'

It?—..-И. t^Sf\ '!

Пл Варна 19 anpniri Ще»
| и г „«АРНЕЧСКЙ ИОВМи%
|и>рв»»*т- оглгарски превий
.utu.tesv еиеднсйиькъ
OCISOUHb 1912 ГОДИНА
Телефони 23 23, 23-16, 2590
Дневна служба 23 23.
Главенъ редакторъ:
ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

Москва 18. Днесъ бЪ обна
родват, отговорътъ на СЪВЕТското правителство на турска
та нота, досежно демилитариорането на Проливите.
Въ отговора с* казва:

Година ХХ1У-та.

.брой

4
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между Въи-ярмя и Ромъння. —Това, което до вчера изглеждаше твърде трудмо, днесъ
е в е ч е иавлЪзло в ъ новъ п д т ь . —Развоятъ на ромъна-българското преговори отъ д в е
години.насамъ.— РаамЪненмтЪ два меморандума. —Главната грижа на дкешнсто
правителство

изпуша Адюъ Абе».- а ще се оре
несе въ HtKOfl д^ :ь градъ, на
запад!,.
Адисъ Адеба 18. Безъ да
опровергава слух ветп>, че е
бало взело решение да на
пусне столицата
Адисъ
Абеба,, за да се пренесе къмъ
вжтрешностьта на стра
ната, абисинското прави
телство не изключва една
подобна овентуалность, до
бавяйки, че решение по тоя
въпрось не е още взето и че
тоя въпрось ще бгкде по
вепка впроятность разгледанъ тая вечерь.
Съобщава се още, за всп>ки случай, че сигурность
та на гражданитгь и осо
бено тая на чужденцитщ
ще бжде гарантирана отъ
полицията.

— Правителството на Съ
София 19. Парижкото
ВзвимнигЬ отношения но ва единъ бл&гопрмятенъ
ветска Русия не ведиъжъ се е
двамата
владетели преди близо развой на отношенията
изказвало ясно по въпроса за списание „ЛЪоропъ нувглъ' две години
откриха една нова между двете държави.
режима на ПроливитЬ. То ви помгьства специалните из и твърде насъркчазаща перс Касае се днесъ да се довър
наги е сметало, че въ тая явления на м-ръ председа пектива, въ е д й проя нена ши работата, която се състои
зона требва да бжде запазенъ теля Кьосешановъ върху атмосфера. Българското прави аъ доближаване гледището на
нзцъло сувернитета на Тур българоромънскитгь отно телство представи презъ 1934 двегЬ страни по поставенитъ
г. единъ меморвндумъ, въ кой въпроси, отъ което въ гол-Ьмь
ция •-- обстоятелство, което е шения.
то изложи своето, гледище по
зовисятъ тия отно
едничкото условие за подър Като подчертава, че грижл н'Ъкои сжщественн точки отъ степень
шения.
жане на мира и спокойствие ив всички бивши правителства българо-ромьнск^тъ- отноше СмЪтамъ, че една отъ най*
то въ Турция.
да поддържатъ отношенията ния.
важнит-fc задачи на моето пра
Една год:зна слодъ това вителство е да изведе на доТоя принципъ бть потвър на дов-Ьрие съ Ромъния вина
денъ въ съветскотурскитгь ги е била подпомагана 01Ъ ромъксхото правителство от бъръ край дЪлото» започнато
договора и той легна въ пожеланията на ц-Ьлия българ говори на тоя гШДЕракдуиъ отъ моит-fe предшественици, на
основата на съветскатгь ски народъ, м ръ председате- съ изложение по сжщитъ което дЪло съмъ решенъ да
посветя н а й - д о б р а т а си
предложения по времето льтъ Кьосеивановъ констатира въпроси.
воля. Не се с ъ м н я в а м ъ ,
на Лозанската конференция* мъто-го:
че азъ ще намеря въ ромънСъветското гледище по — Въпросипт, които до
Въ тия два акта въ ското правителство и въ лице
тоя въпрось отъ тогава не вчера изглеждаха
твърде просите, интересуващи то на бележития дипломзтъ,
*
ев е промгьнило.
трудни
за
разрешаване, дветЪ страни, бЪха сло който ржководи външната по
Лдисъ Абеба 18. НеСъветското правител влпзоха въ единъ новъ пжть,
литика на Ромъния, нуждното
потвърдили.
най-добри жени ясно и откровено, съдействие за уреждане на вси гусътъ е
ство счита за напълно който открива
н е т о , което предвеща чки висящи оше яъпооси.
предъ специалния дообосновани опасенията надежди.
писникъ на германския
на турското правнтел ашашавашмпнпшнвшшнашпн
официозъ „Фьомкишеръ
ство относно наличностьIt [
36
та на сериозни опасения Внезапните гопЬмм студове. Застрашени селища отъ на изложена е въ мострения па- Беобахтеръ" въ Адисъ
Пострадали посвви и овощни дървета. (ТрекжсАбеба, че абисинското
Отъ б*тЩв_?ОЙи*ЬЗй:. воднения.
наиръ въ Пловдтъ
натн съобщения. СЯ^лм ,»впаетм -базъ* • съойщшкя.
Ммзгс.
Пловдилъ, 19." Вь пвна"ир*на~" прйвитепетво щ е напус
бройни автомобилни злополуки
това, при днешните об
палата „Трикийски юнакъ" не
столицата
Адисъ
стоятелства, съветското Берлинъ 18. Въ ц%ла< Гер буритп и студоветть еж та
буди
голъмъ интересъ една ор- Абеба и ще се пренесе
мания
върлуватъ
страшни
сн-feогроини.
правителство намира за
бури и големи студова.
Единъ велпсипедистъ
е гинална цигулка, изработена въ не.кол другъ градъ
естественъ стремежът* жни
Германия" е придобила РИДЪ билъ подетъ отъ бурята и отъ 4300 кибритени клечки.
на Турция да осигури като да се намира посрЪдъ хвърленъ върху близката ок. Строительтъ на тая цигулка на западъ.
Споменава се
мето
безопасностьть на своя най-голЪма зима. СнътоветЪ на п. линия Въ тоя мигъ MI Недялко .Никслоаъ отъ Хар
манли
е
работилъ
надъ
нея
на
града
Сото.
налъ
единъ
електрически
та територия, чрезъ съ много мЬста еж достигнали де
влакъ и прегазилъ
велоси цели два месеца съ едно упо
ответното изменение въ белина до 2 метра.
рито постоянство. Цигулката е
педиста
Силата на вЪтъра на много
режима на Проливите. мЪсто
е на надминала 150 клм. ОтбелЪзватъ се голЪмъ брой съ много приятенъ и мелоди
Предвпдь "на изложе ,въ часъ, а на много мЪсте вЬ- автомобилни злополуки. въ ченъ тонъ и отговоря на в ич- въ Аладжа моиастиръ. Кога ще се
освети хижата.
ното въ нотата на тур търътъ се е превърналъ въ еж които се наброяватъ надъ 100 ки условия, които се изискватъ
отъ
тоя
музикаленъ
инструЗапочнато
е направата на
ското правителство, съ щински ураганъ.
човЪшни жертви.
ментъ.
туристическа хижа въ Нладжа
Много
селища
и
области
еж
еетското правителство застрашени отъ наводнения,
• • • — — . - ^ - — - —
монастиръ.
изказва готовноста си, поради проливнитЪ дъждове,
Хижата ще бжде двуетажна
масивна постройка. Тя ще има
съгласно предложенията които еж се излели.
б помещения, съ отделни спа
на Турция, да участву
Най-много е засегната отъ 0Н все още е въ състояние да предотврати войната. СанкциитЪ ся лни
за мжже и жени, 5 тераси
ва въ преговоритп
за бурята Западна Германия. Же- бавни и неефикасни, безъ една блокада. Какво желае Англия.
и ще заема една площь отъ
гласуване режима на лезнапжтните съобщения на Лондонъ.18. М-ръ председа- какъ би могла да се
150 квадратни метра.
Проливитгь, който ще маого места еж прекъснати. тельтъ Балдуинъ произнесе ложи една блокада. при- На върха на хижата ще има
кула, отъ кждето
запази интереситгь и беВь Саксония и Ревания всич вчера аъ Уорчестеръ гол%ма
Засъгайки по конкретно специална
ще
се
откриввтъ
красиви из
речь,
въ
която,
между
другото
зопасностьта на Турция ки телефонни и телеграфни съ
итало-абшнекия кокфлинтъ, гледи къмъ Балчикъ, узунъ
заяви:
(
сигурностьта на мира и общения еж прекъснати и це —Яко се реше да подамъ Балдунъ добав :
кумъ и морето.
спокойствието въ тая ли области еж безъ връзка съ оставката си, азъ семъ ще из
— Великобритания не же Хижата ще бжде окончател
зона.
останалите части на страната. бера момента за това, а не лае поражението, нито уни но завършена къмъ края на
годината.
Много влакове еж останали другитЪ.
жението на И галия, но тя На 3 май ще станз полага
Пзъ н%ма да остана на
подъ снЪговегЬ.
ипаа щзто уставътъ на 0Н нето на словния : лмъкъ и
Въ Есенъ, въ центъра на ин власть. ако обстоятелствата
между Ромътя и България. дустриалната область, снЬгове- позволяват това, защото моят да ;бжде закоиъ за цълъ освещаван:..to нв ;;й«ита. Ще
София 19. Отъ официално тЬ еж достигнали дебелина отъ постъ мжчно ще може да бж свъть. Италия върши едще- бждатъ П( . 1ени всички офи
MtcTO се съобщава, че пред- два метра.
де поетъ отъ млади и неопит ствена грешка, иато се за циални Л1лЦ.5.
' Хижата се строи отъ турис
стоящите преговори между Ро.
Въ Берлинъ влаковете при- ни хора.
блуждава ВЪрХу ПОЛЙТЙЧ/СКЙЯ тическите
дружества: „Девненмъния и България ще започ- стигатъ съ голтзми закъснения,
Подчертавайки, че въ ОН
натъ въ София на 24 т. м- а много отъ тЪхъ въобще не не членуватъ всички държави, мотквъ, спорвдъ ной г^ fpblb J ски извори* клонъ отъ Б Т. С.
ва напълно да се подд?; жа н „Орлови Гнезда" клонъ отъ
петъкъ.
Балдуинъ заяви:
можаха да пристигнатъ.
Обществото на Народ^тЬ.
Ромънското правителство ще
—
Изглежда,
че
въ
Посгъвитгъ въ Ренания
\с, т с
се представлява отъ пълно еж пострадали много отъ настоящия моментъ все
Иъмъ m «°ършване е ремон
ДНЕСЪ—ПОСЛЕДЕНЪ
СЛУЧАЙ
мощния си м-ръ въ София Ва
още сжществува единъ da видите .Ла Гарсонъ"—въ кино та г.ъ В at. .нската държавна
енгъговетгъ
и
отъ
настжсиле Стойка.
Ранковъ. Не пропущайте тоя слу- болнице.-. Ремонтира се сжщо
Ще бждатъ сложени но раз пилитгь внезапни студове. ефинасенъ механизъмъ, май, за да не съжалявате.
и мжжката гимназия.
см повредени който би могълъдаоре
глеждане всички висящи до Най-много
сега въпроси между дветъ- овощните дървет , които дотврзти войната, преди
страни.
шкири, покривки за маса
бгъха сг разцъвтгьли на още тя да е започнала.
шшшяшшататтштавввтат
и още много други.
вегькжде.
Предпочитайте продСанкциитгъ се оказаха
Причиненитп щети отъ бавни въ своето си дейст
паг&имтЬ е?-. а г ь
и
мнгааг >
вие и^губятъ много отъ
„ПА
РЛ е 2 0 "
силата си, щомъ като не
Въ: 200, 220 и 250
ещу църквата Си. Никола
см. шир. и голгьмъ
защото никога тъма да
може да се прибгьгне до
изборъ отъ ДОМА
бждете излъгани въ ка
крайната санкция—въорж
ШНИ ТЪКАНИ.
чеството и цената. Посе
Като:
платна,
питете пи за да се увприте
жената сила или блокадата.
По романъ .Второто Бюро'
Мжчно е да се предвиди
Погледни 3 страница!

Постройка на туристическа хижа

Какво мисли Балдуинъ за войната

Кота ши^ватъ ИРОШВООЕТЪ

тннца

БлЪстяща шпионска драма

„Последната лшбовь бвЕрна Флидеоъ"

т

за шрганс. чапшафи

warn 31 шиша 69 шиш

Коментарии върх\/ отзвуцитгь отъ натегнатото междуна
родно положение върху балканскитгь държави Изопаченитгь
грижи на швейцарскитп, социалисти. Резултатътъ отъ про
пагандата на заинтересувачитгь балканскп държави
С С п е ц и а л н а д о п и с к а на . В а р н е н с к и новини"}
Бернъ, априлъ, 1936 год
Разискванията вь швей ния миръ, — пише Андре.
царския печатъ върху сжд- Ако
мирътъ е колек
бата на Локарнския доготивен^
тогава и войната
всръ докоснаха и положе
не
може
да бжде частич
нието на Балканите. Осо
бено характегна бв статия на. Всички нарушения на
та на в. „Льо гравай", оза между народнитгь
задъл
главена: „Локарно и Балка
жения
пакостятъ
на
ми
ните". Ние ще я резюмира
ме, за да посожмъ настро ра. Ето защо ренанската
енията на швейцарското об провокация засгьга цело
ществено мнение по този купна Европа, т.е. не само
въпрссъ
Източна и Западна Евро

,Льо Травай' е социа па, но и Ьалканитп>.
листически вестникъ, офи- Огъ тази гледна точка Ян"
циаленъ органъ на Женевс дре вижда .тайната за реши»
кото кантона лно прави телното поведение нз Мьлко о
телство, fiezoeumtb разби и Балканското съглашение"
рания не сжмгьродавнщ но срещу вевка евентуална реви
на „мирнигв" договори.
тгь еж твърде характерни зия
Нито дума за техните неспра
за Швейцария, обектъ на ведливости нито дума за без
най-оживена
пропаганда защитните малцинства, нито
отъ страна на балканс дума за правата на народите
да се самоопредвлятъ и пр.
китгь държави.
По-иататъкъ Андре намира,
ТЬзи думи не се отначе
Балканите еж застрашени
сятъ, разбира се, до Бъл
отъ
една война. Той има гри
гария, която въ Швей
жата
не за поробените, а за
цария не развива никак
балканските
държави, които,
ва пропаганда, както и
понеже
имали
подъ своята
въ много други държави.
власть голтки инородни маси,
Авторътъ на статия
били лесно уязвими. Ивородта въ в, „Льо Травай",
нитъ малцинства, които i t
Ь. П. Андре, следъ като
владеяли, игЬли да застраразглежда подробно оку
шатъ тъхната незаввсимость.
пацията на Ренания, въ
Тази софистика четемъ въ
обще — политиката на единъ
социалистически ве
Хитлеръ га
ревизията стникъ, който при това *и
на мирнитгь договори, авз за голЪ ъ поклонник
въпргъка свободолюбиви на Москва и претендира да
те тенденции на вест е най напредничавия вест
никъ въ Швейцария. Какви
ника, отрича смисъла на еж.
настроенията нареакци
встька възможна ревизия оннитв вестници, вевки мо
считайки, че тя би оз жа да се досети, шодаь св
бодолю1ивитв еж толкова
начавала нова война.
оеакциояни, от •, гледише
Социалистическата докт ча справедливостьта и еле
рина, поне така, както ние ментарната човещина.
я познаваме въ България, Тез1 абсурди еж възможни
винаги е била близо до стра само благодарение на голвма
данията на онеправданите та пропаганда, която заинтенароди. Много пжтк до се ресованигв държвви планомъга соц алистическите инте рно развиватъ въ Швейцария.
рнационали
подхранваха
Мих. Ивенозъ
победените народи съ илю
зията, че тв еж за ревизия
та ни „мирните" диктати.
У насъ комунистическата
отъ
пропаганда твърде маого ек
сплоатираше съ тъзи лозупги.
Днесъ, за съжаление, и Съ
ветска Русия е на фронта на
при бюро
антиревизиокисгигЬ. В. „Льо
Травай", който по концепции
твърде мно(0 се приближава
до Москва, сподЬля сжщитъ
антиревизнокистически чувства
ул. .Цагь Борисъ" 27.
— Европа удобри систе
Опитайте щастие о си.
мата на
колективната
1 707-3
сигурность и на нераздгъл
1
ктзтжштшт&шявшжт
«шиштщмцкЕии^^
cz
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чка, кеято сама си бъше ошила, за недБЛЯ Това не би било
лошо, ако Ирма бъше хубава,
но тя, и семата го знаеше, бв
ше страш ю грозна. Другаркитъ й винаги я канеха съ себе
си, защото кито една отъ тъхъ
не би я ревнувала.
Яко не бвше слушала по
Ирма не завиждаше на СВО
цълъ день приказки за любовь- ИТЕ другарки, но когато бъше
та, изобщо не би мислила за сама, мечтаеше за мжжъ и за
тоав. Но нейнигв другарки, деца. Въ това тя виждаше ис
продавачки въ голъмия моденъ тинското щастие и съжаляваше,
магазинъ, непрекженато гово че животътъ й е безсмисленъ
реха за СВОИТБ любовни аван Когато умре, никой нвма да
тюри, флиртове и «годеници", плаче за нея . . . Ето другаркоито ги чакаха следъ днев китв й се готвятъ за любовь и
ната работа.
щастие, защото знаятъ, че
Само Ирма не чакаше нико единъ день ще станатъ щаст
го и тя сама си отиваше въ ливи съпруги и майки Я тя..,
кжщи. Жиакеше въ Балбо,
Размишлявайки тъй, Ирма се
при своята роднина госпожа от егляше, а другите момиче
Дарпанъ Глухата бабичка й та се шегуваха съ нея.
даваше само квартира и Ирма
Хубавата Елиена у с т р о и
трвбввше да пасти, за да мо ппанъ Въ едно отъ отделения
же да покрива другитв си раз та работеше д^брей) J-^ИЯТЪ
носки. Тя имаше само две ро сгаръ момъкь Л.очп П.'.:аръ,
кли. Едно черна копринена за който обичаше ккегз ра се
работа и една синя съ бъл а яки шегува съ момичетата. Т~ го

- 8&р1*©нсквв да&атьчии в е с т и

Канъ 'ще става облагането на колбасаритгь. Ноштгь данъчни измине

ния. Какви данъци ще'плащатъ търговцитп и работницигпгъ
Семейството на лондонс
Съобщено е до Варненското които еж започнали да полу
китв 1Ротшилдовци подарило
на евреите, бвжчяци отъ Гер данъчно управление, че за бж- чаватъ доходи првзъ 1935 го
мания, една сума отъ 90,000 двще колбасаритъ ще бждвтъ дина и иматъ чистъ доходъ
английски лири, равни на око облагани като занаятчии или надъ 80,000 лева.
индустриалци — споредъ слу
ло 38 милиона лева.
•
ЕЗВъ Берлинъ по настоящем чая, като платения до сега даСрока за подаване деклара
се създава единъ „Полк^ъ на нъкъ по чл. 35 ще бжде при- ции на лицата, които по рано
водача Ядолфъ Хитларъ*. Вей спаднатъ, съ който ще бждвтъ трябваше да плащатъ данъкъ
ки войничъ на тоя полкъ тръ- обложени.
занвятие върху оборота, а по
бвв дз има най-малко 1'90 м. За бждаще ще се облвгатъ изменението.на закона, сега
съ данъкъ занятие върху обо ще плащатъ патентъ, се про
височина.
Ц Ецинъ французинъ, НБКОЙ рота само тьрговцитв съ го- дължава до 16 май.
си Дюфренъ. устроилъ летяща цишенъ чистъ доходъ надъ
Това се отнася за търговци
комарджийница въ Ню Иоркъ, 160 хиляди лева.
те, които продаватъ на едро
Ще се облагвтъ върху обо и дребно или на полуедро, ко
въ единъ огроменъ пжтнически аеропланъ. Въ тая летяща рота търговците, които про- операциите, съ годишенъ до
комарджийница играели лица даввтъ само на едро, безъ or ходъ до 160,000 лева, както и
отъ ней висшето ню йорско об ледъ на годишниятъ имъ чиегъ търговците съ доходъ отъ
щесгво. Полицията разкрила доходъ.
100,000 лева до 160,000 лева.
компрджийницата по единъ
Търговцитв, които прода*
съвсемъ случаен> на^инъ, след ватъ на едро и дребно или на
Тези дни Варненското да
самоубийството на ед-шъ ко полу-едро за въ бждаще ще
нъчно управление ще изпрати
марджии, който проигралъ на се облвгатъ съ патентъ.
постжпилигв декларации за
рулетката 400,000 долара.
Рабзтници, които получа облагане съ патентъ на бранf3 Германските професори ватъ мъсечна заплата до 1000 ШОВИГБ сдружечия за да опре"
Кьонигсвалдъ и Мицбергь от лева се освобождаватъ отъ двлять
поспедките категория.
крили на островъ Ява единъ данъкъ занятие.
та
и
размера
на данъка, кой
черепъ и скелетъ на поедистоРаботници, които иматъ отъ то ще требва да се плаща отъ
рически човвкъ. Тая находка 12,001 лева до 19,500 лева годоказвала много нагледно връ дишенъ доходъ ще плащатъ всеки гвхенъ членъ.
*
зката, която сжществувв меж по 10 лева месеченъ данъкъ
Лицата,
които
щ плащатъ
ду човека и маймуната.
' Тия съ доходъ надъ 19500 данъкъ занятие върху доходи
Д В — W i l l III
ЩНОТММИИИ
лева" ще плащатъ по 8 на сто отъ заплати и други възнагра
ВНИМАНИЕ!
върху мьсечната заплата.
ждения, еднократни сдвлки и
ЯКО ИСКЯТЕ да БЪДЕТЕ
*
доходи, ще'плащатъ за бжда
МЕЖДУ своитъсъгОблагането на данъкоплат ще данъкъ, отговарящъ на
РЯЖДЯНИ ВЪ СОФИЯ,
ците съ общъ доходъ за 1936 чистия доходъ полученъ презъ
СЛИЗЯЙТЕ ВЪ
година ще се извърши по на годината.
редбите на стария законъ —
Данъка за 1936 година за
относно начина на установява тия лица нвма да бжде въ зане на чистия доходъ, а разме висимость отъ платения данъкъ
КЛЕМЕНТИНЯ 12 София
ра на данъка ще се опредвли презъ 1935 година, както това
СЪ ТЕЧЯЩЯ ТОПЛЯ
по таблицигв на новия законъ. кеза другите категории данъи СТУДЕНЯ ВОДЯ, БЯТова се отнася за личата, оплатци.
ня ЯСЯНСЬОРЪ ПЯРНО ОТОПЛЕНИЕ.
Съдържатель:
ПЕТЪРЪ ТЯСЕВЬ

шев ШГШИП

c

n

се приемотъ по поржчка,
кой какъвто моделъ иска.
Продаватъ се и готови при
художествената работил
ница на,

к№ IKm»

ул. Мария Луиза 43, до
„Варненски новини"
1-526 0

Днрекциятв ш Ш
е опиши нареждане
то ш се ш ш ъ лични карти за лосотите-

:r=Jmmii шт и.

аоавтамшв .п строящата се

ул. Санъ-Стефано" № б, близо до морския плаж, при-:
станището, гарата, търговската пияца,
С Т Р О Е Ж Ъ Т Ъ Е.ВЕЧЕ НАПОЛОВИНА З А В Ъ Р Ш Е Н Ъ . КОНСТРУКЦИЯ СОЛИДНА.
отъ 3 стаи, антре, холъ, коридоръ,
кухня, баня, клозетъ, килеръ, 2 бал
кона, избено и таванско помещение — С"Ь п а р к е т ъ , п р и ц е н и о т ъ 2Ю.ООО л в . д о
2 6 0 , 0 0 0 ЛВ.
за касапи, сиренарн, колбаеннци, рибарски,
зеленчукови и др. при

ц е н и : Отъ 7 5 , 0 0 0 лв. д о 3 2 0 , 0 0 0 лв.
Ипотека на желающи гарантира на 25 на сто отъ у но Балкан*,
Ангажиране при Ярхитектурно-строителното бюро,
Стефанъ Венедикть Поповъ, ул. Царь Крумъ № 17
телефонъ 21-27 или насаматв п.сгройка
1 __ 595 — 10

ЛИТи Ш ПЛОВДИВСКИЯ

тушнще ш и fen
лични карти.

шятяшаяттшшшшя

плика,

фактури,

афиши,

некролози и др.

ашшштштштшштштжтшшшшшш
наричаха господинъ Леонъ. яе едва чзка това познанство,
Хубавата Елиана даде на този но само при условие, че той
Леонъ точния адрвсъ на Ирма има сериозни намврения.
и го нагевори да пише лю
Господинъ Леонъ показа от
бовни писма на грозното мо говора на Ирма на другите
миче. Разбира се,^не съ своя момичета, които се шегуваха
подписъ. Той измисли име и и се смееха.
помоли отговорътъ да му се
НБКОИ предложиха среща . .
изпрати на яПостъ-рестантъ*. Леонъ шц повика Ирма на
На другия день, следъ това, среща въ парка Монсо, а те
Ирма бъше още по-осамотена изведнъжъ ще изкочатъ отъ
и всички забелвзаха тая нео своитъ скривалища и ще разкри
бикновена разсвяность. Едва ятъ малкия заговоръ. След това
чуваше какво й говорятъ, а ще повикатъ Ирма въ сладка
погледъгь й блуждаеше въ да рницата, за да й се отплвтятъ
лечината, евкашъ не бв въ ма по този начинъ.
газина .Рошамбо", а нъкжде
Леонъ се съгласи на всичко
на другъ савтъ, кждето и гроз и разпредвли ролите, но единъ
НИГБ момчета иматъ годеници. день преди срещата, той раз
Значи не е тъй грозна, как каза всичко на майка си.
то си мислеше. Ето, намери се
—Не е хубаво това, което
човвкъ, на когото да се харесе правите, — каза старата 'жена.
и който й. говори за любовь.
Горкото момиче1 Нима тя е
Писмото е подписано отъ виновна, че е грозна?
нЬкой си Густавъ. Какво ху
Леонъ бвше добъръ човвкъ
баво име!
и следъ ГБЗИ думи на старата
Ирма му отговори още еж- жена,,реши да прекъсне тази
щия день съ голъми, зле напи груба шега.
сани букви и искрено призна,
Сжщия день предъ ма а-

зина той пресрещна Ирма и Й
призна вс чко. Ирма внима
телно слушаше и тихо плачеше
• — Охъ, хълцаше тя, е азъ
сметахъ, че ice е намврйлъ
единъ човвкъ, който да ме
обича. Забравихъ, че съмъ
грозна. Страшно грозна...
Тя бързо се сбогува съ него
и тръгна да си отива, Леонъ
инстинктивно се спусна следъ
нея. Ирма премина презъ бу
леварда Осмвнъ, Епйсейскитъполета и дойде до брьта на
Сена. ••'.
Леонъ пристигна въ последдия моментъ и предотврати
нещастието.
—• Ирма, — каза той съ par
вълнуввнъ глась, .ако.ив*
мате нищо противъ, озъ съ у
доволствие мога да поема от
ново ролята на известния Гус
тавъ. Станете ми жена! Ирмв,
исквте ли?

Четите 'Циани. Hoi
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СП1ЬХЪ З А ВАРНЕНЦИ!
Какво ntpHo има въ
л ю б и т е л и на краоивото, елегантното,
!Т^""и™"™п
заразнит* боле
изумителното,
отраотното
ли въ случай «а воина Трит* начина за разпространение на епидемии
и с ъ щ е в р е м е н н о и^страшното
Практическите възможности, споредъ единъ ввденъ френси\чвн! К
какво чов*къ не може да достигне природата
ЩЕ ГЛЕДАТЕ
Колчемъ пжти международ- ли и блатисти мгъста, му
въ сжщитЪ часове, когато този грандиозенъ фмлм-ь
ното политическо положение хата це це. която пренася
се прожектира въ нЪкопко десятки кмна въ Парнжъ
въ Европа се затегне и надъ сънната болесть.сящо жии въ стотици въ Америкахоризонта надвиснатъ бурено впе само въ строго опредп.
сни облаци, колчемъ пжт« се пени областг и т. н.
заговори за война, изпъкватъ
2. Требва да има доста
на дневенъ редъ всекакъвъ
тъчно
големъ брой пара
родъ въпроси, съ по-близка или по-далечна връзки съ сама зити, заразени отъ съот
По романа:,,Второто Бюро' печатанъ въ в. „Утро".
та война.
ветната болестьСпециалисти и неспециалис
Отъ всичко това ни ста
ти ясно схаащатъ, че и душата ва ясно, че масовото раз:
на блъстящъ*' съставъ
съ богата поставовка и елегавтна игра ва
война ще се различава коренно не само отъ всички досега- пространенне на известни
елегантна и съблазнителна красавица отъ
ини войни въ историята на паразити на практика е
КОМЕДИ ФРАНСЕЗЪ
ювъчествато, но ще надмине почти неосъществимо.
»-*
известенъ о т ъ филма
по ужасъ и размири дори и
Другъ единъ начинъ за
«•
ЕКИПАЖЪТЬ
голЪмата световна война,
пренасяне на зарази е чрезъ
— банкерътъ Рудинъ отъ ОЧИ ЧОРНИЯ
Въ бядащата война ще
и вдюгантътъ отъ КЬОНИГСМАРКЪ
играятъ грамадна роля ае- храната. Коремниятъ тит
—квртоигрвчътъ отъ
ропланитгь танковетгь, за- фусъ, паратифътъ, дезин
ПРЕГРЕШЕНИЕ
душливитгь газове Въ това тарията, холерата и пр. се
и още мнозина талантливи френски артисти.
никой he се съмнява.
предаватъ чрезъ поглъща
Ерна Флидеръ събираше като въ фоПрезъ последно време, о. не' храна, замърсена с ъ
кусъ желанията на всички мжже, но тя,
Щ г видите тази жена с л а с т н а , н а л а 
баче,все по-вече се говора и съответните бацили.
подъ страхъ на смъртно наказание, нЪгаща се, изумително хитра и разпише за употребата на ба
мгше правото на другитЬ жени — да се
еждпква, дръака и самоотверже
Презъ време на воина, тео
цили и бактерии, като сре
влюбва. Така й 6tme заповядано, защо
к а , въ лицето на голямата артистка ВЪ
то естеството на пълната й съ мистерия
дство за унищожаване на ретически може де се допусне,
РД К О Р Е Н Ъ , отъ Комеди Фраксезъ, въ
че неприятельтъ чрезъ свои
и опасности мисия го налагаше.
грандиозната съвременна, изящно- монденпротивниковата войска,
Но
тя
срещна
единъ
мжжъ,който
6ttue
би могьлъ да замърси
на- и отъ н а ч а л о докрай увлекателна
Споредъ разбиранията и твъ агенти,
по силень, и тя се влюзи съ цялата сти
драма.
заразни бацили големи ко
хия на спотаената си страсть.
рденията на ония, които гово- съ
хранителни припаси
И това бЪше . . .
рятъ за бактериологическа вой личества
на, употребяването на бакте и всички води За пиене.
Трети единъ начинъ за пре
риите въ войната, .съгласно
сьвремената наука за микро насяне не зарази е личниятъ
организмите, не представлява досегъ на болни съ здрави.По
тоя начинъ се пренасятъ дифникакви трудности.
теритътъ,
шарката, проказата,
, Въ сжщность, това съвсемъ
увлекателна шпионска драма
не е така. За да могатъ ми чумата. За тая цель, обаче е
потребно
неприятельтъ
самъ
Отъ
утре
понвд-Ьлнииъ блЪстяща премиера
кроорганизмитъ- да ЖИВ-БЯТЪ И
да
разполага
съ
досгатъченъ
да се размножаван,, потрЪб и
имъ еж особени условия—най- брой болни лица и да ги из
благопри5тната за тЪхното ра прати между неприятелските
Къмъ програмате: Най-новия седшиченъ ФОКСЪ МУВИТОНЪ ечътовенъ прегледъ
войски, за да пренесътъ зара
звитие обстановка.
зата. До каква степень това
между които и чуждестранни.
Огь това следва, че ония ба на практика е невъзможно ла
Търгътъ
за отдаването й ще
цили, които прегь време на се оежществи, е повече отъ
въ околностьта на Тополовградъ. Отдаването имъ на концесия. Инте- бжде насроченъ въ най скоро
война ще требва да предизви- очевидно.
време.
ресътъ, проявяванъ отъ чужди фирми.
катъ масовото разпространеИ все пакъ, бактериологи Тополовградъ 18.-Общината | което ще бжде ангажирано въ
див: Ha_jej«Kit.3apa3HienHM--6o. ческата"
война е~ възможна по
Днесъ на Варненското прис
1всти, които за най-кратко вре другъ единъ
макаръ и се е сдобила съ разрешение работа.
танище не е пристигнелъ ниie да анесътъ моръ вср-вдъ въ ограничениначинъ.
Мраморътъ
се
състои
въ
б
за
отдаване
мраморните
зале
размъри. Ето
параходъ Понед-влникъ
ле фиятелската войска, требва
чисто белъ, сивъ, сивъ квкъвъ
описва тая възможность жи въ района й на концесия вида:
бългврекиятъ
параходъ , Балда намерят благоприятни усло какъ
съ
тъмни
краски,
шаренъ
мра
за срокъ отъ 20 години.
единъ
видень
френски
учен-ь:
канъ*
заминава
Кюсгенджа,
вия за масовото си развитие.
Както е известно, ГБЗИ за моръ съ фурнирни краски, а „Фердинандъ*заза
(следва)
Алексан
* Въ лабораториите тия необ
лежи се състоятъ отъ грамадни черъ мраморъ и р о з о в ъ . дрия.
ходими условия могат лесно по Дирекцията на Б, Д.Ж. е от- мраморни пластове и тЬхнета Последниятъ цвЪтъ мраморъ е
изкуственъ начинъ да се съз- мгънила нареждането да се и за експлоатация би дала единъ or- една гол-вма ръдкость Проша- Дежурни аптеки Георгиевъ
лични карти за посети- личенъ доходъ. както на сами ренъ е съ оранжеви фигури —ул. „Царь Борисъ",Станчевъ
дадатъ. Те еж: съответна топ скватъ
телитгь
Да панаира, Отъ днесъ
•ул Войнишка и Новкиришки—
лина, свЪтлость, влага, храни пжтуването
Къмъ тази концесия еж за
ще става безъ личните концесионери и общината,
телни материи и пр. За всеки карти.
така и на местното население интересовани м н о г о фирми» уп. Влвциславъ.
отд%ленъ видъ бацили потр-вб
ни еж различни условия, често
пжти противоречиви едни на
други.
Излезътъ ли бацилигв, оба
«Тайната на единъ гробъ*
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че, навънъ отъ лабораториите,
бждатъ ли разпръснати изъ
неприятелската територия, на
— Глупецъ съмъ, заспахъ и бездЪлникътъ
кждето беше запалилъ огъня.
мирането на благоприятни ус
се
подигра
съ
мене.
ТрЪбва
да
съобщя
случката
ловия става съвършено трудна
Сега тамъ н%меше друго, освенъ пепель.
на полицията. Ще отида право при началника да
задача. Не тр-Ьбва да се забму се оплача, че се осквернява гроба на Лизета,
Конете и хората 6txa изчезнали.
рг 1я, че масовото разпростра
като се пише на него друго име.
нение на известна епидемия
Нам-Ьри още единъ вжгленъ, запали наново
се управлява отъ биологически
Началникътъ даде заповЪдь, щото двама стра
огъня и видт>, че тръввта бъ- стжпкана отъ конски
закони.
жари да пазятъ денемъ и нощемъ гроба.
"опита, което 6tme доказателство, че бъгълцигБ
Голпмъ брой заразни бо
otxa застигнати отъ многобройни конници.
ПЖБМО б-вше очудването и тревогата упра
лести се разнасятъ отъ па
вителя
на
фабриката,
когато
стражарит-fe
му
съобДали Мария и стария Ротеръ еж паднали на
разити, Петнистиятъ тиф
щихе, че името пакъ бЬше промЪнено по единъ
ново въ ржцегъ- на бокмениттз.
се пренася отъ въшкитп,
вълшебенъ начинъ.
които тргьбва предварител
Отначало той мислеше така, но отведнъжъ
но да еж заразени отъ тая
За да се освободи отъ всЪка огговорность,
се стресна; кръвьта му замръзна въ жилите; при
зараза, да иматъ въ тгьло
управительтъ писа на господаря си за зловеща
светлината на огъня той види единъ гробъ и ед
то си бацили тп> на тая
та случка.
на дъска забита, на която личеше надписа съ
болесть.
черни букви."
ГЛАВЯ 96.
Маларията се предава
Нонтесата Ирина и новиятъ й съучастник*
„Аюпфъ Ротеръ, умрелъ по собствена вина"
чрезъ извеетенъ родъ комари. За да се зарази кома— Знаешъ ли, Лпфонсе, че ще се утекча ужас
Контътъ усещаше, че подлудевв, когато виде
рътъ отъ маларията, необ
но ако остана въ бездействие, когато бившия ми
по-нататъкъ още единъ гробъ.
ходимо е предварително да
съпругъ ще се вЪнчае съ дъщерята на дъскарина,
е ухапалъ маларично лице.
ГЛАВА 95.
като по такъвъ начинъ се подиграятъ съ моигЬ
По с ж щия начинъ, и
заканввния?
Въ отечеството
сънната болесть, жълтата
—
Но,
любезно
Ирино,
остави
го
да
прави
как
трпека и пр. се пренасятъ
Стария упрввитель на фабриката на Ротера,
вото иска. Азъ започвамъ да ставамъ ревнивъ, за
отъ известни паразити, ко
който
управляваше фабриката толкова добрг, ка
щото
ти
го
обичашъ
още
и
постоянно
мислишъ
за
ито тргьбва на свой редъ да
то да б е негова, се грижеше за гроба, за който
него.
бждатъ предварително за
вървеше, че е на дъшеряте на неговия господарь
разени.
— Ти знаешъ твърде добре, че не го обичамъ
Както се вижда отъ то
а го мразя отъ дъното на душата си; но знаешъ
Дьлбока тишина владееше въ градината. Нева, за да може да се оежоще, че имамъ нужда за пари и въ мой ингересъ
далечъ той виде, църквата обкржжена огъ зелени
щества масовото разпро
е, да не се ожени.
на; кон.™ се доближи до нея, престори му се, че
странение на горнитгь бо
вижда
една сънка, която се промъкваше покрай
— Защо се оплаквашъ, че н^машъ пари? На
лести, потргьбни еж две уцърквата.
ли ще ти даде една годишна пенсия и не печеля
еловия:
ли азъ достатъчно съ моето живопиство?
Спре се и се ослуша, но не чу и не виде
1. Да има на лице благо— Е, любезни Апфонсе, ти нЪмашъ понятие,
нлщо. Мислейки, че му се е престорило, той про
приятенъ климатъ, въ кой
колко пари трЪбватъ на една жена, за да бждатъ
дължи пжтя си къмъ гроба, за да сложи венецъ.
то живгъптъ съответ^итп
задоволени всичките й желания. Чов-вкъ не жив%е#
паразити. Както е извест
Но големо б е очудването му. когато виде*
ц-вли вЪкове и затова тр-Ьбва да се радва нв живота.
но, комарътъ вирпевъ топ
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Поправка на шосето Варна — Бургасъ и Варна — София. Направа
на ность 1вдъ Квичиш, Не в» църква въ село Девня. Внсящъ мостъ
надъ желЪзопктна1а линия.
Приготвенъ е окончателно арьхна конструкция на MOCTOI
проекта за постройката на мос който ще се построи надъ
та надъ морския канолъ
рвката Камчия, по пжтя Вар
Той ще бжде съ отворъ стъ на—Бургазъ.
100 мтера и ще свързва шсМоста е съ два отвора отъ
сето Варна Бургасъ.
по 45 метра. Дълъгъ е 110
Сжщия мостъ ще бжде под- метра.
виженъ, кото по този нечинъ
*
ще се отааря и затваря презъ
Започнатъ е строежа на цър
време на преминаването на квата въ село Девня Тя ще бж
пьрвходигв отъ морето къмъ де завършена къмъ края на
езерото и обратно.
годината.
Конструкцията на моста ще
бжде желязна.
Отпуснати еж 200,000 леви
Постройката на моста е за за направата на пжтя Варна —
почнете. Той ще бжде веро Бургасъ и 1.200,000 леза за
ятно довършенъ презъ 1937 емулзиране на пжтя Детския
године.
санаториумъ.
Въ проектъ е да се напра
*
ви единъ
железобетоненъ
Усилено
се
работи
щосето
мостъ — надлъжъ на сегашно
Варна-София.
То
ще
бжде
го
то шосе, ксето пресича жельтово
до
два
месеца.
Съ
по
зопжтната линия между стара
правката
на
този
пжть
движе
та гара и желвзопжтното депо.
Този мостъ, КОЙТО е доста нието до Новгрвдецъ >че бжде
дълъгъ ШР. минаватъ влакове значително улеснено.
те, а надъ него ще минава
шосето, по което ще се движатъ коли, файто.-и и авте* въ Пловдивъ пристигатъ тия дни
мобили.
Пловдивъ 18, Общинскигв
*
автобуси ще пристигнатъ къмъ
Работи се усилено моста, края на месеца. Тв ще бждатъ
който свързва монастиря Се. пуснати въ движение най къс
Константинъ" съ Узумъ кумъ. но на 8 май. Ще циркулиратъ
Моста ще бжде каменъ, сво- 10 коли по сегашните рейси
довъ, съ 11 и половина метра и още единъ новъ рейсъ отъ
отворъ. Ще бжде дълъгъ 25 пещерското шосе - Гладстонъ
метра.
—Цариградска—Л, Каравеловъ
— Мараша Пзрсоналътъ по по
По настоящемъ въ Берлинъ държане на общинското ввто
се приготовлява
желязната бу:но движение е подреденъ

Ншит! тШ

новъ голъмъ
луксозеиъ

д

гр ™Гс*"о шдатп в маши usu- Ф
до аптеката „Русевъ".
Справка: Строителното бюро
арх БОГДАНОВЪ—инж. Дервеитски, ул. .27 юлий", 11 1-10
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че на дърнания кръстъ не бе
Лизета Ротеръ, а друго.

написано името

Кой бвше този. който си позволява това престжпление.
Старецътъ извади ножче, изтърка чуждото
има .Яна Бонъ* и каза, че на другия дегь ще
доведе живописецъ, за да напише името на дъще
рята не неговия господарь,
Той изпълни решението си на втория день,
Щомъ св>рши другата си работа, той отиде да
види дали е изпълнена заповвдьта му.
Но на кръста намЪри името Яна Бонъ, а
не на Лизета. Яцосанъ старецътъ отиде при живо
писеца, който сжщо остана очуденъ, когато му
казаха, че и сега е написано друго име на кръста.
И двамата отидоха, за да се уверятъ. Стъмни се и двамата вървеха полека съ фенеръ въ
ржка живописецътъ прошепна:
— С . . . стъ не мърдай, вижъ бвлъ призракъ стои до гроба!
Управительтъ едвамъ се сдържа да не извика
отъ уплаха защото виде една сенка на гроба на
Лизета.
Единъ бвлъ швлъ покриваше цвлото тело на
свикате, е разплетената й коса са развиваше отъ
ветъра. Сегисъ-тогисъ се чуваше стенание, което
прекъсваше тишината. После сенката изчезна въ
черквата.
— БЪхме глупци, защото се уплашихме, каза
управительтъ, хайде да отидемъ, да видимъ коя е
жената, която плачешг на гроба. Мъртвите не се
пробуждотъ, трвбва да е нвкоя жена отъ замъка.
- Охъ, г-нъ управителю, това е духъ, мене
ме е страхъ . . .

и електрификацията

на Варненската область, а сжщо така н на Бургазската.

Софш, 19. Въ ервда електрификеционниятъ съветъ при
М-вото на търговията ще раз
гледа въпроса за електрифи
кацията на бургазката область.
Презъ следващата седмица
електрификеционниятъ ^съветъ
ще се занимае съ въпроса за
електрификацията на варнен
ската, съответно шуменсквта
область.

Ьмйит! шрши \т.щ

Комбинирани упражнения
край Александрия
Киро 18. Маневритъ на ан
глийската флота се извършиха
край брвга на Александрия.
Извършени бвха комбини
рани упражнения на флотата
сь артиперийскитв батареи отъ
брвговитв укрепления.

[щШщт
n
t
u
тинювоработвштЪ
и
тшт.
София 19. Безработицата вср-Ьдъ
(евитъ работница
ТЮТЮ

предстои да бжде тия дни напълно премахната, тъй като
започва вече манипулацията на тютюните.

Общото количество на новитгь тютюни е
28 милиона кгр„ отъ които 3700,000 кгр. еж
кооперативна тютюни.

Докладътъ на комитета на 13-т*
до съвета на 0Н консгатира пълното проваляне на опитите
на миръ между Италия и Абисиния. Вчерашните съвещания
за избегване на изненади.
Женева 18. Докладътъ но
Де Мадараага,
предпазначенъ за съвета на ОН б/ь
гласуванъ и приетъ
отъ
комитета
на 13-тгь. безъ
каквито и да било разис\\

Тържественото посрещане на Данъ Коловъ

квания
Докладътъ възпроизвежда
цокументите, рвзмвнени въ
аръзка съ усилията на комите
та да посредничи за миръ ме
жду Италия и Абисиния, в именно: позивите до дветв во
юващи страни и размененитедипломатически ноти.
Въ доклада се отбелязватъ
подробно всички водени пре
говори. Споменава се сжщо та
ка и за поканата на Мусолини
до Де Мадариега.
Въ заключението £на докла
да се констатира, че помири.
телната акция е пропаднала
изцвло и се оставя на съвета
на О Н те тегли заключени
ята си, които сметне за по
лезни.
Главните делегати но заин
тересуваните страни заседава*
ха вчера презъ цълия день, за
да се избвгнатъ вевкакви из*
ненади до заседанието на съ
вета на ОН, което е насроче
но за понедвлникъ преди
обвдъ
Полъ Бонкуръ, който разго
варя презъ деня съ представи
телите на Съветска Русия,
Полша и Ромъния, съ цель да
се установи едно общо стано
вище. прие днесъ следъ обвдъ
посещението на бвронъ Алоизи

въ Ботевградъ, с. Ябланица и въ Севлиево. Шампионътъ из
бгьгналъ въ Севлиево отъ вегькакви официалности. Специа
ленъ адресъ отъ студентитгь до Данъ Коловъ
Севлиево 19. (По телефоне). излвзълъ на ловъ съ новата
Вчера въ 4 часа следъ обедъ си пушка.
Данъ Коловъ е поканенъ да
прискигна тукъ нашиятъ све
приежтетвува
на днешния футтовно известенъ борецъ и ев
ропейски шампионъ на кяче боленъ мачъ въ Севлиево и
«Раковски" —Севлиево и*„Ор
Данъ Коловъ.
По пжтя въ Ботееградъ на ловецъ"— Габрово, който ще
Данъ Коловъ е било устроено се състси въ 3 часа сл. об.Отъ тукъ една специална де
величествено народно посре
щане. Цвлото население на легация отъ студенти е изра
градо излвзло да го посрещне, ботила ецинъ специаченъ адре
начело съ военната музика и съ, който днесъ ще бжде вржцвлия гарнизонъ. Колата на ченъ на Данъ Коловъ отъ де
Дзнъ Коловъ е била буквално легацията въ с. Чадърлий;
обсипана съ цввтя и букети.
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПАНАИРА
Въ с. Ябланица, троянско,
сжщо' така цвлото население е» Пловдивъ отива много добре
излъзло да посрещне шемпиоСофия 19. Посещението
на. И тамъ евтомобилътъ е на Пловдивския
национабилъ обсипанъ съ букети и ленъ мостренъ панаиръ вър
цветя
ви много добре.
Снощи отъ столицата за
Въ Севлиево бвха направе
ни голъми приготовления за минаха за Пловдивъ, съ цель
Ал.
официално посрещане не Данъ да посетятъ панаира
Коловъ, но тей отбегна всички Малиновъ, Н. Мушановъ, Ал.
официелности и мина транзитъ Гиргиновъ, Борисъ Па в ловъ Запасните офицери
презъ гродв, отправяйки се.на и други видни представите въ Испания, учас(в,валя въ поли
ли на бившата демократи
право за родното си село
тиката, лишени отъ права.
Тая сутринь Данъ Коловъ е ческа партия,
Мадридъ 18. Кортесигв удобрихо съ 212. гласа среидУ 4
правителствения законопроект,
съ който се лишаватъ отъ как
вито и до било право запас
ните офицери, които еж взели
.Библиотека Варненски, новини"
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участие в политическите борби.
Депутатите отъ десницата
— Хайде, човече, остави приказките» ще ти
напуснаха заседателната зала
докажа, че това не е духъ.
преди гласуването.
Когато *:е доближиха до гроба и видеха на
кръста вместо името на Лизета, името на Яна,
живописеца се прекръсти, а управителя му каза
въ столицата откритъ. Шосейното
да напише още веднъжъ името на Лизета и ако
надбягване.
този пжть то бжде изличено, ще съобщи на по
София
19.
Тая сутринь се от
лицията.
кри въ столицата колоездач
— Я, чувай, мржешъ ли ми каза коя е този
ния сезонъ, съ молебенъ въ
Ана Бонъ? попита управителя.
църквата „Ал. Невски".
Следъ молебена се образува
— Бедната Ана, познавамъ я добре, тя б е
манифестация
изъ по-главнитв
келнерка при Мюлеръ и се удави въ яза на во
улиц'!, нлчело съ съюзното
деницата, защото любовникътъ й я напусна.
знаме.
f
Следъ обвдъ ще се състои
Управительтъ бе разгнъвенъ, защото варди
колоездачно нодбвгввне по шо
цвлъ день и защото не виде нищо, реши се да
сето зо Свмоковъ, до клм. 32
варди и презъ нощьта. Следъ като взе единъ револверъ, той <ге върна въ храсталака, отъ кждето
и обратно.
;
наблюдаваше. Нощьта бвше ясна и тиха. Отъ
местото, кждето той стоеше скритъ, можеше да
наблюдава, безъ д« бжде забелвзанъ.
нощесъ в Варна и околностите
Часовете минаваха безъ да открие нвщо.
Нощесъ въ Ворна и окол*
Студътъ го пронизваше и той захвана да
ностите пвдна тихъ и силно
трепери. Следъ като изпи малко конякъ, облегна
непоителенъ дъждъ, сь особе
главата си до дървото и пакъ зачака.
но благотворни последици за
пролетните посвви.
Мино се още половинъ часъ и биде обзетъ
Измврени еж 8 литра на
отъ умора; макаръ че се мжчеше да не заспи,
очите му се затвориха и той заспа.
квадратенъ метъръ. _______

благодатняятъ а ш

Когато се събуди, стори му се, че чу да се
затвврятъ черковнитв врати, Той захвана да си
трие очите и искаше до стане, но твлото му бе
вцепенено.
Нощниятъ студъ го вцепени и той съ голвма
мжка стана.

"ЖРНЕНСКИЯТЪ Народенъ
театъръ представя тая вечерь
«граната съ много големъ успъхъ комедия „ПЕГИ, МОЯ
РАДОСТЬ". Цени популярни! _•

Когато се доближи до кръста, на него пакъ
бе написано името но непознатата Анв.

Четете в. Вадиш шш

