свои. Неговит* духовни про
мото мнозинство о т ъ танцуваЕсеньта дойде, помислете за на
пълководци, държавници и up. 2400 гео яви остаоатъ скрити и заслужено бива
разводъ.
чите. По-рано е
и м а л о Вашето бельо — МАГЛЗИНЪ
Много отъ женитЪ дали мне графски описания на страа-, народи, пле пренебрегванъ отъ всички. Българската
Енциклопедия ще излЪзе на есень и ще
не по-малко о т ъ 14 раз РУЖЪ е на разположението
Ц£ла Индия съ най-напрег ние, че любовните писма въ мена и чудеса на природата изъ ц-влия струва
600 лева а за предплатилитъ' —
лични т а н ц а ,
а напос- Ви, приема всякакви поржчки нато внимание е следила това днешно време изобщо еж неу свъть и пр.
360 лв. Срокъ края на авгусгь. Допуследъкъ T-БХНИЯТЪ брой е бипъ за горни мжжки ризи. ГолЪмъ бракоразводно дело, защото местни и че за предпочитане Всичко това събрано въ единъ томъ отъ катъ се и по-малки вноски, записванията
намаленъ само на четири — изборъ отъ фланели съ къси отъ него се очаквало разряз е единъ телефоненъ разговоръ около 1600 стр. Вйжа една Енциклопе при книжарницата на Б. Блъсковъ. 2—1,
валсъ, фокстротъ, танго, а о т ъ и дълги ръкави при цени на ването на. единъ Гордиевъ въ- предъ каквото и да било лю дия е м-Ьрило за духовнитб постижения
Лгьтенъ кино театъръ „Глона единъ иародъ. А народъ безъ Енцивреме на време и румба,
малени.
Т-Юдзаль,
бовно писмо.

Жената

ЖЕНИТБ, КОИТО

-в»

Индия
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Ч щ ю ш ъ се

на йода

та i

вннагиивъ всоко време съ ттм топла и студена вода.

Българска ш и ш ш я

Билъ Гезонъ скочи на крака раздразнено.
— Щ е замина и азъ веднага за Чили.
известие о т ъ норвежекия консулъ да се яви — Можешъ да отпжту»ашъ веднага. В ъ
петь часа заминава единъ п а р м о д ъ зв Вал
веднагп при него.
Йзморенъ и изпотенъ о т ъ бързане, той се парезо и имашъ време да го сваришъ. Д о
тогава ела да закусишъ, и азъ щ е се разпо
втурна въ кабинета на консула.
— Заповедай една цигара! -— предложи му редя да ти докесътъ тукъ бвгвжа.
Малко по-късно Билъ Газонъ се сбогува
консула о щ е съ влизането. Ето защо те
повикахъ: моятъ колега о т ъ Чили ми съобщи сърдечно съ консула и се качи въ автомоби
единъ много страненъ случай. Получилъ една ла, що го очакваше.
— Бързо въ пристанището! — заповеда
бележка, съ която го молели да съобщи на
той на шофьора и се изтегна самодоволно
мене, че г-ца Tea се намира въ Чили.
За нещастие, моятъ колега не ми изпра върху възглавниците, въ възторгъ о т ъ това,
ти и самата бележка, но азъ съмъ увЪренъ, че ней-после му се отдава случай да се мах
че е о т ъ твоята сестра. Откакъ Съединените не о т ъ Япония.
Съ куфвръ въ ржка, тъкмо по срЪдата на
щати зпбраниха заселването на жълтата ра
са въ Америка, японците се насочиха отново стълбата на парахода, той б е пресрещнатъ
къмъ Южна Америка. Техната държава е отъ единъ японецъ. Жълтоликиятъ го блъсна
тесна за т е х н о т о все повече увеличаващо се ненадейно така силно, щото младежътъ нанаселение, така щ о т о излишекътъ требва да смалко щЪше да падне въ водата.
— Билъ Газонъ пъргаво блъсна японецътъ
намери место да се подслони н-Ькжде.
Г о л е м ъ б р о й японци еж се заселили въ надолу по стълбата и извика весело следъ
ча Амери са. Основали си дори собствени него:
•• колонии. Требва да имъ признаемъ
— Сбогомъ! Тукъ партидата е нече при'
олюбие и постоянство. Основа- ключена.
" стопанства.
Последното нападение на японска земя.
-»»<HO, щ о т о непознатиятъ Презъ колко примеждия б е преминалъ от
'чи въ пленъ сестра какъ б е стжгелъ въ Япония1
чминалъ съ техъ за
Параходътъ бавно се откъсна о т ъ кея.
?опчи отъ твоето Билъ Газонъ се доближи д о перилата.
Подъ лжчитъ- на залязващото слънце, пло-

нината Фужи-яма бЪше като че ли потънала
въ огънь
— Сбогомъ» Нипоръ, страната на червено
то слънце!
— Дали не еж съобщили вече въ Чили
за отпжтуването му? Непременно, защото
шпионската мрежа на невидимия му противникъ работеше отлично
Но, все пакъ, не се страхуваше. Очакваше
съ нетърпение да види какъ щ е се развиятъ
събитията. Когато и да бжде, все пакъ щ е
постигне цельтп си!
Единъ непознатъ пжтникъ се доближи д о
него, съ цигара въ уста:
— Красива е Яаония, нали?
— Да, много красива, — отвърна младе
жътъ, особенно ако я познавате така добре,
както азъ, наприм-връ. Но въпр-Ьки всичко,
азъ не й се сърдя, Япония е наистина една
дивна страна.
Нощьта бЪше задушна и г о р е щ а . Билъ
Газонъ не може да изтрае повече въ кабината си и излезе на палубата. *
Слабиутъ в е т р е ц ъ го ободри и му разхлади челото.
Запали цигара. На изтокъ небето се руме
нЪеше все по-вече.
Скоро палубата се изпълни съ пжтници,
все още сънливи. Всички се готвеха вече да
напуснетъ парахода, тъй като б р е г ъ т ъ но

Валпарвзо вече се виждаше.
Сутринната мъгла все повече се вдигаше и
подъ нея се очертаваха вече ясно б р е г о в е т е
на Чили, обетованата земя.
Новъ континентъ, нова страна, нови хора,
чуждъ езикъ, на който ушите не еж при
викнали.
Въ Чили се говори испански, размЪсенъ
съ голЪмъ брой индийски думи.
На пристанището Билъ Газонъ се огледа.
Недалечъ единъ стражарь се разхождаше
важно насамъ-нвтатъкъ!
Приближи се д о пазителя на закона и го
запита:
— Дуюспийкъ инглишъ? (Говорите ли ан
глийски?)
Една самодоволна усмивка се разля по ц е лото лице на стражаря. Поклати глава отри
цателно, обаче веднага пое куфара и тръгна
напредъ, следванъ о т ъ младежа. Накжде?
Пр пжтя повика единъ носачъ и му преда
де багажа, безъ да се отд-вля о т ъ чуж
денеца.
Скоро стигнаха д о една сграда, съ надписъ
„Хотелъ".
Билъ Газонъ лесно се разбра съ прислуга.
те на хотела и получи стая. Подаде на но
сача. бакшишъ, а на стрвжара една цигара*
По-късно можа да си обясни з а щ о с т р а ж а рьтъ се бЪше показалъ толкова вежливъ и
усложливъ спрямо него. В ъ Чили обожаватъ

Варненски новини•

IIIHIEIITI ОТНОВО U ДРЕДЕНТОШ
Ьрвоязгошш м « m n i n n и 7у"«»,*. Иде»,, „ „.„ 1.

КОЙ БТ> А Н Р И Б А Р Б Ю С Ъ

Началото на кариерата «у. Патриотическата му екзалтация преди
войната. Разочарованието и опълчването му против* войната.
Влиянието му върху световната интелигенция
Найноватв, току-що блеснала кино звезда
ДввтЪ му най-големи творения
Д ж и к г ь Харлоу
София 31. 1 елеграфътъ съ думите:
ни донесе отъ Москва
,
и кумирътъ на ж е н т е
— я когато две армии
вестъта, че видниятъ френ се биятъ, това е въ сжщ.Ил а р к ъ Г е й б ъ л ъ
ски писателъ Анри Бар- ность една армия, коя
[ще Ви доставятъ невъобразимо удоволствие въ
бюсъ починалъ.
то се самоизбива".
филма
Анри Барбюсъ е роденъ Следъ войната той стана вопрезъ 1874 година. Цп>- дачъ на прогресивната инте
лиятъ му животъ е билъ лигенция въ Франция и заедно
Роменъ Роланъ застана наг
преизпълненъ съ висши иде съ
чело на кржжока „Кларте".
али за борба за повече Редактира по-късно списа
човтьшка правда.
нието .Мондъ*. Написа и .ПаЗапочиаль нарив;ата си лачигв" — едно отъ редките
нат§ писатель въ нрая на художествени творения.
1922 година Барбюсъ ид
миналото столетие, Анра Бар ва Въ
и въ България.
бюсъ презъ всички идейни ув Анри Барбюсъ оказа голечения на френската лите лтьмо влияние върху идей~
ратурна ннтелеганция и дос ното оформяне на писа?,
тигна до своята патриоти телската
интелигенция
ческа екзалтация въ начало въ цгьлъ евгътъ.
то на голъмата война. Въ
утпп последни представления на двата
Той взе участие въ Меж
Й Л|1В
филма наедно:
тая воина той виждаше то
дународния
конгресъ на пигава тържеството на прав
) Р у с а т а В е н е р а ц При ДИТРИХЪ
сателитгь
въ
защита на
дата надъ германската варкултурата,
станалъ
презъ
варщина.
Начоло 9 ч. веч. Ангажирайте места предварително
м. юний, т. г.
Много скоро следъ вой
Взе участие и въ кон
ната той разбра исти греса на Коминтерна в ъ
ната и написа великото Москва, к ж д е т о смъртьси откровение — книгата
..—•»,*;_
реилистичнитгь^ев=ев~птшадиви картини тая книга ЗА РЕКЛАМА!Асе ежди по
— рекламирай
бгь сравнена съ „Ада" на резштатитгь
те само въ . Варненски новиДанте.
_
.ки\ защото се чете най-мноКомисията по оценкв имо България, която е дала отлич
Въ н«я Ьароюсъ изразява jo отъ всички провинциална
тите отъ III участъкъ на 2 IX ни резултати на всички лету
1-0
ще оценява имотите по ул. ващи тамъ и е надминала възгледите си върху войната \ вестници.
„Батакъ" и контрабандно за- далечъ всички техни очаква
ВЛРНЕНСКО ДДНЪЧНО УПРЯВЛ.НИЕ
строените около улиците: Сто- ния.

ствува и друга полити
еЪонденция). Вечно стария ческа концентрация въ
в*чно новия въпросъ за лицето на Малкото съ
юливите
ангажира
София 31.отново
(специална
ко глашение зад което стои
двманието на дипломатичес- Франция.
Неговата
b e канцеларии, Известно е, политика по отноше
е следъ като Турция не ние на България е доб
jmt но дипломатически пжть ре известна.
си извоюва правото да
Нека прибавимъ още, че
1репява демилитаризпраната Италия, живо заинтересована
ша на турска Тракия, отъ за еждбата на сръдно- евро
колко месеца тя прави пейския дунавски блокъ, про
ячко, за да оздрави и зат- явява схщо така неослабърдн своите позиции на БаЛ- ващъ интересъ къмъ Балка
рНИТе.
ните.
Мнтригитгь на гръцкия
България се намира средъ
гчатъ още не еж доказа- този лабиринтъ отъ най-про
глетво, че тгъзи приго- тиворечиви интереси и квзни,
Ьвлвния еж насочени към на пжтя, кждето се срещатъ
ългария, но фактъ е, че двата материка — Европа и
\>рция полага голгъми
тарания да се предпази Азия. Твърде благоприятното
тъ вепкакви евентуалнос- за едни и въ вс%ко отноше
ш и въ Далечния Изтокъ. ние неблагоприятното за Бъл
'амъ тя е лесно уязвима гария географско положение,
тъ една велика сила, ко- както до сега, и за всички
\то особено напоследъкъ времена ще й дава гол*ма
леда съ безспокойство и яв- международна цена и значение.
в осотмеудобрение малитпмм^ Българскиятъ народъ,
т
Р еШТОй ^Ч*Ш-п/ь агитации за федери- ницЙУ7
ватъ добра сметка за всичко
шнето на ислям^китгь това. И днесъ повече отъ
шроди.
всЬкога! Времената, които жиt Истина е също така, че веемъ, изискватъ народъгъ ни
Ънислямизма
въ Азия да бжде единодушенъ и сплоНеговото национално са
Шучава
насърдчение и тенъ.
мочувствие тр*бва да бжде на
Шъ С.С.С.Р., което обс- своята висота.
пбятелство още повече Да пробуждаме у него чув янъ Заимовъ, Захари Стояновъ
ство на единение, да укрепява и квартала за залесяване, а на
дразни велика Англия,
привързаностьта му къмъ 3 и 4 IX — индустриалния
Турската външна по- ме
родъ и земя, — ето една отъ кварталъ.
HKa на БалканитЬ чер най-първите задачи на деня '
Цената
на българското
своето вдъхновение
П. Г грозде „Чвушъ" въ Германия
отъ така преплетено и
на 28 VIII т. г. е била отъ 44
трагично сложилитъ се
до 55 RM lOO-rfe килограма.
У Сжщия день еж пристигнали
обстоятелства въ Далеч У ДЪМПИНГЪ
ния И зтокъ.
У
на герданчета отъ У въ Германия 9 вагона съ бъл
гарско грозде, отъ които 7 въ
\ Прочие, нейниятъ наи- У
мидички 2 лв. броя LI Берлинъ и по единъ въ Дрезновъ съюзникъ — Ромъ- У червени и бЬпи, кутийки
денъ и Лайпцигъ.
щя и известното Бал (Jl финесъ, азборъ отъ
На 1 септемврий, т. г. се
J открива
канско съглашение
ся. [Ъ спомени приказень,
първата гроздолЪчебнв
еданственъ въ БълПолитически резултатъ pi
станция
на Св, Константинъ —
|в|
гария, при
Г застрашените
единствената по рода си въ
тур
КНИЖАРНИЦА
ри интереси въ Азия. У
На Балканитп сжще- У

I'

01 панедЪданкъ

2) Романътъ на една нощь, съ Лиана \Ш

f

Привършена е окончателно
финансовата ревизия на Об
щинското стопанство за еле
ктричество — Варна отъ фи
нансовия инспекторъ Димитъръ
Ранковъ, при която касата на
сжщото е намерена въ пълна
изправность и всички опера
ции по приходо-разхода извър
шени правилно. Всички касо
ви и счетоводни книги, кчкто
и архивата на сжщото — еж
много добре водени и подре
дени.

Ml. J

ОБЯВЛЕНИЕ h Нй51
гр. Варна, 30 августъ 1935 год.
Обявява се на интересующигЬ се, че на 30 день отъ
публикуването настоящето въ в. «Варненски новини" отъ
8—10 часа преди обЪдъ въ тържната зала на Варненското
Данъчно Управление ще се произведе гъргъ съ яано надда
ване за отцаването подъ наемъ пролътнмя и есенния талянъ
„Кокодива* за времето отъ деня на предаването му до
31. XII. 1939 година.
Залогъ за право на участие въ търга се изисква 10 на
сто отъ първоначално определения наемъ за Ц-БЛИЯ наеменъ
периодъ отъ 20,000 лева.
ПоемнитЪ условия могатъ да се видятъ всЪки приежтственъ день въ канцеларията на управлението.
Всички разноски еж за смътка на наемателя.
И-3055-1
ОТЪ УПРЯВЛЕНИЕТО

У

> НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ У •*
**
ПАРИ на улицата. И при г | ул. ,Царь Борисъ" 19, г-ш
все това ама хора, кои- 'гЧ Пе заминавай отъ Варна, ж-п
безъ да си купилъ, японс- р !
то плащатъ за реклами 'J«2 ки
мада 10 лв., шла- LJ
герътъ на сезона. j j
които не постигатъ Q
за с о ф и й 
цельта си.

т шш шнг

с к и В0ОТ
ници с е привматъ в ъ а
г е н ц и я ..Стрела'—Варна.

.Важно с ъ о б щ е н и е
' ' Варненското Занаятчийско Епектро-Водопроводно Сдру
жение съобщава на почитаемото гражданство -които строятъ
нави електрически водни и канализационни инсталации, как
то поправките по сжщит^. да изискватъ отъ монтьорите из :
дадените имъ лични карти отъ Сдружението или майстор;
ските свидетелства.
.
—
Такива, които се заловятъ да работягъ (като « е « к ° н н и
майстори), съгласно чл. 3 отъ закона за занрятигБ, т е м и
що и на стопаните, които възлагатъ работата на незако
нните майстори, ще имъ се съставятъ актове.
fipne>K.
Нека почитаемото гражданство си вземе д о В р " ?*"**
ка отъ горното, за да не попада на «мозванни маисг 0 ри.
които подвеждатъ гражданството и създаватъ неприятни и
ЦИденгн

това че когато
Нека гражданството има предъ видъ и ™ ,
« отнася за МОНТЬОРИ ДО частнитЬ бюра, да изи к
копаните вв сжщите да иматъ нуждното f и " Р е ж а в а т а .
UttencTBo по специалностьга, или ако той не и о б з а в е ж д а
.кова, до има законенъ майсторъ, които
5ррото и да предприема работа.
възн е р е Д овности,
За уреждане на всички спорове и "Jf
ипното раз3
на И
Рикнали при разни обстоятелства и °
за
г р а Ж д а н ството
^шаване на сжщите, сдружението моли гр «
3
^ичко това да се отнася до канцеларията на слщ
'"'ичйкия кпу5ь подъ х. .Ню Иоркъ .
о а н и майс; ЗЛБЕЛЕЖКЙ Поканватъ се всички орга^изиран^м
^
»РИ въ най-скоро време да си получатъ лични!
v

5об*-бН0 Сдружениет0 *

от-ь С д р у ж е н и е т о
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.ПОТОЙНОСТИГБ на принцъ Карла,

малка и тесна .?одка, съ каквито обикновено си
служаха туземците за пжтуванията си по вода.
Въ тая лодка седеше единъ полуголъ тузе
мецъ, който както се виждаше се намираше въ
голема опастность, при всичко, че стоящето на
брегътъ множество не можеше добре да различи
видътъ на опастностьта.
— Потжва! Ще се удави! Лодката
пробила1 — се зачуха гласове.

му

се е

— Мандингонъ el Иде отъ къмъ крепостьта'
екнаха други гласове; идете му на помощь, иначе
ще се удави!
Сега наистина можеше добре да се познае'
че старата и полуизгнила лодка, въ която седеше
негра, беше започнала отъ минута на минута все
повече и повече да потжва и че негра едва беше
въ състояние да гребе.
Некои моряци и варкари се завтекоха при
изходящите се на близо лодки, преди обаче да ги
развържатъ и да ги пуснатъ въ морето, лодката
потжна, наедно съ седящия въ нея туземецъ.
' Изгубенъ е. Удави се. Потжна — извикаха
много гласове.
За една минута наистина се виждаше, че негпа който нвпраздно се мжчеше да достигне до
oVera ще намери смъртьта си въ водата.
v
:
£ т о го где се скри! Пвкъ се появи на мор
скатаповърхность! Плава! Чуха се отново многогласове и стотини ржце се постряха, като сочеха
нъмъ водата на повърхностьта на която се появи
ха пвкъ главата и ржцетЬ на негра, сетне малко
по-нвдалече отъ него преобърната лодка.
Шомъ лодката беше започнала да потжва,
ловкия и опитенъ туземецъ веднага се постара да
излезе отъ нея.
Твърде ясно можеше да се види, какъ се
бореше съ водната маса и се трудеше да излезе
на брегътъ.
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възможность да се види какво ставаше около
крепостьта и Карлъ намисли още сугриньта да
заповеда да я изсекатъ, защото тия високи и гжсти растения благоприятствуваха на една атака и
служаха за добро скривалище.
Въ краткото си пребиваване въ крепостьта,
Кврлъ не беше успелъ да обърне внимание на
това, па и бившия комендвнтъ, благодарение на
дългогодишната си безопастность не беше забележилъ вредата на тия растения. Отъ много годи
ни насамъ, нито единъ Бамбаръ не беше се доближилъ до брегътъ на морето. Новия капитанъ
отиде при жените» които съ
нетърпение го
чакаха.
— Какъ отиватъ работите? — попита Габрие
ла, мислишъ ли ти, че опастностьта наближава,
милий Карле?
— Вече не се съмнявамъ въ истипностьта на
съобщението на Мандигона -— отговори Карлъ.
— Но той е и ще остане туземецъ, каза До
миника и ний не можемъ да се доверимъ на не
го, защото безъ съмнение, той повече ще желае
доброто на едно отъ туземните племена отколко
то нашето!
— Не, мила майко, на мога да вервамъ това
— каза Габриела на упрашената Доминика. Тамт»
въ Сенъ Луи, азъ видехъ много негри, които живеятъ дружелюбенъ съ европейците.
— Не мога да прогоня мисъльта, че човек*
не би требвало да се доверява на този Манди'
гонъ, каза пакъ Доминика.
— И азъ бехъ на сжщото мнение, каза К"'
но тоя Мандингонъ ми направи добро Р>ние. Освенъ това, всички ми казватъ, ••
се доверя на него.
— Чухъ, че ти зеповеда да
ко за една отбрана, ти Bfer>бждемъ нападнати? попи— ЕстественнО| м
ма въ внимание това

ррии здч;

«Варненски новини

етр. 4

ВАРНЕНСКИ

шоп щшшш е ощш) наодиИ.....Р Ю П

Закриването на -панаира въ Варна

за всички природни богатства на Абисиния, съ срокъ отъ 75 год К"*»"™"'
всички Финансови и дипломатически кртгове,

Колко души еж го посетили. Какви сделки ех сключена. Наградените
изложители. Директора на панаира въ Сиблиу въ Варна.
Разговоръ съ председателя на панаирния комитетъ
Снощи пристигна въ града вечерь на изложителите.
ни директора на панаира въ
Днесъ презъ целия день па*
Сибиу. Той идва въ Варна за
да разгледа нашия мостренъ наира се посещаваше най-ожи
вено,
панаиръ.
Интереса къмъ наго е из
Тази сутринь той обходи три
те пвноирни палати и разгле вънредно голЪмъ.
да всички щандове най вни
мателно.
ЕД№ 1Mb ОШШ
Въ 12 часа г. директора по
сети председателя на Варненс
ката търговска камара г. Абаджиевъ предъ когото изрази j
своето задоволство отъ всичко |
видено.
*
до училището Арабаджпевъ
Група търговци отъ ПловСъьбщава на почитаемото
дивъ еж уведомили телеграфи'
Гражданство, че Банята ра
чески председателя на панаи'
боти вевки день. Баняте е съ
ирния комитетъ, че иматъ сил
два отдЪла за жени и мжже.
Приема клиенти сутринь отъ
на желание да посетятъ Вар
7 часа, и вечерь до 12 часа.
на и видятъ нашия панаиръ.
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Вчера членовете на панаир
ния комитетъ, начело съ пред
седателя на комитета и пред
ставителя на министерството
на Народното Стопанство инж.
Лазаровъ обходиха всички панаирни щандове и премирираха
съ Ьва и Н-pa награда отли
чилите се изложители. Премирирани еж съ I-ва награда,
златенъ медалъ 150 изложители
и съ Н-pa награда, сребъренъ
медалъ 250 изложители.

Лондонъ 31, Специални- на, не щ е й прии©AU1UDUPB MOW ^^ржавата
ятъ пратеникъ на .Ьюзъ се нищо о т ъ очак- НШШШ
София
31. Договора f™**™*
вече
кронжълъ" предава отъ ванитъ богати при- ното дружество, както се съоощ»
igdl
Адисъ Абеба следното из добивки, з а щ о т о Министерскич съветъ.
вече с№ отдадени
вънредно сензационно съоб- те.
на другиго, чрезъ» в ъ
щение:
просната концесия.

е

вергьдъ

и Параход:
удобренъ от*

година.

е

л

гшТнш

минерални руди и
петролнигь зале
ж и въ» областьта
Харар~ь.

Начело н а т о я ф и н а н оовъ коноорциумъ
се
н а м и р а д о б р о иЗввотния
въ цЪлъ» свТзТЪ) ф и н а н о и т ь Риквттз, к о й т о отъ,
р е д и ц а години насгзд
ое н а м и р а аадъ» всД*
крупни-здЪлки о&дте^^

в-ь всички *Р г *1УтйГ
ов1ьта о ъ анг*м*° • •"^
председателя н а панаирния ристическото дружество надъ ""vfpOKTiTb на концесията е за
комитетъ г. Абаджиевъ. Въ грвда стана едно отъ», най-лю 75 години.
разговоръ съ нвсъ, той ни бимите м-Бста за шуменските
Неочакваната весть
заяви: • • • . - ,
з
а
тая концесия, чие
граждани. Последното же ста
— До този моментъ панаи не още по-привлекателно, ако то огромно значение
ра е посетенъ отъ около 75000 се направятъ подобренията, тепърва иде има да
посетители. Не е излишно да крито дружеството си е на- се оцени, предизвика
Ви кажа, че Варненския па чертало, но, по нЪманн на сред с ъ щ и н с к о изумление
наиръ би рекорда и тази го- ства все отлага. Знае се, че д-то в с р ъ д ъ в с и ч к и фи
,; —Ч еж сключени сделки заа Висока поляна" разиграва нансови и дипломати
1 лав
'
!00.000 лева.
лотария, която ще се тегли ч е с к и к р ъ г о в е .
лит£» <
презъ
м.
ноемврий,
т.
година.
/Утре вечерь панаира се за
Предъ тоя с в ъ р !
е отъ 400.000 лв.
крива. Всички изложители еж Лотарията
ш
е н ъ ф а к т ъ по
и
се
предполага
да
се
реали
доволни, доволни еж и всички зира една печалба отъ 100.000
зициите
на Италия
посетители и еж съ отлични лв. Най-първо на шуменските
в ъ Абисиния едва
впечатления отъ виденото.
е дългъ да подкре- ли не Crft вече на
Надевамъ се, че догодина граждани
:
тая хубава инициатива и
Варна ще бжде щастлива да пятъ
пълно
изгубени
й
не, а създа
се поздрави съ петия между- разхубавяването
ване на по-добри удобства на в о й н а т а с р е щ у
народенъ панаиръ.
Утре вечерь членовете на хижата ще бжде фактъ свър- Абисиния. дори и
да бгтьде спечеле
панаирния комитетъ даватъ шенъ, qui vlvra verra.
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Изумлението
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- Вчера, елгдъ продължи Лондонъ 31 .Дсйли телеграфъ"
тГ„>7пра«та]на^Р|»« "-»«» %^-телни преговори водени въ най- предава отъ Адисъ Абеба извънре нЯВИо с деИНОСТЬ,
КОЯТО Щ е О Ж Д в и т
Щобжч
дно
важната
весть,
че
между
ан
шШ тайна, абисинскиятъ им- глийското и абисинското правител за за бьлгарското
народно стопанство. Щ е 6 *
се водятъ усилено преговори
шп ич титп ператоръ сключи ера спогооа ства
за отстяпване на Англия контро де открита нова
[ъ,
единъ
крупенъ
англо-америния.
ETKD Баашша и и ш Фннансовь консорциум*. л«та надъ езерото Тана.
loHptRH и шпетски фи
По силата на спо
Той ще остаие и з
та ia WW) се завърналъ.
годбата, на въп нансови групи ще дотам не
напредъ
въ София
росния консорци- обходими.* капитали, за пост • общественно подпомагане
София 31. За 7 месеца Ъъ
София 31. Югославяш
у м ъ с е о т с т ъ п в а ройката на единъ отроменъ фонда
за подпомагане, еж по- тя пълн. м-ръ Цанцар
правото да изслед
стлпили 52 мил. ле. Предви
ва и да експлоа бентъ, които ще даде т\т- дено е да пастяпятъ за цгь- Марковинъ, който бгь в
тира в с и ч к и при ность да се увеличи дебита на лата година 80 мил. лв. Отъ двумесеченъ отпускъ i
Днес
Сжщо има теллякъ и теллячсящия фондъ предстоятъ да Корфу се завърна.
родни богатства в воднтЪ на й ш а Нилъ.
ка. Винаги единъ отдЪлъ има
блдатъ раздадат средства за той бгь приетъ отъ м-р
Абисиния,
главно
и I-ва класа дневно за жени.
Вечерь и праздникъ до обЪдъ
за мжже. ВЪрвамъ, че нЪкои
отъ гражданите се спиратъ
предъ мисъльта,
че квартална
баня каква 7ще бжде тя, нека
посети вевкой поне по единъ
пжть да се окжпе, за да види
кварталцитЪ съ каква хигие
нична баня разполагатъ и при
цени народни.
Всвки требва да знай, че Бай
Петко не иска богатство. Той
знай, че всичко остава тукъ.
Съ почить."
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.Потайностите на принцъ Карла*

— По-добре би наврввилъ, ако би поискалъ
оть„управителя.да изпрати още войска, .каза из
плашената Доминика, като се намеси въ разгово
ра. Нищо ми тежи
на сърдцето и никакъ не се
чувствувамъ въ : безопестность въ - тая стара й
мрачна крепость, която прилича на затворъ, находящъ се въ неприятелска земя! Едно грозно пред
чувствие ме е обладалоГ- Нека се поиска още
въоржжена сила.
"•— Това би ме представило -за страхливецЪ
предъ ОЧИТБ йа управителя, отговори "Карлъ, освенъ това не виждате ли ви съ какво спокойствие
и съ каква решителность очаквамъ нощьта? Про
гонете всЕко неспокойствие н можете да си легнете,
както всека вечерь.
•—Не, не искай подобно* н£щ6 отъ насъ,
иилий Карле, му каза Габриела, какъ бихме могли
да спимъ при тия опастности! Ти ще бждешъ буденъ, но и ние нЪма да спимъ!
Тая нощь ще бжде ужасна! Азъ не мога да
премълча предчувствието на едно ужасно неща
стие, добави Доминика.
— Доверете се въ здравината на крепостьта
й въ храбростьта на войниците, каза Карлъ, като
се трудеше да успокои бедните жени. Преди всич
ко да се повериме на Бога! — се чу сладкия
гласъ на Габриела, Господъ ще ни закрили!
— Имашъ право, Габриело, каза Карлъ, като
приключваше: разговора, най-напредъ да се пове
риме на Бога! Онова, което човешката предвидлн
вость можеше да направи за отбраната е на
правено.
"II.

^гра Мандингонъ К у м а с о
чъ корабъ „Орелъ" тъй сжщо благо.
1гна въ пристанището на Сенъ Луи,
чтеля пакъ значително число
бидоха предадени на на-

По тся начинъ ще може инициативи на областнитгь
да се полйватъ съ стотици комитети и общинитгъ-око
хиляди хектари земя въ Еги>ло 43 мил. лв. '
петъ и Суданъ, която до сега
е била съвършено безплодна
и необработвана.
на Владиславъ Варнепчикъ поло
жена върху могилата на
днесъ приелъ на докладъ м-ра на ВаршаваПилсудски
ВъншнитЬ работи Кьосеивановъ tin. Краковъ,31.чеСъобщаван»
полскиятъ
София 31. Н, В. Цшря !м-ръ на просветата Иенджееднесъ се завърна въ сто вичъ пристигналъ тамъ, съ за-

пръстьта отъ ш ш ш

Н. В. Ц а р я
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Кьосеивановъ.

Противно на въобще
н и я т а , ч е 1Динцар-ьМа|
козичъ напуща Оофия!
щтзлъ. д а з а е м е ДРУ<§
дипломатически
г|оот|
той о с т а в а в ъ С о ф и я . |
i'

Заловснъ изпращач!
на заплашителни анонимни пей
Асеновградъ 31. Отъ изв1
тно време неколко души гц

-——г"Г—ITVI'И" . _ _ _ , . .

Въ 10 и пол. ч. м-рътъ Ьатв на маршалъ Пилсудски
на Вънтнитпу работи Кьо пръстьта отъ могилата на Вла
сеивановъ се яви на док диславъ Варненчикъ, взета
презъ време на недавнашното
ладъ при Н. В, Царя.
Кьосеивавовъ заминава днес му посещение въ България.
следъ объдъ за Женева кж I.
дето ще се бавш около 15 дни . срещу албанските възстаници
Въ отежтетвието иу м-вото на | , Фиери 31. Военниятъ еждъ,
Вжншните работи ще се уп предъ когото еж изправени
равлява отъ м-ра председате втората група отъ възстаници8те въ Фиери, оежди иа смърт
ля Тошевъ.

«.яуииха

аиОННМНИ ПИ

ма за пари и пр. На |
т. м. Хр. Чавдаровъ, rocrij
ничарь, п о л у ч и л ъ
ед(
анонимно писмо, въ ' ко
билъ предупреденъ, че
не изплати дълговете си,
щатн му ще бжде опожаре
а той — убитъ. Получитель
съобщилъ на полицията, к
то започнала издирванията
Въ резултатъ, вчера авторъ]
на писмото билъ откритъ
арестуванъ,
\
четирма души.
Той се казва Ив. -Листа
23 души 6fexa оежде- лиевъ отъ Асеновградъ. Oj
|' Лицата, получили покани ~ за »ниДруги
на
доживотенъ
а начало той отказвалъ автс|
откриването на гроздолечение- 11 души —по на затворъ,
20
години
ството, но следъ обиска а
то се ползватъ съ безплатенъ строгъ тъмниченъ затворъ.
квартирата му, * кждето 6и4
превозъ до монастира Св. Коннамерени сжщите пликове ;1
стангинъ при предявяването
листове,
той призналъ.
Ц
на поканата.
Тръгване 9 часа отъ омнибус- се обявява оротивъ санкцигЪ срещу Води се следствие, ;за да ]
установи, дали Листавлиеаъ|
ната служба.
Италия
я
Париокя 31. пМатенъ об авторъ и на другите заплаш]
народва една телеграма от телни писма, получени въгр!
Лондонъ, споредъ която ав да.
стралийското правителст
i
во вчера изпратило
на
Библиотека .Варненски новини"
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Брюсъ, вьрховенъ комисаръ
турче кръстено Хитлеръ
за Австралия въ Лондонъ,
Стамбулъ 31.тНекой си б
да се ' противопостави въ денъ турчинъ lf огь ! Тярсус
ходящите се въ Сенъ Луи напрали за военни обу
Женева
срещу гласуването кръстилъ новороденото си мо
чения.
на
каквито
и да било сан. че съ името Хитлеръ, Инфог
Геняралъ Ярне поздрави дошлите въ комен
кции проттъ Италия.
миранъ за това, германският;
дантското управление офицери. Когато му се пред
Райсканцлеръ далъ нарежд
стави майоръ Алфонсъ де Греналъ, това име пакъ
ния до германското консулел
му припомни миналите времена.
въ
Бейрутъ да съобщи на =6
Съвпадение
съ
фактъ
отъ
преди
— Имате ли още единъ братъ въ Франция,
щата, че когато порасне TOI
33 години
господинъ майоръ? попита той въ време на раз
дете ще бжде изпратено *д
говора.
Братислава:30. Отъ>24 т. м. учи.вЪ Германия на разноей
— Не, господинъ генералъ, отговори Алфонсъ
между Морава ;и Словакия за на' Райха й" че: още сега бвщ|
сериозно.
почнаха голЪмигЬ войскови та ще бжде назначенъ за тг,
— Много.се радвамъ, че въ вашето лице
маневри. Местностьта е така вазинъ въ консулството. « виждамъ единъ опнтенъ офицеръ, който сега ще
избранз, че можатъ всички
бжде при мене, господинъ майоръ, каза Арне и
родови оржжия- да -взематъ
протегна ржката си на Алфонса. Тука ви се пред
I активно участие въ ученията.
ставлява богато поле за работа и вий ще имате
| Генералъ .Креичъ командува
София/31 . О к о л о 20 душ
случай да приложите на дЪло и въ интереса на
тая шестдесеть хилядна армия. отъ~рпломатическитаргариер1
колонията познанията си. Алфонсъ привременно
Точно предиЗЗ години на се~завръщагъ~--въ - м-вото--~ж
завзе' една отъ стаите на коменданството и'започ
сжщото това плато дефилира Външните работи., Те.ще бж
на да разгледва градътъ и околностьта му.
ха предъ покойния император датъ разпределени въ дирек*
На следующиятъ день, когато вследствие на
Францъ Иосифъ йеколко ав- цията на печата, вероизпове
ст
една покана на управителя, Алфонсъ беше додното отд-вление и пр,
РО унгарски дивизии.
шелъ у него и.се намираше на големия балконъ
на кжщата, гдето закусваше, внезапно на едно
уединено место на пристанището се натрупаха
ВНИМАНИЕ!
Виена, августъгПо сведения
много хора.
отъ Токио, тая година баланса IAKO ИСКАТЕ да Б Ж Д Е Т Е !
Натрупаните хорп се виждаха отъ балкона,
на Япония ще е много по блапри всичко че мйстото беше доста отстранено.
МЕЖДУ СВОИТЬ СЪГгоприятенъ отколкото презъ
Генералъ Арне веднага изпрати слугата си,
РАЖДАНИ В Ъ СОФИЯ,
1934 год. Индустрии и банки
за да узнае какво става тамъ.
СЛИЗАЙТЕ в ъ
еж въ гол-Ьмъ възходъ. ИзноНатрупаните множество, което се състоеше
сътъ на фабриканти продъл
отъ моряци и негри, вевка секунда растеше и виж
жава да се засилва.
даше се, че нещо ставаше въ морето, което въз
КЛЕМЕНТИНА 12 София
буждаше любопитството на натрупаните хора.
Вжтрешно Япония още поСЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
вече закрепва.
Чуха се некои глухи гласове.
W СТУДЕНА ВОДА, БА
Оживленитв ржкомахания, свидетелствуваха,
НЯ АСАНСЬОРЪ НАРБедна жена дири подходя'че се е случило н1зщо важно.
НО ОТОПЛЕНИЕ.
ща работа за гледане на бол
При светлината на заходящето агънце, виж
Съдържатель:
ниПрдаца
и
домашна
работа.
даше се, по тихата морска .повърхность, ще отъ
хг ^?ка Ул' «Хаджи Стаматъ"
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
къмъ отдалечения африкански брегь идеше една
№ 38 за Пала Димова.
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