ЦВарна1ЗД
евруарий 1936 год
МРНЕНСКИ НОВИНИ' е пьртять въ
България проаинциаленъ ежедневник?,
ОСНОВАНЪ 1912 ГОДИНА
р|4«ция Надминистрацияул. .Мария Луиза" J* 41
Телефони: 23-23, 23-16. 25-90
Дневна служба: 23-23.
Главенъ редакторъ: ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

ВАРНЕНСКИ

Година ХХ1У-та. - Брой 556
.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ' е наа-многе
четения вестникъ въ северна България.

Т А Р И ф А по която „Варненска новини" печа
ти рекламитгь: за II и III страници no 2-30 ле, к*
см., I и IV — по 3 ле. кв, см., годежни и вен
чални—по 60 лв. публикацията, официални обяшления по 2-50 ле. кв. см., приставски по I ла. нш
дума; вь хрониката по 5 лева на гармонденъ ред»,
А Б О Н А М Е Н Т Ъ ) за година — 300 лева, за
6 месеца — 160 лева. Годишният» абонамент* з*
чужбиа е 600 лева.

Мзкяле 1 6 Следъ ожесточе
ни сражения, маршалъ Бадоиио можа да о т б е л е ж и еднв
миналъ презъ София
голЪмп победа при Г а р о д ж а м ъ Зодача автократъ, водача Оемагогъ, водачи лека кавалерия, водачъна опиянени тълпи, водачитгь политиче
София 17. Днесъ сл. об-вдъ
<а около 5 0 клм. ю ж н о о т ъ ски самотници. На какво се дължи кризата въ демокрацията. Досгърието на маситгь не е достатъчна га
турскнятъ м-ръ на външните
^аквле.
ранцая за усп>хъ. Какъ ще можемъ да напустнемъ политическия лазареть. Канъ ще може да се открие
Дбисинскиге войски, коман
работи Рющю Арасъ ще мине
ерата на нашето политическо превъзпитание.
д н и отъ расъ Мулугета, изСофия 17. Сотиръ Яневъ, съ пол тиката на пре в ни говори, че масовата си Нашата политическа
об презъ софийската гара, на
шелявани на около 8 0 , 0 0 0 ду
щественость
прекарва
тежка
широкъ социалисть, бившъ ратитп»,
ли, били разбити.
политиката, ла, съ която см разпола криза. Ний тргьбва да напус нжть отъ Виена за Цариградъ.
представитель, която не се нуждаеше гали много политически немъ политическия
Завзети били о б ш и р н и о б - народенъ
лазаретъ.
1всти ококо Г а р а д ж а м ъ . Аби- пише въ в. „Джга*. подъ отъ общественитгь по
Най после тргьбва да пого- ка италианкитгъ, раздадени снощи
водачи,
не
инъ
е
помогна
:инскитЪ загуби били грамад заглавие „Демократически
въ София.
литически сили и която ла, за да дадатъ спокойно воримъ каква бгь болестьта,
!И. Около 20,000 абисинци б и София
17,
Италиански
за
да
се
предпазимъ
отъ
ней
водачи",
следното:
само за нгьколко месеца и трайно управление. До ното повторение. Съ други
1И извадени о т ъ строя.
те въ София, на брой 365
—• За водача автократъ, разкри безсилието на верието на маситгь е съ
Италианските загуби възлидуми, къмъ една обновена
по преди една седмица преда
1вли само на 4 0 0 убити и 5 0 0 за водача демагогъ, за . во политическите
самот* ществено и, може би, най-литическа
действителностъ, доха венчалните си пръс
зонени.
дача причисленъ иьмъ лека ници.
къмъ обновена демокрация нгъважното
преимущество
на
Войските на расъ Касса» и та кавалерия, се е писало
ма да преминемъ; ако не ви- тени. Вместо тЪхъ, въ Со
>асъ Сейумъ, намиращи с е въ много и миого се знае у насъ.
Всредъ толкова много ви демократическия водачъ, димъ недъзитгь на българска- фия се получиха отъ Ита
)бластьта ТембиенЪ| рискуватъ
особено
на лия стоманени халки.
дове водачи, за които обще но то не е единственото та домокрация,
Образитть
на
водачи
условие за успгьха на по нейното
|в бждатъ обградени, око не
ръководство.
ствените
представи
еж
доста
Снощи въ Италианския
тгь, опиращи се върху
:е оттеглятъ навреме
литика.

tora ш и ш а Шят страда отъ липсата ш ш и демократически водачи

Рющю Арасъ

Стоманените халки

тъчно уясиени, само образътъ
на демократическия водачъ не Доверието на народа
се печели и отъ дема
е напълно още очертанъ.
Въ миналото аий сме имали гозите, отъ който фактъ
истински политически водите не произлиза за насъ
ли, но те не еж много, не еж убеждението, че дема
гогътъ е демокрвтъ.
достатъчни за примъръ.
Говоримъ постоянно
Демокрация " безъ дос- за реаизирнизъмъ, за об
стойни водители е била новление, за нова дър
винаги псевдо-демокрация жава и пр. Ний само го
и кризата въ демокрация воримъ, но знае се, че
та е бивала предизвикана политическата личность
винаги отъ криза въ ней не се създава по моделъ
ното водите лство.
и чрезъ морални трак
Политическата остория тати и проучвания, ,

Само критиката напълно от домъ, намиращъ се на бул.
Дондуиовъ се извърши цере
говаря на тоя духъ на прео монията
по предаването на
ъ Паришъ. ИнцидентигЬ избегнати.
бражение. Тя ще открие ера стомагвнитъ халки. ПаисжтПарижъ 16. Днесъ до 5
та на политическото възпита ствуваха пълн. м-ръ Сапупо
iaca следъ об-вдъ мина
ние. Обществото .е петимно да и всички членове на италиан
»езъ инциденти голЪмата
види не единъ, а много демо ската колония.
[ротестна манифестация,
критически водачи, които да ХалкитЪ бъха осветени
[строена отъ Нароония
иматъ ясна представа, за по отъ Д&нъ Галони и следъ
|>ронтъ, срещу нападателитическия моментъ и за сво това раздадени.
1иттз на Леонъ Блумъ
ята мисия, изпълнението на
е Манифестантите, повекоято се обуславя не само отъ
[е отъ 100.000 души, видара на словото, но и отъ да , въ Германия. Сравнение съ
iaxa непрестенно: .
1935 година.
[— Да живее Леонъ
ра на мисъльта, а особено отъ
Берлинъ
16. Въ нача
>лум>'1'<-. Да живее /Да>
дара на делото.
лото
на
м.
януарий,
т. г.
1адие!
въ Германия е имало
общо 2.506.800 безра
ботни.
на
населението
—
на
обща
сума
надъ
50
милиона
лева.
Пожарътъ/
Ужасъть всрЪдг женит*. Пострадалите жени.
9 Великденския заговор ь. Приех • - въ Борисовградъ. Очакватъ се интересни разкрития
дата срещу Дамянъ Велчев*
София 17 Отъ една сед нения и давалъ воля на Презъ м. декемврий,
| София 17. М-рътъ на войната
Пловдивъ 17. (По телефо на команда, обаче докато прис мица насамъ въБулинали садистическитгь си наклон-1935 г. броятъ на безра
$н. Луковъ заяви:
на). Нощесъ къмъ 1 часа сл. тигне помощь, сградата била вада и около Коньовица ности. Изненадани и ужа ботните се е увеличилъ
\— Следствието по Велик полунощь гражданитгь въ
съ 522.000 души.
не смее нито една жена сени, женитгъ се опитвали Ако сравнамъ тия цифри
енския заговоръ й вече къмь Борисограгъ били разтрево вече изгоръла до основи.
ion край. Въ много близко жени отъ честа револвер- . Гражбанитгь положи да се завърне вечерь къс да викатъ, но непознати- съ ония отъ минала и гореме Крумъ Колевъ и Р, на стрелба,
ли неимоверни
усилия но сама или да излезе ятъ имъ запушвалъ уста дина, ще вадимъ, че най-си *.
--.
[алендеровъ ще бядатъ пре
на безработица върлува
Мнозина граждани наиз да потушатъ
пожара, сутринь ранонепридружена та съ кърпа.
дадени на прокурора, за из- кочили по улицитгъ и ско като носили вода на ржверпгдъ строителните ра
Има
жени
съ
ухапани
Итвяне на
обвинителния ро станало известно, че
ботници
Нпкакъвъ
младъ
[човгькъ
ка, съ кофи, но борбата
:
носове, а на други хапа- ботни. — 235 000 безра\ктъ. ,
сградата на данъчното уп
ни до кръвъ бузи.
Присядат* по
заговора равление гори отъ четири имъ срещу огнената сти пресрещалъ вегъка срещна
Въ замлна на това бро
хия била безсилна. Сгра та отъ него сама жена, Взети еж мгьрки за ятъ на безработнитпг въ
id 3 октомврий се очаква страна
>
индуса бжде прочетена
къмь
Веднага по телефона е била дата изгоргьла, безъ да нахвърлялъ се върху ттьхъзалавянето на тоя вам- металургическата
мрия
е
спадналъ
съ
73 000
рая на тая седмица. ,
.
може
да
се
спаси
какво
безъ
каквито
и
да
е
обяспиръ.
повикана пловдивската пожар
души,
а
тоя
на
безработ
то и да било отъ архи
ни тп> частни чиновници —
вата.
съ
45000 души.
Починалъ български емигрантъ въ Москва Това
Пожарътъ е умишлень. Съм
намаление се отда
{псирането на соецяаленъ скокъ, «йсъ-хокей, шейни за двама души ненията за неговото предиз членъ отъ бандата на Георги Янчевъ—погребанъ при особени почести ва на засилената дейность
на военната индустрия.
Г а р м и ш ъ Паргенкирхенъ 1 6 . теля на гер
манския викване падатъ върху дър Моста 16. Преди нп>край многото вулгарни
ресъ с е закри IV Зимна Олим- Олимпийски
ТЪРГОВЦИ
_
комитетъ, жавния бирникъ Димитъръ колко дни тукъ почина и престжпления, извърти
иада.
ИНДУСТРИАЛЦИ
Георгиевъ, който билъ видъиъ бгь погребанъ при ^особена и много убийства.
следа'
което
национал
При последните състезания
отъ граждани да излиза отъ тържественость. и съ ре Най звгьрското убийство бгьОбогатете ш а ш т а ti
i специаленъ скокъ, прьвъ нйтгь тимове дефилирасградата, следъ избухването волюционни почести бъл ше това на зап. капитанъ
класира Б ч р г е р ъ
Руудъ. ра по азбученъ редъ.
посетете
начална пожара. Бираикътъ е вече гарския емигрантъ ТодоръБагряновъ, трудовашки
зрвегия, II Ериксонъ, Ш а е заловгнъ и е започнато след Грудовъ, реждзнъ задочно никъ, извършено въ мпетность1я, III Яндерсонъ, Норвегия
та .Бабелото",
на около 40
Най гЬл-вмвта йзнена срещу група младежи въ копрнв- ствие.
отъ българските еждйлц- клм. отъ Бургазъ, по пжтя за
Международни панаири
а на Зимната Оаимпи- щинеко Тежко раненъ младежъ.
Очаква се да бядатъ ща, заради.ралични поли Малко Търново. , Части отъ
да бе финалния мачъ Нопривщица 16, Въ с. Коп- разкрити, много интерес тически пре с т жаления, убития капитанъ бгьха окачени
в айсъ хокей, вь който ривлеиъ, копривщенско снощи ни дгъла и нови престъп покрай другото и четири по окйлнитгь. дървета.
нглия победи непобе- иъмъ 9 часа по главната ления,
пжти на смъртъ.
Бюро , БЪРЗИНА имигЬ до сега канадци. улица се разхождали една
Данъчното у правление Преследванъ отъ влаъПреславъ"№ 2
а трето мЪсто. следъ група отъ 7 — 8 «ладежя. се помещаваше въ [частнатитт, Грудовъ се пришаятттштштжшат
анада, се класираха Въ тоя моментъ къмъ сграда, застрахована за съединилъ къмъ бандата по случай 75 годишнината на Царя
Огецъ
ъединенитЪ щати.
на Георги Янчевъ и Преттьхъ се приближилъ не 200,000' лева.
17. На 26 т. и
На шейни зЪ двама ду извешенъ младежъ и хвър- Заедно съ архивата из мяновъ, която банда, по въСофия
Кобургъ
ще се от'и първи се класираха лилъ бомба, 'която из горели е ж и всички да
празднува
юбчлеятъ
на
29юля8-1аавгтъШ5г.
ъединенигв щати.
бухнала съ страшенъ тргь-нъчни книги за недобо- като е невъзможно да Царя-Отецъ Ф е р д исе
възстанови
тая
архи
Проспекти—записване
\ Норвегия има най-мно- ськъ.
ри и дългове на насе
иандъ, по случай навър
> точки и печели ОлимБюро „ Б ъ р з и н а "
Тежко раненъ билъ въ лението за повгче отъ ва, загубите за държа шването на 75 години
вата
Г.Щ.У
огромни.
Щдата.
Преславъ № 2
краката младежътъ Cm. 50 милиона лена. Тъй
отъ рождението му.
Олимпиадата се закри Пантелеевъ, 22 годишенъ,
У речь отъ . поедседа- който веднага билъ отнесенъ въ болницата.
Нападательтъ и з ч е зналъ
въ тъмнпната.
*о да отбпгнатъ акциза
„здрави обществени си
ли", опиянени отъ своя
успгъхъ и повлича ни. отъ
тълпитт, еж цзрпзани
въ 6 лгарската паметь.
Знаемъ и водачи, кои
то бпзха провъзгласени
за такива отъсервилни
вестници и алчни
за
власть политически ща
бове.
С вид е те ли сме на кру
шението наавтократическата доктрина, коя
то свърза еждбата с

Шти тшшт
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ВАМПИРЪТЪ ВЪ БУЛИНА ЛИВАДА

Скриването на Зимната Олимпиада

Хвърлена бомба

НАШИЙ й ПфШКИ
27 февруари —13 мартъ
- записване

i u m вь Кобургъ

I

Ш

цпгтдотъ"и скяорнтЪ

София 17. Акцизните власти
били уведомени за една хит
>сть на скиорите.
За да отб-Ьгнатъ плащането
I акциза, rfc оставяли ските
1
*ь близкитй д о София села.
•"> София тръгвали като ту| Сти и следъ като се пързаЛи, оставяли отново ските
Ul^L^^KHrfe домове.
{

Търговци — Граждани
Използвайте

\\Ш1ШШШЖШЩШШ ПРЕМИЕРА81 К и н о ^ н к о в ъ

0«ъ ХАРИ БОРЪ и ПИЕРЪ БЛАНШАРЪ— по най-ве
ликия романъ на наше време — „Престъпление и наказа
ние" отъ ДОСТОЕВСКИ.
Къмъ филма: Цвътенъ трикъ-филмъ „Лудяят-ъ докт©р"ь"

Ьвтш "'iiini.
В А Р Н А - СОФИЯ
За всЬкаква услуга
Пжтническо б ю р о Бързина
Пресланъ 2, (Подъ Нар.Банка).
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.Варненски новини"

ВЪ> М И С Т И Ч Н А И Н Д И Я

Моятъ пжтвически бележаикъ

KIT Д И О Д Н Е В К
1.

т

Бенаресъ. Мечтата на всЬки индусъ. ОтъКалк.та до Бенаресь. Двор
Бирникъ.
СЛЪПИЯТ-Й»
ци и веянчественм постройки. Единъ гол*мъ градъ безъ модеренъ
Една сутринь предъ вратитгъ на Пра една българка вь Женева. Една ттжна страница1
строителенъ планъ. Изгарянето труповеть на махараджит* и
рая се изправило едно късо, набито оть живота на българагпп, вь чужбина. " М " - ^
принцовегЬ. Как ь индусигЬ се очистватъ отъ rptxoeerb си.
сь трйетажь вратъ човпче. То по
Бенодесъ — прелюдията на селото Шаранпадукъ. Тамъ чукало силно, и сетне извикало сл/ьпо да прогледа... Какъ една рускиня ми откри та
зи истина? Какво не правамъ и какво трпбва ой
индийската поемо е основанъ изгарятъ труповете -на бога прото ено:
вършимъ за България.
Хей й нгъма ли тука хора?
на местото, кждето 500 годи тите отъ Бениресъ Махарад- —
Свети Петърь отворилъ раасттл
ни преди Христа Суддахарта жи и принцове биватъ изга врати и недоволно казалъ:
Приготовпявахъ се за пжть. Той е на пъленъ пансионъ
Гаутом- е започнолъ да про ряни върху терасите на двор — Какво ми се развцкаль като Душата ми бе смутена. Всички у въпросната госпожа. Неочак
повядва учението си.
ците имъ. Презъ целия си бехчия . , . Тука нгъма глухи хора\ въ кжщи се суетяха улисани. вано огкрихъ, че-тя е рускиня,
Повече отъ половината на животъ индусите еж живи Какво искашъ? . .
женена сжщо за швейцарецъ.
Човгьчето изпъчило гърди, изкаш- Неочаквано се позвъни.
селение на земното кълбо е жертви на боговете. Това ги лило
. Но, Господи, каква разлика!
—
На
вратата
ме
чакаше
по
се важно и важно рекло: '
обърнало погледчте си къмъ прави безразлични къмъ из — Какъ, ти значи не ме позна- белела жено. Поканихъ я да
Ил масата обедвахме около
грамадния градъ, който е раз гарянето на труповете. За вашъ? Сега ще еидишъ кои съмь! . . влезе. Подаде ми едикъ пакетъ 10 човека, всички до единъ
Свети петърь дигналь рамене — ржцете й потреперяха —и студенти, съ изключение н в
положенъ върху брега на све- верующите, които еж изгаря
отъ тази надменность на
щенната за всички индуси река ни въ Бенаресъ, това е мостъ учудено
съ умоляващъ гласъ тя започ менъ и на г жа Cocorda. Кога
непознатия и рекълъ:
Гангъ.
то тя научи, че разбирвмъ рус
къмъ бждещия животъ на не — Ами кой си? . . .
на да ме увещава:
Бенаресъ е Мекка и Еруса- бето.
Човгьчето повторно се изкашлило,
— Моля Ви се... Много Ви ки езикъ, почувства се неквкъ
отъ горе до доле пазите се .моля!... Когато предадете по поласкана.
ВНИМАНИЕ
лимъ за индусите и мечтата
Брегътъ на реката е по изгледало
на райските врати и казало
на всЬки отъ т%хъ е да умре критъ съ грамадна лесница. ля
—
Слааанинъ,
значи,—
каза
даръка
на
дъщеря
ми,
кажете
ЯКО
ИСКЯТЕ да БЖДЕТЕ
гордо:
тамъ.
Нейните стжпала слизатъ до — Азъ съмь бирника бай Ставри!. й, че всички въ кжщи я ожи- ми тя. Само Вие можете да
МЕЖДУ своит-ьсъг.
Р%дко има махараджа въ водите на Гангъ. Върху стж Свети Петърь навъсилъ строго даме.
разберете моите терзания...
вежди
и
готовр
да
затвори
врати
РЯЖДПНИ ВЪ СОФИЯ
Индия, който да не притежава палата еж наседели, подъ
И тази старуха, която отъ 30
Не е идвала въ България отъ
тгъ на рея задъ себе си, казалъ я/ьдворецъ въ Бенаресъ, край бепи чадъри, свещениците съ какси
години
жизее
въ
Женева,
за
СЛИЗАЙТЕ ВЪ .-'•'
15 години... Кажете й, че пре
особено:
бреговете на ръката. Тамъ те боядисани чела. При залеза — Бирникъ!
Нп>ма мгьсто за те ди да умра, искашъ да я видя... почна да ми говори въодуше
ходятъ на поклонение и се на слънцето, многохулядниятъ бе тука . . . Хей тамъ въ ада е Старата женг се просълзи и вено за славянството, за Русия,
КЛЕМЕНТИНД 12 Софвя
оттетлятъ на стари години, за народъ навлиза въ реката, уд твоето мгъсто, тамъ ще изплащашъ заплака. И сигурно, за да при за България. Тя ми разказа
си.
да дочакатъ последните си ряйки съ гонгове и дрънкайки грпховетп
любопитни
спомени
за
единъ
с ъ ТЕЧАЩЯ топля
Човпчето изгледало Се. Петра крие.вълнението си, стана и
цни въ постъ и молитва.
И СТУДЕНЯ ВОДЯ, БА
съ звънци. Здравите еж се убидено и заканително рекло:
почти демонстративно си из мой приятель, днесъ виденъ
Отъ Калкута ние отидохме смесили съ парализираните и — Я не дрънкай глупости. Кажи лезе.
варненецъ, когото помни отъ
НЯ я с я н с ь о р ъ пяр.
НО ОТОПЛЕНИЕ.
сь парвходъ въ Бенаресъ. покритите съ проказа. Едни ще ме пуснешъ ли въ рая или не?
студентските
си
.години.
Лзъ
Преди малко азъ посетихъ
Небесния ключарь казалъ прос
Съдържатель:
Следъ десеть часа пжтуване пиятъ свещенната вода, за да ,тичко:
дъщерята на тази нещастна сбъркахъ възрастьтв му, но тя
между живописните брътове, се очистятъ отъ греховете, — Казахъ ти кжде е твоето мгъ българска майка. Потърсихъ я ме поправи.
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
отрупани съ селца» ние бъхме други—да се изцерятъ. . Всич сто: ти си горплъ много душици миналата неделя: наедно съ
Била асистентка по медици
предъ свещенния градъ. Cnp-fex- ки иматъ въ ржцете сн китки на земята, а сега твоята ще гори съпруга си била извънъ града, на. Знае. и сега. още помни
ме предъ лесницата Гати, коя карамфили, или на вратовете въ катранитгъ на ада.
Бирникътъ ядосанъ прекъсналъ Се. на ски. Но тази вечерь я олу имената на около десетина
то води къмъ величествения си огърлици отъ яеминови или Петра:
българи
--.•-'
чихъ.
/
200 кв. м. през]
храмъ на Сива. Не мога да розови цветове. Когато се кж- — Тъй ли, я вижъ ти дъртака
Говори ми тя още много, а
Посрещна
ме
любезно.
Пре
место на ул. Hrf
опиша вълшебното зрелище, пятъ, те се молятъ и пеятъ му, менъ ще праща въ ада. Сега ще стояхъ у нея около 2 — 3 ча азъ,
потъналъ въ кресло/о
№ 1. съ 13 м. лй
те нашера азъ тебъ. Я дай данъч
което се изпречи предъ очите свещенни химни.
мислехъ: за българката; която
са.
Дочакахъ
мжжа
й,
на
кой
ната
си
книжка,
я
да
видимъ,
ти
Може сжщо и конци
ми. Н£ма нищо по-грандиозно
Върху брега на реката, навикашъ толкова, платилъ ли то тя пожела да ме представи. е забравила своя про^зхоъд;
за фурна. Споразумение;
и величествено отъ Бенаресъ редъ съ домовете и храмове дето
си данъкъ занятие?
Младъ, доста симпатиченъ, ти- за немощната й майка? за не дома до сжщо го место,
въ Индия!
Свети
Петъръ
рекълъ
очудено:
те. еж „Гети" — единь видъ — За какъвъ данъкъ занятие' ми пиченъ швейцарецъ. Извее- колцината български студенти,
Когато се. приближавахме паметници отъ четири колони, приказвашъ?
които тукъ пилеятъ скжпите
течъ лекарь. .
къмъ него. виждахме отдалечъ съединени съ корнизи. Про- Бирника н1дменно.запиталъ: ,
пари на своите бащи; зо бъл
Първата
българка,
която
виминаретата и куполите на хра чутиягь храмъ на маймуните — Ти пазачъ ли си на райскит* дехъ въ Женева, ме,разочаро гарската колЬния въ Женева,
мовете, които се издигаха меж е покритъ съ позлатена медь врати?
Не искамъ да употребя която никога до сега "не се е прави спремо себе си 4
ду дворците. Величествените съ тъменъ цветъ. Той се из Небесния светия'рекалъ наивно." ва.
други
думи. Тази красива и събрала въ името на Бълга който купува • радио anaj
Е, да. . .
постройки се нижатъ една дига върху една тераса, зао .—
—Ями имашъ ли данъчна книжка, мила жена, оказа се, че е заб рия: за .еждбата на моето оте безъ да е изпробвалъ п
следъ друга, въ продължение биколена съ стена. Свещени позволително да упражнявашъ тая равила отдавна. своя .бъл чествои за много други ра
на десетинна километра. Мно ците маймуни еж тамъ Те се професия. Кажи какво ме гледашъ?
боти още, които предпочитвмъ апарата ,Стандаг>дь" 1-3
го отъ тЪхъ еж подровени отъ изкачватъ по балюстрадите, НамЪрилъ се въ чудо св. Петъръ. гарски ПрОИЗХОДЪ. ....,;•
Представи ми двете си деца. де премълча.
не знаелъ,,какво да отговори
течението на реката и еж по скачатъ върху боговете съ Той
на тоя тъй лукавъ човЪкъ- Бирни
—Те не зная»ъ,изглежда, бъл Около насъ играеха на карти
топили въ водите на Гангь слонски глави, лежатъ върху ка използзалъ'Смущението на небес
гарски...
Защо не сте ги нау
,,
Розмарецъ
чудеснитй си структури. Чо- мавзолеите или се гонятъ и ния светия. бутналъ го малко на
вЬкъ не може да остане рав- играятъ по куполите на храма. страни, сетне гордо влизайки презъ чили? Те не знаятъ нищо за
!
нодушенъ при вида на вели Полуопитомени, те Се оста*вятъ блаженитБ врати въ рая рекаЛъ България.
""
'/".'•'";'',
Госпожата не се смути 9гъ
чествената панорама, която да бждягъ галени и хранени ВаЖНО-'
. —.Хайде нищо. сега азъ нали моите въпроси. Съ една от
..»• •
•м
представлявагъ храмовете,, ку отъ поклонниците.' Грамадни съмь при тебъ. въ рая, ще уредимъ
лите, дългите колони, висо- орли еж * накацали по сте тая_работа: и позволително да у- кровено сть, която''се отка}аамъ
Бивша сладкарница> .Мйлиа"): площадъ Му^лв||
киятъ брегъ, покритъ съ лес ните или се виятъ надъ хра првжнявашъ свободно занаята си да оквчествд съ ; истинското й
Когато въ йай;затънтения край на грьда cepB^p«r|fp
ще
ти
изкараме,
и
данъчна
книжка.
ница, терасите . . . Всичко ма. Често пжти те отлетяватъ, Пъкь бжди спокоенъ, азъ тебе н-Ь- име, тя. ми каза: . ' " ' . " .
Кафе чай (2 л е в а ) , кафе' мока сервира при"\*i>{
—Никой не отива* въ Бъл
това е размесено съ зеленина сграбчили въ острите си нок ма да те стягамъ много, много да
бава музика" чиста обстановка пакъ (2). ЛвВЗз
та на боабабите, тамарините ти некой невнимателенъ богъ си плащашъ данъцчтЪ. Ще г и д а гария, за да изучава български
кафе чай, и ще сервиратъ хубава екстра баници
езикъ,
както
вие,
напримеръ,
и бананите. Величествените маймуна, срЪдъ общия викъ вашъ явашъ, явашъ, съ кефъ . . .
4 л е в а порция. "\: п.
Св. Петъръ билъ смаянъ. Той се сте дошли, да търпите лише»
дървета, отрупани съ цветя и на другарите му.'.....
'
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д-Ьлъ съ отворена уста. Нищо _че ния тукъ, въ Женева, само за
зданията« покрити съ скулпту
възрази лъ.
-• " ' . ПРОМЕТЕИ ;
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ОТЬ КАФЕ, МОШ
да научитъ френски,
ра, представлявагъ вълшебна Този храмъ е посветенъ нв
ШЯВДЩЦШ!
—Но Вие изглежда, сте:заб
гледка. Тамъ изкуството на „Дурга" кървожадната съпру
рввили, уван<аема госпожо..—
човека е съддинено съ очаро га на бога Сива.
казахъ азъ, едва сдържайки
ванието на природата. .
Една улица ни води къмъ грациозни движения.
яда
си, че българскиятъ НЙсветилището
на
Сива
—
проЖените
отъ
кастата
"а
брахОтсжтствието на модеренъ
родъ
има национално съзна
чутиятъ
?латенъ
храмъ.
Кутоманите
се
отличаватъ
особенстроителенъ планъ, различни
ние,
до
като шаейцарскиятъ —
лите
му:сж
покрити
съ
ма
но
съ
красотата
си
Скулптоте видове на архитектура,
Солидна и пуксоана мазаботкв)
само
гражданско.
,.."....'
сивно
злато
и
еж
стрували
рътъ
или
художникътъ
нема
смесицата на тонове и стило
/ предлога на мзноенн цени и уяв
100
хиляди
рупеи
(околс
7
За
България
ние
почти
\
не
да
намерятъ
ui>
техъ>
недове не обикновеното, съ фан
.;. !-..:.•
е и в н и я а а н а п п а щ я н•
говорихме. Нищо въ дома на
•••.'•'-'•••.'
'
•.''•:'•.'•':
тастичното, не пречи на вели милиарда лева). Въ подножие С Т В Т Ъ Ц И .
I
BA
Б
И
Л
Я
Р
Д
Н
А Ф А Б Р И К А на \ ;
то му тълпа търговци' продатази българка не ми спомняше
чието на тази панарама. .
Това, което ни изненада за моята родинв.Всуе търсехъ
ватъ
разноцветни
миризливи
t
Впадимир-ъ
ХрисУовъ
Въ продължение на кило прахове, съ които поклоници- най-много, 'когато спрехме
азъ
и
портрета
нг
онази
мила
1
320
б
ул. К. Стоилов* 9, — Варна
метри стиловете еж размесе те посипветъ боговете.
край брега на Гангъ, бе, че и страдаща майка; И, ,ако по
ни: индийски, персийски, ки
индуси и мохамедани извърш
тайски, ориентски, монголски Между хилядите богомолци ваха единъ до другъ умиване- една случайность не знаехъ, че
госпожа е българ
и авгански.
има множество жени- ft • же то си въ свещените води на любезната
ка, й Господъ не можеше да
пип" приема вегькакрвъ вадъ
раз ме убеди въ Това,
Шумътъ отъ Гонговете (тръ ните въБенгалия еж красиви. реката и бвха забра 1или
пор&чки като: Яланкй.
бланки,
бите на свещеницоте на 3 Всеки, който ги е вижда лъ, ликата, която сжществува меж
Немаше
сигурно
да
опиша
хиляди храма), не престава ни се е възхищавалъ отъ rfexv. ду религиите имъ; Завревате •за тази неприятна' преживели
плика, фактури; \афиши, некролози а др,
кога Върху стжпалата на двор-' Лко жените отъ Индия не 6t- лите на пророка се"беха про ца, ако едно случайно посеще
ците, свещените животни др-fe ха измжчвани отъ тежкия тивопоставили на идолопокло ние у madame Cocorda не из-.
Г о е т и т Ъ на ^Ка!*на-*малко разходи, най-в*1
мятъ или се разхождатъ важно трудъ, подъ палящите лжчи н,ичеството, но ., п о ч и т а х а" вика въ душигв ми проклятия.
чувствайки своето значение на слънцето, mtxa 'да бждатъ свещения градъ, който имтй
вал ната нош,ь* ва и Ти- ли и безгрижни пре|
Ето какъ стои въпроса'.
въ живота на индуса. Далечъ красавици. Те иматъ малки внушаваше ужасъ)
ча" не ще бждатъ оте- вяваний.-""''- '••'-'""' '•' .l!t
задъ Бенарасъ, върху левия крака и ржце. големи тъмни
— Г-нъ Мещуланъ (еврейнъ
брегъ на Гангъ, блещятъ ог очи) дълги; черни, копронени
отъ София) ме покани на кнавани с ъ излишни раз
ньове- Това е „Гхяпе" пои коси. тънка и нежна кожа и
в>чеоя..
ходи. Ецинствено с ъ н а й

Когато

прогледа—

вш

Щщжч

ш мшшп

Кафе

ОКА
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Четете в.ЩшшШ

шшшввт

ИлМ

Романъ отъ М. ДЕЛИ

превела
Л.Д. К А З А Н А К Л И Е В А

атттт
Разгонени отъ прохладния
югозападенъ ветьръ, тъмните
облаци бегаха по бледния небесенъ лазуръ, като отъ вре
ме на дреме забулваха залезващето ноемврийско слънце,
Презъ тия минути дрезгавина
та се изменяше почти въ тъм
нина въ малката гробница.
Последната бе фантастично
притисната между погребал
ната църква и канцеларията
на духовните лица. Две зда
ния еднакво почтени, както и
еднакво разсипани. Окапали
те жълти листа отъ дърветата
летеха въ вихренъ танецъ изъ
алеите и надъ гробовете. ПлачущигЬ върби превиваха тън
ките си оголени клоне. Бисер

ни капки плискаха по красиво
боядисаната ограда. •'
Ветъра тъжно свиреше, ка
то че ли бе стенанието на по
койниците.
Презъ такива именно дни на
печални спомени, намъ ни
се струва, че духовете на на
шите скжпи покойници, витаятъ около насъ. При тая дъл
бока гробовна тжга с а м о
светлия лжчъ на единствената
християнска вера и надежда
ни подкрепя и утешава ду
шата. И тоя именно светълъ
лжчъ на утехата днесъ грее
ше съ най толемата си сила.
Младата девойка, която то
ку що излизаше отъ църков
ното предаериена гробницата,
изглеждаше да е подъ това
впечатление, защото неописуе
ма меланхолия се четеше въ
деликатното й лице и без
спирни сълзи течеха отъ кра
сивите й, дълбоки ориенталски
очи» чиито гальовно неженъ
погледъ изразяваше чудния
чаръ/ невинната и деликатна

душа, незасегната още отъ никчква буря
Това нежно създание пред
ставляваше,. най-чистокръвенъ
славянски типъ, въпреки още
непълно развитите й чърти—
защото тя едва що бевстжъпила въ юношеската си възрасгь
Черните й меки коси се пръс
каха като тия на малко моми
ченце.
~ ..••:'.' •
Девойката слезе по каменни
те стъпала, обрасли съ зеленъ
мъхъ и тръгна между" гробо
вет1. Походката й »бе лака,
грациозна и малко плавна.
Бледо-сивата й,' почти 'бела
рокля, съ която бе облечена.
изпъкваше като светълъ лъчъ
въ тая печална атмосфера. Вотъръгъ пръскаше върху бело
то чело леките й кждрици,
които се изплъзваха подъ синьокадифеното токче.
Младото момиче се спре до
каменния мавзолей, на който
беха написани тия думи: »се
мейство де Сюбранъ".
Момичето коленичи предъ
паметника и се моли продъл

жително, Следъ това стана, не
прави неколко стжпки и се
спре предъ другъ гробъ, по
критъ съ бели хризантеми.
Лиза падна отново на колене
предъ тоя гробъ. На кръста
на последния бе гравиранъ
тоя надписъ;
нТукъ почива
Въ очаквание на възкресе
нието
Габриелъ де Форсипъ, предалъ Богу духъ на 18 годиш
ната си възрасть". д .
Младото момиче си* надвеси
"малко главата и я подпре на
двете си деликатни ржце. Съл
зи обпиваха бузите й и пада
ха върху белите цветя.
— Габриелъ, колко ме мжчи разделете ни, и какъ ми
липсаащъ ти» шепнеше Лиза.
Задъ нея отъ една теснв
алея се подаде една дама въ
трауръ. Тя се приближи и ко
леничи до младото момиче, ка
то обгърна съ двете си ржце
недоразвитите му рамена и
целуна продължително хуба

вото чело.
~Вий не го забравяте, мал
ка миг мила Лиза, която той
толкова обичаше!— каза дамата
съ пресекливъ отъ хълцане
гласъ.;
.„,..•.
—Да го забравя? О. госпо
жо! Лиза плачеше Върху кр.асивите хризантеми сълзите на
майката се смесваха съ тия на
приятелката отъ детинство.Лиза
почна католическия ,de profun
dis", отговорите излизаха като
неуловимъ дъхъ отъ треперящите устни на r-жа де Фор
силъ. Бледо-сините й очи бе
ха облени въ сълзи. Тя беше
вдовица и наскоро беше за
губила последното си дете.
Устремения й. погледъ върху
кръста изразяваше помирена
печаль.

влезалъ вече,.въ -небес*
царство. • Моя Габрие%
светецъ!, J-:-i- .'.[.. .•* -i •;:
: <>,-.ч5, -разбира се,/',отИ
развълнувано Лиза.,дТе Ьсганпха-такапрег^
тй безъ да обръщатъ Щ
ние на силния ветъръ».
имъ, прижюлваше лицатв.
техните очи изпъкваше
•,
катния силуетъ на Гб"Ш
симпатичнот. му лице -e>J
мнхнати устйи и сериозни
съ милъ погледъ, кой го ?|
ка приятенъ и чистъ, к»Ч
ли гледецле нещо
което го приаличе
привличаше Д
отъ тоя суетенъ светъ.
Габриелъ де Форсилъ 6*
едно отъ тия възвишел
щества които Богъ tio.^
—' Beguiscant In pace!—про проща на земята, като
кънтя трептящия гласъ на Лиза. жение на ангелското
шеново
• Ржцете на госпожа Форсилъ
притиснаха по силно рамената
на младото момиче.
%.
к*Ц,
.....~ Лиза, той требва да е
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Началника
на Радио Вар
на инж. Николовъ пристигна
въ Варна и зае длъжностьта
|Яекмя народъ вече слабо се интересува отъ Ж е н е в а . ОН боледив» • ж н в м ъ п не
си. Извършватъ се усилено
^ГЛта
К Л а и »
У с « ' и ? « ™ " ' " • • * ' • « » « « • « а иешдун.роднвя х о р м а с т ъ подготвителните
работи, за да
*женага
германия. хсмпията
д я се аадоиоли
Германия
СветЪ
пвотмвова«хващьния. Защо м е ж д у Лондонъ » Берпинъ А не може д Г с е и в м К " мо?тРъ з« pSJможе следъ неколко дни, ко
бирателсуво, до като сжщестоуоа ОН.
гато ще пристигнатъ въ града
може и на изплащане
щ
Лондонъ, фввруарий,193бгодина
представителите на фирмата,
на
складъ
при
«
щ
Гвнимателния наблюдатель Вмгьсто гласове на държа на груба гргьшка. И Порту която строи радиопредавателя,
да
започнатъ
пробите
I0, че въ Англия се чувст- ви, съвети, комитети и под- галия е чп.енъ на ОН, както
И най умниятъ човекъ въ
наложителната нужда да ком гтети-снаряди,
бране- и Абисиния.
зацапвнъ
костюмъ е жвлъкъ. ^ .Мусала" 2.
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Телефонъ 2906 щ
щрави нещо бързо, за носци, танкове, аоро глани,
Матей
Нецковъ..
Отъ
друга
страна
германs спаси престижа на ОН
подводници!
ЧНГБ на английското о б
Това сьвсенъ не означава цитгь не се задоволяватъ съ ВАЛЪ Маске—„Тича"
и я ) » т « а 1 ' п ь 1 | ' ? I к у л о ' 3 0 к о я г о в и н а г и к а з валъ
вено мнение.
обаче, че тактиката спргь- обещания за въ б&Саще.
Безплатенъ найразнооб- | '^v^,*!.„
J\rl г | че го оскърбява съ своя прос1
преки речите и усилена- мо Беолинъ ще бжде изме
*»*^яктяюШШлтяшЛ№НШ
Онова което е невъзмож разннъ европейски коти40) Коя европейска сто ЯШ ташки видъ. Той дори е поисюпаганда на звинтересу- нена. Практическиятъ духъ но спртмо Португалия, е лионъ, богата томбола,
лица обхваща едно простра калъ тая кула да бжде разру
rfe сръди, забелЪзва с е на англичанитпг ги кара ви още по-малко
възможно джаза на 8-ма пех. дру нство отъ 1,600 квадратни шена, за да не грози столицанепрестанно опацане на наги да търсятъ упорито спрпмо Бплгия, чието вла
та на Франция. Айфеловата
реса къмъ всичко, което разрешението на конфлик дичество въ Конго се е раз жнна, феерично освет кило ме т а?
кула е висока 300 метра и е
е строена отъ 1887 до 1889 го
га Женева. Достатъчно е тите въ едно миролюбиво ширило въ такива огромни ление, балалайки и дру 41) Колко работници
Петъръ Велики дина отъ германския инж. Ай» хвърли единъ погледъ споразумение. Затова презъ разнпри отъ сключването ги непринудени забав- употрпбилъ
при създаването
на Петро- фелъ. Има три етажа, съ оощо
у всекидневния печатъ, за иднитгь нгьколкн месеца ще на мира до днесъ.
ности единствено на «Ка градъ?
1
в види кояко малко отде- виждаме на нтколлопжти
4.800 стжпалв и съ есансьоръ.
вестниците за онова, кое- английската дипломация да
Сега вече се знае съ поло- рнавална ношь" въ во 42) За коя прочута цър Построена е всредъ Мврсово» разисква въ Женева.
търси допирни точки съ жителность, че Германия енния клубъ на ДИЧН", ква въ Европа сях. били по- то поле, аъ надвечерието на
трпбни цпли 77 години,, за голема всесвегска изложба.
,ри и въпросътъ за пет Берлинъ и начини за разби си е имала свой плань за 22 т. м. — ежбога.
проникване въ Абисиния. За
ите санкции, т о л к о в а рателство.
Тая кула се употребява за на
Въ военната
болница въ да бжде довършена?
to разискванъ д о преди
Това ни обяснява защо ан здравяването на германско Ва има вакантна длъжность за Отговоръ на по рано зададе учни наблюдения и като без
ните въпроси.
:тно време, днесъ вече е глийската дипломация дава то влияние въ Адисъ Абеба перачка.
жична предавателна станция.
5илъ способностьта си ..да. честа пжти видь на слабость допринесе твърде много за
На 12 т. м. познатия бъл
37) В ъ предпотопната ера Презъ време на световната
лцча вниманието на обВъ сжщность, тя саио про ускоряване' на италианско гарски композиторъ ПанчоВла- на земята еж живеели големъ война тя принесе големи ус
гвото. '.., . ]. .
дължава да търси начини за то нашествие въ Абисиния. дигеровъ даль въ Добричъ кон- брой тежки и тромави живот луги на съглашенските армии.
39) Преди 50 години известпричините за това не е избгьгване на крайноститть,
ни, сжщински великани, които
Днесъ вече Германия не мо цертъ посетенъ отлично отъ все
но до се откриятъ.
пакъ еж били въ състоя ниятъ сръбски държавникъ Ни
Убеди ли се, обаче, въ невъз- же да храни никакви надежди добричлии.
i че аеглийскиятъ народъ можношьта да се намгъри
Снощи г. м-ръ Пешевъ от- ла летятъ съ голема {леснина. кола Пашичъ, по професия
въ това отношение. Налага се
ъ е по-малко привърже- компромисно разрешение, анда
Споредъ тълкуването на уче инженеръ е билъ въ България,
пжтува
за Русе. .
й се дадатъ компенсации
, на принципите нв ОН'
глийската дипломация дейст въ други части на света, може
При едни случайни разко ните, това е било възможно въ битноттьта си на полити
е ясно е. че англичаните вува решително и до край. би въ Австралия или въ Азия. пки край Силистра е бядь на сано бдагоцарение на огром чески емигрантъ въ София
дошли до убеждението,
Има ли въпросъ, по който Въ тая посока се, явява, като меренъ печата на Българския ната гъстота на въздуха. Тъкмо презъ годините 1883-85 той е
сжществуването на тия огро вършилъ инженерска практика.
ip при днешното между- Лондонъ и Берлинъ не '•• биханепреодолима пречка Япония. Царь Борисъ-Михаилъ.
здно положение уставътъ могли да се споразумеятъ?
За чистене, боядисване а гла мни животни е довело до заПо него време нв него е билъ
Въ една своя недьвнашна
DH е безсиленъ и четр-Ьбдене на, дрехи е най-добре ключението, че въдалечното поверенъ строежа на общинс
Разглеждайки о б с то й но
\в се действува извънъ не- отношенията между тия две
речь Лойдъ Джоржъ загатна, при А. С. Винпцки, ул. Сте- минало въздушната оввивка ки домъ въ София. По него
rrb рамки, ако искаме да държави, идваме до заключе че Германия би могла да по фанъ"Стамболовъ М 19. на земята е била извънредно вия планъ започнали били
гъста и налегането е било землените работи и еж били
:имъ мира..
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ние, че е възможно да се по лучи колонии въ Холандска
много по-големо, отколкото е иззидани основите, на една
Н не можа да предот- стигне разбирателство между Индия. Но кой. би могълъ да
Въ редакцията ни се по сега. По времето, когато земя дълбочина отъ б метра. Поги войната въ Източна Аф- Англия и Германия по всички допусне, че Холандия би дала, лучи писмо отъ група гражда
а и, както изглежде, не е въпроси, съ изключение тоя съгласието си за това? Дори и ни живущи Hd ул. „Цзрибродъ" та е била започнала да се ох късно тоя строежъе билъ изоставенъ. Когато прол!тесъ на
състояние да съкратн и за колониит-fe. Ако . Германия да отстжпи Холандия, сплашена въ което съобщвватъ, че телажда, споредъ както изчисля- сжщото
тове место започнаха
ватъ
зчените,
въздушното
на
отъ
огромното
развитие
на
продължава
да
настоява
да
шето му ,
нематъ нищо общо съ допие- лягане е възлизало на около землените работи по изграж
нгличанинътъ, съ своя край й се върнатъ старите колонии германските въоржжения по кате поместена въ бр. 6195 на
атмосфери. Пвлеонтоло- дането на големвтв полата на
првкгиченъ мирогледъ, се въ Африка, въ такъвъ случай край нейната граница, все пакъ в. .Варненска поща" и че тя 200
гътъ
Арле
е проучилъ лете БНБанка, били еж открити не
щ, че Женевскиятъ меха- всички мостове, между Лон^ Англия не би могла да позволи не ангажира съ нищо търгов нето на днешните
птици и е довършените основи на няко
да
бждатъ
създадени
нови
мор
ьмъ не е на висотата на донъ и. Берлинъ ще бждатъ
ците и еснафа отъ тази улица. доказалъ, че техното летене е гашната общинска сграда, про
:
• •' - ;ски бази въ близко съседегво Въ писмото се казва още, жи
нципите, легнали въ устава .скъсани-,г, . ..".",..,..,,.'
толкова по-затруднено, колко ектирана отъ Никола Пашичъ.
ОН,;който ще .требва до ,, ЦДомъ,г;това се г;схвана въ съ Сингапуръ— централната вущите на ул. „Царибродъ" то е по-колемв тежестьта на
lei изм^ненъ въ единъ или Лондонъ^., взе се решение,да точка' не нейното владичество еж доволни отъ усилията кои птицата. Затова именно е и
., -...;.•••..•;;
се започнатъ официални ра въ Азия;
гъ смисълъ.
то общинската управа полага ограниченъ броятъ на вндовезисквания
върху
едно
ново
все пакъ живогътъ си тече
Англия дърщи въ рхцетЪ си ед да пввира и канализира горе те животни, които могатъ да
ь,да чака осжществяването разпределение йа суровитЬ на свътовна колониилна империя помената улица.
книжарница
Щ
летяеъ, в освенъ това, ограни J
газ реформа. Англичвнинътъ матеоии. Англия^ заяви, че е защото е мощна. Тя би могла да
За,ЗЛАТНИЯТЪАЛМАЧАХЪ
чена
е
и
техната
големина.
о практически чов^къ, се готова да разисква върху поло отстжпи нЪкои части отъ нея само
Тая граница днесъ я състав
•кланя само предъ действи жението, създадено отъ нерав] поради слабость. Въ днешното тре НА БЪЛГАРИЯ" реклама се ляввгь големите птици, Въ да
нит-Б факти '•.. на фивота. 3&-,но«ернЬгр. разпределение на скаво превъоржнеаване на Англия приематъ въ администрацията лечното ми ало еж летели не
а.именно днесъ въ Англия суровите материи, но че из не се виждатъ нсивкви признаци на „Вяояеягкя новини". 1-10 само птиците, но и 'известни .«ли тази година ще държи*»
1ррсътъ за масовото преаър- ключва предварително въпро на слабость и следъ нЪколко го
грамадни животни, като напри
рекордъ на
Ц
жаване е поставенъ на пре- са за изменение нв статуквото дини положението ще се измЪни явява невъзможно. Добро или меръ единъ гидъ птеродакти- 2
въ
колониалните
владения.
v
4Ъ плань, докато спорътъ
още повече въ полза на* Англия. лошо, действително или само ли, които еж били по големи 2 мартеници Ц
.Италия отстжпи на второ
Хитлеръ и неговите съвет
Англия би се съгласила да една завеса, все пакъ ОН се по ръстъ отколкото много отъ © п о качество, разнообразие®
ници отговориха, че Германия жертва чужди колонии въ пол явява като една необходимость днешните аероплвни.
Ш
и финесъ
Ш
гето.
1ан свьпхчовгьшки усилия иска д а й бждатъ върнати по- за на Германия, но това не за ония, които спечелиха све
ф
„Меркурий" ф
38) Прочутиятъ френски пи
английския народъ да се ранчжите владения въ Афри би могло,да стане безъ де се товната война, като една фор
евъорхжи се оправда атъ ка и ч». позволението да екс-нанесе големъ ударънаОН, А мула за запазване облагите, сатель Мопасанъ е мразелъ
една много красива фра- плоетира природните богатства днесъ за днесъ, тъкмо това се добити отъ войната Б. Танерсъ извънредно много Айфеловата
въ чужди колонии не й е
-Превъоръжаването
на достатъчно. Престижътъ ; . на
ликодритания билонеоб- Германия изисква . това екс
дима, за да може тя съ плоатиране де става при пъстойнство да изпълни.за- ленъ. суверинитетъ и подъ
национално знаме.
.Тайната на единъ гробъ.
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Z39
лжвнията си спрямо ко- германското
При;
това
положение,/
въп
ктивнатасиг
урность, росътъ , не представлява ни
едставлявана отъ ОН.
каше да облече мантелата си, но чуха се тежки
какви изгледи за разбирател
— Яхъ Едуарде, бехъ сигурна, че ще се вър.
Истината, обаче, е, малко по ство.. •;•.•
стжпки по коридора.
, -. ,.-•; •, .
нешъ. Ела въ моята стая да ти кажа, какво щ е
уга:
— Милий Боже, иде мжжъ ми и щ е види
направя да спечелимъ парите.
престижа на Германия
— Англия се: преаъоржжава се Нч,
вратата отворена, каза тя треперяща отъ страхъ.
— Право да ти кажа, азъ изгубихъ куража;
противопоставя, .естествено
щото Германия е въоржже- престижа на британската импе
И безъ да знае какао прави.-обкече палтото, лег
мислехъ, че удари последния ми часъ, когато той
'1 силно. Защото, освенъ рия. Но освенъ това, има и
на на кревата и закри лицето си с ъ ' ржцете си.
ме хвана за гушата.
йва, може да се разчита и на пречки отъ по-друго естество.
СТЖПКИГБ се доближиха и надзирателя се яви, ка
— Ти си страхливецъ и половина, каза тя съ
£но възможно - въоржжено Ако бжде върната на Герма-'
то псуваше: '"
смехъ;
слушай азъ какво намислихъ. Ти чу, че ще
|ъл*новение въ Далечния Из- ния Танганайка, напримеръ,
— По дяволите, кой е отворилъ тази килия?
му занеса кафе. Като стигна тамъ ще го изпратя
>къ съ Япония.
Но жената не се мърдаше^ той чу редовното й
ще бжде прекъсната преката
да купи нещо, азъ ще взема ключовете, ще оти
I Германия не се числи къмъ връзка между английските вла
дишане.
да при маркизата да се преоблече съ моите дре
Н Италия, ня саой редъ, еж- дения въ Египетъ и Южна Афи— Тя спи, измърмори той, като я наблюда
хи
и до излезе вместо мене. Следъ това азъ ще
io така не проявява наклон- ка. Връзката съ Южноафри
ваше. Проклета работа, кой е извършилъ тази
взема горната и дреха, ще я наметна и излаза.
ость да се подчини на ж еканския
глупава шега, може жена ми да е. Хмъ, добре, че
съюзъ ща бжде отсла
• — Слушай, тази работа ми се вижда опасна.
ввските решения, дори i да бена. Щ е настжпятъ големи
затворницата спи. Когато си отида въ кжши, ще
Но ако съпругътъ ти я срещне на стълбите,
ждатъ взети съ абсолютно неудобства и за управлението
дамъ единъ добьръ урокъ на жена си. Можехъ да
всичко ще бжде изгубено, каза Едуардъ.
олшинсг4о ча'държавит-Б, съ- на съседните английски коло
изгубя и службата си, мърмореше' стареца като
— Ако знвешъ нтжой по-добъръ планъ, ка
рали се въ Женева въ каче- нии Кения и Родезия.
заключи вратата и се отдалечи
жи го, отговори г-жа Диецъ.
гвото си на 'върхоаенъ межЗдравиятъ английски усетъ
Жена му като чу, че се заключа тъ вратата,
— Не зная какво да ти кажа, но предчувстународень арбигъръ.
скочи отъ кревата и извика.
вувамъ, че ще се случи нещо.
; Единсгвениягъ
аргуменгъ не може да допустне, че вед, — Боже мой, какво нвпрааихъ?
— Остави предчувствията на страна, требза
редъ който непокорните на- нъжъ настанена въ Средна
да спечелимъ парите и да избегеме въ Америка,
|йй биха могли да се прекло- Африка. Германия ще стои
ГЛАВА 50.
отговори (жената.
!<чтъ, при това положение е и мирно. Съ други думи, ще се
повтори
положението
отъ
1914
— Азъ какво ще правя, попита Едуардъ.
$й остава грубата сила. Англия
Прилично
в
ъ
з
н
а
г
р
а
ж
д
е
н
и
е
— Ти ще стоишъ при конта; шомъ пристиг
р л и 15 години упорстваше година. Мнрътъ въ африкан
Часовникътъ на замъка Толаки удряше бав
не маркизата, ще вземешъ парите и ще ме ча•1редъ тая очевидна истина. ския мвтерикъ ще бжде засно, но силно часовете, кзиго и.минавах». Чуждеквшъ при хотела, кждето се срещахме вече тол
Днесъ нейното упорство изчез трашенъ. Щ е бждатъ застра
кова пжти, отговори жената.
нецътъ, който седешг предъ замька, броеше ча
« и тя направи единъ мощенъ шени португалските колонии
Тя взе да прави кафе, а той седеще въ кух
совете и чшза:
»ааой въ своята основна по- Мтзамбилъ и Ангола к Бел
нята на единъ столъ и я гледаше.
— Вгче е полунощь, добре щ з бжде до влеза •
чигика. ВМБСТО да разчита на гийско Конго.
Ачгйия е решена да избгьг— Знвешъ ли какво ще ми требва? — каза
въ туй кайа,уш<о гнбздз. Сгруза п* се, че избрахъ
rnacoeert да държавите пред
r-жа Диецъ.
лошо време, спугите аь тоги чась олхг хздчтъ по
ставени аь Жгнева, за нап-не повторението на услож
Светов
— Какво ти требва» кажи да ти донеса —
двора, като побеснели. Тзй седна на единъ ч у
редъ Ачглия ще иска да осла ненията отъ преди
отговори Едуарддъ.
канъ и се зази въ мушамата си, пзнеже цела
"я бждещите си дипломагиче ната война и да не изложи
— Требва ми .-лороформъ.
нощь валеше непрекъснато
ски акции върху тяжестьта на престижа си на ново компро
— Ще ти донеса, понеже сестра ми е аку
метиране.
Ецинъ отъ слугите, обпеченъ въ червени дре
снарядите,
шерка
и има въ кжщи.
хи,
излезе
изъ
портата.
Чужденецътъ
се
доближи
Да
се
обещаватъ
др\/ги
те
Марътъ продължава да
—
Иди, Едуарде, и донеси.
6
до
него
и
каза.
напра*de идеала, къмъ който ритории на Германвя,
—
Слушай,
приятепю,
искашъ
ли
да
спечеЕдуардъ
излезе, купи едно малко стъкълца
мгъръ
за
емгътка
ни
Португа
се стреми Англия, само арлишъ леко една порядъчна сума?
.и една кутия бомбони и отиде при сестра си.
гументитп> cm пром нени, лия, сжщо така се оказа ед-

цеиа лв. 3,580
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Борбата на непенсионгфанит/в чиновници

ш Шт п п ш ши шиш Ш »

Пжтувалъ е съ специаленъ влаиъ отъ границата до Белградъ. Посрещавето Му ва Кралската гара. Царя ще гора

Какво въ сящность искатъ бившитгь държавни служители,
два дни на Кралския Дворец*. Днесъ ше положн венецъ ва гроба на Краль Александъръ
|
които нгьматъ достатъчно прослужени години.
Бвлградъ 17. Тази сутринь нецъ на гроба на Краль Алек
Вчера преди обЪдъ въ свло- този които е служилъ 25 год. въ 6 чеса и 30 минути идящъ сандъръ въ Опленацъ,
на .Ешмедеме" се състоя орга нъма.
София 17. М-рътъ на финанситгь Гуневъ Ц
отъ Запвдъ пристигна НВЦарь
Тукъ се знае, че Царь
низационно събрание на съюза
Нашето нскане е щ о т о Борисъ Български,. Ю-ославянписалъ
една много важна наредба
до данъЩ
на непенсиониранигв бивши бившъ служител); съ служба ското правителство, узнавайки Борисъ ще гостува въ
началници
въ
страната.
,5
държавни, окржжни и общин отъ 10 год. нагоре да му се за пристигането на Царя е Белградския Двор е ц ъ
Вь тая наредба се казва че съгласно наредбщ
ски служители въ България, даде възможность да довърши изпратило специаленъ влакъ единъ-два дни.
закоъ за данъка върху приходитть, данъкоплатц
на което говори секретарь ос- определеното число години, то на границата съ делегация, ко
нователа на съюза г. П. Хр. зи който има между 5 и 10 ято да посрещне Височайшия
Белградъ 17. Пристигане физически лица или дружества ~ които с/я обли
Кожухаровъ.
год. служба да му се върнатъ пжтникъ. Впакътъ не спре на то на Царь Борисъ съвпада ни съ данъкъ занятие възъ основа на оборота, щ
Следъ събранието посетихме одръжкигв, а този който има белградската гара, а отиде на по щастлива случайность съ остоналитгь задължителни книги, cm длъжни д\
дятъ и .дневникъ за оборота", по който дневник\
г. П. Хр. Кожухаровъ, който съ 15 год. изслужени, по стария Кралската гара вч Топчи дере
j
пълна готовность ни даде след законъ, да получава пълна кждето причакаха Царь Бо- откриването на • българска става азчислението на данъка.
седмица
въ
Белградъ.
Презъ
пенсия.
Длъжни
еж
да
водятъ
такьвъ
дневникъ»
и
лицате,|
ните изявления:
риса. Регента Павелъ и м-ръ
—Кои центрове сте посетили председателя Стоядиновичъ
— Предприехъ една органи
цълата текуща седмица въ еж обложени съ патентъ надъ 10.000 лева годишно. |
До определяне на патента за 1936—7 година щ
зационна обиколка изъ по до сега и кои предстоятъ да
Царьтъ отиде въ Двореца Белградъ е иачертана про еж да водятъ дневникъ за оборота и лицата, на които |
големитъ центрове на Бълга бждатъ посетени.
рия, съ цель да обявя срещи
— Билъ съмъ до сега въ Деди не, а свитата Му се на грама за изнасянето на кон кътъ за последната година, за която еж окончателно о
всички членове и съидейници Перникъ, Русе и Варна, следъ стави въ хотелъ „Сръбски церти отъ бългйрен* автори жени съ данъкъ занаятие — възлиза на 10,000 лева. ^
на съюза, като лично ги опоз което ще обиколя и другитв Краль*.'
#що се държатъ сказки за
Данъкоплатците, който с* задължени да во;
ная съ целите и задачигБ, кои пунктове въ Сев. България.
Днесъ Царя ще положи ве\ България И пр.
.дневникъ за оборота*, требва до края на февруари!
то еж легнали въ устава; да Отначало ще посетя Провадия,
се снабдятъ се такъвъ дневникъ, по образецъ, i да/
-разм-Ьпя мисли на мъстнв по Шуменъ, кждето ще говоря
отъ Мвото на финансите и да го заверятъ при съот
чва, съ всички онеправдани на събрание.
нич нотариусъ или онолчйсни екдия, а воденето му TJ
бивши . служители, които не
Тази сутринь въ 8 ч. г. Ко
получвватъ пенсия.
жухаровъ замина съ влака за
въ Кюстенджа. Причината з а това.
ва да започне отъ 1 мартъ.
^
За придобиване на тъхнитъ Провадия.
Неводенето
на
тоя
дневникъ
води
следъ
сей
нгьщо,
тъй
като
по
ежКюстенджа >6. hanoправа и за подпомагане на чле
следъкъ въ.тукашното при щата причина Се из наказание —'глоба отъ 5,000 до 100000 Aecat']
нове, лансирана е идея извънъ
ТЕНИСТз
станище еж били доста хвърлиха в морето надъ
общата цель и задача и, обра
вени голгъми партиди па 20 ООО каси съ палестин
зуването на една обща спес
КЛУБТз
товна касо — за старини но
лестински портокали — ски портокали.
ва 23 т. н.
безъ огледъ на съсловие и,
съ десятки хиляди, каси,
на Македонските благотворителни братства. Конгресътъ аа :
3 часа CJ. оболъ въ
разлика въ службата. Осигуилинденци н*ма да бжде разрешенъ • ,...
tSj
които
не
еж
.могли
да
шопи!* и Военвия
рениятъ при тези каса като
Казахъ
и
по-рано,
в
с
бждатъ
погълнати
отъ
София
17.
М-рътъ
на
вжт
навърши 55 гед. възрасть ще
по общественото подпомагане
Г О П С И А
братство ще живее само]
пазара.
получава — рента въ видъ на
решните
работи
Саповъ,
заСо5ия 17. Тази сутринь
Детска'КАРНАВАЛНА
геленъ* животъ, безъ де*
пенсия.
Тъй като, въпреки това, въ една отъ залите на питанъ какво става съ ново нужда отъ съюзъ.
З
А
Б
А
В
А
Съгласно закона отъ 1892 г. |Преиии па най • добригЬ маски! параходите продължиха да Народното
.. На въпросе:
събрание се избраните управителни тела
за пенсиитъ повеляваше, като jбалети, игри и др.
1.01 донасягъ нови количества откри отъ м-ра на В ж т - на Македонстите благотвори
—
Тъй като илинденци!
изслужишъ 15 год, безъ огледъ
ди две седмици решихй
портокали, въ антрепозититъ решнртЪ работи Саповъ телни братства заяви: а
на възрастъ получавашъ пен
свикатъ конгреса си вт>|
се натрупаха нъколно десят курса за инспектори по
сия споредъ отръжките ти въ
ФРИЗЬОРСНИсалонъ
'...— ' Листит-fe на избранигв но* скоро време, ще имъ Щ
онова време, следъ това годи „Севалип" намали чувстви ки хиляди каси, ненои отъ обществено подпомагане. ви
управителни т-вла еж вече реши ли това? — йфъш
ните се увеличвватъ на 20 телно цената на електри които еж тамъ още отъ са
изпратени
въ М-вото Сега, говори: .••>li,, •' .-•' ";.',',',.''^
Курса
ще
бжде
двуседследъ това на 25 год. и най ческото дълготрайно кжд- мото начало на сезона,
обаче,
правимъ
проучвания от.
—.. Официално исШЩмичекъ сдедъ което кур
сетне съ прибавка, че тръбва рене. Не се сттьснявайте да
носно
лицата,
които
еж
избра
Отъ
продължителното
стоне
съмъ получавалъ, ЪШЧ
да си навършилъ 60 год. Как npoetbpume, че наистина е
систите на брой 90 души
ни съ *ия листи, за да не се гресътъ имъ нпма] $*|?1
въ магазиитгъ, голгьма
во е положението на оньзи намалено
чувствително. ене
ще положатъ изпитъ. По
които еж дели спестяванията Щомь провприте, ще се уве часть отъ тия портокали ся. реда на издържалите кур допуснатъ лица, които биха разрешенъ. Илинденци щ
увредили на благотворителната турно-проевгьтна органщ
започнали
да
се
развалятъ
и
си и днесъ еж лишени отъ рите/
са
7
души
ще
бждатъ
вносителитгь
се
виждатъ
сега
дейность
на братствата и да и нп-ма защо да правящ
ТБХЪ? И тъй дохожда се до 1—280—0
Отъ съдържателя принудени да ги изхвърлятъ
лични акции..
"' ";"-'"™В
имъ двдягъ друга окоеска.
взети за инспектори.
положението че този които е
въ
морето.
На
бала
иа
„Тича"
служилъ 15 год. има пенсия, а
всрЪдъ омайната му об
Касите съ повредени ЗА РЕКЛАМА!Асе емда т
оезчлтатитгь - рекламирай
становка да бждемь ма те портокали ще бж.-*те
Меркурий
само въ .Варненски нови
ска е истинско щастие: датъ н а т о в а р е н и на ни", защото се чете най-мне Братоубийството. въ село Бенковски. Какво носи kepi^
Маски, домина за
при подгълба на имотъ. Убиеца залоееЩ
Ще ти се удивляватъ хи: единъ шлепъ, ще бж-. го от в,сички провинциални в-ци рателствотоКой
е убития и кой е ранения *""
' :Ш
деца и възрастви, но
ляди пламнали очи. А датъ отнесени навжтре
За д а ^ б ж д е т е винаги
сове, буразави, свирки в
тия които ценятъ изящ въ морето и изхвърлени бодри, жизнерадостни и здра Въ село Бенковски живъелъ Убиеца избъгва КЪМЪЛЙ)
боготия турчинъ Ходжи Ис- си, ОСТАВЯЙКИ задъ себя
пищови за КАРНАВАЛА
ното ще те премиратъ. тамъ.
ви до старость,; къпете се маилъ. Той ималъ трима сино единия си братъ мъртвея
въ книжарница
Дветго най-хубави мас
Тргьбва да се огпбеле всьна седмица въ модерната ве: Назифъ 45 годишенъ, Та- дъугия тежко раненъ *•
.Меркурий
ки ще получагь разко жи, че и миналата го баня на П. Вергиевъ, улица симъ 32 годишенъ и Адемъ2б По пжтя той бива Звлоя
1-5
отъ общинската стража.А1
шни премии.
дина се случи сжщото JV линия, № 53—Варна. 120 годишенъ.
Преди две години се помиВестьта за тъй жесто|
налъ стария хаджия и остйвилъ кърваво трагедия скоро!
гол-вмъ имотъ за делба но си пръсква като светкавица |
новете си.
Ц-БЛОТО село. Тя покъртвам
Маждутримото братя започ ки селяни. ';'- :" *''. ". :;*1
нали свади, които често за
.Тайната на единъ гробъ"
.Библиотека Варненски новини"
Сжщия день на MtcTOiipi
240
-241
вършвали съ побоища. '
шествието пристигна окой
Завчера овцетъ на Назифъ, ската полиция и ведно с*1
— Ахъ, ти ли си, какво се е случило, че си
— Колко ти' еж горещи ржцетъ да не си
ной-големия синъ но ходжата, дебнитъ власти започва ей1
дошелъ, извика радостно акушерката.
болна? попита надзирателя.
влезли въ нивите на двамата ствие.
•'"•УА
— Какво да правя, сестро, имамъ много ра
—. Усещамъ се добре, отговори тя бързо.
му по-малки братя и започна
Днесъ убиеца бе докера
бота, бихъ дохождалъ по-често, но не мога, отго
Следъ малко мълчание надзирателя каза:
ли да ядатъ лостурно,
въ варненското околийска!
вори Едуардъ.
>— Любезна моя, ще, ми напрввишъ едно
Братята на Назифъ подкор .- равлнние.
' '•' . 'L
— Драго мие, че си дошълъ но съжелявамъ,
услуга, разбира со, ако искашъ.
ли стадото и го затворилъ въ
Той признава престжпЯ*й*
че Павелъ не е у дома да те види, знаешъ ли,
— Защо не, казвай, азъ съмъ готова — от
кошаритв си.
то си и съжалява за тъй #
той постжпи на работа, каза акушерсата.
говори жената. •
Следъ неколко чвео Назифъ токата си квиновска постави
Едуардъ извади изъ джеба си кутията и каза,
— Имамъ едннъ звтворникъ, който се пре
"тиво при братята си, за да се
Ранения Тасимъ е док«Р»1
че я донесълъ за децата. Когато акушерката го
струва, че е боленъ, Искамъ да се увъря, дали е
разбератъ, готовъ да плати въ варненската Държавно о|
помоли да вземе отъ бонбонитъ, той захвана да
истина.
щетигв, които еж имъ нанесли н и ц в .
-': • • •' • M S
се оплаква, че отъ два дни го болятъ зжбите.
— Добре, иди, азъ ще стоя тука, отговори
неговите овце."
тя. Той й стисна признателно ржката и каза:
Посреща го Ядемъ, които
— Цъла нощь не мога да се успокоя, н%—
Ще
отежтетвувамъ
четвъртъ
часъ,
да
не
вместо
до хо изслуша, грабва
София 17. Тази сут№
машъ ли нъщо де ми дадешъ, за до изръпнатъ
давашъ ключовете никому.
едно дърво и нанисва HtKonKo областния
воененъ
т
нервите имъ?
СТЖПКИТБ му се чуваха още, тя грабна клю
удара по главата на брата си. който разглежда д»ла
— Да, имамъ карамфилово масло, то е добро,
н
чове-.-Б на килията № 15, взе мвнтелата и се зав
Назифъ пада на земята.
по заговора на .?. О Щ
каза акушерката и захвана да дири -изъ долапа.
тече презъ тъмния коридоръ. Мария като виде
Въ този моментъ другия врпй, има заседание. ДаЩ
Когато тя търсеше, Едуардъ четеше надписите на
жената на надзирателя, и чу плана за бъгството,
братъ Тасимъ се впуща върху бгь последната
думащ
стъклата и намъри търсеното стъкълце. Въ това
остана слисана.
голпмия си братъ и му нанася Дамянъ Велчевъ, Ил. л|
време се позвъни на вънкашната врата и аку
— Бърже, обличай моите дръхи, и азъ ще
нгьколко удари по гърба -съ мовъ, Нирилъ Станчевъм
шерката се завтече да види кой е. Щомъ излезе
облека, ТВОИТЕ. Бързей за Бога, имане само четтъпата страна на брадвата.
акушерката, Едуардъ наля отъ хлороформа въ
Търговското Групово бй
върть часъ на разположение Контъ Зрини те чака
Назифъ, обаче, усп/ьва да ста.
своето стъкълце.
вънъ. Мария стоеше пожълтъла отъ уплаха, като
не отъ земята, изважда ножа шово сдрушение ОблекАЩ
че не бъ разбрала нищо, а мледата же*а извика:
си отъ пояса, впуща се върху квнва члоновете си на оЧ
— Какло мирише тукъ толкова лошо, каза
малкия
си братъ Адемъ и съ извънредно събрание .не Ц
— Какво правишъ? НБМО ли да се съблЪакушерката при влизането си, като го погледна
единъ ударъ право въ сърдцето м. вторникъ 7 часа вечер
чешъ? Хайде, на ти моята рокля!
очудена.
въ сслона на Търговската ,
го поваля мъртавъ.
— Язъ не усещамъ нищо, но моля те дай,
мари за розглеждане наре^
—
Коя
сте
вие,
не
сънувамъ
ли,
дойдохте
да
дай ми по-скоро капкигв, понеже, бързвмъ до
Следъ като убива Адемъ, та законъ зо данъка върху w
ма
спасите
ли?
каза
Мария.
Тя
захвана
да
облича
да вървя, каза Едуардъ.
Назифъ се хвърля върху другия ходите и подаване деклврв"
роклята на r-жа Диецъ.
си братъ, отнима му брадвата по облагането.
Следъ няколко секунди той излвзе.
отъ ржцетгъ и съ окървавения
Г-жа Диецъ го чакаше, готова до тръгне.
— За Бога, полека се обличашъ, ще ни хваножъ наранява и него тежко
— Намври ли? — попита тя.
нотъ. Сега взйми джезвето въ ржката си и ако те
Г-жа проф. Торчанова.ДК
въ главата и гърдитгь.
— Ето, на, но да вървимъ, да не изпустнемъ
пита Н-БКОЙ, кажи, че си жена на надзирателя
гогодишна асистенка ня op J
конта, каза Едуардъ.
Диецъ. Закрий си лицето съ единъ шалъ. Мария
Неволна зрителка на цялата Иванъ Торчановъ, се yew?
Тя тури стъкълцето въ чантата си, взе джезпопита, какъ да й благодаря.
тая жектоко кърваво само въ грода ни и, дава УР**И j
вето съ кафето и замина.
— Не тръбва до ;ми блогодоришъ, излезъ
разправа между родните бро- пиано на начинаюши И ^
Надзирательтъ я прие радостно; когато той
по-скоро; ще излвзешъ презъ голъмата врата на
тя е била майката на нещаст реднали. Специална МТ0,^У
пчеше кафето, тя правеше плана, какъ да го от
лъво и ше немеришъ файтона но конта.
НИЦИТБ. Тя, надава писъци за доцо отъ~ 5 години Ha J 0 ^(
далечи, за до вземе ключовете.
Следъ излизането но Мария, г-жа Диецъ испомощь.
Спровка шепкврница №",-;£

Хиляди каси съ портокали въ морето
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Кървавата трагедия въ варненш

Последната дума на заговорш»

