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Римъ 14. .Джорнале д'Италяв" разкрива на уводно мес
то ,гол*иия заговоръ*, насочеяъ притивъ Италия въ надвечерието на заседанието на
съвета на Ой* въ .Женева; ;„
йестникътъ е на мне
ние, че тоя заговоръ се
проявата въ 4 направ
ления:
1. Съсредоточаването
на английските н френс
ките морски сили въ
Средиземно море.
, ч 2. Все по-честигв съобщдння за „нЪкакви аби
сински победи и итали
ански поражения".
3. Пораженската тенден
ция която редовно се вла
га въ съобщенията за
вжтрешното
положение
въ Италия.
4. Инсинуацията, че Ита
лия се нуждаела незабав
но отъ миръ.

„Зора"

|1|Година^ХХ1У-та.

Брой 5528

.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ' е най много
четения вестникь въ северна България.

Т А Р И ф А по която ^Варненски новина' печа
ти рекламитгь: за II и 111 страници по 2-50 ле. кв
см., I и IV — по 3 ле. кв. см.. годежни и вен
чални — по 60 ле. публикацията, официални обяв
ления по 2-50 ле. кв. см., приставски по 1 ле. нш
дума: вь хрониката по 5 лева на гармондень ред*.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева, за
6 месеца ~. 160 лева. Годишният* абонаментъ за
чужбиа е 600 лева.
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София 14. В. „Зора
Пише на уводно квето:
— Кимонъ Георгиевъ
нарича „мистификация"
проекто-к о н с титуцията
отъ миналата година.
Не за пръвъ пжть Ки
монъ Георгиевъ и сподвижницитъ му се отрн
чатъ отъ своите неосжществени проекти. За
гвхъ всичко е въ изне
надата, въ конспирация.
та, въ свършените факти
Така нрпримгъръ, и до
день днешенъ не еж приз
нали, че въ разстояние на
близо 300 дни редовно и

систематически изхвърля
ха отъ вестницитгь снимкитгь на Държавния Глава
Ако нгькой на 18 май,
1934 година съобщеше^ че
ще се прави превратъ, Ки
монъ Георгиевъ пакъ щгьше да викне: „Мистифи
кация*/
лПроектътъ-закоиъ за учре
дяване на държавенъ секретариатъ е досшгвренъ. Не е
важно въ коя нощь е билъ
разглеждавъ въ приежтетвието
на Кимонъ Георгиевъ.
П. п. Бившиятъ м-ръ председатель зап, ген, Пенчо Зла
тевъ ни се обади по телефона

tann ш налкнтъ шеве е н ш п

снощи и ни съобщи, че той конституция за държавенъ
нищо не знае по наредбатасекретарнятъ:
— Дължа да заявя и
за държавенъ секретарнятъ.
да
подчертая, че както въ
Четенъ му билъ проекта за
васеданието
на 21 януам ръ председателя но веднага
рий,
1935
година,
така и
следъ това си го прибрали.
въ
което
и
да
било
друго
*
София 14. Бившиятъ м-ръ заседание, въ което съмъ
пред:едатель ген. о. з. Пен участвувалъ не е внасянъ
чо Златевъ е изпратилъ до още по вече разглежданъ
печата следното писмо: подобенъ проектъ за дър
— „Господинъ редакторе!
Моля нареждането ви да жавенъ секратариатъ.
Въ речъта си на 24 яну
се помгъстятъ въ вестника
вг следнитгь кгьколко редо ,арий нищо не съмъ загаве, по поводъ на статията
твалъ даже за подобенъ
въ шЗора" отъ 12 т. {м. съ секретариатъ.
която се гевориза отхвър
Съ почтание:
лчне на цитирания въ сяген. о.з Пенчо Златевъ.
щата статия проектъ за

Иакшь за 1шет б п шшит м i n

НАШИЯТЪ
БЕЛЕЖНИК-ъ
Единъ симнатичеиъ жеси

Варненската община е закупил»
четири отъ найхубавитгь картина
отъ изложбата на Ивань Христов*.
Жеста на общинската управа е
симпатпчень не еамо заради това,
че салонитл на общината ще бл.
датъ украсени сь картини отъ единъ
отъ найголгьмитгь наши художни
ци, но поради туа, че дава блгьетящъ примгьръ за поощряване нш
инициативи, които ся рпдкость в*
нашия градь. Липсата на духовен*
животъ въ Варна не е случайна. Варненци не чувстватъ влечение къмъ
картинитп, по право къмъ художес
твените картини, както и не обичатъ да посещаватъ концерти к
сказки. И ако Иванъ Христовъ се *
решилъ да изложи своитгь картини.
въ Варна, следъ като е ималъ гра
мадни успгьхи въ чужбина, това той
е направилъ не толкова за мате
риалните блага, които евентуално
би му донесла изложбата въ Варна,
колкото да даде потикг на едно
начало, съ което се цели да се раз
движи духовния животъ вь нашия
градъ.
Успгьхътъ на трудната, но сящевременно високо благородна мисия
на Иванъ Христовъ зависи отъ нас*
— варненци. Ако ние се покажем*
само пасивни зрители и ако посе
щаваме изложбата му само, за да
убиемъ саката си, много естест
вено, ще останем все още тамъ, къ
дето стоим* отъ дълги години.
Ние требва да разсгьемъ предрасядька, че културата не е на почить въ Варна.

въ тигрейската область. Започналъ е и сезонътъ на дъждовете- въ
Подписването му ще стане въ Багдатъ
Относно първата точна в.
Източна Еритрея. Подожениего на италианците при Макале;'
Псрижъ
14.
въ Женева.
,j•
„Джорнале д'Италия- отбе
Таймсъ"
на пжть за Десио.
>
обнародва
въ
днешния
М рмте на външните ра
Адисъ
Абеба
14.
Тукъ
лязва официалните обяснения,
си
брой
съобщения
отъ
боти
на изброените четири
Неотдавна
в
"
о
е
н
н
и
т
t
се
получаватъ
малко
дадени отъ Лоядонъ и ПаАнкара,
споредъ
които
власти
въ
Лдисъ
Абеба
и
държави
ще се събератъ
сведения
,
за
военнитп*
римъ и прибавя:
въ
най
скоро
време
ще
въ
околнитъ
области
сви
действия.
Носи
се,
обаче
въ
Багдатъ,
за да под— Все още остава да се
бжде
подписанъ
пак
каха
подъ
знамената
нови
слухъ,
че
положението
пишатъ
пакта.
обясни изключителния харакпри групи новобранци, за датътъ за ненападение и
Тоя пактъ е резултатъ
твръ на това съвпадвеив при на италианците
при Царево тур
подобенъ на многогодишните усилия Изхвърлена
извънред гн изпратятъ на фронта. приятелство,
съсрвдоточванвто на британ Макале било
ска гемия
на пакта между дър на турската външна по
затруднено.
*
снитъ и френските морсии но
Бургазъ 13. Завчера отъ
Адисъ З^беба -14. Щ Отъ жавитть отъ Балкан литика. Най-същественото Цариградъ отплувала тур
сили.
• .' • & Въ едно италианско коското спор, зумение, ме въ тоя пактъ е, че се оеж- ската гемия „Халифъ кеВъ връзка съ втората точ мйнике се съобщаваше тигрейския фронтъ съоб- жду държавитп>
Тур ществява обща външна дивъ', натоварена сд трици,
неотдавна, че италианците щаватъ, не отъ 14 часа
ка вестнакътъ пише:
ция,
Иранъ
(Персия),
И- политика на споменатите Изненадана по пжтя отъ
— Искатъ да се създаде се сблъскали съ абисински насамъ вали непрекъснато ракъ u Авганистанъ.
буря и следъ продъл
четири държави — Тур силна
впечатлението, че Италия се войскови части по проте дъждъ.
жителна борба съ водната
Проекта
на пакта ция, Иранъ, Иракъ и Ав
стихия, гемията била из
намира въ затруднено поло жение на реката Ганатъ,
Въ
връзка
съ
това
се
южно
отъ
Макале.
хвърлена
при устието на
билъ
вече
парафират
ганистанъ.
жение, че абисивцате оказва
ргька Ргьзвая, при Царево
изтъква,
че
сезонътъ
на
Отъ
друга
страна
се
съ
ли отлична съпротива и про
(Василико).
явявали нападателеиъ духъ, общава, че на тигрвйския малкитгъ дъждове е започОтъ обслугата cm спасе
като съ това се цели да се фаонтъ се пздготвя ноао го- налъ въ тигрейската об
ни само трима души, а 9
Оиряжната
телеграма
на
М-вою
на
финанситЪ
души з>. гинала.
отчаятъ италианците и да се лемо нападение отъ страна ласть. Едновременно -съ
това, започналъ е сезонътъ София 14. М вото на финан* нага да наредятъ, щото
поощри новия натвскъ отъ на абиснмцить.
Много стотици мулета, на на дъждоветп, и въ об- сиитЪ издаде следното телег общинскитгь кметове съ
страна на държавните санкрафическо окржжно до всич
товарени съ хранителни при ластьта източно отъ Ма ки данъчни началници въ стра заповпзди и глашатай да
циовистн.
пояснятъ, че както основ- на расъ Мулугета. Наказанията
паси, напуснаха Адисъ Абеба, сауа.
ната:
Вестнакътъ
подчер
Макале 14 Тукашните сре
—Злонамерени лица еж раз ниятъ, така и допълни
тава, че
еданствениятъ
пространявали между лозари- телниятъ акцизи върху ди се научаватъ, че на север
отговоръ на
третата
те слуха, че тия последните вината на производители ния фронтъ войските на расъ
точка се намира въ го разкрито. Подбудата за престъплението. Признания' требва да нлатятъ основни и тгъ ще се заплащатъ само Мулугета се били разбунтува
та на убийцитп
рдия и единодушенъ от
допълнителния акцизъ върху когато вината се прода ли поради оскждицата на хра
говоръ на Италия,
коя
и да убие двамата съпрузи, вината най-къс о до 15 мартъ ватъ и то отъ купувача нителни припаси и строгия
Горна Джумая 13. На
то въ 57-мия день на Бждни вечерь въ мЪст За тая цель той започналъ т. г.
на сжщитт.
режнмъ, на който бнли под
стопанската
обсада се ностьта „край с. Градево да търси съучастнииъ и сиоНа
разпространители- ложени.
чувствува толкова не „Голия ридъ" б е извър ро таиъвъ намърилъ въ ли Предъ видъ на това,
Намесата на главатарите за
засегната, както
и въ шено едно грозно злоде цето на Нкнола Качгновъ, М-вото нарежда до всич тгъ на невгърнитгь слухо прекратяване на бунта остана
ки данъчни началници вед ве да се съставятъ актове.
първня день.
ла безплодна. Стотина бунтов
яние. БЪха убити по единъ нойто бияъ въ лоши отноше
ния
съ
Маисимъ,
по
причина
ници били наказани съ бой,
Най-после, въ отговоръ зверски начинъ младожен
а
други #> били обесени.
на
спорове
заради
стадата.
на слуховете, че Италия ците Максимъ Николовъ,
На Бждии вечерь два
Хвърлена бомба въ жилището на едннъ учитель
„щела на измоли предло 25 годишенъ и 20 годиш
мата злодейци издебна *Самоковъ 14. Презъ no атентаторите най-после -:Р*
жения за миръ отъ нтзкоя ната му съпруга Донка.
милостива велика сила" Полицията е успгьла вече дали младоженците и тп миналият—нощь къмъ il заловени. Tt еж _•>*'«•»
•захарното момиче,
престжпницитп,, 1гь ся.
заклали по най-зверски часа жителитгь на Само- Ивановъ, учениг»/*"* ^ кл "
за да изл-взе отъ днешно залови
вестникарче милионеоъ
ноаъ '6гьх<ч£~разтвея&мг<~*~
Василъ Георгиевъ Църкварски,начинъ.
л
отъ
кл
то си безизходно положе отъ с. Градево а Никола Кача>«ч Г5?> иер*
^ «» библиотека Бисерчета.
отъ силенъ бомбено »е^%
ь , v класъ н
ние", вестникътъ съ въз ковъ Ггрчето, отъ Горна Джу И двамата престжп- съкъ въ жилището на учи >1
/
,iipo*s о
1иод Шттт
Веселиш*, джоловъ, отъ П
мущение изтъква, че това мая. И двамата ся. овчари въници е ж направили ве теля Христо Петровъ.
Подаръци играчки
* "
еж пораженски опити на землището на с. Градево.
че признания предъ1 вла Въ' двора на учителя вщ класъ.
Преда
две
години
Василъ
К
Н
ИЖАРНИЦИ
Атентаторите
искали
да
си
европейските санционисти
стите и е ж предадени хвърлена бомба, но за щас
»••
билъ
любовникъ
на
Донка,
оба
отмъстятъ
аа
учителя
заряди
тие човгьшки жертва Httj
и заключава:
че се заразилъ отъ кожна бо- вече на е ж д е б н и т ^ вла ма.
слабигв бележки, които имъ
— Тамъ, гдето санк- лесть. Тогава Донка го напус сти.
Следъ усилени издирвания, поставилъ. I
' \
нала
и
се
оженила
за
Мак
Цек$ строго onpea.t«Hik
ЦиониетитЬ биха жела
симъ.
НИКОЙ
НЕ
ХВЪРЛЯ
ли да видятъ една опро •
Озлобенъ отъ т«в», Ва ПАРИ на улицата, п при
пастена Италия, изпъква,
силъ
решилъ да си отмьсти все това,
много
хора
напротивъ, Нова Италия
подпредседатель на областния елдъ
плащатъ
за
реклами,
не приема на имения си день
— по горда, по-калена
„Утро" и „Миръ" разрешени
не
постигате
въ Югославия
въ борба, по-волева и своята е ж д б а въ Е в р о  които
цельтаси.
повече господарка нв па и в ъ с в е т а .
Василъ Т. Чобановъ
Белградъ 14. Днесъ юго1-1S1-2
не приема на именния си день
славянското м-во на ежтрешните работи издаде
Василъ Г. Игнатовъ
наредба, по силата на коя
не ще приема на именния си день.
то за напредъ се разреша
СЕНЗАЦИОНЕНЪ ПРОЦЕСЪ
Василъ Г. Касабовъ
ва свободната разпродажба
• новата премиера, к о т Вмн. Народ. Театър* ще представи тази вечер» ВДяМО• 1М«
гвдива, а. уистито n i m n r t i И. Йияоиовг. Й. Сеяков*, Ц. Каадовъ. Хр. Дме», U. Хравева, С. ГеорнЪма
да приема на именния си день 1 2
въ цела Югославия на
гяева н др.
българските вестници „Ут
Постановка на режисьора Иорд. Чермеяовъ
ро" и .Миръ".

Загинали У души

Опровержение по акциза върху вината
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ЧЕТЕТЕ „ВАРНЕНСКИ НОВИНИ"

Org.

№ 5528

, Варненски новини^

В. Тодоровъ — агроном*

Ливадни и I , I I I T I отглождане

уреди, наречени скарификатори. които наръзватъ по-дълбо
ко почвата, а съ тоаа улесня
ва гь достжпв на въздуха. Нойдобре
е грапенето да се
извърши рано на пролъть, но
при изпрьхнала почва и хуба
во време
Къмъ отглеждането на ли
вадите спада т. н. отводнява
не и напояване. При влажни
те и блатисти почви налага се
излишната вода да се отведе,
посръдствомъ канали, които
въ зависямость отъ водата,ней
ната височина и количество,
както и терена на почвата биватъ различни. Отвеждането
на излишната вода е отъ голъмо значение за тревния със
тавъ на ливадите. Влажните
ливади еж студени, иматъ неп-

М Ъ НОВИ НАВИЦИ1

Единъ добъръ прниър>- оть който
вврненцч требел да сн
„Много фуражъ, много торъ, много жито,
взематъ бележка
много пари".
КЮНЪ.
Сдружението на варненските
ресторатори и гостилничари
Следъ земледвлието, скотс- въ следното: Преди всичко въ
въдството е вториятъ нвй-ва- една добра ливада не бива да
еж издали единъ апелъ въ
женъ, както отъ народосто- има трънаци, глогини и боди
който се казва: "
панско. така и отъ частно сто ли, които ся не само вредни
Варненските ресторатори и
панско гледище, клонъ. Едно за косата, но заематъ мгъсто
гостилничари, за да подпомогсилно развито скотовъдство надъ почвата, извличатъ храна
натъ взетата инициатива за
предполага, обаче, достатъченъ отъ нея и най после влошават
създаване евтина зимна сед
фуражъ. Днесъ фуражния про- сгьното. Ливадитгь тргьбва да
мица въ Варна, еж решили да
блемъ и по-специално, този бждатъ още изравнени, да нгь
правятъ 15 на сто отстжпка
за грубия фуражъ е първиятъ матъ камъни, къртичини, мро
отъ 12 до 26 L 1936 г. за всич
който тр-вбва да се розреши. вунъци и пр. които сящо зае
ки безъ каквито и да било
щомъ става въпросъ за подо матъ мгъсто и пречатъ на ко
формалности. Това намаление
ситбата.
брението на скотовъдството.
се прави отъ досегашните
У насъ се произвежда общо
много намалени зимни цени.
Понататъкъ една важна
около 1.6 милиарда килограма работа за ливадите е твхното розътриви почви и по ГБХЪ
Правейки това намаление,
сено, което изхранено на 4- грапене. Обработката на ли виръятъ кисепи треви и хво което се равнява до 40 на сто,
техъ милиона глави, пресмет вадите — това е грапенето- щобе, които даватъ лошо съно. обръща се вниманието на
нато въ едъръ добитъкъ и по Чрезъ него почвата се разрох- Чрезъ отводняване, качество варненци, че това нам'аление
8 кгр. дневно на глава се па ква и обогатява на въздухъ, то на съното се подобрява.
ще бжде не само за гостиг!;,
да храна едва за 50 дни. Това а съ това подобрява физичес
но и за всички варненци безъ
Напояването на
ливади разлика и то за цълата консу
значи, че презъ останалото ки и обогатява
химически.
кога мация» както за храната така, и
време на годината нашия до Особено важно е грапенето тп бива естествено,
то
то
става
чрезъ
перио
битъкъ ходи на паша по баи за тежките глинести и полуза питиетата.
отъ вари, по бедни и каменливи по блатисти почви, при които дичното заливане
Апелира се къмъ Варненскико тгь граждани да си взематъ
чва, по горит-в, или се хра поради сбитость проникването лежитп и изкуствено,
ни съ шгвва, царевично шума на въздуха въ тъхъ е затруд гато смщитп, чрезъ специ- бележка и да преценятъ жерт
и въ най-неблагоприятенъ слу нено, а съ това и живота на ална канална cue е ни се вата, която ресторатори и
чай хронически гладува. Есте бактериите. Грапенето най-до- оросяеатъ.
гостилничари правятъ и да изствено при такова хранене, за бре е да се извърши съ обикно
На края ще споменеиъ и ползватъ удобния случай не
продуктивность и работа на вена ливадна брана при по за торенето на
ливадитп. само да изведатъ своитгь гос
добитъка не може да се го. лените почви, а при тежките Дали е необходимо то, по ти но и mm семейно да посе
и сбити такива съ специални казва следната таб чща;
вори.
щаватъ ресторанти и гос
Като главенъ доставчикъ на
тилници. Съ тоза ще се съз
грубъ фуражъ у насъ се явя
даде оживление на града и
Реколти
отъ
1
декаръ,
ввтъ ливадите. Отъ сръдно
добро впечатление на гостите,
съ доходи:
Ш-ОТЛВШЩ)
3,140,000
декара естествени
които Варна кани по случай
Азотъ| Кали фосф. Варь
ливади, презъ 1935 г- се е по
евтината седмица.
лучило половината сено за
Пшеница: 200 кгр. зърно и 450 кгр. слана
. Възповззаме се отъ случая да
6-2
5*3 2*6 1-3
страната — 820 милиона кгр.
обърнемъ вниманието на Вар
7 8 100 23 4-8
Лнада — S00 кгр. сЬво
Това прави кржгло по 260
ненци, особено на домакините,
кгр. съно на деквръ. Остана
че въ странство, а двже и въ
7ия числа ясно подчерталата половина отъ съното се ватъ, че изтощението на ли действуващи торове. Въ зави повечето български градове е
получава отъ културните фу вадната почва е по-голгьмо симость отъ алкалитета на поч звведенъ обичай въ праздничражени растения, като фий, отъ това при пшеницата, осо вата ще се избере и съответно ни дни да извеждаме ц-влитв
действуващия торъ. Специал
мохаръ люцерна и пр. Отъ до бено на азотъ, калий и варь, но по торенето ще се повър- си семейства на храна по рес
тукъ казаното е ясно че ливв следователно едно торене на немъ при другъ случай.
торанти. Това се прави, за да
дитв взематъ нвй-голъмъ д-влъ ливадитгь е на мгьстото са;
се даде възможность и на об
Въ
звключение
ще
подчеивъ изхранването на нашия до то повишава ие само дохода,
ременената домакиня да побитъкъ, затова твхното значе но и подобрява качеството на тая, ча наложително се явява чуетва празануването, както
подобрението
въ
широкъ
сминие е много потолъмо откол сгьното.
съль на думата на нашите ли цълото семейство. Не малко
кото се мисли.
Относно въпроса какъвъ торъ вади, чийто грубъ фуражъ, ве възпитателно значение има и
Доходностьта на нашите ли да се употреби, може да се дно съ тоя отъ културните фу за децата, когато те биватъ из
вади съ своите 260 KrPj съно каже следоотох При налич ражни растения, ще увеличи веждани семейно на объдъ или
на декаръ е почти двойно по- ность, универсалниятъ оборски продуктивностьта
на нашия вечеря на публични обществе
малка отъ тая на германските торъ е много добъръ за лива добитъкъ, чиито продукти еж ни ^есга. Децата еж впечатли
ливади, които за времето отъ дитгь, особено за бедни на обектъ на голъма външна и телни, на такиаа места тъ се
поучаватъ на примерно дър
1910—1930 год. еж дали сръд хумусъ почви. Оборския торъ вжтрешна търговия.
жание и обноски.
но на декар 450 кгр. доброкв' се пръска на тънко и равноКоли 1еството и качеството
Варненци тръбва да се причествено cisHO.
мгьрно по ливадитгь презъ на скотовъдниге продукти.про
учатъ
къмъ този навикъ.
Вънъ отъ това, нашит* ли еСеньта, или зимата. Отъ дей извеждани и масово консуми
Ако се направи една прецизна
вади количествено еж недо ствието на енгьга и валежитгь рани въ една страна еж мъривещества на ло за благоденствието на еж смЪтка, Bcifeo семейство ще се
статъчни; тъй напримъръ въ хранителните
увъри, че разликата въ иохарчеяо
с е просмукватъ отъ щата.
Германия ниви и ливади еж тора
то за ккщи а ресторанта въ празд
въ отношение 1:4 5; въ Англия чимоветп и почвата
никъ нъма да бжде голъма.
1;1; въ Франция 1:5, а у насъ
Събраната течность отъ
Рестораторитъ- и гостилничарите
1:13'2. Това ще рече, че на кладенцитп
Нова партида
на торищата
си
позволяватъ да 1и поканягъ
единъ декаръ ливади и насъ е много ефикасенъ торъ за
вт заведенията си.
се падатъ най-много ниви
ливадитп. Пръскането ста
и на про
Да увеличимъ разм-вра на ва равномпрно
ливадите не можемъ, защото лгьть.
Държавната
печатница е
съ 75 и 80 на сто отстжпка
орографическигв и хидре гра
издала, както винаги, и тази
Колкото
се отнася
до
Пусна в ъ п р о д а ж б а
фически условия не позволя изкуственитп
година календаръ за 1936 го
торове
и
Книжарница
ввтъ това. Но да повишимъ варьта, то т/ь иматъ го
дина. Календаря на Държавна
количествено и да подобримъ лпмо зничение за
та печатница е едно р-едко
ливадие
качествено доходите на тия тп. Тпхното
по своята художественость из
употреблениИзползвайте случая
ливади можемъ и тръбва да особено покрай
доние. Въ него еж дадени въ
голпмитп
го направимъ. Последното мо градове,
репродукция картини отъ найгдето
ливадитп
жемъ да постигне мъ чрезъ е- трпбва интензивно
добригв
наши художници. Как
да се
Само отъ книжарница
дни правилни грижи въ най- стопанисватъ, може да се
то по тонъ, така и по техника
СТЕФЯНЪ ВДСИЛЕВЪ
широкъ смисълъ на думата.
картините еж единъ цененъ
осяществи напълно.
Само
АГЕНЦИЯ
СТРЕЛА продава подаръкъ за всеки «ойто си
У насъ грижатгь по ливади то приложени,:,
обаче е
тп ся. много мащехенски. На свързано съ почвен ата ки- билети отъ лотарията на Съ купи календаря. Препоржчва
шия селянинъ отива на лива селйнность (ацадитетъ)
и юза на артистите въ Бълга ме горещо календаря на Дър
дата само да коси, а това въ зависимость
отъ нея рия. Не пропущайте случая жавнета печатница на наши
именно не тргьбва да бжое ще се опредпли и вида на
те читатели.
да си купите билетъ отъ та
така.
^
торенето.
Същността въ отглежда-] Това е важно, защото има зи единствена по размера на
нето на една ливада се с+стои] кисело, алкално и неутрално ечалбите си лотаряя.

ЙОРДАНКА ДЕЧЕВА - ЯНЕВА
ЗгтпБОЛЬКАРЬ
се установява
на постоянна практика
отъ
гТянуарвй
1936 год.ул.
Освобо.
яЦарь
датель. 63 Провадия

пятекетшьъ
— ВАРНА
Ф а б р и ч е н ъ оклаД"ь н а в ъ л н е н и

платове

Ц а р ь Бориоъ» 3 ,
Съобщавана иногобронимт* си клиенти, чв прие
„ , „ . . - а а сезена пяатове аа и ж ж к и и дамски
балтони и костюми, специални платове аа
палта на ученички и ученически ши*
нели, шевиоти, спортни

платове и др.

ишевшш-вщесьи

Прочнтни книги
Набавете ся кннгм Ш\ пари

Печат. „ВнШ1 П 1 "

АГЕНЦИЯ „СТРЕЛИ
ама за продань билет]
на Хенусь, Чипевъ и Факелъ \отъ Народната лотарщ
за КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
на Съюза на Артист!
за депа и юноши
тгь —най-добуръ избор
търсете въ
ртъ разни щастливи &
КНИЖАРНИЦА
мера. Побързайте да\
пропуснете
щастиещ
което ви очакво\ 14,

Вееш во» вщш

Шт \\wrn

Преди да купите какъвто
ЗА РЕКЛАМА!Асе еждц
и да е предметъ за пода
ръкъ, проверете цените \оезчлтататп> — рекламщ
\пе само въ ^Варненски щ
въ книжарница
\чи", защето се чете най-щ
Стефанъ Василевъ
\го от всички провинциалнпщ
1—34—10 :

бявление
Кг 1 2 2 4 8
гр. Варна, 10. IX. 1935 ГОД.
• бявяввмъ на и.птрресующиге се, чз следъ изтичане!
30 дни отъ публикуване иастоящято въ в. .Варненски но«
ни* въ Варненското данъчно управление отъ 8 до 10 ч*
преди обедъ ще се произведе търгъ съ тайно наддаване^
продажбата на държавното праздно мъста, бивша собеп
ность на Ходжи Кириякки х Данаилова» намиращо се I
гр. Варна ул. «Оде^усъ* 11 при ежееди: ул. „Одесусъ", Щ
Банка Димитъръ Ятанасовъ х. Георгиевъ, Деспина Сава п|
стасиядисъ и Тодоръ Пр. Перченлиевъ съ общо простре
ство 591 35 кв. м., отъ което държавата влвдъе 21/36 час
, Първоначална цена 50,000 лева
Залогъ зо правоучастие 10 на сто отъ предложената 8
на при приключване на търга.
Разноските по търга, както и тия по снабдяване Щ
вача съ нотариални актови еж за сметка на купувача.
Стойностьта на имота ще се изплйти въ срокъ 10 д1
отъ писменното съобщение, че търга се възлага върху кс
курента.
Закона за Б. О. и Предприятията е задължителен*!»
конкурентигв Търгътъ ще се утвърди 6 дни следъ произве
дането му.
Настоящето спужи за поемни условия.
Данъченъ начолникг: (п) К. Пиналов*

212 ме препоржчаха за руски, агитаторъ. Намъри като не щъше да обърне внимание на никого на глава, но неЗможа да види

ли каквото ти б~вхъ писалъ?
Най-после се нвмъри въ малкото ког*дДО>чв.
—- Да, отговори негърътъ. Пренесохъ тай
въ ко«то се намираха нуждниците и цзезъ но багажа яии-^яв; лотелътъ се охранява
което се мзлизаше въ двора.
отъ H-BKaKBf/r~'n'11*a' H ° не ми изглеждатъ на
Тукъ млвдсж-ьтъ захвърли вещите на паза- полич^^^Ц огенти. Сигурно еж поставени отъ
ипзтича въ сънката но зида, до единъ _ жгьлг японците, з-а до имъ съобщатъ веднага, ако
кждето направи опитъ. дв се покатери по изкочимъ огь затвора.
стената.-'
~ Ч '"
, Двамата приятели ускориха крачките си.
„F-fc'uie почти непосилень трудъ и кой* знае Въ една странична уличка се натъкнеха на
дали би успълъ ако звгрнженостьта за еждба- *»ерината—рибарката, която на времето Tea
та на сестра му не "У даваше потикъ къмъ бъше рисувала, презъ време на първото и
крайни усилия. Н«*Г-после ycnt да се покатери пребиваване въ Лисобонъ и на която 6 t m e
върху стената/й скочи върху тротоара на ули подарила златната брошка.
цата.
, Девойката веднага позна брата на покрови
Веднагв/следъ това Билъ Газонъ се затича телката си и го поздрави. Млвдежътъ се за
и зави край жгъла. Единъ човъкъ се разхож мисли единъ мигъ, а следъ това запита.
даше неспокойно предъ главния входъ не
— Можешъли ни намери квартири, кжде
полицейското коменданство. Млвдежътъ из то да можемъ;,де се укриемъ.
тича до него и сложи ржка върху рамото му.
Девойката не^се колеба дълго време и ре
— Самъ!
ши да ги прибере у дома си. Негърътъ доне
Негърътъ се обърна, видимо изненадат».
се куфарите и за сего двамата приятели мо
— Значи, уагв дв се измъкнешъ! — въз. жеха да се считатъ запазени отъ нападенията
кликни ТОЙ весело. Лзъ пъкъ си блъскахъ на враговете си.
главата квкъ да ти помогна.
Билъ Газонъ започна да обмисля разни пла— Говори по-тихо, звщото забравихъ да нове, като какъ би" могълъ да издири япон
си поисквмъ удостоверение за освобождава ците и да освободи сестра си. Скоро му хрум
не отъ затвора. Да бЪгаме сега отъ тука! Не на една идея.
можемъ да се върнемъ въ квартирата си.
— Рибарката би могла
Японците направиха доносъ срещу мене и безъ да бжде смущавана дв потърси Tea,
отъ никого, тъй

Верината щъше да обърне вниманието на
Tea върху опасностьта, а следъ това двете
девойки щ%ха да знаягь какво тръбва да
предприематъ.
Рибарката веднага склони да се залови съ
търсенето. Билъ Газонъ написа едно писъмце
до сестра си, въ което й съобщаваше всичко
потръбно и го предаде на рибарката.
Двамата приятели зачакаха следъ това
нетърпеливо завръщането на девойката. Из
минаваха се часъ следъ чвсъ, обаче тя все
ощр не се връщаше.
Смрачи се и верината все още не се по
казваше. Билъ Газонъ не можеше да си
обясни това закъснение. Да не й се е случи
ло Н-БЩО лошо?

Самъ, — каза той на негъра ако рибарне се завърне до единъ часъ, ще тръб
а изл-еземъ да я потърсимъ.
Ехъ! Кого ли по-напредъ ще тръбва да
търеимъ — възрази негърътъ.
ва бъше шега, но въ гласа му се чете
ше! несигурность. Да не е паднала верината
съ писмото въ ржцегв на японците?
Билъ Газонъ стана и си грабна шапката.
тъй като н-емаше търпение да чака повече,
Негърътъ последва примира му.
Преди да прекрачатъ прага на вратата, н е
кои почука на прозореца. Младежътъ извър

нищо ДРУ^
освенъ една ржка, която изчезна съ свЬхЩ
вична бързина.
|
Съ три скока Билъ Газонъ се намъри М
прозореца. Не се виждаше никой. Въ замад
на това, върху корниза на прозореца в
намираше едно писмо. Като го взема, млвд|
жътъ затвори грижливо прозореца, отвор*
плика и зачете съ разтреперани ржце. KaRjj
ли весть му носи това писмо?
-ч
Почувствува нужда дв седне. Писмото б*М
сжщото онова, което той б-вше изпратиЯ
на сестра си Tea. Върху бълото поле нЬмЦ
непозната ржка бъше написала:
I
—• ж Две тгь госпожица не желаятъ |
бждатъ освободени"!
I
Какаа горчива ирония! Но въ сжшото Щ
време, тоя отговоръ бъше доказателство, I
верината е попаднала въ ржцегв на японциЯ
които й еж отнели писмото, предиазначе|
за Tea. Ho защо не се връща? Сигурно |
затворена нъкжде.
1
— Самъ, нашите опасения се оправна*
Тр-кбва да потърсимъ верината. Язъ считвЧ
японците способни на всички гадости. СигуР"
еж ни зябелъзали, когато се срещнахме •»
нея и затова именно знаятъ, кжде се H8MJ
раме. За ГБХЪ, следователно, е било №<%
да отгатнатъ плана ни, че ще изпрати»!
рибарката да потърси Tea и да устаиО'
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ПИСМА отъ СОФИЯ

огато мовигто в-© нЪтт още...

мюцаята на в. яМиръ*. Възхвала на новото, което още гонгь, ,0т% старо дърво обръчъ не става". Жавиять духь на времеи младптгь. Надеждни опити за осжщестяване ни новото вь
българския политичерсли шивотъ.
ЦДомъ и консервативния а. насъ, не е най подходящия.
1иръ" е еволиралъ до убеж- Преди всичко, новото аъ жи
(шето. че „нового. колкото вота не се обладава и осмисля
да не е съгласно съ стари- чрезъ опекунството на старигв
i навици, прониква и завое„Жчвиятъ духъ на времето",
за все ;по-сигурна почва" — за който и в. „Мирь" ни говойчко товв ясно показва: на ой, се въплощвва въ младитъч
лгарската земя предстоя гъ fl rfe ace още еж неориентийстаитвлни и
сжществени рани. усилията имъ разпиляни,
омЬни въ политическия жи- дейностьта — неовладана.
тъ,
Лозунгътъ «чрезъ трудъ

„Миръ* 0TiB4 м по-далвчв:
литмтъ и у касъ, да се
формира старото, печеля гъ
г повече ШИ88, бв1ъ всьивн изгледи старото да се
.зърне, нанто е било- (год.
U бр. 10,588).

и единство къмъ националенъ възходъ" не ни ра
зкрива въ пълнота новите
в-вяния на епохата.
Нека бждемъ справедли
ви: до сега се направиха
сериозни опити, за да се
« какво се състои .мо- посочатъ и обосноватъ но
Т^то', за което така нас вите политически идеали
тойчиво пише дори и в.
<1арь"? Какви см негови-върху страниците на сп.
,% vdapnu задачи, има ли „Нация и политика" и
1» изяснени позиции и ло- „Млада България*. Ще
\нги.
требва, обаче, веднага да
[Българската
пословица добавимъ, че и тукъ все
аси: ,,отъ старо дърво о- още има нЪщо неизяснено,
ьчъссне вие". Таза поело
'на подхожда твърде мно мъгляво и неоформено.
\ за всички онези,
които
Новото, за което вейки
•штъ голпмъ дп>лъ на от- коляеятъ и говорятъ въ Бъл
щорность вь миналото и гария, още го ньма. Не се е
тто днесъ правятъ по\ална усилия да се наго- показало достатъчно ясно, не
лть като
чувствителни се е посочило убедително.
{ьтропоказатели.
Но то сжщестзува; жиМгкде ся, обаче,
новитт
\ра, какво
характеризира вотътъ е бремененъ отъ
)П>хнитп> иоеи, кога тгьзи
него. То е въ бунта сре~
)ви знаменосци на бъг- щу старитгь, въ повика
^реката
общественость за социална
правда, въ
щ разкриха своя плань, и
презрението
срещу
недъзифлогаята си?
тгъ
на
миналото,
въ
кул~
5, Новото, което очакватъ
национализма,
jenemno всички, може да се та къмъ
стигне само чрезъ младитгь. въ волята за
духовното
1

изповгьда се в ,,Миръ". Бе
дствено, т/ъзи млади еж бълуската младежь. Но нейноу организиране
въ официаЧъ младежки съюзъ още не
Ччи, че новитгь поколения се
Чанизиратъ, за да изградятъ
Митическата.. идеология на,,
•'ва България".
1жтътъ за това. спореаъ

прераждане на българска
та политическа действателность.
Новото ще дойде отъ
низинитп>, за да каже
тежката си дума въ най
нозата ни история.
П. Г.

вв

Знаете ли 7 I
1) По катвъ начинъ авсрийсттгь талери еж дос
игнали да станатъ държавплатежно
ергьдство ьъ
бисиния?

2) Откжде произлиза назваЧето „талеръ"?
13) Коя прочута библиотека
[имала Илиядата и Одисея
та, изписани съ златни букви
spxy змийски черва?

ггозоия на DO рано зададени
те въпроси:
313) Многобройните приказл и повЪрия на сибирските
ители за подземни чудовища
роизтичатъ отъ честите нвздки на огромните замръзвли трупове на мамути, остаали отъ преди много векове
1самъ. ТруповетЬ на тия
амуги еж толкова
добре
шазени/ щото месото имъ е
»дно за храна и кучетата го
<атъ, Нар-Ьдко въ стомаха и
гжду зжбктЪ на мамутигв
s нвмирагь и остатъци отъ
>ева. Презъ 1884 година при
:тието на рЪката Лена е
илъ намЪренъ трупа на е^инъ
амутъ, запазенъ въ такова
аежо състояние между в^ч*
игв ледове, щото околнигЬ
;игели употребили зъ домовгЬ си цвттата му кожа, мазинитъ и костната мась
314). Грамадната птица, нарчена отъ учените „Големота
пка", е изчезнала окончатело въ Ямерика презъ 1840 го
рча, а последната двойка въ
вропа е била убита въ 1844
>дина. На дължина тая птица
била до 1 метъръ и е ходи
f изправена като чов^къ.
рилата й еж отпуснати и за
|ржглени. По сушата сеедвиела много трудно, обаче въ
>дата е била пъргава и бър
Уподвижна.
( 315)

Стр.

.Варненски новини*

Учените считатъ. ча на
танината Венера е възмоенъ животъ и то сжщо теьвъ, какъвто е сжщестаувалъ
> Земята преди много милио
ни години, по времето когато

еж се образували грамаднитв
каменовъглени залежи, когато
по земното кълбо еж пълзяли
огромни
гущери. Атмосфе
рата на Венера е
м н о г о
по-гжета отъ тая на земята, а
тъй като се намира много поблизо до Слънцето, то на Ве
нера слънчевигв лжчи гръятъ
два пжти по-силно. Тая сила
на слънчевите лъчи не пречи
на живота да се развива на
Венера, тъй като лъчите мно
го мжчно проникватъ презъ
гжетата атмосфера, наситенг
съ разни газове и водни пари.
Планетата Венера, съ своята
влажна и топла атмосфера,
има условия за жиаотъ, които
позволяватъ тя да бжде пок
рита съ буйна растителность и
грамадни животни. Въ сравне
нение съ Земята, Венера е
млада планета, а Марсъ—ста
ра. По своето развитие, наша
та Земя лежи по средата меж
ду тия два свои съседи. Вене
ра е точна картина отъ оная
степень на развитие, на която
Земята се е намирала въ ми
налото, а Марсъ ни сочи как
во ще представлява Земята въ
далечното бждоще

1 № П ТЕФТЕР»
Всички видове, отъ
първокачествена ха
ртия, солидна подвързия.
Най-ниски
цени въ

книжарница
на Кирилъ Бобевъ, среду
Бълг. Нередна Банка.
1-3567-6

HOiH
комплвкгъ
Продава на износна цена
&я.
Хриотоитул. К. Стомовъ 9, — Варна

Хроника
Варненския Популярна Банка по
канва ония свои членове, кои
то еж си променили адресите
да съобщятъ новите си такива
на банката, за да могатъ ре
довно да получаватъ изпраща
ните имъ отъ банката писма
и др. както и банковия бюлетинъ, въ който се помествать
разни съобщения до банкови
те членове. Всека следваща
промена въ адресите да се
съобщава
своевременно на
банката.
1—187—2

Бьлг. Нар, Банка съобщава,
че всички длъжници
къмъ
италианските кредитори — жи
вущи въ Италия» да деклврирвтъ^въ 15 дневенъ срокъ
своите задължения къмъ Ита
лия,
като дадатъ
следните
данни: сумата въ чужда валута,
произхода на задължението,
форма на задължение о —
открита сметка или полица
(да се посочи падежа), ако е
отъ стоковъ произходъ — вид»
на стоката, а ако е финансово
— за каква цель е използввнъ кредита, дата и номеръ
на митническата декларация,
дата на фактурата, точния
адресъ на фирматч деклараторъ — длъжника.
Всички
търговци и лица, които (иматъ
задължение съгласно горе по
менатото обявление, да подредятъ документите си и ги
предегавятъ въ БНБанка за
проверка, най-късно въ
10
дневенъ срокъ.

Д во Електрумъ 0 0 — инжинеръ Котаровъ и С-ие Вар
на е взело представителството
на световно реномираните ра
дио апарати Стандардъ.
Радио-апаратите Стандардъ еж
ненадминати по тонъ, чистота
и селективность и ние ги пр«поржчвамв горещо на нашите
читатели.
на Царъ СимеояСмьртьта
на" — № 156 отъ Библиотека
„Древна България" (подъ ре
дакцията на П. Карапетровъ)
— цена б лева.

Сенз.

процесъ

е

новата

премиера, която Варн. Нар.
Театъръ Ще представи въ JSTOрникъ — 14 I. 1936 г. съ уча
стието на артистите: Н Икономовъ, гОрд. Сейковъ, Ив. Кумановъ. К. Поповъ, Ц. Кандовъ,
Хр. Диневь, Ел. Хрчново, С>
Георгиева и др. Постановка
на режисьора г. Черкезовъ.

Глория Паласъ — „Екипажътъ" съ Янна Бзлла и Ванелъ.

Кино Ранковъ
нощъ".
Кино България
тичния бандитъ".

— „Брачна
— „Роман
'

Ученическо нино — „Каста
дива".

106

КУКЛАТА
(Разказъ)
Небето уморено
диплеше
белите си плащемици. Лекокрили снежинки като бели
чайки кацаха една следъ друга
надъ скованата отъ студъ
земя. Дърветата беха нахлюпили големи бели калпаци и
по техните клони като палаво
дете се люлееше ветъра.
Найденъ затвори задъ себе
си отчаяно вратата и напусна
задименото кафене.
По тротоара се движеха
гъсти редове минувачи. Некои
носеха пакети въ ржцете си,
други сурвачки, а на трети
ржцете беха безпомощно от
пуснати надоло и висеха като
клоне на плачущи върби.
Бе паднапъ мракъ и ветрините на магазините беха ярко
осветени.
Той беше високъ, слабъ,
лицето му бледо. На него
беха издълбани като два кла
денеца големи черни очи. На
устните му вечно гореше една
болна усмивка, тжжна като
усмивката на умиреющъ.
Найденъ обичаше въ света
сам > Веска, с л с б о
като
него момиченце) съ сини теменужни очи, покрито съ лунич
ки лице и руси къдри, падащи
на челото му.
Детето б е останало сираче
преди неколко години. То че
сто отиваше съ баща си при
самотния гробъ на майка си,
галеше съ слабите си пръсти
пръста и болните му гърди
прошепваха тъжно:
—Мамичко, мамичко, защо
ни напусна? Татко и азъ сме
толкова нещастни. Болна съмъ
мамичко, а нема кой да ме
гледа.
Той не плачеше, нито простенваше, на неговите устни
цъфтеше само една печална
усмивка и въ потъмнелиягъ му
огасналъ погледъ блесваше ед
ва уловимо пламаче на мжката, последната връзка съ жи
вота.
Найденъ се спря предъ един
магазинъ. Задъ стъклото на
витрината беха наредени го
леми хубави кукли.
Той се усмихна. Какъ оби
ча малката Веска куклигЬ! Тя
отдавна мечтае да има такава
хубава голъма кукла. Напраздно той се опитваше да наме
ри работа и да купи на цетв'
тв си за именния и день подаръкъ, пъкъ требваха пари и
за лекарства, малката беше
сериозно болна. Две думи нввепкжде заиграваха предъ очи
те му: „Нема работа". . .
Найденъ тръгна. Дълго той
се лута по побелелите отъ
снегъ улици. Снежинките тан-

Данната на единъ гробъ"

— Азъ ще убия] — мисле
ше си той, но ще зарадвамъ
дерето. . .
\/1ой вече си представяше
какъ напада нгъкого и му взема портмонето. Въ сящото
време, обаче, той съзнаваше,
че не е въ състояние да из
върши подобно нгъщо.
— Други
могатъ, азъ не/
— въздъхна той.
Изведнъжъ Найденъ ге спря
предъ
единъ
магазинъ,
сжщия лагазинъ на чийто ви
трини бгьха хубавитгъ
кукли.
Въ магазина
имаше голгьми
навалица. Обхванатъ
епкашъ
отъ нгькаква лудость
той
влезе вътре. Щастието
му
бгьше невгъроятно. Бързо зима
една кукла отъ рафта, скрия
подъ палтото си и побгьгна
на вънъ.
Найденъ светкавично пре
мина улица, следъ улица
и
скоро се отзова предъ дома си.
Преминавайки побелелия отъ
снегъ, дворъ той стискаше кук
лата до развълнуваното си
сърдце и шепнеше:
— Колко много ще се за
радва Веска! Клетото дете, то
е болно, пъкъ азъ го оставихъ така дълго само. Огидохъ въ кафенето, да срещна
кекого, да искамъ пари, на
праздно. . .
Отвори вратата и изтича въ
стаята, викайки:
— Веске. дете мое, кжде си!..
Никой не се обади. Тогава
Найденъ видя на леглото без
жизнения трупъ на детето си.
То секашъ спеше: лице му б е
тихо, спокойно. На устните му
б е замръзнала една усмивка,
сжщпта усмивка, която цъвтеше на устните му, когато то
пригръщаше майча си.
Той не заплака. Остана не
колко минути неподвиженъ и
побледнялъ. Очите-му станаха
по дълбоки и по тъжни. Него
вите пръсти все още пристискаха куклата до сърдцето му.
Десеть минути по-късно, Най
денъ влезе въ близкия участъкъ и предавайки куклата на
дежурния стражарь глухо каза:
— Азъ откраднахъ това не
що. . . Може да ме арестувате...

Крупни помощи

за беднигк Габровчета. Сп. кл. Ч1рдафонъ помага на беднягЬ." Крупн даре
ния отъ ja6poicKH индустриадщ.
По традиция, вегька година нрвз
коледнитгь праздници сп. кл.тЧардафонь" устройва елха, на коя
то се раздаватъ маса подарьци,
предимно на бедна габровска
деца. Подаръцатгь ся изработе
ни отъ членнитгь на сжщия KAV6*
и подарени оть Габровският ин
дустриалци. Раздаватъ се облгькла, обуща, пуловери, фланели
и др. предмети. Тази година
Чардафонъ раздаде на повече от*
100 деца подарьци, при особена
тържественость: устроена бл
елха вь театъра придружена съ
литературно музикална номера.
За сетенъ пжть Чардафонци до
казаха, че не само еж организа
ция за физическо възпитание н*
Габровската младежь, но тп
живгъчтъ и съ болкитл на свои<
тгъ съграждани и сь готовност»
се явяватъ винаги, когато трп>б'
ва да изтраятъ нгькои сълза на
беднитгь си съгражданчета. Прамгьра но Чардафонци тргьбва да
служи за назадание и на други
подобна организации.
По схщото време въ салона яа д во
„Майчина грижа" който неотдавна б*оеве•
тенъ по вай-тържествеяъ начинъ • volто е подареаъ ва двото отъ голъмяя га
бровски вндустрмалецъ г. Пенчо Семовъ'
се раздаваха множество подаръцв отъ
членкитБ ва младежката група пра сящо го д во, пакъ на деца на бедни габ
ровци.
Раздадени 6txa на 1500 деца подаръня н отъ библиотеката Аврплоаъ—Палатзовъ и то прл извънредио голЪмъ шптересъ, проявенъ отъ малкитъ ученици. По
даръци на 1000 деца 6txa раздадени в
отъ Габровската Популярна банка.
Освенъ комитета за обществено
подпомагане на беднигЬ отъ Габро
во, който 6Ъ подъ председателство
то на г. инж. Божиновъ — окол.
управитель, помощи 6txa раздава
ни и отъ самигв индустриалци—как
то на работницитъ си така и на
разни организации. Ф-ка „Прннцъ
Кирилъ" е раздала 13 заплата на
СВОИТЕ чиновници и разни др. по
даръци на работницигв, си всичко
възлизащо на 300.000 лв. Раздадени
еж крупни суми и отъ ф кигв Лен»
чо Семовъ, Колю Конкиловъ, Илю
Илевъ, Ганчо Поповъ и др. Общо
на габровскитв бедни граждани и
работници еж раздадени помощи
за около 900,000 лв.
Комитета за общественото под
помагане следъ като привършва сво
ята работа е вземаль предъ видь
за въ бждаще да бждатъ избгьгвани неволно допуснати гргьшки и
да бждатъ по рационално използу
вани тгьзи суми, като се учредятъ
обществена кухня и безплатни уче •
нически трапезарии. По този на
чинъ ще може своевременно и раци
онално да помага на изпадналитп
аъ нужда семейства поради болесть,
безработица и отекчаване отъ многочислени членове. Направеното оть
разнитгь организации, и комитета
заслужава адмирация. Ст. Теневъ

Поканватъ се всички габ
ровци да се явятъ утре вечерь
на 16 т. м. 7 часа въ кафене
Мусала на общо
Годишно
сьбрение за размъна на мис
Димитръ Аджемовъ ли за даване годишната трвди
вечеринка и за изби
«ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ ционна
ране на ново настоятелство.

За
НА БЪЛГАРИЯ" реклама се
приематъ въ администрацията
на „Варненски новини". 1-10

II! УШ в 1

.Библиотека Варненски новини"

истинския виновникъ? ft това ще бжде най-сенза
ционния процесъ въ света, въ който бащата прави
нещастна дъщеря си, за да наследи имуществата
на мжжв й.
— Не, то ще бжде ужасно, но всичко е въз
можно на този саетъ, си говореше Гревъ. Убиецътъ е влезълъ презъ задните врата на стаята,
която се съобщава само съ горния етажъ. Но
какъ е можалъда се изкачи на горния етажъ, безъ
да го види некой? Требва да разгледамъ кжщата.
Той се преоблече като !прегърбенъ старецъ, бе
ценъ човекъ и отиде въ палата на маркизъ Черецки. Тукъ никой го не виде. Когато погледна
на балкона, той извика: а, какъ не съмъ забелезалъ това по-рано? Балконътъ е нисъкъ и всеки
може д9 се покачи по него. Като огледа местото
той изтръпна при съглеждането на стжпки, при
лични на женски; те се губеха по-нататъкъ въ
тревата. Хмъ, каза си Гревъ, ето ме по дирите.
Той извади изъ джоба си французки глпсъ и на
прави два отпечатъка отъ стжпките. По-нататъкъ
той немери два изсъхнали букета отъ хризантеми,
вероятно паднали отъ жената, която е помагала
на убиеца да се изкачи на балкона. Гревъ тури
цветятв въ джоба си, и чу гласг:
— Какво диришъ тукъ старче, дошълъ
види се да крадешъ цветя?

цуваха все така лудо. Той
не искаше да се върне съ
првздни ржце въ кжщи и да
каже на малката Веска, че
нищо не и носи. Той би направилъ всичко за нея, всичко
безъ изключение.

си,

— Не, господине, каза Гревъ, като позна
Жакъ, камериера на Черецки; изгубихъ се тъдева и диря изходъ.
— Хайде, махай се отъ тукъ! каза Жакъ; но
като виде, че старецътъ не се поклотвв, добави:
Е какво си зяпналъ, зещо не си вървишъ? •— Уплв*
шенъ до не го откриятъ, старецътъ излезе изъ
двора и влезе въ една близка, мръсна кжщица.
Следъ неколко минути отъ тамъ излезе единъ
елегантенъ мжжъ, съ черна, дълга брада. Той ходи
некжде и скоро се завърна. Не се мина мно
го и старата х»зяйка му подаде една картичка.
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купени. Следъ малко Стернъ се завърна, носящъ
на една табла ножове, вилици, ястие и вино. Роза
не можеше да си обясни, защо колкото пжти го
погледнеше, студени тръпки я побиваха. Но по
неже беше гладна, прие поканата му да вечеря.
Стернъ се държеше добре и гледаше да й вдъхне
довЪрие. Тя изпи на една глътка една чаша чер
но вино. Следъ като похапна малко, Роза каза:
— Господинъ Стернъ, много съмъ уморена,
искамъ да си почина.
— Заповеден, госпожице, отговори Стернъ, и
квто-отвори една врата, показа спалната стая нв
момичето. Вървамъ, че ще ти хареса това хубаво
гн-Ьздо. Той тръбваше да придружи Роза до стая
та й» защото тя едвО;Пристжпваше.
— Виното деде}Своя ефектъ, каза си Стернъ.
Но требва да почг«*мъ малко.
Момичето с?оро зосп.-. '.п-пбоко. Стернъ се
приближи ло W44 ' )бугнз я*икато гид%, че тя
не се пмрнгг---. ,;-^*ко-1ча блузата й,' ой.;трьбваше.пр»:;.< вг'-ч :з да намери писмо.-, съ моето
Po3f JC: л ш и ш е приятеля му. Скор той напипа
ед^ д-ьсчена таблица, прегърата, в;; я. отвори я
и
«4рочате съ ужасъ написаното въ : ея.
_ гЛз-ь го знаехъ, ча той е под ецъ, но не
мислйхъ, че ще бжде и такъвъ грозенъ. убиецъ,
каза си той, и тури табпичката въ джеба си.
Следъ това той започна да закопчава блузата на
Розо, но тя се пробуди, рипна на крака и го по
гледна право въ очитЪ.
Стернъ остана като вкамененъ предъ по
гледа й.
ГЛАВЯ XIX.

Страхътъ

на

престдапницитЬ

Стариятъ Беркоаъ се хвърли върху дъщеря си.
— Яхъ! — извика той; господине следователю. погледнете, тя припадна, тя не е лоша, нито
го е убила, за да го наследи.

Брой 55?i

Тр. 4

.Варненски

извиши
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ОБРИВ

Днешния молебенъ. Словата на дЬдо Симеонъ. Поздравленията
Днесъ въ 10 чоса сутриньта роденъ Царь. Нека молитствупо случой праздника Се. Ва ваме предъ Всевишния да му
силий Великий б е отслуженъ дарува сили и животъ и съ
благодарственъ мопебенъ за Негова помощъ. Той да изве
здравето на ТБХНИ Величества де България въ тези тежки.
Царя и Царицата, за малката размирни години къмъ щастие
княгиня и българския народъ и благоденствие.
отъ д%до Симеонъ,
отецъ
Словата на дядо Симеонъ
Догановъ и ц-влия сиещени- направиха силно впечатление
чески клиръ. Църквата бЪ пре на всички.
пълнена съ богомолци.
Милъ бь момента когато
Присжтствуваха: началника следъ опускъ на църквадецата
на гарнизона ген. Попов начело обградиха Негово високо Пре
съ офицерството отъ гарнизона, освещенство и започнаха да
кмета на града инжинеръ Мус- му целуватъ ржцегв и да го
таковъ, полц. комендантъ Гер- сурвакатъ. Той раздаде на де
иановъ, пом. кметовегв Дими- цата подаръци.
тровъ, Пеневъ и Куртевъ, око
Следъ отпускъ църква генелийския управитель Б. Желевъ, ралъ Поповъ поздрави сжщо
председателя на Търговската присжтствующитъ две почетни
камара Абаджиевъ, началници роти войници съ праздника,
те на всички държавни и като извикаха „ура" за ТБХНИ
общински учреждения и много Величества и малката княгиня.
видни общественици, граждани
Преди почването на молебе
на стария Кириархъ на Родна
въ Бесарабия
та ни църква произнесе под
ходящо за случая слово.
Тагина 13.
Тукашнитп
сведения
Той описа житието на най власти получиха
относно
голгьмитгь
загуби
голЪмия свътия св. Василий,
чиито свътъ животъ би треб причинени отъ глада и ми
окрягъ
вало да послужи за примеръ зерията вь тигински
Така напримгьръ
въдветгь
на всички християни, които
и
най-богати
жадуватъ за великото учение найголгьми
на оногова, който умря, за да по-рано села въ окржга —
спаси човечеството отъ гръха. Карбуна и Тараклая, ся умнпколко
Мастития сгарецъ се спря и ргьли отъ гладъ
десятки деца и 8 души въз
върху днешния праздникъ» ка растни.
то подчерта, че ние преди 14
Това отчаяно
положиние
дни празднувахме нова година, на населението отъ окржно днесъ църквата пакъ я че е донесено до знанието
на
ства.
на централната
власть.
Ние не се противимъ сре
щу решението на държавата
нова] година да се празднувв
въ Източния Сибиръ
на 1 януарий, но ние не можеиъ да не я Спрозднуваме и
Москва 13. Въ Източ
днесъ. Това ще става до тога ния Сибиръ е отбелЪва, до когато всичики право
отъ
славни църкви не решатъ но зчнъ незапомненъ
години насамъ
ва година да се празднувв на дълги
1 януарий.
студъ— 62 градуса подъ

Дгсятвв унрМ on глда

нулата.
Въ западните области
на Русия сжщо така
владве
необикновено
голъмъ
студъ.
— Тежко е да се управля-

Дядо Симеонъ
говорейки
върху любимия отъ целия на
родъ български царь, между
другото каза:

ватъ нъколко души, а колко
по тежко е да се управлява
цъло общество, ц-влъ народъ
въ подобни дни, които приживяваме.
Ние имаме добъръ и благо-
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По случай сурваки голъмиятъ индустриалецъ и благодетель Асенъ Николовъ е раздалъ подврвци на всички бедни
дечица от квартала Аспарухово

Дейната на единъ гробъ"

— За какво наследство говорите вие. каза
следователя, тя не можеше да го наследи и да
искаше това.
— Ба, лжжете се, г. следователю. покойниятъ
маркизъ остави завещание въ нейна полза.
— Дао! Ще говоримъ други пжть за това.
Мария биде отведена съ колата въ затвора,
изпратена отъ баща си, който си кършеше ржцетв отъ скръбь. Съ него остана и тайния агентъ
когото Берковъ не познаваше. Този се приближи
д о него и му заговори съ тонъ на дълбоко съ
чувствие:
— Имашъ право да се отчайвашъ, господине,
децата създаватъ много неприятности на роди
телите.
— Да, господине, нинрга не можехъ да повтзрвамъ, че тъкмо детето, което обичахъ наймного, ще ми очерни тъй лицето на старини.
— Но увърлнн-пи сте цапълно, че дъщеря
ти застр-Ьлв маркиза?
. Берковъ го погледна подозрително й му
отговори съ плачещъ гласъ:
,... — Тъкмо това е най-ужасното зв "НМЙ£-- Видвхъ я, когато насочи револвера и каза: щ^ умрешъ, мръснико!" Лхъ, Боже, хиляда години
W
да съмъ живъ, този моменгь не ще мога да sev
бравя. Бихъ взелъ върху си нещастната случка
но и единъ отъ слугите я вид*. Колко го молихъ!
да не казва никому за това, но него не го е
грижа за нещастието на чуждитъ- деца.
— Неистина, вие сте за съжаление. Но знае
те ли, че следъ като бжде оеждено дъщеря ви,
вие ще станете наследникъ на имотите на мар
кизо?
— Но какъ си позволявате де ми задавате
такива въпроси, отговори сърдито Берковъ. Нито
ай зная, нито ви познавамъ, нито съмъ длъженъ
да ви дамъ отговоръ.
— Защо се сърдите, господине? Азъ съмъ
рапортьоръ но единъ вестникъ, и око те звпитахъ

IS7". г в П ш ш ш » ••» "
София 24. По случай ро
ждения день на малката кня
гиня, м-ръ председателя Кьосеивановъ казва:
—Присъединявамъ се съ
радость къмъ пожелания
та на цгълия български
народъ по случай рожде
ния день на малката Кня
гиня. Нека Ббогъ да и да
рува здраве и неститъ жи
вотъ.
По случай старата го
дина, пожелавамъ на
България спокойствие

" » «исиими. «.«. В ч я д . • П и т и » «тю. и "У"» ""» г а
2_^
_
и щастливи дни, на б ъ л
гарекия народъ—повече
София 14. Въ в р ъ з к а с ъ предстоящото н
сговорчивость и сплоганизиране
на земледЪлското съсловие гьщ
теность в ъ името на оте
се следното:
,
чествените интереси.
—
Планъть
за
организиране
на
земледелските
стощ
Бившия м-ръ лредседатель
е
вече
окончателно
привършенъ.
Ал. Малиновъ, кръстникъ на
Въ най скоро време се предвижда да се Е|
малката княгиня казва:
катъ предварителни конференции на околийски?
— По случай рождения агрономи, учителите и други Н-БКОИ лица и щ
день на малката княгиня же близки до землед-влекото съсловие.
лая да расте и хубавее, да
Въ тия ноифбренцмя ще се разгледа и обежди щ
бжде здрава и хубава, за да въ подробности. Веднага следъ тия нонференци», ще
се радватъ Августейшите й пристдпн нъмъ антмвното организиране иа землделсхц
стопани.
родители
Въ к о н ф е р е н ц и и ! ^ щ е се опредЬляп
п ъ р в и т е села, в ъ които щ е се прнстлши ни
организираее на замлвдЪлците. На първо в|
Абисннцнтъ създаватъ танково отделение. Упражненията
ме организирането щ е се проведе въ около
Адисъ Лбеба 14. Аби- ално абисинско танково села.
синскитъ войски еж- пле отдгъление.
нили до .сега общо 24
На първите бойни упраж
годни за действие ита нения съ танковете приежтетпредизвикани отъ антясемитигЬ. Малтретирани депутати
лиански танкове.
120 души.
вува лично и самкятъ Негусъ.
Императорътъ реши да
*
Б у к у р е щ ъ 14. В ъ з н и к - за единъ сенаторст
се използватъ въ военнитгь Въ сдоо близко бждаще тан
датъ.
наха
сериозни
с
т
ъ
л
к
н
о
в
е

действия тия танкове и ковете ще бждатъ изпратени
Привържениците на кан;
ния в ъ окржга Сучава,
затова е създадено специ на северния боенъ фронтъ.
дата
на проф. Куза напац
Буковинн,
избирателната
типтигспмтпиш и и и колегия на антисемитската ха, малтретирвха и се опап
да отвлекътъ двама део;ц
на п р о ф . Куза.
на единъ. ж и в о т ъ партия
агитиращи въ полза на ей
Инцадентитгъ
възникна
Самоудавения бившъ чнновникъ. Причините. Прощалното писмо.
националистически кандщ
ха по случай
изборната
Кой е удавника
кампания за едни частични
Арестувани еж около
Тази сутринь къмъ 9 часа върху студенигв камъни. Ли избори, които ще
бядатъ нападатели.
бившия чиновникъ Янгелъ Ио- цето му е изкривено. Върху

Плааътъ if щштщш и ш й п т ши

Сериозни стълкновения въ Букови]

цовъ се навърталъ около въл
нолома. Въ единъ мигъ кога
то край него е нъмало никой
той се хвърля въ водата.
Морето е било тихо и следъ
единъ часъ трупа на нещаст
ника изплуввлъ надъ водата,
край вълнолома.
Трупътъ не удавника е билъ
забелезанъ отъ случайно ми
нувачи. Те надали тревога за
помощь.
Скоро удавника е билъ искаранъ. Опитали се да му помогнатъ, но той е билъ вече
безжизненъ трупъ.
Въ палтото на нещастникътъ
оставено върху камъните на
вълнолома е намерено писмо
Въ него той обяснява, че не
може по-вече да понася единъ
животъ, пъленъ съ материални
и морални страдания.
Отзовахме се на самото
место. Удавника лежи още

произведени
идната
ерпда
него-страхътъ отъ живота е
оставилъ своя страшенъ белегъ.
Той е облвченъ скромно,съ
Положила е букетъ отъ живи цвгьтя на гроба на noml
стари дрехи.
та Княгина Мария Луиза
Янгелъ. Иоцовъ е бившъ
чиноаникъ, около 60 годишенъ,
Пловдивъ 14 Съ пжт- титгъ на д*вата: Mi
живущъ въ Варна.
Днесъ Иоцовъ ще бжде от- ническг я влакъ въ 6 ча на грижа, Закрила Ш
к«?сенъ въ моргата.
са тая сутринь на плов цата и Любовь към\

НШшта ошава поиш на пата

Кино Ракковъ — едно дей
ствително великолепно съче
тание: I. Крайно покъртитепниятъ филмъ щЬрачна нощь"
— една трагедия, която тол
кова често се изживъва въ
живота и все пакъ остена за
булена въ тайна за околнигЬ;
2. Необикновения трикъ-филмъ
„Вълшебната флейта* и 3.
Най новия свътовенъ тонпрегледъ.

Четеш...,
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нвправихъ го безъ никаква задна цель, освенъ
отъ желание, да занеса новини на вестника ни.
Полицейскиятъ чиновникъ поздрави учтиво
Беркова и.«:и излезе. Той отиде право въ кжщата
си, съблече се, и като седна до пиеглищната си
маса. отвори една завита книжка, въ която имаше
малко пепель отъ цигара (пура), едно парче отъ
черенъ платъ и една визитна картичка, по която
се познаваха отпечатани отъ потни пръсти. Всички
тия предмети той б е немЪрилъ въ спалнята на
убития.
— Пепельта е отъ холандска цигара, защото
ако бвше отъ английско, не би била толкова
черна. Той се вгледа дълго, дълго въ пепельта и
си рече: хмъ, не ще открия много нъщо, .но това,
въ което съмъ сигуренъ, то е, че маркизата не е
убила мжжо си. Вървамъ, че мжжъ е извършилъ
убийството, защото куршумътъ е билъ изстрълянъ
отъ далеко и следъ добро прицелване. Може би
тази пепель щ* ми открие много работи. Маркизътъ не пушеше, пушилъ е другъ нъкой, трвбаа
да узная, кой е билъ. Той сви книжкато съ пе
пельта, тури я въ чекмеджета си и започна да
разглежда черния платъ.
—• Ето нъщо по>ценно. Това парче е скжсано
отъ дрехата на човвкъ, който е минвлъ край
бронзовата статуя, пепельта е паднала тамъ, поне
же този човъкъ се е подхлъзналъ, тогава се е
допрълъ и до визитната картичка, която беше до
статуятв. Той постави и тия н%ща въ чекмеджето
на масата си и започна да се бръсне. Перси Гревъ
беше единъ отъ най-способните дедективи. Всички
престжпници се бояха отъ него и много пжти еж
се опитвали да го убиятъ. Стоящъ предъ огледа
лото, съ бръсночо въ ржка, той се запита: но как
ви мотиви е ималъ .онзи" да го убиво? Той подо
зираше Беркова. Защо потреперв, когато го попитахъ, дали е сигуренъ, че дъщеря му е убила
маркиза? Защо се разсърди, когато го зопитохъ,
той ли е наследникъ на убития? Ще ли открия'

дивската гара пристиг
нацен ския салонъ-вагонъ
Въ него бгьше Н. В, Царицата,придружена отъ
секретаря д-ръ
Ханджиевъ и придворната
дама
Петрова-Чомакова.
Въ
в а г о н а
Царицата остана до 9
часа. Въ това време, по
нейно нареждане, съ едно
такси бгъха пренесени въ
града юлгьмо количество
подарщи, които Царица
та бгь донесла за децата
и питомцитгъ на прию

дината.
3
Въ 9 часа Н, В. Цари
съ автомобила си мина
улица „Вазовъ" и 1Ш
Царь Крумъ и отиде въ кг
личвсиага чврнва. Тунъ
положи бунети отъ бълкз
зантеми и карамфили нагй
на покойната Княгиня №|
Луиза и дълго се моли.;
Следъ това ЦарщИ
посети девическия фреш
колежъ, а отъ тамъ d
де въ салона на МайЩ
грижа, кждето остана]
обгьдъ.
\

\vmmm шпшш \rnim м ц г ОЙШРЦУГ
въ столицата. Едно нерадостно семейство. Последното помирение.?
достния съпругъ заспива въ прегръдкит* на съпругата си, pert
•
вече да извърши убийството
I
София 14. Тая сутринь рано с и л к 0 събудила мжжа си и
въ столицата,
въ
квартала убедила да се премъаяг»<
Иванъ Вазовъ, на улица, Край- с п я т ъ в ъ другата стая, «
мй
ще, б се разигра една кървава оставили детето си
-" "
само
i
семейна драма, жертва на коя спи въ стаята.
j
то
известния
желЪзврь
« я астана
,
"
« « г н и я жвлмврьполук
Къмъ 2 часа следъ полуи
маисторъ ЦвЪтко Здравковъ, к о г о т о Цвътко билъ вече \
родомъ отъ постинбродъ.
Костинбродъ
пвлъ въ прегръдкигЬ на л?
Въ дома си на ул.
Край- си, Василка станала, взелМ
ще, Цвгьтко живегьлъ
заед волаера на мжжо си и О}
но съ съпругата си Василка вистрела подъ сърдцето |
30 годишна и 12 годишното приспала за винаги.
j
си дете
Маринка.
Веднага следъ това Ваой
Когато преди десетина годи
пробудила детето си, облеч
ни дошли въ столицата, два.._„^
нЖц1И
мата съпрузи живеели нерв- го и го повела къмъ нвблЮ
достенъ семеенъ животъ. При на чичо му, живущъ
чината за това била Василка, на сжщата улица
Когато детето запитало '
която по характеръ била пълна
що
го водятъ при чичо '
противоположность на добрия
Василка отговорила
и пpимtpeнъ ЦВ-БТКО.
Цветко на много пжти про
— Убихъ баща ти, ще
щавалъ на жена си и я при- заведа при чичо ти. о в3*
емалъ отново въкжщи, следъ отида въ затвора. Да иДО
нейните дълготрайни бътства тамъ да ме навестяваш*1 j
отъ кжщи.
Детето, изненадано |
Напоследъкъ двамата съпру страшната весть, започне^
зи се помирили и заживели плаче. Пробуденъ отъ т
мирно. Цветко билъ доволенъ му, чичо му станалъ от*^
отъ това и вчера в ъ неговия и веднага се отправил*!
кжщата на
на opai
брата си. *Щ
?илкИ Л Л °™ ТВЪряе ' в в с е л о ' В ° - к*Щ"а
•••--мъртвв*»!
В
а За
имвнния
си n L b и „ ° Цветко лежалъ
КОИ Н в п
че ? м ™JL
°Д°зиР<»1 ленъ въ кърви
че тая готви кърваво пиршес- < г Въ
- това време Василку
нн
'
бЪгнала
къмъ Л
Ялексвн.60^
твоВ вна
самия
си
именъ
день
"
°
бЪгнвла
къмъ
лексвн.^
Чвпьтя
п
си легнали « в п м а т а " п р у з и скитала до сутриньта, <
МЪ ВЪ 7 ЧвСа Се п р е Д В Д в
Г30
- " " полунощь
" ^ "° К ЪВаi.JU часа
часа еследъ
полицейски учестъкъ. ^

