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„ОБЩЪ ПОДЕМЪ"
ул. Габрово, 23
Качество ненадминато

швенъ редакторъ; ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

Парйжь 27.
Вестниimn> следять
съ
осогно внимание
посещеiemo на полския
м-ръ
i външнитгь
работи
екъ въ
Бгьлградь,
В. «Пти пвризиенъ" между
|угото пише:
•— Разговорите но Бекъ въ
шградъ нЪма да се огранигъ само съ една платониека ; размина на възгледи.
звта, къмъ която Бекъ се
срчва все повече е оняа, въркоято той неотдавна води
одължителенъ разговоръ съ
пгийския м-ръ председатель
нъ Зееландъ. То за е станощето, че всички държави
го Полша требва да възприетъ едно неутрално поведение
pfcMO комбинациите на ве
кит* сили.
Бекъ намира оправдание
: своята склонности къмъ
утралитетъ въ днешниъ. международни 1 събиия, а най- вече подъ пред
гъ на
френско-британата обтегнатостъ.
Бекъ щ е се постарае
. склони и югославянитЪ управници да възиематъ
едно
сдършо становище. Малко
вероятно, обаче тия
гови възгледи д а мо
гъ да задоволятъ ка
лно БЪлградъ.г който
би могълъ, б е з ъ да
изложи на
опасость, да
възприеме
но очаквателно поае
ние при разширената
|щь на Италия въ Ср-Б!земно n o p e и
предъ
стрийгкия въпросъ.

КАИШВАЛЪ
Балкански
КРАВЕ МАСЛО

пил! и ш я \\ оПщинатг

Телефонъ 29-41
Цени конкурентни

Стачната вълна

въ Парйжь Стачкуватъ надъ 170000.
Два х от ела
с п е ц и а л н о за по-взискателна
посетители. — Преобразоаанията вь морскитгъ бани. — Кои души. Оригиналното въ тая стачи!
улици ще бхдат* китонирани презь тоя сезонъ — нгьщо като виенския Рингъ. — Кои улици ще бждатъ кашонирани прель идна
Парижъ 2 7 . Въ фабриките
та година. — Отпуснати трудоваци за шосето до Узунь Кум*.—Поставено е началото на единъ художественъ мчзей в% Варна.
на
парижнить предградия
София 28. Въ
случаенъ ни, че щ е могатъ да Виена се смета като едно отъ i Дирекцията на труда ни стачната вълна взима все
е отпуснала 200 трудовака,
разговоръ
съ предетави- задоволяватъ взискател най-хубавите развлечения.
съ чиято помощь ще б ж д е по голъми р змъри.
Предприехме интонира довършено шосето за ^зунъ
тель на е. „Утро", пвмо н и т е вкусове на чужСтачкуватъ общо надъ
щникъ-кметътъ
на Вар- денцигв,
чийто
при- нето на улиците Сливни кумъ. Тамъ е построена 170,000 души работници, кон
на Николай Пеневъ заяви. ръстъ всвка година се ца .до жгъла на Войнишка, електрическа централа, коя то иснатъ увеличение на над
целото
Мария Луиза до Военния то ще осветлява
-— Въ изпълнение на на- увеличава.
крайбрежие.
Тамъ
се
намира ниците и работна седмица
клубъ
ул.
Преславска
отъ
Все за сжщата цель — да
чертаната си
благоуст
и най-хубавия
естественъ «тъ. 4 0 часа. Стачкуватъ раройствена политика
з а задоволимъ не сако българн- Военния клуб до общината плажъ, дълъгъ 5 клм. и ботницятъ отъ заводитъ Рено,
издигане и
разхубавяване rfcj но и чужденците, разши площадъ „Независимость* широкъ 100 метра. Той съче Нюборъ, Хиспана-Сюзанъ, Лана Варна, общината е за рихме и удължихме моста предъ предъ Общината. Удължа тава. въ себе си морски файетъ и пр.
почнала
ремонтирането централните бани съ 45- мет ване китона по ул, „6 се пейзажъ при една планин
Найоригиналенъ е на
на едно голгьмо общинско ра дължина и два метра ши птемврий" до Търговската ска красота и съ една ху чина, по който стачку
бава, величествена, китна
здание,
което ще бжде рочина. Строятъ се и следъ гимназия и по тоя начинъ гора, която се простира ватъ работниците. За да
превърнато
въ модеренъ нЬколко дни ще бждатъ гото ще я свържемъ съ китонъ чакъ до Нладжа мънастиръ. се избегна гъ стълкно
хотелъ, съ етажни бани ви кули за скачане въ морето съ Евксиноградското шосе. Това е най хубавия кътъ на вения съ полицията, ра
отъ височина 3, 5 и 10 метра Въобще, стремимъ се да България.
и вани за всгъка стая.
ботниците отиватъ въ
Изобщо, правимъ всачк ,
образуваме единъ пръстенъ
Обявено е спазарява- отъ нивото на водата.
фабриките,
стоятъ тамъ'
за да направимь отъ Варна
Приготовлява се и единъ н^що като Ринга въ Виена.
нето и постройката на
единъ отъ
най-хубавиттъ презъ целия день, оба
За идната седмица ще градове въ
е д н о д о х о д н о здание— оригиналенъ люшъ, нареченъ
България.
че не работятъ.
всия
рючбааъ, отъ който съ сне бждатъ китонирани
хотелъ.
Турихме началото
и на
музей
Тези два хотела
щ е циадви водни "шейни ще се ки радиални съ този пръс единъ художественъ
тенъ
улица.
спущат*въ
водата.
Това
въ
въ
Варна.
б ж д а т ъ така мобилираза председатель на камарата, flap.
тайната дисциплина
Парижъ 27.
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тарната група
на
ради
на западъ преследва цельта ядрото на германската армия да може да
отъ. м а с о в о напуиданв н а О Н
се насочи въ друга посока. Сензационното съобщение на .Морнвнгъ
калната
партия,
въ
пъ~
Лондонъ 27. Дипломатичес се отдава голгьмо политичес
ностъ*. Коренното различие отъ френсната укрепена линия .Мажино"
ленъ съставъ, има
днесъ
киятъ редакторъ на в. „Нюзъ ко значение.
Лондонъ 27. „Морнингъ ва когато ядрото на гер кроникълъ* съобщава отъ Бу
заседание.
„Нюзъ кроникълъ"
счита, важно
постъ\ въ днешния си брой манската армия ще бжде дапеща, че гвмъ по настоя че не се очаква Унгария и
Реши се единодушно отъ
предава едно
сензационно заето другаде. Тази е ос щемъ пребивава една важна Австрия
на,
д а
последватъ името на партиитт
преслед германска военна мисия.
Италия,
въ скучай че тя Народния
съобщение на своя . поли новната мисълъ,
фронтъ да бжде
• Й*
'•- •
•
напусне Обществото на на поставена
кандидатурата
тически редакторъ относ вана при строежа нй за
Около мисията се пазело родитгь.
падната
германска
укре
на
Ерио
за
председатель
но строежа на германскипълна тайна. При все това,
— Пзстрийскиятъ канцлеръ на
камарата.
ттъ крепости въ рейнската пена стена-— да даде въз- можало да се узнае, че тя се
можностъ на ядрото на състои отъ даема генерали! Шушнигъ, — заключава вестПо предложете на Далаобласть,
никътъ, б е заявилъ, че само due, реши се при гласуване на
двама
полковници
и
неколцина
германената
армия
д
а
Споредъ ветсника, тия кре
въ единъ случай Австрия би се камарата, да се действува
по-нисши офицери.
видело принудена да напусне дисциплинирано и всички члено
пости ще бждатъ окончателно бжде насочено въ съвър
Предстоящето
пристигане
завършени, още преди настжп- шено друга посока, безъ да въ Унгария и на ген. Гьорингъ, ОН — ако Австрия бжде оеж- ве на групата да гласуватъ
дена~ отъ ОН заради възстано
опасность
вавето на м. октомврий, т. г. се излага на
за да вземе участие въ единъ вяването на задължителната за правителството.
отбраната
на
страната
Цела армия германски работ
ловъ, сящо така се поставя военна повинность, нарушавай надеждата си, обаче, че съвевъ връзка съ тая мисия и му ки Сенъ Жерменския договоръ, тътъ на ОН никога не ще
ници еж заети въ строежа откъмъ западъ.
Шушнигъ б-fe изказалъ тогава вземе подобно решение.
на
тая
защитна
стена
по
за
при Леонъ Блумъ
падните
граници
на
Германий.
1арижъ 27. Леонъ Блумъ
Новото вь тая укрепена'ли съ Броновичъ на 7 юний, на открито, иа игрище „Юнакъ". Постиг
ie днесъ една делегация отъ
н а т о споразумение. Кога пристига Броновичъ. Кои други борци
ния
се състои въ това, че тя
Сблъскването на автомобилъ съ мотоциклетъ. Кои еж раненигБ. Кра
городници на Сирия, съ
ще участвуватъ
се различава коренно отъ френ
кътъ на Хр. Костадиновъ отрЪзань. ПрнчинитЪ за катастрофата.
то разговаря по всички в ъ- ската отбранителна
София 28. В ера бЬ пости ежтетвуващите на борба
линия
Сно
и къмъ 9 часа въ гра но, като намиращитп
се
си, засъгащи територията, пМажино'.
Германската ли гнато споразумение съ упра та българи.
да
ни
се
пръсна слухъ, че е на мотоциклета
Христо и
ху която Ф р а н ц и я има ния се състои отъ малки бе вителния съеетъ на Д в о
отхвръкнали
до
тонови укрепления,
дълбоковъ .Юнакъ", което отстлшва
Броновичъ
ще
при- станала една катастрофа дз Тодоръ
датъ.
ресторантъ „Акациите", нами- плета на Акациитгь.
земята, свързани помежду си игрището си за устройване стигн
въ
София въ
Остри писъци
оглушили
между
Данъ Ко г р е д а 3 юни, за д а и- ращъ се по Евксиноградското
съ гъста мрежа окопи и под борбн
шосе. Отзовахме се на самото ношьта: Хр. Киряковъ е билъ
земни галерии. Всички
укреп ловъ и полския шампионь
щото исналъ да го изхвърли ления ех силно въоржжени съ на свободна борба Франкъ ма време д а се тренира Mt.CTO, за да проверимъ до тежко раненъ въ десния крвкъ,
сгов-врностьта на пръснатия като костьта подъ колвното и
посрЪдъ нощь на улицата
н в к о л к о дни.
полски орждия,
огнехвъргачки Броновичъ.
слухъ.
надъ коленото е била счу
1лоздивъ 27. Нощесъ минохвъргачки, тежки карте
Както, е известно Броно
И
действително
непосред
ОакмтЪ
барби
ще
стакатъ
пена. По-слабо е
б и л ъ
Перущица се рвзи- чници, бомбохвъргачи и пр.
вичъ тая зима с е бори с ъ въ неделя 7 юний, на открито. ствено до вилата на Стоянъ контуаенъ левия му крзкъ, а
Споредъ мнението н а Данъ Коловъ в ъ Парижъ.
|ла една кървава драЧерневъ се търкаля почти ра- така сжщо л-ввата страна на
генераленъ Тогава т о й се показа не Ще залочнатъ въ 4 - 3 0 часа зрушенъ мотоциклетъ, а непо лицето. Тодоръ е билъ по ле
и е ж д у х а з а и н ъ и на- германския
щабъ, тая система е мно с а м о достоенъ, но и следъ абъдъ и ще обхванатъ, средствено до него е автомо- ко раненъ. откъсната била пе
втелъ.
освенъ Данъ Колозъ — Бро била № 367.
тата на единиятъ му кракъ.
1ванъ Цачевъ, 43 год. го по-добра отъ френската опасенъ противникъ н а
новнчъ,
още
четири
двойни,
Катастрофата
е
станала
при
Мотоциклета билъ съвършенненъ, съ петь деца, шния „Мажино", тъй ка Д а н ъ Коловъ и създаде
съ участието на най-голъмйя следните обстоятелства: Вчера но разрушенъ, а автомобила
то
ще
може
да
бжде
ох
вЪе въ к ж щ а т а
на
доста страхъ между при- твхнкхъ на свободната борба още Христо Конствдиновъ сто- претърпялъ с л е д н и т е
ранявана чрезъ ограниченъ
панинъ на Колоездачно ателие
шчко Гочевъ.
и нвраздъленъ другарь на бай на ул. „б Септемврий" и То- повреди: и з к р и в е н ъ е
брой
войски,
дори
и
тогабуфера отъ деснато страна,
ющесъ Гочевъ се за
Дончо — Хари Стоввъ, а еж доръ Кирякоаъ, имащъ сжщо силно повреденъ десния калтаят» у дома си пкателие на ул. никъ, а стъклото на десния
щя и Дкм. Стойчевъ, Евста- колоездачно
нови еврейски изсе«ниця
I, с ъ б у д н л ъ наематетръгватъ съ фаръ разрушено. Както шо
отъ Германия
ти Георгиевъ и други измежду „Владислааъ"
си и му заповЪдалъ въ гърдитгь поради
нещастна
единъ мотоциклетъ за мона- фьора на автомобила така и
нашите
най-добри
борци.
Варшава 26. Комисаръгь на
любовь
стира Св. Константинъ.
;нага да напусне к ж намиращия се въ него пжтникъ
ОН за бЪжанцигв отъ Герма
София
28.
На
бул.
ФердиКъсно къмъ 9 чаен мото не били засегнати.
га му.
нендъ 17 живее 22 годишниятъ ния Съръ Малколмъ Нейлъ отъ
циклета шьофиранъ отъ Хр.
Шофиращия автомобила вед
юйзлЪзло остро ска- С. Блвгоевъ Стоичковъ
няколко няколко дни насамъ
Костадиновъ се пониса по нага качилъ тежко ранения
се
намира
въ
Варшава
и
води
не м е ж д у
двамата.
Снощи въ 9 30 часа мледеЕвксиноградското
шосе за Хр. Костадиновъ и го отнесилно
раздразнено жътъ направилъ опигь да се преговори за приемане въ Пол
къмъ града.
е ародължнлъ ДЕЛИ 6 часа.
сълъ въ болницата. Тази суттояние, Цачевъ изва- лиши отъ животъ, като .забилъ шп на известенъ брой еврей
Собственика на мотоциклета ринь ни се съобщи че десния
ски изселници отъ Германия.
София 28. Мин. съветъ има Тодоръ Киряковъ е седялъ на
1ъ револверъ, застре единъ ножъ въ лявото страна
кракъ на Костадиновъ е билъ
Въ преговорите взе участие снощи заседание въ продълже второто седалище.
и
а
гьрдит-Б
си.
отрезанъ отъ коленото. Поло
п» хазаина си и с л е д ъ
• и представительтъ на англий- ние на 6 часа — отъ 4 до 10
Когато мотоциклета стигналъ жението му е тежко. Опас
Въ
безнадеждно
поло
а се предалъ на почаса вечерьта Отсжтствува са
жение, отнесенъ билъ въ ското правителство лорд Морли. мо м-рътъ на войната ген. до завоя при „Акациитъ", сре ность за живота му н-вма.
имята.
Полското правителство да
щу гвхъ се задалъ автомобила
Шофьора е задържанъ.
Александровската^
болни де да се разбере, че нгьма ни Луковъ.
№ 367, шофиранъ отъ Хр. КаВоди се следствие, за у
ца. Стоичковъ се" любелъ каква възможность да приеме
Следъ свършване на съвете., лояновъ собственикъ на колата. становяване причинитт за
0BQ за варненци и гости
съ една девойка, но негови- нови еврейски изселници отъ запитани министрите по отде
Фаровете на автомобила за- тази
катастрофа.
*арна на 24 т. м. Св. Китгъ близки не му позволя Германия,
лно и м ръ председателя зея- ляли съ силна светлина" цяло
На.
мпетопроизшедствпеь и Методи, се
откри
При това положение,
Съръ виха, че еж били изслушани то шосе. Шофиращия мото то замина специална коми
вали sda се ожени за нея
шца-ресторангь . МОРСКО
случката.
и затова той решилъ да Малколмъ Нейлъ и лордъ Мо доклади само по текущи въп циклета изглежда уплашенъ сия да изследва
рли решиха
да
предложатъ роси. обаче законопроекти не отъ внезапното появяване на
;", ул, Булевардъ „СливннХр.
Костадиновъ
е 40 го
умре.
на ОН и на английското пра еж били разглеждани.
автомобила, вземалъ лЪвп по диш енъ отъ Варна.
27, съ подбрани напитки
вителство еврейскитгь
изсел
шешаашяашатшшвт
Никой отъ министрите, оба сока» а автомобила двена.
^заменяни закуски на сканици отъ Германия
да бж че. не можа да си припомни
Пра това положение въ
(Посетете го, за да се уве
датъ отправени къмъ англий съ кои текущи въпроси се е мпгъ автомобила и мотоските колонии въ Африка.
1-5
циклета се сблъскали
сил
занимавалъ съветътъ.

: Натурата ва Евно

Германската укрепена стена

Тайна германска военна мисия

•рвенцитЬ на Сирия

Данъ Коловъ ще се бори въ София

Забилъ си ножъ

ШШ I Ш И П ВВ81!

Снощната катастрофа въ Варна

откаш из oiiK

Шп в. Лян ton"

Jft 566;

.Варненски новини*
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Еш посещение при н м и ш светица

Какво казва баба Кера за задгробния животъ. Общуването В съ ду
ховете на уирЪятЪ. МЙКВГЬ й сдедъ среща съ духове на престхпница • убийци. Изумлението ьсрЪдъ многобройнвтЬ
посетители на Богоизбраната.
(2)
Наистина, толкова кратъкъ
Спомнихъ си за разговорите,
които съмъ имала съ просве е нашиятъ земенъ животъ —
тени верующи, подръжници прашинка въ веригите нв ве
на окултизме; както и за без ковете. И толковв iорчиви еж
бройните необясними случаи били асЬкога човешките стра
изт» живота, изнесени въ «Тайн дания, за да бжде необходимо
ството* отъ големия француз утехата, че поне следъ смърть
ин ученъ|Камилъ Флвмарионъ» та ще има отдихъ и покой. То
познатъ и у насъ, въ които се ва, което е заблуда въ очите
сочатъ данни за сжществу нв атеиста, е основание за у
ването на задгробенъ жи- беждение аъ д у ш а т а на
вотъ. Има ли Богъ? И сж- верующия.
Л на верующия не е чужда
ществува ли животъ следъ
смъртьта? Тия въпроси еж за идеята зв задгробенъ животъ.
нимавали човечеството въ вси Коленичили въ сълзи и молит
чки времена, Култътъ къмъ бо ва предъ гробовете но свидни
жество или божество, свързанъ близки, нима не искаме да
съ верата въ задгробния жи чуемъ гтзхнв дума, да разбевотъ и грижи за мъртвиците, ремъ, че те безплътни, еж при
намираме още въ първите насъ. Колцина еж безвернистадии на човешкото общежи цие, които предъ смъртьта си
тие на земята. Старите фини не призоввватъ Бога? На всека
кийци, есировввилонци и еги стжпка не виждаме ли скръбьта
птяни еж оставяли при своите на майка по ненагледна рожба,
мъртви жито, храна, еждове, синовна скръбь по-скжпъ ро
пари, па дори и скжпоцен- дитель, скръбьта но любящи
ности, за да не бждетъ лише сърдцв, разделени ч р е з ъ
ни отъ нищо следъ смъртьта. смъртьта съ най милото си
Днешните погребения и пани въ света. Утехата е: че въ
хиди не еж ли продължение, жирота следъ смъртьта всички
презъ вековете, на онова, ко ще се срещнатъ тамъ, кждето
ето още въ древностьта е пра не ма сълзи и неволи.
Тоя който е посетилъ гро
вено за мъртвите? Ако некога
е сжществувалъ „култъ н а бищата—градини въ Мила
— Вишехрадъ*
прадедите*, днесъ всички ре но, П р а г а
лигии приематъ сжществуввне- Парижъ — Перъ Лошезъ.Монто на задгробенъ животъ, за мартръ и въ други големи
кпкъвтони
г о в о р и градове, не може до забрави
и нашата православна църква онова което е видтзлъ и което
„Има животъ вЪченъ". Верую му говорятъ изящните мрамор
щите приематъ тая догма — ни паметници за живота следъ
едни съ убеждение, други съ смъртьто. Въ техъ еж изваяни
хиляди сцени изъ живота и съни
безразличие.
Само атеистите, за които ще, въ които е бико дадено
не сжществува Богъ, отри- предсказание за смърть отъ
чатъ сжщесгвувението и на близки покойници. Т и я па
задгробенъ животъ. И те еж, метници еж не семо въплощекоито проповедватъ, че всич ние нв идея въ художествени
ко свършва тукъ на земята, творби отъ майстора склупторъ
че име ,свмо материя, която но и още едно указание за
С« ^създавв и руши, Непс- гръзкате съ небитието и еж
кжтната "остава, все
пак*, ществуванйето му
обаче,
верата въ единния
Ние всички бихме искали
БЬп» олицетворение на добро да бждемъ изправени предъ
и 'светлина, която създ«ватъ ясни,
положителни доказа
религиите, изрозъ на догмите телства зо това. Ноукота е
и етиката, на болшинството. безсилна за сега да ни ги
Всички тия религии не отри* двде. Но религията, на която
чатъ задгробния животъ, съ не еж нуждни експериментал
въпроса за чието съществува ни изследвания, ни казва: има
ние еж се занимавали мнози животъ веченъ. И тия които
на световно известни учени. могатъ да се задоволятъ съ
И тъкмо звщото то не се указанията за сжществуввние
подава
но експериментално на задгробенъ животъ, не ще
изследване, не е могло да се търсятъ и чеквтъ научни обя'
стигне по наученъ пжть до снения. Последните еж необхо
категорични, положителни ре дими зв атеистите и скептици
зултати. Остава ни пжтьтъ на те зо които самата смърть ще
хипотезите, подкрепени съ ония разреши въпроса.
странни н необикновени явле
ния и факти, нв които се на
тъкваме като на указания зв
задгробенъ животъ. Мнозина
отъ варено млеко
отъ насъ еж били изправени
сами предъ такива.
балкански
Верующата Кера Антонова,
надарена съ интуицията на
ясновидко, идва да ни постави
отъ обикновено
въ недоумение съ изобилни
млеко
указания за съществуванието
на небитието. Всички, който
KIg'CJil©
еж били при нея. излизвтъ
100 нв сто
зптрогноти, смутени и изнена
краве
дани
отъ онова, което еж
за чай
чули отъ нея. Нима е възмож
100 на сто
но да се назоввтъ всекиму име
ната на неколко негови близки
покойници и то безпогрешно;
за чви
да се говори за обстоятелства
и факти отъ жизнено значение
зв всекиго, тъй много компли
цирани и разнообразни; да се
слушатъ отъ устата на необра
зованата селянк езикътъ и от
ул. Габрово 23
кровенията на много просве
Телефонъ 29-41
тени? Тоя, койю е билъ при
нея, знае това чудо. И това ум&жшюш*шш**шн1!яквжаяа
чудо е едно отъ уквзанияте,
За.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
за които споменахме, и върху НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
които нашата религия, както
и останалите, изграждетъ об приематъ въ адмянистрацнятй
ещанието за животъ веченъ. яа «Варненски новини". 1-10
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Сирене
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Hpswi ш е р орешавшлшо
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Копш ваша оа шит! ооийдаш m i u u

Щ 76 годишниягь старецъ
Милаьъ Марковичъ, отъ с. Ви
томирци Югославия се сгодил ь
тия дни съ 20 годишното дг
войка Вида Криаоквпичъ. На
годежа се струпали стотици лю
бопитни отъ целия окржгъ да
видятъ тая необикновена бж1
даща брачна двойка.
Ш Московските лекари Богомолецъ и Викторовъ еж из
намерили серумъ зо подмла
дяване безъ никаква операция
о всичко се свършва съ не
колко инжекции. Тоя серумъ
унищожава болните клетки вь
организма и предизвиква вжтрешните жлези къмъ усилена
дейност ь.
Щ При прокопеагнето н а
единъ артезиански кладенецъ
въ пустинята Сахара, нзцалечъ
отъ укреплението Лазеръ е
била открита едно подземна
река, въ която имало живи
рибки и раци, Верво се, че
тая подземна река е въ връз
ка с друга иЬкоя поголема под
земна река.
— Световниятъ рекордъ на
даване млеко го има по настоящемъ една крава въ аме
риканския градъ Сетълъ, щата
Вашингтонъ, Съединените ща
ти, съ една млечность отъ
16.778 литри годишно, което
прави нвдъ 45 литри дневно.
Ц Германия закупила преди
неколко дни 12,000 коня отъ
Унгария. Конете ще требва да
бждатъ доставени най-късно до
м септемврий т. г.
Ц Най-слънчевата страна въ
Европа е Испания. Твмъ слън
цето грее безъ никаква облачность средно надъ 3,000 часа
годишно, докато мъглива Ян
глия се рвдва на не повече
отъ 1,400 слънчеви часа годи
шно.

тип теш
въ Варна

Отъ вторникъ 2 юний, сто
личния Коопервтивенъ теотъръ
въ пъленъ артистиченъ съставъ, оркестъръ, хоръ и балетъ (50 души), звпочва госту
ванията си въ греда ни Ьъ са
лона на общинския теотъръ.
Въ състава на театърв влиз*тъ
познатите на варненската гду
блика артиста: Btpa Сълплиеве, Н. Дочевв, В. Русковя, В.
Симеонова, Н. Славова, гЛскнъ
Русковъ, К. Армяновъ, Иа.Станевъ. П. Никозъ, Ст. Георгиевъ, Н- Поповъ, Б. Банчевски.
Иа. Ионовъ В. Ввсилевъ и др,
Режисьоръ Юрий Яковпевъ.диригентъ Ил. Стояновъ, концертмейсторъ—големвта нашо
виолинъ • виртуозна Неделкв
Симеонова Стоянова, пом. ре
жисьоръ — Ял. Ливски, соло
танцьоръ—Мих. Верцелиусъ;
Ще бждатъ преде гввени найхубавите оперети отъ тази го
дишния репертуаръ: романтич
ната композиция на именития
будапещенечи майсторъ Фениешъ Саболчъ „Певрошъ", ори
гиналната ориенталска опере
та „Любовь въ харема*, най
големвта постеновка
презъ
този сезонъ — всеизвесната
сперета но Падъ Ябрахамъ
(ввторъ но .Балъ въ Савоя",
.Цветето на Хввей", .Викто
рия и нейния Хусаръ* и др.)
.Звездите на Холивудъ" (,Прикезкв въ Грандъ хотелъ»), дуковитата унгарска оперетна
композиция .Жената уфейкво"
ней популярната оперета въ
Европо — «Царицата на Чар
даша" въ ново модерна поста
новка и дрКоопервтивниятъ т е в т ъ р ъ
е биввлъ винаги поерещанъ
въ Варно много добре и ние
не се съмняваме и въ сегаш
ния му усп-Ьхъ.

Мпив ЛМГ fell

Побързайте и ш ш\жщт
отъ i-тйя дЪлъ на Дщан

Изпълни най-почтено всички свои* п о е т и анга
жименти з а билети отъ Ьвия и Н-рия д Ъ л ъ о т ъ
Д % р н ш ш » а т а MiT©gsgfsa и започна п р о д а ж б а 
та на билети о т ъ Ш-тия д ^ л ъ .

вь Нови Пазаръ
Нови Пазаръ 28. Отъ дЪпц
време гражданите се оплвц
На 31 май т г.. неделя, въ. 7. На игрището но мжжката ватъ, че отъ дворовете щ
градътъ ни ще се открие XII гимназия следъ обедъ ще се изчезватъ разни вещи, пр«ди(|
демонстрации
иа но котли и отъ дюкяните им
редовенъ конгресъ на съюза устроятъ
на запоените подофицери въ «портни игри» изпълнени отъ въ пазаренъ день се огкрв*
България. На сжщия день ще юношите при I, И и образцова вотъ разни стоки. В ъ п р в к 1
огпразднуаагъ патронния си прогимнвзии и сп, кл. Воловъ, старанието на полицията J
пряздникъ— II Шуменско про а следъ това футболенъ мочъ залови крадецо, той е уСп|
гимназия ' i. Воловъ и сп. кл. между тимовете на сп. клубъ волъ умело да се окривв. IW
„П«н. Воловъ". Отъ страна на Янгелъ Кънчеаъ отъ гр. Русе и ди повече огъ два месеца <J
местното запасно подофицер П«н. Воловь.
двора на единъ гражданщ
Заседанията на конгреса ще се откродвотъ два котела :|
ско дружество се правягъ го
леми .приготовления за тър продължатъ на 1 и 2 юний т. г. тогава крадеца остана неоткр|
Големата честь, която е на Обаче отъ тогава насамъ зоМ
жественото i осрещане на гос
тите и осигоряването но квар- правена но града ни отъ съ- кото око но стражаря Стефай
юзо на запасните подофице Статевъ е преследвало е м
тири, прехраната имъ и др,
Общогрожденския комитегь ри въ България съ определяне съмнителна личность и вь J
по отпразднузане деня на Во конгреса до бжде въ Шуменъ следствие крадеца е заловещ;
лоп въ съвместно заседание заслужава адмириране о т ъ Той се казва Мехмедъ Редщ.
съ комитета по организиране страна на гражданстиото, кое бовъ, циганинъ, 20 годишен
конгреса, в ч е р а изработиха то, верваме, ще окаже до- Мехмедъ подушае, че въ дИр^
окончателната
програма за бъръ приемъ на гостите кон- те м у с е намира уцщ
тържеството, които ще егвнатъ гресисти.
полицай, помжчилъ се и 'щ
по случай конгреса и празд
Конимъ шуменското РЧ.Ж- пжть да се изплъзне, като.щ
нико нв Воловъ. Подготвител данстоо да се стече масово въ нося една вечерь кжено котлц
ната рвбото ще бжде пр>-вър- ежбото но 30 т. м." 10 часа пр. те отъ кжщоте си и ги criyd
шено въ петъкъ, зо до може обедъ, зо до посрещне офици въ близкия кладенецъ, И Ц
отъ ежбото да се пристжпи алните гости, а сжщо така и сжщия моменгъ б е заловенъТй
къмъ изпълнение на програ на тържествата, които ще се споменатия полицаи, спусне^
мата, както следве:
устроятъ по случай конгреса. въ кладенеца да ги извади^
Отъ комат *,та техъ б е откаранъ въ учаспш
1. На 30 т. м.-ежбото въ 10
часа пр. обедъ ще бждвтъ по
Хаала на умелия пой
Попово
срещнати на гарата най-тър1
цей за изпълнената си щ\щ
жествено управ. съветъ на съю
Вчера, 26 т. м., 10 часа пре-, ность.
за на зап- подофицери и де д и л б е д ъ , жительтъ отъ село
легатите на дружествата отъ Светленъ поповско
околия,
Северно България. На гарата Ятонасъ Стсмовъ, 45 годишенъ
ще бждатъ приветствуавни отъ който отъ много години стро- КЖЩА, въ най-курортната <ц|
председателя на местното зап. далъ отъ душевна
болесть на града, цлощадъ Екзархь Hocif
подофицерско
дружество, а е з а к л а л ъ
съ брадва ул. вогориди, 4. Споразуие!
Грандъ инелъ Сплендиди
предъ общинския домъ
отъ жено си, следъ
к о е т о
Д. Алиалехъ.
||
Кмета.
взелъ вжжето и непровилъ
2. Но 31 май-неделя, следъ опитъ да се обеси. Въ момен
индустриалнащ
отпускъ на църква, ще се от та, пристигнали съседите на
да при износни j
служи молебенъ и панихида помощь и го спасили. Жена му ловия въ индустриалния кл
на площвдъ .Царь Борисъ" По остави дае сирачета. Убиеца е рталъ поради мзселване. Cupi
каненъ е и Негово Високо Пре заловенъ и предвденъ на влас вкв ерх, Доковъ ул. 27 щ
освещенство митрополитъ Си- тите.
№ 11 тел. 27-74
меонъ,
3. Следъ молебена директоре
на областьта Казанлиевъ ще
приветствува 'конгресистигЬ и
гостите,
4. Ще се устрои манифеста
ция до паметника на Пан. Во
ОБУЩДРЬ
ловъ, плочите на 7 пех. и 3
инжен. дружини, кждето ще
ул: б Септемврий № б
се положатъ венци отъ разни
съобщава, че по случай ЕВТИНЯ
те организации и др. Шествие
ВЯРНЯ
— пусна въ продажба при
то ще продължи по ул. Пан.
Воловъ, Цврь Освободитель
при чувствително намалшкк цемм:
Казанджийска и ще зоаърши
предъ площадъ Цярь Борисъ.
Тукъ манифестиращите щ е
8 1710 -Г
бждвтъ поздравени отъ на
челнико но гарнизона.
Г Л А В Н А А Г Е Н Ц И Я на
6. Следъ обедъ въ 2 часев
въ салона на театъръ Одеонъ
ще бжде откритъ конгреса и
въ гр. Варна, представлявана отъ г Янко Араба
ще се приематъ приветствията
джиевъ, съобщава, че досегашните му помощници
на официалните лица, органи
зациите и др.
я традацйонния ораздамп на Пан. Воловъ. Програмата по тоиа
тържество.

т се щ

ршва се

Здравн, и трайни шиш, т з н дамски

J Знаете ли? |
115) На колко възлиза го
дпшнаятъ праръстъ на Юго
славия"}
116) Колко грамотни., и
неграмотна жители има въ
Югославия?
»
117) Еднаква ли е темпе
ратурата въ млгькопитаю
щит/ь животни и въ пти
цитгь?

СЖ ОТСТРАНЕНИ и сжщите нематъ право да
пряаятъ застраховки огъ името на зветр. д ав *
„Юнионъ* — нито да събиратъ коквито и де еж
суми и подъ каквато и да е форма за сметка не^
сжщите двв.

1904 3
ШШ1

мидиишуиавчймиивмааи

IWMW

Отговори на но-рано зададе
на i t въпроси:
112) Въ единъ мегъръ фил
:-:овБ лента има не по-малко
отъ 52 отделни снимки.
113) За една секунда презъ
филмовия прожекционенъ опарвтъ минаввтъ 24 снимки.
114) Между животните отъ
единъ и сжщъ аидъ, но отъ
рвзличенъ полъ телесното тем
пература не е еднаква. Въ
женските животни тя е ви
наги малко по висока, откол
кото въ мжжките. Сжщо тока
въ по-млвдите животни темпе
ратурата е по висока отколко
то въ по-възрастните.

Отъ главната агенция на аастр. два
„Ю Н И 0 Н Ъ" въ гр. Варн

змииша Баааа - tana Шмщ
ПОКАНА

Поквнватъ се акционерите но

''*

редовно общо годишно събрание
на 15 юний 1936 година въ гр Нови Пазаръ въ Занаятчии
клубъ съ дневенъ редъ:
1) Докладъ нв управителния съветъ 2) Удобрениб
лонев. 3) Освобождаване отъ отговорность управите»
съветъ. 4) Вземане решение з& обявяване бвнкате въ»
дация. 5) Изборъ на новъ упраоителенъ и контролен*"*

О г ъ Б»и«
се продава КЖША "
курортната часть н> f
площадъ Екзарх*
ул. богорйд» 4.
ката ка Дрь М«*
Споразумение дн,-)екци»,та ка Гряадъ. Хотехъ Сиаснл*ДЬ

тип

отъ Държавната м
кшвв отъ агенция Лтрш" m aatHib шит'

U n день п стотици граждани п връщатъ to бштв, Ш като ш щит «
ш [и ангажирали. За да ае штт н ви! безъ § ш н отъ П-ш й л Н а р ^ д ^ а т ® л й т а р и я — ШШЩЙП Ш Ш ЩШ 0НЛ8ТН ПРЯ
А Г Е Н Ц И Я „ С Т Р Е Л И " , за д щ се |сл|Ж1 т щът, сигурно и
по най-почтенъ начинъ.

-r/s 5662

.Варненски новини'

И н ш н П затрудня на Германия

Хроника

Кварталътъ „Акациитеа

Стр.

1

подофицера
Германия на крьстопжть. Или ограничение на разхоaval
Буягаз*
биль
квартал
на
незаконна
съжителство.
Какво
раз
На 1 юнай ще се освети
Дтшятъ ни само неколко дни
жтгь а забавяне на въоръженията
~ ала обезценя- новопостроената
правят* жител» отъ тоа кварталъ.
църква въ гр.
отъ деня, когато ще ни бж
еане на марката. Опасчостъта отъ една нова вълна на Царево. Пжтуввнето на гостите
Бургазъ 27 Квартальтъ .Ака меиства, които давали лошъ датъ гости самоотвержените
безработица. Вжтр.шниятъ дългъ на Германия Поло ще става съ намаление по
синове на Родината — запас
циите",
застроенъ между гра примЪръ на другите.
жението на работничеството въ Германия. Изгодата БДЖ.
да и кввртала .Кумлука", на
— Отъ 100 семейства, ни ните подофицери. Работили
за правителството отъ нискитл надници.
Нашето въздухоплшване песъцигв до лоания паркъ, въ увери единъ гражданинъ, въ мирно и тихо години подъ
(Специална дописка на .Варненска новини")
има късо, но славно минало. последните години се развива тоя кварталъ живеели надъ 10 редъ, водили на брань родни
Л о н д о н ъ , май, 1936 г о д и н а Българите за пръвъ пжть въ добре.
семейства въ незаконно съжи те български войни, поддър
Въпреки и много да не е телство, което, до колкото жали д у х а ни, свещения
В, „Манчестеръ гардианъ" задава твърде големи грижи историята използваха само
помества на уводно м е c TJO на националъ-социалистическе- лета въ война — надъ Одринъ, направено за тоя кварталъ, все знамъ, се преследва отъ зако духъ на българските храбре
ци, възпитатели въ твърда во
единъ интересенъ и важенъ та партия. Споредъ официал Чзталджа, Булаиръ, и Цари- пакъ хората, живущи въ него, ните и то много строго.
ля
и к а л и л и сърдцата на
градъ.
Въ
великата
война
на
еж подредили добре кокетните
прегледъ не финансовото и ните статистики, надъ 55 на
Ако за големия градъ жи- младите войни въ саможертва
стопанско положение на Гер сто отъ германските работни шата авиация записа светли си скромни кжщурки, а предъ вотътъ на мнозина минава не- предъ
Олтаря на Отечеството
мания. Въ статията, м е ж д у ци печелятъ по малко отъ 24страници. Всички тези бляска повечето отъ гвхъ нелипсватъ забелезано и не прави никак и останалите живи въ борби
ви
моменти
еж
представени
на
и
отлично
уредени
градинки.
другото, се казан:
марки седмично. Не по-добро
во впечатление, въ .Акациите*
за свободата на българина
Нарсдъ съ всички хубави всички се познвватъ и най те
—Германия стигна до кръс- е положението и на нисшитЪ въздухоплавателната изложба
робъ, те днесъ съ миренъ
на
българския
еерсклубъ
отъ
Htuja въ тоя кварталъ, живу малката хубава и л и лоша трудъ поддържатъ свещения
гопжть. Яко сегашните paixo чиновници и служащи. На
;и не бждвгъ намалени и ако ажтрешния .пазаръ номинална 7 до 28 юний т. г. Отъ 5 до ще твмъ ни увЪрихо, обаче, че проява се критикува о т ъ огънь на родната светлина —
it се направи единъ сжщест- та златна марка, при покупка 15 юний пжтуване по БДЖ съ въ сжщия еж намерили у- всички.
идеала на България. Голема
б^-жише много нечаконнм се1внъ опить за връщане ',къмъ на хранителни припаси и об 70 на сто намаление.
е честьта, че конгреса на тия
Безъ задължение на по
Политиката на пестеливость.въ лекло, има покупна стойность
заслужили на Родината герои
Лптната
изпитна
сесия
при
'акъвъ случай обезценяването равна на единъ книжанъ ан купка проверете качеството и дюри, въ срокъ отъ 15 дни да Висшето тъоговско училище и труженици ще бжде въ на
ia германската марка ще ста глийски шилингъ (б. н. около 21 избора на домашно тъканите започнатъ поставянето на тро започва отъ 15 юний, а зая шия градъ Шуменъ. Те знаягь,
които маг. РОДНА ИНДУ тоарните плочки, иначе това вления за изпити се приематъ че ние сме дали борци и твор
\Ь неминуемо.
леаа).
ци за родната свобода, и уче
Това. разбира се, значително СТРИЯ Ви предлага и сами ще ще се извърши за тЬхна смет до 6 с. м
Тая задача съвсемъ не е
ни и просветители на народа,
ака лесна, както изглежда на улеснява задачата на правите се убедите, че е единствения ка отъ общината, като се за
Настоятелството
на
К.
П.
Уръвъ погледъ. Яко се нама- лството,, тъй като създава въз- въ Варна магазинъ съ под- дължатъ съ разноските и лих и Б д-во „Св. Духъ* поканва но ние на тези скжпи гости
»тъ държавните р а з х о д и , можность за сравнително мно бранъ изборъ и високо каче вите на сумигв. Нв неипълни- всички свои членове и греж- требва да отдадемъзаслужено'
ство домашно тъкани.
ЛИТБ ще се съставятъ актове
'ова ще бжде единъ тежъкъ го евтина работна ржка.
данството, да ваемстъ живо внимание, като ги срещнемъ
По изрядность въ облек за глобяване, съгласно чл. 42 участие по отпразднуването съ радостни сърдца и ги обси>дгръ върху промишленостьта.
Общо взето, финансовите
Тървата последица отъ него трудности на Гемания еж доб лото никой не може да над дтъ наредба законъ за граж патронния праздникъ на дру пемъ съ цветя.
це бжде нова сипна вълна'на ре известни въ Англия и зато мине абонатите на Матей Нед- данските общини - до 1000 ЛР. жеството, което то ще отпразДежурни аптеки: Грозевъ днува на 1 юний н. г. — на Конгресътъ на запасните по
безработица.
ва именно се следи съ извън ковъ.
дофицери е делова работа за
— подъ Военния клубъ, ДенI' РжководителитЪ на проми редно гол-Ьмъ интересъ кой
„Търговскитгь служащи" сечевъ — ул Нишъ, Тодоровъ деньтъ .Св. Духъ". Въ 11 часа поддържане и помощьвъ пос
иленостьтв, собствениците на пжть ще избервтъ ржководи- поканватъ на традиционния
преди обедъ на сжщия день тижението на родните идеали,
[араходните дружества и из- телит-fe на днешни Германия, за праздникъ, който ще се от- — ул. .6 септе*врий" и Ме- при аязмата „Св. Духъ" въ които еж заветъ на всеки бълганахемовъ — ул. Преславъ.
юсителите еж привърженици изходъ отъ това положение.
местностьта Кокарджата ще ринъ.
празднува въ мЪстностьте.Пейia обезценяването. СтопанскиД-ръ Танеръ нерджикъ" на 31-Й май въ не СИГУРНИ СЖ ТИЯ, които има водосветъ, а следь обедъ
Въ западните народи оргач
•Б дейци, а съ твхъ наедно и
деля. Гости добре дошли. Сбо- предварително еж записали би* хора и пр., кждето 'це има и низациите на подофицерите
начителна часть отъ по влияренъ пунктъ Градската гради лети оп^Държавната лотария уреденъ бюфетъ.
еж на голема почить. Посре
елните водачи на националъна. Тръгване точно 7 часа сут- при агенция .Стрела", МусаНаредено беше отъ Вар щането на нашите представи
На 31 май н. г„ неделя — риньта.
оциалистическата партия, еж
ненското данъчно управление тели на запасните офицери и
лата. Затова побързайте да си всички
жщо така противъ дефлацията Петдесятница, 10 часа преди
лица, които презъ II та подофицери въ Лондонъ и вни
Варненскилтъ
общински
наь която вижцатъ опасни опи- обедъ, въ салона на библио роденъ театъръ ще пред ангажирате за IV-тия дЪлъ отъ половина на 1935 год. ще про- манието, което имъ е отдадено
тека „Яприловъ - Палаузовъ",
л и лутания.
въ петъкъ 29 т. м. 8 и билетите на Държавната ло извеждвтъ: нишесте и скорбяла, въ техното лице,;е внимание и
Би било сжщинско чудо, а- ще се представи за втори пжть стави
половина ч. вечерьта .Свеще тария и то само отъ агенция захарни изделия, сурогати на за България. Те еж, които грао новиятъ стопански дикта- хубавата детска приказна пие
Плвмъкъ" —
драма въ три .СТРЕЛА". Тамъ само сте си кафето, хапва, локумъ, лимо дятъ международното разби
зръ на Германия ген. Гьоринг са „Юнакъ Гого", въ четири ния
нада и др. да подадатъ най- рателство и сближение.
действия отъ Георги Караива* действия отъ С. Мохъмъ, за въ гурни да купите и се осигу късно до 20 май декларации,
и могъль
да
продължи
дЪлоПодофицерите, посветили t$c
полза на общинските служите
i на д;ръ Шахтъ. Германски- новъ.
рите съ билети.
за облагането имъ съ патентъ на тоя блвгороденъ трудъ отъ
ли.
Приходите
отъ
това
предс
Пиесата се играе при специтъ държавенъ бюджетъ е преЙовковъ Карилъ
Димрвъ, по закона за общинския на- млади години, еж помощници
тавление ще бждатъ употребе)варенъ съ' огромни разходи лни декорации.
ученикъ отъ Търговското учи логъ. Нека тези, които не еж на учителите — офицери въ
ри
за
благотворителни
цели.
Канятъ се всички г. г. граж
j въоожжението и заплати за
Съ тая пиеса Варненския об лище. да се яви въ редакцията подали декларации, сторятъ казармата въ развиване на
цинъ огроменъ бюрократиче данки и граждани да посетятъ щински народенъ театъръ за на .Варненски новини".
това най-късно до крея нв май. любовьтв къмъ Рбдината. Хи
си апаратъ, тъй като нацио- наедно съ децата си тая хуба крива своя сезонъ.
На 1 юний т. г. —• поне- ляди отъ техъ еж дали личенъ
Вълшебните
японски
злъ-соцкалистическата парти- ва детска приказна пиесг, за
делникъ
„Св. Духъ" ще се примЪръ за жертване не само
Желаете
ли да осигу миди, бонбониери и пепелници отслужи архиерейска служба кръвьта си, но и живота си.
на администрация въ много да имъ дадатъ възможность
1учаи действува успоредно да изжнвеягь 2—3 часа въ рите на децата си извее- е?, чайки, котви съ Варненски из въ храма ,Св. Троица" въ с.
Ето. защо тия търпеливи и
ь обикновените дър ж а в н и вълшебния приказенъ миръ, тенъ капиталъ, прибегнете гледи, мастилници, игленици, огле Срвцимиръ (Кара Хюсеинъ") скромни храбреци, низ шумен
да
изпитатъ
една
истинска
ду
дала, табакери, кибритпицн, полив
1ВСТИ.
ко чета, пудриери и пр. Неизброииъ варненско по случай стогоди- ци требва да срещнемъ рвдуГодини подъ редъ известни ховна естетическа и етическа по специалнит-fe услуги,
_
шнината му. Този хрлмъ е шно и да звевидетелствуваме,
сти на държавния бюджетъ наслада, а заедно съ това да ито Ви предлага Пример- тщъ спомени итъ Варна. Пред построенъ презъ 1836 година че ние скжпо ценимъ техните
\ държани въ тайна и резу дздвтъ орална отплата за тру ела Популярна Банка.
лага книжарница МЕРКУРИЙ. 1-5 и осветенъ въ сжщата година заслуги къмъ Отечеството и че
•атътъ 6fe сегашниятъ огро- да на малките артисти.
Общо Търговско Сдружение, отъ тогавашния Варненски ми- сме единодушни въ служенето
1-909-3
Детския приказенъ театъръ
мгь дефицитъ. И тазигодиш
поканва
всички варненски тър трополитъ Йосифъ — бълга- но Царя и Отечеството.
Общината
е
издала
запо1ятъ бюджетъ о с т а в а въ задоволява една нужда на наведь: 1) собственците на не- говци да се явятъ аъ канце ринъ отъ Серско — Македо
3. Георгиевъ — Шуменъ
шите деца, която отдавна се
йна.
ния. Урежда се тържество по
ларията
на
сдружението
и
си
о
г
р
а
д
е
н
и
имоти
н
е
По мнението на нЪкои м-feoo чувствуваше и въсжщото вре ю г ъ
о т ъ
М а р и я внесатъ следуемия имъ се ед- случай стогодишкината, като затель. Дбонатите които нашни среди, годишните раз ме парира до известна степень Луиза до морето (курортната нодневенъ доходъ за настоя ще се сложи и народна тра миратъ, че не еж( поставени
>ди на Германия за войската отрицателното въздействие на часть) въ срокъ отъ 15 дни да щата година, най-късно до 30 пеза.
правилно въ указателя или има
1взъ да се емвтатъ разходи- улицата и посещението на за си напрввятъ прилични огради. юлий т. г. На невнеслите до тая
Варненската гглеграфо-по- пропуснато нещо въ адреса
бави,
които
не
еж
за
тЬхъ.
i за въоржжението), възли
2)Всички собственици на имоти, дата доброволно, следуемит* щенска и 'телефонна станция, имъ, да съобщятъ писменно
1тъ най-маако но 3 милипредъ които тротоарите еж имъ се суми ще се събиратъ съобщава на телефонните си до станцията най-късно до 1
ща марки, а може би до 4
повредени или пъкъ нематъ въ двоенъ раамЪръ, по прину абонати, че предстои да се юний 936 год., каква корекция
илиарда марки.
такива, а иматъ поставени бор дителенъ начинъ.
1 - 3 състави новъ телефоненъ ука- желаятъ да имъ се направи.
Недостигътъ въ бюджета ся
-«
зкрива съ краткосрочни ажт
!шни заеми, чиято обща ци1
ул. Царь Борисъ 27
ра, както се знае, е огромна.
реди една година вжтрешниМоли лицата, кои го иматъ за
ъ краткосроченъ дългъ на
„Библиотека Варненски Новини"
631
634
„Тайната на единъ гробъ"
пазени лотарийни билети отъ
грмания възлизаше общо не
Ш д*лъ, да се явятъ и си ги
соло 15 милиарда м а р к и
получатъ БилетитЪ на всички
acib отъ тоя дългъ е вече
— Разкажи, моме, каза Стернъ.
И Стернъ изглеждаше да е доволенъ и го
cs запазени.
Келнерката, намръщена, захвана да раз
жсолидирана, обаче общата
тупаше по рамото, като му казваше, че е гени*
БшдошшабйшвочаПдВн
казва:
у цифра се увеличи на око
аленъ крадецъ.
> 20 милиарда марки, Като
— Бвщв ми беше началникъ станция въ
— Хайде, Сашо, побързай да събудишъ ста
1 835-3 •
) смътатъ разходите по тоя
Лодзъ, а майка ми въ младините си бе певачка
реца и се облечи колкото е възможно по скром
и се залюбили. Мене ме носеха, но когато навърьлгъ на 1 на сто за амортизано, за да не се усъмни никой,
ската коопера
шихъ 15 години, майка ми се помина, a следъ
лл и 4 на сто лихва, годишно
— Не се безпокой за мене, ще останешъ
една година се помина и баща ми отъ тжга. Ос
ь бюджета требва да се пред ция „Мискетъ" на всички лодоволенъ, ще ме вземвтъ за най-благородната мо
тавиха ми наследство 5000 рубли.
'ждатъ 1 милиардъ марки за зари въ Общия складъ на Ко
ма въ Русия, — отговори келнерката звсм1зна и
операциите при Варнен. Поп.
Отъ дълго време мечтаехъ да дойда въ Пет
кривене на тоя дългъ.
излезе.
тербургъ и когато турихъ ржка нл наследството,
ЦЬлокупниятъ държавенъ Банка (ул. „ЦарьСимеонъ" до
„Нзпредъ") въ коли
дойдохъ насамъ. Купихъ си хубави дрехи и си
Не се мина дълго време и кръчмарьтъ се яви
лгъ на Германия, включи- Централа
чества
надъ
30
кгр.
въ
специ
наехъ едно хубаво жилище. Но станахъ много
съ
разчорлена
коса
и
кръвясали
очи
отъ
пиянст
пно и сбщинскитЪ дългозе,
луксозна и харчехъ безъ сметка. Б*хъ много кра
во. Той седна до една маса и дремеше.
>злиза общо на около 45 ални торбички, по цена 9 50
сива и се запознахъ съ контъГДурасовичъ, азъ му
— Ей, дедо Николай, днесъ не си се наспалъ?
шиарда марки, което налвга лева за 1 кгр.
се представихъ като баронеса. Той ме мислеше за
• бюджета годишно да се
— Дхъ, безделници, вне ли нветървихте м.оябогата и единъ день ме попита, ако желая да
исвв единъ разходъ отъ 2 25
тв Саша да дойде да ме събуди, за да замине съ
го придружа до Москва, за да ме препоржча нв
пиарда марки — за лихви
васъ? Намерете си друга мома да гуляете, а Саша
родителите си за своя годеница.
амортизация.
оставете на спокойствие да си гледа работата.
Можете ли си представи, колко щастлива бЪхъ,
—
Нвхвленъ
си.
старче,
тр%бва
да
си
довсРаздвижването въ германкогато мислехъ, че ще стана контеса Дурвсовичъ.
ленъ, че тукъ изхарчваме всичките си пари- Не е
ата промишленость се дължи
Заминахме наедно. Когато пристигнахме въ Моск
нещо престжпно, ако изведемъ Саша на разходка,
мо на усиленото въоржжева, въ хотепа баренътъ каза, че си изгубилъ порпри
това
денемъ;
сега
немашъ
толкова
посетите
ie и строежъ на обществени
Виждане въ склада
тфейла и поиска да му заема неколко сготинъ
ли, а за довечера тя ще се върне, бжди спокоенъ.
IOOTH, като автомобилни пж
за дървенъ строитерубли. Лзъ немахъ ни стотинка, в се упозвввхъ
ще, укоепления и др Ма
ленъ маггриалъ нв
— Ей, т се карайте, извика Саша, излизамъ
на неговото богатство.
|ръ че Германия си създаде
и свършено, нема псаечр какво да се карате!
Георга 0. Чащзвъ
Когато му казвхъ, че немвмъ пари, той при[на огромна механизирана
бледне
и отговори, че требва да отиде при своя
Келнерката
се
облече
много
просто,
съ
една
до пазара за ..
>мия, създаде мощна бойна
©
банкеръ.
Той излезе, а азъ не подозирвхъ ни
черна
рокля,
черъ
жакетъ
и
астрвганенъ
калпекъ
добитъкъ
потаи пристжпи къмъ масовъ
що,
но
следъ
като се изминаха неколко часа, захна
главата.
Тя
изглеждаше
действително
да
е
не1
—
9
1
3
2
роежъ на мостове» шосета и
ванахъ
да
се
тревожа.
кое
почтено
и
добре
възпитано
момиче.
>уги държавни строежи, все
>къ надниците на 17-те миОблекохъ се грижливо н отмдохъ при стария
— Хайде, да вървимъ. момчета, сбогомъ, деюна германски работници не
СПЕЦИАЛЕНЪ
дамски
конгъ. Въ палата бехъ приета отъ единъ пакей и
до Николай, довиждане довечера живи и здрави.
Ьха покачени и нивото на фризьорски салонъ „Йоана"
въведена въ единъ салонъ, луксозно мобилиранъ.
Старецътъ промърмори:
зхния жиаотъ не бе повдиг- ул.
6 сеатемврай," срещу
Седнахъ на единъ фотейлъ и очекввхъ бждащия
JTO. Днесъ те на се обличать църквата „Се. Никола" —
си
тъстъ. Яви се единъ сгарецъ съ побелела коса
— Ако искашъ, хмъ» не се завръщай вече
хрвнягь по-добре, отколкото електрическо къдрене съ раз
и
азъ му разказохъ, какъ неговия синъ ми
у дома.
лични апарата, най-трайно
обеща, да ме вземе за съпруга.
реди една-две години.
—• /Ъъ зная, че ти не можешъ да жизеешъ
— Мамишъ се, любезна моя, азъ немвмъ
Надниците въ Германия се а красиво, по желание мо
же и комбинирано
1-905 10
безъ мене, отговори Сеша засмЪно,
синъ, отговори контътъ кротко. Но какъвъ вкдъ
рмиоагь но ниско ниво. Това

Пеши театъръ въ Габрово
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нъ сензационенъ процесъ

Защо ш дойде въ София щкт ш ншшп г Н1
4

Ч

щ, Я « ,рЯ.В1. . . п р о с т м м м м стмиив спогоди, за cKnoolfrtin, « и . у Емгария и Геримя,
София 28 Въ
начало ди. Ще бжде разгледана
Комисията по кокуака на парахода „Рибари подведена подъ углавва
то на юний ще опдож* спогодбата за фрайесконотговорность
София 28. По желанието на много трщщ
По пребложение на Ми- бившъ началникъ отд-вление тува за София
м-рътъ та, чийто срокъ изтича
въ
България,
които устройватъ свои гостопрй
нистра
на
правосъдието, зв корабоплаване при М-во но на народното
стопан наскоро.
прокурора при бургазския об-, железничите и др. загдето еж
Ще бжде уреденъ в въп- емни седмици, седмицата на Гостоприемна С|
на
ластенъ еждъ е шбудилъ след-1 купили параходътъ за 3.500.000 ство и управитель
фия, определена за 7 — 15 юний се отлага. Tj
стаено дгьло противь комиси-\пква, но съвършено бракуввнъ Райхсбанкь д-ръ Шахтъ. росътъ за една нова спогодба щ е с е състои къмъ края на лЪтото или ц
ята, закупила презъ 1929 го- впоследствие, съ което еж при
Той ще върне посещение между България и Германия началото на есеньто.
g
дина учебния параходь ,Рй- чинили милионни щети на дър
то на управителя на БН за вн<?съ отъ Германия на сто
баръ", загдето е купенъ из- жавата.
Намалението
по
БДЖ,
обаче,
не
се
отменя,
а
|
ки отъ негерманскн произходъ,
еънредно скяпо, а при това и
Делото буди особенъ инте- Банка Добри, Божиловъ.
се
прави
за
посещение
на
авиационната
седмица,
тщ
срещу износъ на наши стоки.
негодень, като впоследствие ресъ, защото на времето еж
Въ София д-ръ Шахтъ Въ София по настоящемъ ще се състои на опред^лаиоте време.
^ 1
параходътъ е билъ съвършено ЩИГБ тия господа 6txa завели ще има срещи съ заинте
се
работи
програмата
по
бракуват.
тжжба за обида и клевета проПодведени еж: Грозю Гро- тивъ М. Матеевъ и Коста Ка- ресуванитгь стопанскисргь-шпосрещането на д-ръШахт
зевъ. бившъ ночвлникъ на чевъ, че еж ги неклеветили въ
рибарството при Мвото но мн< статиите си за купения парана едннъ самоубиецъ до жена му. Кой е самоубилият! се снощв-j
Борисоватя градина.
въ Добричь разтурено отъ ромънския еждъ. После
леп%листо. Коста Скутуновъ, ходъ.
дицата — закриват* се всички български частни учи
Намерени били и визитц
София 28 Нощесъ къмъ 1Г30
лища въ Добричь и присъединените къмъ Б.НЮ. култу часа въ Борисоввга градина картички, от които се ви$
рни и благотворителни секции.
при рибното езеро се разне- датъ, че работелъ въ филмово
В къ „Добруджански гласъ Папагеорге, учителъ отъ сълъ вистрелъ отъ револваръ. то представителство „Плиоц
Какъ ще се събиратъ въ бждеще Варненската ' Инспекция на
Съгласно предписанието на Труда обявява, че отъ 27 т. м. пише.'
мгьстната ромънска мжжВистрелътъ билъ чутъ отъ Намерени еж и два плика нц
ГДирекциятв на Б. Д. Желез започва преброяването на чи — Калиакренски
ятъ ка гимназия и Райкуляну намиращия се наблизо на пост писани до майката и до жен|
ници. отъ 1 юни т. г. отъ пжт- новниците при частнигЬ бан окржженъ еждъ, въ засе
Л
директрръ на Банка Ро- стражарь. Той се завтекълъ и та на самоубиеца.
циците, които пжтуввтъ до га ки и п р е д п р и я т и я .
нам^рилъ
върху
една
скамйка
Въ
писмото
до
майна
|
данието
си
отъ
25
май
мъняска.
рите София, Пловдиаъ, Старо- ксето' ще става съвместно
още топлия трупъ на единъ Берковски моли за прошка за
т.
г.
издаде
присядаща
съ
настоятелствата
на
сдруже
Загора, Бургазъ— пристанище
Разтурянето на Обществото младъ, около 30 годишенъ
л.Варна, билетите н*ма да се нията на служителите при сж- по дгьлото, заведено отъ води следъ себе си като не мжжъ. който се самозастре- гдето й причинява страдания
събирьгь при свършване на щит-fe, на които еж дадени ли прокурорския
Причината за отчаяната м
паркетъ,
лялъ съ револверъ.
пжтуването отъ влаковия пер- чни карти за раздаване. Всеки по настояване на Мини минуемо последствие закрива
Веднага
пристигнала постлана били материалниг
нето на всички български ча
сонолъ, в отъ портиерите при чиноаникъ е длъженъ да се
стерството
на
просве
полиция.Ус- затруднения, вь които кзпад
паменатигв гари, при изхода. заинтересува и си в з е м е
стни учебни заведения отъ на мгьстото
»
щението,
за
разтурене
ПжтницитЪ, които не могвтъ лична карта отъ членовете на
града, а сящо така и на при тановено било, че само- налъ напоследънъ.
култу съединените къмъ Б.К.О, кул убиецътъ се нарича Па- Въ плика да жена му щ
да представятъ на изхода пжт- настоятелствата или отъ инс на Българското
нишките си билети, а посре- пекцията на труда (секретаря) рно общество
отъ
гр.
велъ Иванови
Берковски се намгьрило никакво пиещ
щачигЬ и изпращачите — пе- стая № 2, въ първия етажъ, Базарджикъ, поради нгь- турни и благотворителен сек
една червена рок
31 годишенъ, родомъ отъ а—само
ции.
роннигЬ си билети, ще бждатъ която да попълни най-стара
поздрав
9предсмъртенъ
какви
закононарушения.
третирани като пжтници безъ телно и предаде на лицето
Присядаха е издадена съ Бургасъ живущъ въ Co- отъ съпруга, който с+ощ
билети и ще имъ се събиратъ отъ което я е получило. Ще Сждътъ, въ начало бЪше право на апелативно обжал фия ул. Парижъ 8.
ва"
' ••
"'?
се преброяватъ само тия чи раздвленъ при вземане на ре
;ъответнит% такси и глоби.
ване.
Предупреждаватъ се всички новници, които се занимаватъ шението си, тъй като предсепжтници,посрещпчии изпраща съ умственъ трудъ (ннтелекту детелствувещиять Фрумушвну
Създадена особена комисия. Какво се подразбира съ
намери за неоснователни до
чи да си запазватъ билетите и влци).
разширение. Опасенията на Япония отъ
водите
на
паркета,
т.
е.
на
ги представятъ на портиера
н градушка надъ Шумемъ. Удавило
евентуални търкания
'
;|
Варненската
попул.
банка
Министерството
на
просвеще
при изхода за да се избегне
се овчарче.
съобщава, че работното време нието, докато еждията Валериу
глобяването имъ.
Шуменъ 28 (По телефона).
Токио 28. Правителството
По тоя поводъ в..-„Ни
съ клиентите й, начиная отъ Попеску б-вше за разтурянето Вчера се изле проливенъ
реши
да
създаде
една
особе
Нини"
изкажа опасението]
Сжщо ее предупреждаватъ 2 юний, ще бжде отъ 7 до 11 на Б. К. О.
дъждъ надъ града ни •'и окол
жителите въ околнигв йа га и отъ 15 до 19 ч, в ежбата
на
комисия
за
японското
раз
да
не
би японското стош
Сждътъ, попълненъ съ ностите
рата квартали да прествнатъ отъ 7 до 12 часа.
швренне
къмъ
югь,
съ
учас
сио
разширение
да създа/
Дъждътъ бъ- придружеиъ
еждията I.
Думитреску,
да минаватъ презъ перона на
отъ
градушка,
която
се
изсипа
тието
на
представители
на
търнания
междру
Япония it
реши разтурянето на Бъл
гарата и платното, защото ще
МЯРКА
по
вече
надъ
града.
Външого
м-во
и
тая
на
мари
една
страна
и
Англия
и %
се третиратъ като пжтници без
гарското културно Обще
При рЪкота Теке дере се у ната и на колониите.
билети и ще имъ се събиратъ
ландня — отъ Аруга.въпр
ство отъ гр. Базарджикъ давило едно младо овчарче.
нуждните глоби
Подъ разширение къмъ т, че Япония но възнам1|
4 лвмбовъ и назначи за ликвидатори Часть отъ овцетЪ сжщо тако
еж били отвлечени отъ пороя югъ, японцитгь
подразби- ва ни пан малко да завлзд>
съ отдЪленъ голЪмъ високотои се издавили.
воритель
и
единъ
ГРЯМОI
ратъ
стопанско
разшире ва тия територии.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ
евтина ФОНЪ английска марка, авто
ние
и
емигриране
къмъ
оста седмица, въ магазинъ Ружъ матично спиране, съ 45 плочи назначенъ за и. д. главенъ
тровъ Формоза. Полинезия
мюфтия
подъ хотелъ Мусала, ва всички нови и народни пъхни. — окагалантернйни стоки, готови и зионъ се продаватъ при ме София 20. Досегашниятъ Поморие 28. Снощи въ гра Филипинскитгь острови и
на българските журналист!
по поржчка горни мъжки ризи, белния складъ на ул. „Царь мюфтия въ Разградъ Ябтула х. да ни се удави въ единъ кла' Сиамъ.
На 7 юний въ 10 часа I
Димитъръ Янковъ.
Комисията ще има особени
летви фланелки и детски при Симеонъ", № 24, Варна- . 1-2 Мустафовъ е назначенъ за денецъ
Причината е биля, че Ян секции, натоварени да проуч- риньта ще се състои въ Щ
изпълняващъ длъжностьга гла ковъ е билъ огЬпъ по рож
цени намалени.
1—10
дивъ тържествено събрвние|
ватъ възможностите на всека което ще се прокламира I
| венъ мюфтия въ България.
дение.
една отъ тия страни.
дерирането на дружеството!
столичните журналисти и Щ
за на професионалните ж|
въ България.
I
спрЪмо сесията на 0Н. Не ще налисти
Това
федериране
на
бъяг!
.Тайната на единъ гробъ*
632
яма дори и наблюдатель
.Библиотека Варненски Новини"
633
ските журналисти е отъ гой
Римъ 28. Италия проявява мо обществено значение Ц
безразличие по въпроса дали ще обедини две братски щ
имаше чов-Ько, който се препоржчваше за мой
ше умрЪла и азъ останахъ тукъ вместо нея".
сесията
на.рн ще бжде отло низации за взаимна творчв|
синъ?
Берковъ остана възхитенъ отъ разказа, а
работа въ служба на Бъдгс^
жена или не.
— Той е много красивъ, съ чернн очи, къд
Стернъ, като се звемй, каза:
рава коса и на челото си има луничка.
Въ добре осведоменитгь
—Сега нашата Саша е здрава и весела, тя ще
Лицето на стареца се намръщи и отговори:
отиде да ни донесе още една бутилка вино изъ
ергъди се подчертава, че
— Вие сте станала жертва на единъ мошеизбата.
Италия нтма основания въ леглото симхшъ e i c J J i
никъ, тоя човЪкъ е мой внукъ, но азъ го обезноСледъ нейното излизане. Берковъ каза:
да се опасява отъ тая
следихъ; направилъ ми е много главоболия и не
— Слушай, приятелю, когато слушахъ раз
София 28. Въ с. Влада«
сесия или да очаква нп>що спалнята си до кръчма1»?
' нскамъ да зная за него нищо. Колкото пари съмъ
каза на това момиче, дойде ми една идея, за да
потрошилъ но него, съ тЬхъ бихъ могълъ да възотъ нея.
спечелимъ пари съ него, отъ които сега имаме
бил-»- намеренъ застреляй*
питамъ тримата си синове.
нужда.
Впрочемъ, малко е вЪроятно леглото си Първанъ МЙ«
Паднахъ на фотейла поразена, като помие— Шегувашъ ли се? — попита Стернъ рав
да бжде представена въ нея. Мариновъ, 28 годишенъ i
лихъ, че нЪмамъ съ какво да платя на хотела.
нодушно.
ВЪрва се. че Италия не ще него е билъ намеренъ ",
Старецътъ разбра моето положение, отвори
— Напротивъ, ще видишъ, ще видишъ, че
има дори и ноблюдотель въ веръ, обаче писма не еж »
единъ дулапъ и ми даде 500 рубли.
имвмъ право. Но ето, че Саша се връща; да готая сесия на ОН.
мерени.
воримъ зв друго нЪщо.
— Иди си. мое дете, и за въ бждаще бжди
Не се знае дали Марин"
по-предпазлива.
ЧашигЬ се напълниха наново и високъ смЪхъ
са е самоубилъ или е
екна изъ кръчмата. Берковъ прегърна Саша презъ
ИзлЪзохъ отъ тамъ, платихъ на хотела, но не
отъ други
вровьзгласенъ въ Западна Абнсиния застрелянъ
талията и й каза:
станахъ предпазлива, понеже следъ това заминахъ
Води се следствие.
зп тукъ, гдето живЪхъ като контесв, а пари
Лондонъ 28. Съобщаватъ отъ
— Кажи, Сашо, искашъ ли да спечелишъ хи
те ми се 6txa свършили и хазайката ми ме из
Хартумъ:
ляда рубли?
белези о т г о в а р я н«"р
хвърли изъ кжщата си. Времето бъше студено и
— Споредъ сведения о т ъ Павеличъ, и Ъ в е е т «
—
Не
ми
се
в-врвв
ти
да
имашъ
пари
зв
по
СН-БГЪТЪ Bantiue непресванно. Ципа нощь скитахъ
Западна Лбисиния, единъ вожд водачъ на хърватските "$
даряване отговори Саша откровено. Язъ зная, че
изъ улиците, на другия день търсихъ работа, но
на племето Гала билъ про- ристи, който преди извв«
хиляда рубли не могатъ се спечели за неколко
кждето отивохъ, все ме изгонввхе. Щзлия день
възгласенъ за краль въ Сейо, ореме 6tj пуснатъ на свог
минути.
скитахъ, измжчванв отъ гладъ. Когато се стъмнн
североизточно отъ гр. Горе.
—Кжде е съдържвтельтъ? — попита Берковъ
отъ затвора въ Ители*«
мислЪхъ, че ще полудея и захванахъ да прося, но
Новиятъ краль билъ събр^лъ скоро следъ това изчезн» \
безъ
да
й
отговори
направо.
една жена ми удари плесница и ми каза да ида
3.000 войници отъ армията на
Торино.
•'••'•!
да работя. Тогава си помислихъ, че само смъртьНегуса.
— Горе спи, знамъ го колко пиянствува, отПреди една седмиц» ^С
та ще ме спаси, но нЪмахъ смолостьтп да се
говори момичето.
телеграфна агенция 6Ь" Л
убия. Бйхъ изнемощела отъ студъ, когато се на— Ще ли ти позволи днесъ до излЪзещъ
мЪрихъ предъ моргата. Инстинктивно отворихъ
Щйла, че Днте Павеличъ*
отъ тукъ?
вратата и вид-вхъ на една маса трупа на единъ
на австрийската граница, при Иасау. забелезанъ въ Мюнхенъ- ;
удавникъ, искахъ да избътамъ, но се разколебвхъ
Издирваиията на виенската полиция Виенската полиция npw
— Яко искамъ, мога да замина и безъ
и влезохъ.
неВиена 28. Съобщаватъ отъ дирввния сега дализвло!»'
гово позволение.
Както бъ-хъ полуд*ла отъ гладъ, претърсихъ
Пасау (на германската грани на границата лице д е Й Л
— Ела по-близо да ти разкажа моя планъ
джобовете му и намерихъ 50 копейки и едно
ца):
но е Янте Павеличъ, оЩ
относително хилядата рубли, които ще спечелишъ'
парче хлЪбъ.
се
знае какво пов*еденив,
—
Тукъ
6fc
заловено
едно
Саша се доближи засмено, понеже мислеше'
Съ тия пари дойдохъ въ тази кръчма да се
лице, съ легитимация на име държи тя, въ случай че.«
че се шегува, но ставаше все по-сериозна и понахраня. Въ това време жената на кръчмаря 6ЪИосифъ Гедлеръ, но което по лице наистина се окаже»*
внимателна, когато той разказваше.
в с и ч к и свои отличителни чътъ на хърватските j £ ^
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