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fЛондонъ 17. Споредъ
1дно съобщение
отъ
${енева до в. „Таймсъ",
1Ъ връзка съ разпро|раненнтЪ съобщения,
{е Турция можела да
^следва п р и и ь р а на
'ермания относно демицитаризиранигв зони въ
ЗроливитЪ и въ Тракия,
|урскиятъ постояненъ
|елвгатъ предъ ОН заяй, че турското прави
Уство е решило, какво
(ри сегашните обстоя
телства би било неудач
но да се повдига тоя
шпоосъ.
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Лондонъ 16. Дописникътъ на „Дейли мейлъ"
дава следните сведения
относно големите френс
ки сухопжтни и въздушни
маневри, извършени отъ
френските
войски _ край
границата отъ 11 до 13
т. м.
Най-важното въ случая
е, че въ тия маневри ся би
ли поставени на изпитание
плановетгь, изработени отъ
най голгьиитпг военни умо
ве на Францчя презъ последнитгь три година откакъ
започна строежътъ на мощнитгь укрепления и тгьх
ното съоръжаване, по тъй
наречената „Лания на Мажино" (6. н. цгьлокупната
укрепена"линия отъ швей
царската граница до бел
гийската се нарича съ и не
то „Линия на Мажино*.
Тия военни
упражне
ния еж
найстраннитгъ
маневри въ военната ис
тория, защото,
макаръ
и въ тгьхъ да взеха учас
тие голтьмъ брой войски
и огромни
количества
военни материали, всич
ка движения
бгьха из"wSSSSESG^SSS

нскнтъ законодателна избори
1арижъ 16. Законода
шитгь избори еж нашени за 26 априлъ.

ш и Водна!';

|21 мартъ в-ь Е в р е и '
р к и я нар.домъ.
1-31
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— Италианските в о е н н и
власти сд преувеличили нь
иох свои военни успехи.
Италианските предни пос
тове сл били засилени съ
два армейски норпуса.
Съобщава се сжщо така,
ча въ околностите на Антало се еодятъ ожесточени сра
жение.

зоенни припаси, натова
рени отъ разни части на
Ф р а н ц и я , пристигнаха
точно на определения
часъ и 6fcxa спуснати
» ъ укрепленията. Следъ
това тия припаси беха
превозени с ъ електри
ческата * ж. п. система,
която свързва разните
части ни укрепленията.
Били еж извършъни сжщо
така и упражнения съ тежкит-fe орждия на укрепленията.
Тия орждия еж построени та
ка, че могатъ да бжцагъ из
качвани изподъ земята, сь
помощьга н а електрически
асансьори, да стрелятъ и да
се връщатъ пс сжщия начинъ
^одъ земята, за ноао напъл
ване, само,въ нЬколко минути.
'•' Всиши по-важни пжтища,
водещи къмъ укрепленията, еж
били поставени подъ далечния
и най точенъ обстрелъ на тия
орждия.
Дебела стоманена покривка
лазела оржцията, когато се
,'нвмиратъ въ действие надъ
^емята.
v
Цвлата пехота и гол-вма
часть отъ артилерията рабо
тили постоянно подъ земята.
Всички vn тежнения били из

вършени въ най-гвено сътруд
ничество съ въздушнит-fe сили.
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отъ постигнатото въ парижкит/ъ разговора. Преговоритгь
въ Лондонъ приключватъ въ
четвъртъкъ

Парижъ 16. (Зора) Вчера,
Споредъ френския вое преди да отпжтува за Лон
ненъ планъ, системата на донъ, м-рътъ на финансите
пограничните укрепления Гупевъ. заяви:
има за задача да отблъсне
— Няшето пребиваване до
и нападението на против сега въ Парижъ и сегашно
никовите въздушни ескад то ни пътуване до Лондонъ
ри. Ония аероплани, които е въ връзка съ преговорите,
биха успели да пробиятъ конто тръбза да водимь съ
презъ протизоаеропланна- носителите на облигации отъ
та защита и да проник- нашате предвоенни и след
натъ въ вжтрешностьта военни заеми.
на Франция, следва да бж
Презъ време на дву
датъ посрещнати отъ една дневното ни пребивава
много по-голема въздушна не в ъ Парижъ имахме
сила, държана въ базите среша с ь представите
въ вжтрешностьта на стра л и т е на френските но
ната.
сители и с ъ никои вид
Една специална ескадра бли ни лица отъ финансовия
зо до .Линията на Мажино", св-втъ.
до самата граница, имала за
Можете да съобщите,
задача да отреже пжтя за от- че отъ воденитгь разго
стжпление па проникналите въ вори и отъ постигнато
вжтрешностьта аероаланв.
то сме доволни.
Всичка ^извършени упраж
Заминаваме за Лон
нения се оказали задоволител
донъ,
гдето вдругидень
на и оправдали спокойното до
верие на военните власти,ко ще започнемъ преговог
ето те иматъ въ силата на ритп. Предполагаме съ
Франция и нейаите отбрани тпгхъ да бжде приклю
чено въ четвъртъкъ.
телни сгоржжения.
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е станало критическо. Кжде се намиратъ абиснискитЪ войски
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Наблюдатели, изкачени
високо въ въздуха с ъ
здушни балони, които имъ
даваха широкъ обзоръ въ
върху германската терито
рия, съобщиха, че вънъ
отъ известна дейность въ
казармите, нема признаци
за движение на войски отъ
другата страна на френско;
германската граница.
Военни к а м и о н и с ъ

Шштй mm. i пишете и ш и ш !

Адисъ Абеба 16. Следъ
едно мълчание отъ десе
тина дни, абисинското[
правителство днесъ об
народва
следния бюле[Рмп> 16. Споредъ непоттинъ върху
военното
рвни сщв съобщения, ген. положение на северния
рацнани билъ ззвзвлъ Джид- фронтъ:

N.

вършени на нгьколко ме
тра подъ земята,
За пръвъ пдть вь тия уп
ражнения линията на погра
ничните укрепления бе зае
ти отъ войеми въ военновраменвнь брой Й съставъ. Пре
ди едча година военните
операции бьха отъ помалъкъ маещабъ, но сега бьха
извършени съ раздвижвания
и размествания на около 100
хиляди души войници.
За пръвъ пжть стана
възможно пълното проявяване на страшната сила и
точность, съ които Фран
ция е организирала своите
крайгранични прегради.
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Познавачите на хуОавото търсятъ око сардвairt.
ч

познати до сега въ военната история.— За пръвъ пжчъ изпитване иа практика ма френсимтЪ отбранителни планове.
п
а . пп шсъстои
. . «»•_ «__....
* —„Линия
^
г
• нькопко .метра подъ земята.
__
a nа .н аSт »
прочутата укрепена
на М а ж н « о•- . - С^хопжтни
маневри. но
ивтоматизиоаннтв т е ж к и орждмя, монтирани върху електрически асансьори.— Подземната електрическа ж . п. мре
ж а — ппанътъ за отбпъсване на неприятелските въздушни ескадри,—Резултатите отъ^военннт-Ь упражнения

шт) тшгт Шш
11 Велгия. ВоенннтЪ транспорти
^Парифъ 16. (Зора) Съ(бщаайтъ отъ Б р к ж с е л ъ
la тукашните вестници,
[е м вото на войната
[вредило д а б ж д а т ъ по
канени мини по всички
райгранични шосета, за
;а б ж д а т ъ разрушени
ъ случай иа германско
астжпленне.
|Къмъ гориано белгийката граница в е в к и д н е
но се о т п р а в я т ъ тран•орти с ъ войски и во
ни материали.

ВАРНЕНСКИ

Година XXlV-та. — Брой

Едно сензационно дЪло въ Атина
прогнвь Максйиосъ, за предателство, въ връзка съ Балканския пактъ

Дежурни аптеки: Георгиевъ — ул. ,Царъ Борисъ,
Новкиришки — ул. Владислав
и Станчевъ — ул. Войнишка.

Съдържанието на протоно
Италианцашгъ еж на
Атина 16. Атинскиятъ
Варненскаятъ . слортенъ
правили безуспгьшни опи гражданинъ адвокатът ла 6 t изнесено преди ненол- клубъ
„Шип. Соколъ" реши
ати да обкржжатъ абисин- Папулосъ заведе днесъ ко дни съ едне писмо отъ въ вчерашното си общо из
сттгь войски, обаче пре-- едно сензационно дп>ло Венизелосъ и отъ тогава то вънредно събрание: напуща
търпгьли голгьми загуби. срещу бившия м-ръ на се разисква оживено въ гръц БНСФ и преминава въ редо
вете на Футболни^ съюзъ.
Абисинскитгъ войски се външчитгъ работи Мак- кия печата.
намиратъ на северо-из- симосъ. Той иска срещу
токъ отъ Амба Алаги и Максимосъ да се заведе
започнали- ебна голгьиа углавно преследване за
Делегацията на Б Д Ж . и Експортния институтъ
предателство,
защото
офанзива.
Русе 16. Вчера на 3 ч. гара и да се построи
подписа лъ
Съобщава се сжщо така, Максимосъ
и
30 м. сл. обедъ приети единъ навесъ на това
год иче Сокота не билъ завзетъ миналата
гнаха
въ Русе стопански- место; да се построи и
единъ
отъ италианскитгь войски. на въ Женева"
ятъ
директоръ
на БДЖ. втори навесъ на приста
Абисинскиятъ тенераленъ протоколъ къмъ Балкан
д-ръ
Ив.
Челебиевъ,
н-къ нището, подъ Военния
щабъ смета, че положението ския пактъ, чрезъ който
движението
БДЖ.
инж.
Т. клубъ, до винча. Втория
на италианците е станало мно Гърция поела известни
Георгиев,
н-къ
по
подържа
навесъ ще служи за
го критическо следъ принуди задължения, за които
телното напредване на итали Максимосъ не уведомилъ нето, инж. Драндаровъ и складиране на гроздето,
анските моторизирани части, камарата въ речьта си, представители на Експор което ще се прехвърля
презъ р. Дунавъ.
които еж загубили връзката държана по Балканския тния институтъ.
Задачата
на
тази
комисия
пактъ.
си съ задните позиции.
Тия задължения обвързва е да проучи на самото место
Абисиния е решена да от
необходимостта отъ разши
блъсне италианците и поло ли Гърция да се яви въ по ряване
на ж п. линии и Bt
жението онравдава напълно мощ ь при въордженъ кон- к о и
фликтъ ВЪЙЪ отъ Баличнит* •
приготовления, въ връзка
нейния оптвмизъмъ.
съ предстоящия износъ.

Организиране износа отъ Русе

Още вчера следъ обедъ ко
мисията пристжпи къмъ работа
Начапникътъ нетърговския от
въ съвета на ОН пра решаване германския въпросъ.
д-впъ при Т. И. Камара г. П.
Спороветгь между юрастатгь
Цачевъ, който конферира съ
Лондонъ 16. Въ вързка съ 1 Като прецедентъ за това износителигв. предаде на ко
решението на съвета на ОН се посочватъ разисква мисията следните искания.

Кои държави ще иматъ право на гласъ

атеш |
lloililid

ул. Василъ Лезсчи № 4
Изработва елегантни ев
тини дамски рокли. За
доволява най изшънче
ния вкусъ. Търси рабо
тничка, начинающи
при строга
практика
и гр.
1.10

—Да се удължи ж . п.
нията, станали в ъ съвета
на ОН върху Южна Си линия за товарене на
лезия, когато Франция грозде, при Стоковата
не взе участие при гла
суването.
Въпросътъ е важенъ, защо
б в з о п о р н и я т ъ а п о т о о з ъ на во
Англия и Италия щ е
калното и з к у с т в о , и з т р ъ г н а ф р е то вс*ко решение . требва да иматъ право на гласъ.
н е т и ч в е к и аплодисменти при сно
бжде взето съ гласовете на
щната знаменателна премиера
на единъ н е и з р а з и м о
всички участвуващи.
Щастливи
серии
Юристите заявяватъ, че
— Големъ музикаленъ филмъ —
Германия нема да има пра
БИЛЕТИ ОТЪ
во на гласъ, както и Бел
гия, понеже не еж члено
СЕдна л ю б о в н а н о щ ь )
ве на съвета. Верва се,
И
при
„ИРА
—Царь
Борисъ
27.
Предадена чрезъ идеалната тонъ апаратура па
че нито Франция не ще
Приематъ се и консума
има право на гласъ, защо
тивни марки всякакви ко
то тя е страна, която е от
личества срещу бил*ти.
: Ш Штй шшпвд ft ШШ ШШправила протеста срещу
1-452-3
Д н е в н о 4-зо
Германия.
••-~ ч.В в ч е о н о 8-45 ч. Тел. 21 — 42
за участието на Германия, сега
се разучва юридическиятъ въп
росъ кои сили ше иматъ пра
во на гласъ въ съвета.

ГРЕйСЪ» М У Р Ъ

ш и ш лошия

кино РАшггзъ

Балети въ вестникарснитть агенции, популярни
банки и др.
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•Варненски новини
Фшт

(ла."нашето-уминало.
Щ д ъ т ъ4С6га¥№~*яуж&епца~тп>
м н й т Ь з а в ехазайничеха'
с иек I Знаете
~1

ли Т t ^Ф^щ^^^^ФФФФФФФтшшшшФШФШшшттшшщ
н а р о д е н ~ь т е а т ъ р

• А Й „sew;-*!-.. JWL
аахми *
младата българсжа ШрМава'0КнязьБа№н6ергъ»унт^
офиЦерь. Руската дйНЛотция си играе сь "поли
о7) Какво п в отговорилъ
1
тическата
незргьяошь-на-*наиштгь политическа вс- прусная'тг>
М'
кра*льиФрШ0Мх1!
й
реви, комедия сь билетния амо*«»^яа_г_А4.^Яш(0ло«»
>• дачи,л> Българската армия се оттегля отъВ4Лини, Ш фрИнекйя^фйлополитическата сцена. Грпшки-й поуки..
сЬфЬ&*АЛйнберФНрот$спгиуивв.жчв;.*-'
рйАФпрйдЬ-него-' dpeiifv Ho*
Бвше време, когато въ зилсь пгяджинатз,. въ кояго дтЛбата на Полша? й •'" $
ЕДВА "ШКОЛА Щ е Д Ъ ВАРНЕНСКАТА РИВИЕР
България чужденци с е н беше здраво вплела русиа '68)' Колко благородниц
Къмъ Узчнъ кумъ. Носталгия по родния край. Морето лп>гш
разпореждаха. Беше време та диплша ц<я. По-късно ние и колко население е имала Отивам в школата наЛдзар всичко-. Легендата за Дппсизъ-гьолъ. Девствената гора\
когато нашите политичес платихме сижпъ данъкъ на Полша преди подплбата й Добричъ зо акробзтически и
Едно млето, кдетд ще• стане • истинскиграйгКйкм**
се предвижда да се направи въ Узунъ кумъ
ки мжже беха фили или дипломатически увльчвнкя н оть страна на' ПрМсия; Ав гимнастически циркови артисти
стрия
и
Русия?
Влизамъ"
въ
'
Македонския
фоби и угаждайки на вла" розови надежди; възлагани на 69) При плебисцита въ домъ, на пазоря. ПолупостройЗзвчера една специална ко рето. То се простира пр|
столюбивитЪ си амбиции, запад»-, защото; нашите по- Горна Силезия колко гласа ка.безъ прозорци, безъ врати, мисия
отъ инженери й" лесни- менъ като една безк*
служеха на чужди инте пгпщибЪха клсогледи.
бгьха подадени вь полза на безъ таванъ и подъ.
чеи, придружена отъ г. Ш<ор ность. Вълните MV м!
реси. Руската дипломация
Сега, когато България е Германия а колко за Пол Вьрху грубъ циментовъ подъ пилъ и чпена на Варненското ватъ брега, ЦзлуватъзШ
• •
поставен)! уреди за гимнастика, археологическо дружество д-ръ
въ миналото е използва изживела детските си годи- ша?
Отговори
на
по-раво
зададе
а въ въздуха на всЬкжце ви- Поповъ, посетиха Узунъ кумъ. ния песъкъ и пакъ пал|
ла не веднъжъ и не дважъ и навлиза въ периода на
сятъ разни апарати. '
• ' нитЪ въпроси
•?
Това'живоп1сно мЬсто отстои бегатъ назадъ.
политическата незрелость възмжжаване и на зрЪ- 64) По парижките* ул щи до Десетина млади момичета и на
около 16 километра отъ
Морето
има
това
п
П
на много наши политичес лость, очаква отъ на 1131 година свинитъ- еж се момчета по леки фланелени Варна.
расно
средство,
че'
"
обрд
ки вождове, даже подкуп шите водачи дейность на- разхождали съвсемъ свободно облЪкла, голи ржце и крака Пжтувайки по шосето отъ
ва душата, пропъжда^
изъ
у л и ц и т е
и пра се упражняввтъ.
монастира Се. Константинъ до
вала е цели партии, за да родополезна и разумна.
ните
мисли.
вили редвно п р е г л е д ъ?
Времето
студено,
едно
тече
Узунъ кумъ» прецъ вашия по*
може да затвърди влия "Следъ "уталожилата се на сандъците съ смътьта. Пу
ние непоносимо въ откритата гледъ се откроява единъ живоНе
напраздно
гол%м
нието си на Балканите.
преоценка на ценностите скането на свини по парижки зала. R отъ учениците никакво писенъ морски брЪгъ.
францускй
поетъ
Шар
На първия български съ'много " н^ща—полити те улици е било забранено безпокойствие, че може да се 'Пзйродпта е' надарила бъл
Бодлеръ
препоръчва:
;
:
князъ Батенбергъ руската ческо завещание отъ близ отъ Лудовикъ VI,' защото вед»- простине.
гарската'земя с ъ ' мчЬго" пое—Ако
нъкога'
скрьбь
u
»
i
дипломация и руските ге кото минала -—требва да нъжъ неговиятъ синъ Филипъ, ~ Защо не се упражнявате лести.' Не а^е^ бжае пресилеИ'6
яздейки на конь по една па въ .Юнашкия салонъ"?, зопиг ако се каже," че Узунк кумъ е крале йадъ душата' т|, 'j
нерали у насъ еж гледа се ликвидира.
рижка улица, се препъналъ въ вамъ Добричъ.
при морето, то ще-те мЪЦ
.
ли едва-ли не като на
Армията1 р а з б р а на едни свинчета, падналъ отъ ко — Въпреки че съмъ единъ бьлгарска»а Р,/|виера.
Понеже шосето, което ' f\ скръбь;,те'жй He'ei
е д инъ
унтер-офицеръ време сторената ' отъ нея ня, удврилъ се лошо и вслед отъ оенвагелигв на юнашката
отъ руската армия. Толко грешка — намесването й ствие на това починвлъ. По организация и до днесъ съмъ свързва детския санатори- върху моята душа, тя ле|
повоцъ на тая забрана проте редовенъ*членъ на Софийския умъ съ това божествено върху душата на * всич!
ва силна е била омразата въ политическия ни живот, стирали
живо калугерките отъ
на русите къмъ Батенбер- и побърза да отърси отъ ордена на Се. Антоний, твър „Юяекъ", тук въ салона не ни место, още не е довърше които знаятъ, че само
да се улражкяваме да но, пжтуването стайа' съ 3—4 клм. отъ Узунъ щ
га, станалъ
български мундира'си политическата дейки, че била потъпкана че- пуснаха
же, коглто юнацит* се упра
се намира границата," е.
князъ по желанието на каль. Очаква се и другото; cibta на техния патронъ/
жнява гь,—съ съжаление забе каруци.
|;
;
65)
Забраната
до
евреи
т-fe
да'
нататъкъ ; е, Балчйкъ. |
КонетЪ
тичатъ.
по
не
ляза'Добричъ. - ' i*''-j.-:'.' -•;->
запада. Сжщата тая дип поставяне край на полити
ядатъ свинско месо е издаде
Почнаха* упражненията . . . равния стръменъ пжть, а Лггендата за Дипсизъ ад
ломация е настройвала ед ческата неизвестность.
на отъ самия Мойсей, въ пе
1 Каквото е постигналъ Добричъ Нздъ техните буйни гриви
на партия противъ друга,
Нормализиране на поли тата книга, глава 14/8, Вь не»
Мчнаваме покрай едно г1
обезсилвала ги е, за да ги тическия животъ, за да- се Мойсей казва: .Богоизбраниятъ съ неговигЬ ученици, не се по преминава морския ветрец, мо блато, което лежи нй
дава на описание.
държи въ ръцете си.
вслушаме въ желанията народъ не бива да яде нито Една д^войка/варненка,—Bs- гали ги и като че ли пЪе метра отъ морския 6ptri.|
сви«и, защото иматъ раздвое
Ш-сорпилъ ни обя:няз1;|
Така Драганъ Цанковъ, на тоя, който е гръбнака но копито, а не преживатъ. Д* личка Обущарова, прави чу некаквз тжжна песень.
—
Това- е Дчпсизь" ГУ
Археолога
г.
Шкорпилъ
чувствуващъ силата на на съвременната държава ви бжде свинското месо -не-; десии на лостовете. Нгвидено
НБКОЙ лекари твьрд»т1>л
ни
обяснява.
-••••:•
:
до
сега
отъ
девойка.
Премята
опозицията, водена отъ — Негово Величество на- чисто, свинско месо да не яде-i
е лековито 'U"-'4$,
—На 3*4 километра отъ блатото
те и да не се докосвате до ле» с е в ъ въздуха'Но'-'Два пжтй,
Петко Каравеловъ, пише родътъ.
могло
дч
се използва за «si
на свинята", Тая забрана скача наравно съ момчетата и Узунъ кумъ се намира гра бани.. . .
Надяваме се, че днешно ша
писмо до Аксаковъ, въ
• • -,->.']
като
че'не-я-тревожи
мисъльпо-късно е била възприета и
ницата, а по-нататъкъ е
което доносничи противъ то • правителство, което отъ Мохамеда и вмъкната вг» та за опастчость.
Единъ отъ съпжтнивд
даде не малко доказател Корана. Презъ средните вЪт Упражненията се водятъ сис Балчйкъ.
Каравелова:
ни бърза да ни разад;
тематически.
Нема
да
описвамъ
мжкове,
за
да
бжцатъ
унижавани
ства,
не
е
наклонно
да
една хубава легенда, щ
— „Петко Каравеловъ
>ВГБК,1,!КОЙТО репетира е вър- ката която преживяхъ, като
евреите
бивапи
принужда
скжса
сь
мъглявото
поли
зона съъ гьола, •s.'-.-.-k
ще изкопае яма на руско
1
вани, когато полагатъ клетва* ззнъ съ две вжжета, приспосо
та влияние въ България", тическо вчера, ще тласне да сгжпватъ върху свинско бени кьмь-тавана - и държани се спомена името на този .." . . .Преди години лев|
нормални кожа,
„Каравеловъ другарува съ живота въ
отъ една страна, но въпреки грацъ, билъ некога нашъ. юнакъ, християнинъ|
,
Бертонъ 66) Че слоновете ,се страху- всич<6, зрителя тръпне отъ Тази мжка Ще- й разбере крадна хубава JOTO
руските емигранти и по релси. '
ват^«*отъ свинчета; споменув* страхъ за живота на учащитъ всеки българинъ.' '•'"
литически престжпници ни
та кадънка...... v*.
още римскиятъ писатель КЛВЕ- се-смелчали.""-*
Човекъ може да се осво
хилисти.
Двамата влюбени
Хзърчащъ трапецъ— неа-в боди отъ всичко, но никога
дий Епивнъ; 'Сжщото това се
щатъ
Варна и забк|
потвърждава и отъ Плиний й роягенъ замахъ и препитание
Това,
к о е т о На
не
можа
да
забрави
роди
отъ
една
страна
на
обширна
къмъ
Балчйкъ.
Сенека- Tt поясняватъ, че сло|човичъ е вършилъ противъ
нътъ се плаши отъ тия малки та зала до друга и'то съ* раз ната си, А Балчйкъ е ро
Задъ техъ тръгва i
Цанкова, Цанковъ го вър
на едро при магазинъ В животинчета, съ настръхнали ни премятания и прескачания денъ традъ на хиляди бъл
гони
въоржжена потер!
ши сега противъ' Караве
„АПОЛОНЪ"
| четина, които търчатъ бързо на 8 до 10 метра височина
гари, които днесъ изпитва
Виждайки,
че ще бжд
Владислалъ
66
В
лова". (Д ръ Кръстю Ра
насамъ-нататъкъ и грухтятъ. I
Акробатиката съ трампила, тъ носталгия По своя ро.
Варна
1
31
хванати,
юнакът
взима!
която
малкия
Кольо,
е
д
н
о
к
а
ковски—„Русия на изтокъ")
денъ край.
толиче
отъ
Паов;ивъ
върти
любената
си
на;
рщ
много
А знае ,се с/кщо, че ко
четворенъ смъртенъ с к о к ъ
притисналъ
я
нвжнб|
е
в
т
и
н
о
Морето, лекува
гато Цанковъ започналъ
въ коша.
T-L- П Г Ц Г F з а ,,осгоян"
сивлиз|
да играе не по гайдата ^на
Искамъ
да се освободя прегръдките*
— Имаме упражнения, кои
ЛО3 Е
;
1
D
Т
L
П
I
[
на
работа
ли
1
;
Г
Ь
О
Л
а
.
•
•
"
'
'
•
'
..;'-;": Ш
руската ' дипломация, Йото още никоя акробатическа отъ тия тжжни мисли и
отъ 2 декара и 2 ара на
це отчасти запознато съ нгф
МЧЛКО
ПО
КЪСНО
трупа въ свЪта не е могла да затова
нинъ, руски пратеникъ въ
плодъ и згградено (*вдъ
спирамъ погледъ гората му. биватъ ЮН8К»«|
тови мотори - прн месечна за
nbrii|
направи. Сиречъ, ние, безъ
фабрика Кацулисъ —сега
България,
повиква отъ
плата 1,200 лз. и квартира.
надъ синята гръаь на мо отъ тинята, кбято*бавно!
преувеличение
и
себехввлетво,
соф ученич. колонии).
Необходимо е лицето
да има
Пловдивъ Петка Караве
тъввйки подъ техъ ги» iiorp^
сме шампиони вкробатй въ
Спорвзумение при Никола
пзричн гаранпия515.000 лв
лова и го накарва да об'
подъ сеРеси.
CBfeTa
за
сега
—
казва
Доб
Бойчев»» Българ. Търг.
или имотна 30 хил. лв Пое1
разува либералната партия,
сетили господе учителите и
Разказватъ, че MWjfi,
ричъ
съ
гордосгь.
Венка
; < тжоване веднага^ при
военнит-fe да заведатъ ученици щите вечерь край Щ
която требва да смъкне . Млгькар. предприятие
Поставятъ «Смъртния тра и войници да видятъ тази шко
Цанкова, защото той се е
виждали сенката на юна|
пецъ"'.
ла и това, което се прави ' въ
примирилъ съ Батенберга,
упражнение, съ ела нея.
притисналъ къмъ i свой
О К А З И О Н Ъ биСтрашно
нерви чов-Ькъ не може да
Варна
1-3
противъ руските аспиракорави гърдихубавата^
ГРАМОФОНЪТ
гледа
и ние повечето затво
На отиване г. Добричъ ни ма .\-. .
ции на Балкана.
куче марка английски
.'*
рихме очи предъ това ужасно застигна и помоли ако пишемъ
съ
25
плочи
се
продава
"
И
действително
Ддай
или е т а ж ,ъ
н%щ6, до не 'изпуснем^ дй иЗ
Русиата дипломация още
на ниска цена
' упражнение.
отъ 4—5 стаи
~
Това
господа
е
мое
изо
кажемъ
иеговато дълбоко бла Гьолъ немл дъно и.кой
поразумение при Борисъ!
дълги години е хазгйиичила вестибюпъ. кухня баня и всич
и
бретение и съ него азъ пжту- годчрность къмъ братята ма влезе въ него, е оеждй
1
Николовъ,
ул.
»Добричъ
1
въ политическия животъ НЙ ки удобства, въ центъра на
iJs
№ 27.
1-460 1, вахъ изъ широкия свЪтъ, каза кедонци, които му отпуснаха на смърть.
Българея. До нато най после грвдв. Споразумение редак
Добричъ.
помещението ето вече две го••

Ш веад!— Пари н а у л и ц а т а

DiJilll

Q

Г. В. Геоогневъ

ТЪРСЙ.СЕ 1 1

млада България можа да ра- цията.
gggaagsass;

Б1..Ш1РЩ
Романъ o n M. ДЕЛИ
превела ,
(28)
Л.Д. К Д З А Н А К Л И Е В Д
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sutar

тикува тая религия,заради която
категорично младата жена от
каза да приеме неговата. Безъ
съмнение» той се надЪваше, че
умората отъ моралната борба
ще я доведе до равнодушие и
обезличаване. Тогава ще бжде на негово разположение и
той urfeuie да твори ^каквото
си иска отъ тая крехка душа,
н-Екога тъй неподатлива,
Но Лиза знаеше, че нвдъ
нея е божествената сила, коя
то щеше да я подкрепи въ
тая борба и й даде куражъ да
се съпротивлява победоносно
на неумолимата
властъ на
Сергей.
Дори и въ отежтетвие^о, на
княза, младата жена чувстваше
че гнета на " тоя деспотизмъ
тежи както надъ нея, така и
надъ всички съществе, живущи
въ феодалния домъ. У Орманови б-fe традиционно да внушвватъ страхъ на подчинениrfe си. Т-Ьлеснит-fe наказания
още сжществуввха въ Кюлтовъ.
Именно тоя страхъ затверя

Младата жена се измъчвеше
много отъ деспотизма на мжжв
си, от липсата не любов и 6% ли
шенаот известия отъ тия, които
тя обичаше, защото вко и да
пристигаха писма отъ Перулак,
тя никога не знаеше нищо за
тЪхъ.
Особено много я терзаеше
невъзможностьта да изпълня
ва религиознит-fe си обязаности.
Никога повече княза не спо
мена нищо по тоя въпросъ,
който предизвика заточението
на Лиза. Изглежда, че той намиреше зв благоразумно да
не продължава борбата съ не
послушното дете, в да остави
нв времето да умъртви въ нея
всЪкаква инициативв, кето я
лишава отъ срЪдства да прак ше ОЧИТ-Б на

Чуано. че до днесъ не еж се лини безплатно.

П. 3 . |

—

Тъ- се резервираха отъ всякак
ви жалби защото ако понякога
княз Ормнски биваше брутално
жестокъ, той сжщевременно 6Ъ
чудно щедъръ й пръсквше съ
двете си шепи злато. Обаче,
това ставаше съ особенъ безгриженъ жестъ, въ който се
чувстваше сжщевременно и го
Л-БМО презрение.

И все пакъ.тоя властенъ суровъ господарь б-fe привл^кълъ
горещи преданности. Освенъ
робски привързаните къмъ не
го Василий и казака Стефанъ!
имаше още едно създание въ
Кюлтовъ, к о е т о
ц t л ув а ш.е.-.с л е д и г - f e о т ъ
стжпките му. Това б-fe Мвдя,
старата дойка, която б-fe оггле
дала младия господорь, а сега
живееше въ единъ жгълъ нв
стария замъкъ—шастливвпрез
днигЬ, когато срещаше княза
въ коридорите, целуваше му
ржкп и чуваше неговия внушителенъ глвсъ да кззав.
— Дооъръ день, М а д я,
какъ си?
Твя симпатична старица, Ли
потърпевши^.

за я вече познаваше, която
нейната зълва единъ день й
представи. Мадя бЪ висока,"
слаба стара жена, съ' пожълttno. лице и проницателни
очи.
Тя, ниско наведена, бъ- целу
нала ржката на Плъа, като
прошепна:
—• Нека Господь Ви напра
ви щастлива, моя красива княгиньо!
Н всъкога следъ тоя день
когато Лиза езещвше старата
дойка, оставаше поразена отъ
състрадателното изражение на
кроткия й погледъ и загадъч
ната усмивка, която по уотваря ше свитите й уста,
X

•

,;

•

— Лгльо, ще ми позволите
ли да дойда съ Васъ?
Това б е Сашв, който отпра
вяше тази молба къмъ Лязе.
Срещна й въ коридора на
замъка.хТя б е готова за раз
ходчв и направи знакъ съ гла
вата си, че е съгласна.
Лглята и. племенника скоро
беха въ една влея. Саша бър

'

бореше. Той разказваше, че
Иванъ Бургевъ, ключарьтъ вче
ра билъ пилъ повечко — и
гозорилъ странни неща. Саша
случайно го чулъ.
Той казвалъ, че знаелъ
единъ секретъ, който би т у
рилъ въ затвора некоя срод
ница нв князъ Ормановъ. Оба
че, последния му заповедалъ
до мълчи и той се покорилъ
При това, той билъ знаелъ
мног-) добре, кой е разклатилъ
стжпвлата на старата стълба
и нагодилъ така, че при ели,
зането си красивата контеса
да падне смъртоносно.
—ftvb останвхъ още една ми
нута, за да разбера за кого
именно говори Бургевъ, но
той повече не произнесе никакъво име,. . Но ахо случай
но тия работи стигнатъ до
ухото но вуйчо ми —-тежко
и горко на Иванъ Бургевъ.
Увлечени така въ разговоръ,
те незабелезано се беха отда
лечили.
— Стига, ний сме дошли мно
го далечъ, вуйчо ти, е забра-

нилъ да се отделечаввнН
причина нв вълците, KOHro«J
нали на тия места Д» Щ
татъ. И те се обърнех»!
задъ. Следъ техъ ид«
единъ мжжъ, о^лечент»".?!
мата на горските пазвчу
князъ Ормвноаъ.
u <й
Като ги настигна, той с*
клони предъ княгинята W
йки кожения си калпакъ j
— Какво Вл е на *Ц
възкликна Л^за.
j
Бузите на тоя мжж* ^
набраздени съ дрвско«И
подути, а ранените му »'чи изглеждаха, че едва «^
жатъ.
|
— Нищо, Височествз, ^
да искамъ изплаших* к<5.1
княза, който насмалчо Щ
да падне отъ седлото^
тая причина получих* »,^
ко камшични УД"Р9-^: „|
— О, горкия ЧОВ-БК-Ь. ..
ка Лиза"съ ужасен* «e^jj

Ш1Я0*1

5591

.Варненски новини*

Стопанска анемия
ската депресия, обхва-

Щ№ШШФ^оЪанШ6

Стр. 3

ГОРДОСТЬТА

Хдйнйка |

в ъ чужбина,- цато се," uon'|Baujj: ' от;ъ ; све.СТЙВИТ^ЛИ

на

Pta

>£одж> Рткат': т*

?1933;'К-: найесе удъЬъ на
tplhataV '•& "tatfa1 сткЩс!'И Hal;
| ф с т в о г Ь ! H V земледвл'!- аташета,

БЪЛГАРИЯ
(Българския Манчестеръ)
За да покажемъ ва
читателят* сййотьдру
гия—кожарския браишъ,
ще пои*стимъ 'снимки в
отъ т^зи фабрики. Га
бровските фабрики ва
кожени изд-Ьлия ааслужено се ползувал, съ
добри атестации. Гьона,
юфта и пр. на габровски
фабрики се. разнася ва
четирит* краища на Бъл
гария.
Фабрика пХр. В. Марокинджиевъ*1' едка от odразцово подредените ко
жарски фабрики изработва гьйнъ, юфтъ, боксъ
и др. Членовет* на тазш
ф и р м а се ползуватъ
ср-Ьаъ гражданството съ общо уважение и обичь. Фирмата участвува въ'всички панаири.
Тенеаъ

но при изменение Ивртъ --^сжбода ьъ Еврейския
1-5
к}(ф№-" Оба«*е, сп-дъ^вей}то. к^ето.стан^ в.този^ инс. Happ^qHjb А9цъ,.1' '' J
преспа нвстжпва о б е з а титутъ т. е. ^създаване "на
Милиони
може да спечели
^възстановяването на сто
те и отъ лотарията на Съю^а
;йя йиаогь за да се дого- представители въ чужбина. на артистит^ и т о ; п р и м^ного
може
да
се
надяваме
на'ед
||"онрмиче:кия' възхсдъ;
евтини б и л е т и — ц%лъ само
зиода 'на депресията се но засилвана—увеличение 30 лв. Тегленето наближава,—
j-b въ едни държави по- експорта ни, което ще бж на 2.6 априлъ.*
I, въ др у г и по-трудно. де плодъ отъ дейностьта , Стопани,
които иматъ не
на в и С|и м о с т ь отъ
изплатени платежни заповеци
на
представителите
на
ек
Щурата на стопанствата
спортния институтъ, Роля —зелени за обезщетяване на
убити или. умрели' животни,
;дъ депресията започна та на експортния инсти по фонда „Епизоотии", да ги
лекото възстановяване въ тутъ и тая на търговските върнвтъ, чрезъ общинит-fel въ
IT*' на стоковото произ- камари въ областьта на Министерството на 3 . и Д .
— О wfeление Бюджето
во, но( ве и за сенледЪ- износната ни търговия се Имоти
контролно, за заменяване съ
допълватъ
и
требва
съ
'Всрненскстапощенска
стан
епподуйтн/пройзводствбг
други.
ция съобщава на абонотитЬ
I които претърпя "незна' ГБХН"ИТ£ съвместниусйлия Дирекцията
н а . Варнен
че абонамента на телефзн,щи промени open» перй-1да се постигнатъ по голе- скиятъ народенъ театъръ се си,
нитв имъ постове з а , 11 триме
извинява
прецъ
г.
г.
варнен
ми резултати за нашето
iar депресията,
сечие отъ 1936 гоц. ще се заграждани, които се в ъ р
ппвща по следния редъ: Огъ
•опааското възстановяване стопанство! " Hoi въпреки ските
наха отъ театъра въ неделя
Кз
2000 до №"2400 вкл. д о 20
{V&iHifi* държави, бе за- желанието дв се засили вечерьта» поради липса ' на
мартъ, 936 г о д ; отъ № 2401 д о
Mtcra.
Театърътъ
б-вше
бук
^не на, стопанската дей нашия
експортъ! н и * е
до 2700 вчл. до ,25 мартъ т. г.
^, самозадоволяЗине чрезъ щ е'* срещаме" голЪмата вално препълненъ. Дчесъ ае и отъ № 2701 до № 2999 д о
черно сжщо ревю-комедията
иичаване ваоса, засилва ве конкуренция ' н а нашите »Пари на улицата". Посетете 31 мартъ т. г. Н^платилигв
т
орта/камбиаленъ монопол съседи; понеже имаме* ед днесъ Влрненския н а о д е н ъ абонамента си д о крайна а
Р
» д а т а на 1 априлъ н. г. се пигализиране на активенъ наква стопанска структу• театъръ.
шаватъ от> съобщение, като
говски балансъ. И така ра: износъ на зърнени хра Обявява се на всички сто могатъ да г о зьплатятъ д о 14
юстигна днешния на- ни, добитъкъ, птици, суро пани на свини, че регистра априлъ вкл. с ъ една добавъч
цията и застраховката на сви на такса отъ. 10 на сто глоба
наленъ стопански прос- ви, материа ли. и др.
Като се знае това об нйт-fe започна и ще трае нвй- върху редовния абонаментъ.
йтеггь на отделните
стоятелство държавата тре кьсно д о , к р а я на м. Дтрилъ Н1 неплатилигв и следъ 1 4
!НИ.
бва да се стреми всвчески т. г. На регистрация подлежатъ априлъ постовет% се отнематъ.
[ашата държава, ржко да направи нашите арти в с и ч к и
с в и н и
на
Усилено се презасаждвт вси
|ена отъ общия стопан кули конкурентоспособни, 3 м. възрвсть и н а г о р е . чки дръвчета въ Лспаруховия
[•;. стремежъ продикту- ft въ действителность как Регистрацията и застраховката валъ, които еж изсъхнали ми
се извършва въ ветеринарното нялата година Почистватъ се
[ь отъ международния во виждаме—обременява се отд-Бление,
при общината, сре
(номически животъ, под- експортьора съ д а н ъ к ъ щу 5 лева, на свиня. З з тър сжщо и влеитъч
на зем1пи до колкото й поз- върху прихояит-fe съгласно чп. говските свини и. ГБЗИ на. уго- Министерството
лед-влието
е
намалило
1яватъ средствата и ус- чл. 36, 37, 38, 39 отъ закона ителйт1в с е плаща тройна так ното семе за засяване памуч
съ 1
1Ията, създаването на и върху тоя данъкъ се взематъ са т. е. 15 лв., т-Бхчата зестра^ левъ кгр., а е опрецвлило б у
на сто фондъ обществени ховка, обаче, не е задължи
(йонзлна индустрия, ко 5бедствия
беното.семе да се продава 7 5
и 5 на сто допълчиH i ония стопани, коитз
лв. за унция.
Гза въ бжцаще да чер- теленъ пжтенъ -данъкъ. Тия телна.
не регистриратъ свинет-fe си до
суровите си материа- данъци щ е направятъ експорт- края'на м. априлъ,' щ е се, със- ' Презъ първите два месеца
отъ нашето стопанство. нит^ ни артикули по-скжпи, тввятъ- вктове за глобяване и на текущата година еж били
казвамъ родна, защото защото експортьора щ е офе- не щ е имъ' се дава документъ употръбени за вжтрешна кон?
»съ въ нея се включватъ рира последнигЬу включи елно при откарввне на свинитеимъиумвция въ цълата страна
^ J » кгр. оризъ.
•щустрии, които употрЪ- нозит-в данъци, незе в к и м о отъ въ кланицата за клане.-' • ' ' 1 1 I 1. I 7I / 54Q
тиянови
данъци
експортьора
ве
|атъ сурови материали
тежести и формалности къмъ
ИМЪ.
Втючително отъ чужби чеппаща една такса of 2%o от
държавата, ако се желае про
Но,
ниене
тргьбвада
се
стойностьта на изнасянигв ар
сперитета на земледълското
на тукъ само ги-прера тикули
задовляваме
съ
тгьзи
па
за експортния инсти
гватъ, като имъ даватъ тутъ. Сь новите обременява зари, които имаме, а щз ца. стопанство, и . подобрение
1ъ на фабрикати. Едно ния на експортнит-в ни арти тргъбва да се наложимъ положението на страната ни,
именно съ тази индуст- кули, i t ставатъ неконкуренто- и на други пазари и да понеже ние с м е преди всичко
земледълска страна, отъ коя
|лна политика, наложи способни, в това положение
запазимъ
старитгь,
което
то държавата и цълия нвродъ
|да се разнообрази про- ще се .лзползва отъ нашата
черпятъ
своитъ жизнени сили
ще
стане
съ
помощъта
на
|рдството на земледел конкурентка Ромъния и тога
отъ плодоветъ на тази зевая.
ниските
цени,
а
следъ
това*
земледЪпсКбто;
'
ни
сто
|т"Ь артикули, въ зави
панство щ е бжде обхзанато щ съ доброкачественоста, . Повече грижи за нашия
йрсть от изискванията на отъ
една
с т о п а н с к а защото преди всичко тргъ експортъ, и ние ще има.
щитт* пазари, затова внемия,
ме по добро стопанско и
която щ е се разрази
•дадоха нови насоки на върху ц^лия ни икономически бва да се купи една сто- финансово положение и
мледепското ни стопан животъ, понеже експорта на ка} за да се види нейния по големъ притокъ на ва
во което наложи една земледЪлскигБ артикули е вкусъ и доброкачественост лута отъ експорта и тър
|нсформация на зърне пулсъть на сто'анството ни.
Ето защо, налага се експор- говския ни флотъ.
Петъръ Петконъ
т е храни. Въобще засиЗа да се избегне тая тьоръгь ни да има по-малки
I се темпа на стопанския стопанска анемия, експор
I животъ, едновременно тьора не требва да се об
i това държавата създа- лага въ източника, защото
? работа, чрезъ отпущене това повишава цената на
еми и кредити за разни износните артикули/а да
.Тайната на единъ гробъ.
354
ществени мероприятия. се обложи съ патентенъ
Засили се стопанската д е й — Какво те носи тука г-не, каза Л:онъ, като
данъкъ или другъ- въ заСть въ страната, създадоха
предчувствуваше, че този-чоаъчъ не носи д о б р а
вчсимость
отъ"
прихода
[предимно земледБлеки ексвесть.
Като се има прецвидъ, че^
!ргни артикули. Н»ложи се
— Дойдохъ да съобщя на г-жа контесатв
една тайна. Н о щомъ тя не е у дома, а з ъ щ е я
греене на пазари. Тая грижа днешния стокообменъ се
съобща вамъ, разбира се. ако ми дадете 5000
sexs присърдце търговските поддържа.чрезъ компенса
франка. Направихъ голвми разноски съ пжтува^
ционни
сделки,
континген
Ьмври н нешигв т ъ т о в с к и
нето си д о тукъ.
ти,.
ние.требва
ца
щадимъ
Ьшета въ чужбина. Огъ тая
— Йе.съмъ любопитенъ да узндя тайната.
.еи^бсть експорта ни се заси външните си пазари и да
затова иди и искай пари отъ дяволитъ.
1и и увеличи д о толкоаз» че се стремимъ да завладя
— Н о ако зная н е щ о за зашия братъ?
Леонъ пребледнъ и каза:
Ьпвнсироше вече търговския ваме нови. Това ще се по
— Ето давамъ ти искенигв пари и ми кажи
ft) балансъ, а въ нъкои месеии стигне не само чрезъ пред
какво
знвешъ за брата ми? Кжде е той?
pfii)6t активенъставителите на експортния
— Той е въ моята кжща и е лудъ. Зная, че
I Така, експорта за • на- ни институтъ. но едновре
контесата го е държала затворенъ въ едно подзе
Щто стопанство играе менно съ това требва да
мие. кждето имчло много мишки, зная, че тя е
машата роля, наравно съ увеличимъ конкурентоспо
престжпницз, п зная, че е отровила единъ чевъкъ.
$ърговс'киятъ на ф tomb,собностьта на експортни— Кого е отровила? попита Леонъ, обзетъ
отъ ужасъ.
Шо източникъ запридо- т е ни артикули, ттзхната
— Н е зная какъ се казва, но зная. че го е
Шване 'на валута.
доброкачественость, за ко
отровила, защото и той е знвелъ тайната. г\гь ми
ято нашите конкуренти
сля, че тя ако знае, че съмъ тука, ще ми даде
\1олгъмото значение на полагатъ големи усилия.
двойно възнаграждение, за -.цв мълча.
ftcnopma за нашето стоВь това времз врататасе отвори и Изина
се яви с ъ о б е з о б р а з е н о отъ ужасъ я и ц е . Т я с е х з ъ р Црнство наложи създава- За сега на близковзпиняли надъ францъ. - като го хвана за ржчата и каза:
§Шо на отдгълтъ ек- ТБ пазари имаме" вече завла— Какво провишъ, лудетино?1 . .,Д>з не квзрортенъ институтъ, за дянъ периметъръ.кждето н*кои
вашъ повече ни една дума . . . Щ: ти дамъ кол
|0йш се гласува законъ на наши артикули, ся успели да
кото искашъ пари Лицето й изглеждаше страшно
въ този моментъ. Леонъ усети колко презрение и
Щ мартъ 1931 г.. съ зада се напожатъ, но независимо
се стреужасъ му вдъхваше тя.
I s да проншнатъ нгъкои отъ това, ромънц-лте
;
—Моля те не прави тука сцени! извика Леонъ,
мятъ
да
ни
изместягъ,
и
не
РЩ продукти въ нови
иди си въ стаята,
е
пу»1но
ори
настоящето
поло1«озапа, като дава премии
— Какво? искашъ да ме изпъдишъ? Язъ не
f& експорщьоритгъ за на-жзчие те да спечелятъ борба
съмъ ли господарка въ тази кжща? Не, нъма да
0Рвчение нашия износъ. та и да ни измЪстятъ, още
те слуш»>мъ, ще правя какаото а з ъ искамъ— Д з б р е , ако И;машъ сремъ да слушашъ
. Създадения експортенъ по-всче, че техчате птици се
какъ други разказватъ престжпнитъ ти д е л а ,
институтъ до тази година нзаасятъ много добре охране
можешъ да останешъ, каза Леонъ.
,раОотеще безъ свои преп ни, а така сжшо и добзтъкътъ
'
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М А Г А З И Н "Ь

„КАРЛОВО"
ХРИСТО МЛ. ЦВЪТКОВЪ, (с-щу църквата Св. Никол я ) ' - Варна
ДДМИ и ГОСПОЖИЦИ,

Отъ днесъ пускаме на ново намалени цена всичка до
машни тъкан», «а/яо: покривки за маса бгъяи ицвгътни,
спални чаршафи, хасета за юргански чаршафи, пишкири хавлиени и. домашни, чайни гарнитури, пичатки, кувертурии мн. др.
Посещенията не задължаватъ къмъ покупка,
Евтино, здраво и съ гаранция , I / J D П П Й й
винаги въ магазанъ
U-ft r Ji U D U

на износна цена солидна
двуетажна кжща съ 5
стаи и дворно мъсто 244
кв. м. въ гр. Варна. ул.
„Царь Ясенъ № 16, при
съседи: И»;. Стефановъ,, Вл<: Ярнаудовъ, М. Петрушева и
Христо Хрисговъ, бивша, на ,Добра Ягачасовв Петрова, въ
курортната чветь на , града, Своводна е отъ всъкакаи заг
дължения и прехвърлянето на собственостьта може бърже и
въ всъко време да става:
Подходяща е за преселенци и за тия, които иматъ раз
решени или сключени заеми за постройка на. жилища.
Кжщата се дава и подъ наемъ.
За споразумение при адвоката' Илия Парушевъ или
при Василъ Н. Поповъ, биошъ окр. управитель, ул. Н. Даскаловъ № 14.
1~4б1—3

или етажъ отъ 4 — 5
стаи, вестибютъ, кухия
бавя, и всички удобствавъ центъра на.града. Споразумение редакцията.
1—0
ь

Църковно н-ство при храмъ „Св. Николай*
О Б Я В И
Църковното н-ство при храмъ „св. Николай" продава
около 41 кв. м. мало-азиатски бълъ шлифовенъ мраморъ.
Виждане ВСЕКИ день въ църквата.
1 -486—3

ДАВА СЕ П О Д Ъ Н А Е М Ъ

Споразумение А н т о м ъ Шоиаров-i.

.библиотека

Варненски

1488 3

новини"
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и З Ф ^ и ц ъ започча да се емве, а Еаимаръ с«
доближч до него и му каза тайнствено:
• —Ячо ме спасишъ отъ тука и ме заведешъ
въ замъка Сонорио, щ е ги убия ВСИЧКИГБ. На тебе
ще подаря имението си Бриценъ, макаръ че г о подарихъ на жена си, но нея щ е убия, щ е я затворя
въ подземието, кждето ме затвори тя1 Щ-» дойдатъ
мишкигъ и тя щ е умре отъ страхъ! У! Колко мно
го мишки имз въ подземието на замъкаГ Той ПЛБсквше ржцетв си отъ радость като дете.
— Кязвзшъ, че твоята съпруга се намира въ
замъка Сонорно? Какъ я козватъ? попита Фрицъ,
като скр^и единъ планъ. Н о лудиятъ започна да
гозори несвързани думи и Ф^ицъ не можа д р у г о
дч разбере, следъ # малко си и з л в з з и заключи
вратата, като к а з а . ' че съ този з.ючестъ ЧОВБКЪ
може да спечели една хубава сума пари.
—Какво прааи лудия?—попита май сата. която
го чакаше угрижена.
— Зле,,
одуши!

да не отлвашъ тамъ,

че ще те

— Боже И:усе1 Заключи ли д о б р е вратата»
да не изкочи и да дойде насамъ?
— Злключихъ, клю ia е при мене! Сега, мамо,
моля те да ми д з д а ш ъ в о д а да се умия и чернитв
дрехи на покойния. И:камъ да се преобл%ка.
— Яхъ, нещастенъ синъ! викаше старата.
К-акъ м^ж-зшъ да си помиспишъ. до ти дамъ скжПИГБ дрехи на добрия ти б а щ ч ? . . .
— Не се преструвай, мамо, дай ми дрехите.
Д»асъ*щ-5 направя посещение на една контеса, а
не искамъ да отида съ ГБЗИ дочени панталони.
Майката гледаше
ложението на ума му.

сина си, угрижена за п о -

Не ме гледай така! извика

той. Бжди до*

8тр. 4
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за 6лиородната-им"» намеса и инициатива. Назидателните думи за вргзукяваие. Милосърдието моше да се даде сгмо при
наличностьта "на разкаяние.

Ш Шт щ mm танушн шип

Срещата му въ Нловдивь ст. делегации огь сгопанскигЬ съсловия.
София 17. В. „Днесъ " насамъ за известно вре*
Защо е проааранъ законьтъ аа търговските книги. Недоволството
на
уводио место поме ме добрия редъ въ на
на търговците отъ гоя здкснгь. Вьпросътъ за пенсионеригв-гърговци
Вь случай на германски отназъ— стопански санкции |
Ще се нормира ли дървения стротеленъ материалъ.
ства,
подъ
заглавие шата страна 6 t наруЛовдснъ
17. (Хавасъ) Френската делегация пред|
парламентаризПловдивъ 16. Вчера предъ зясни п о с т а в е н и т е в ъ п р о  „Благородна инициати шенъ,
мътъ погребанъ и бъл тая сутривь на ковферевцията на четирите локарвеки j
представители но печата мрътъ си, като напримЪръ: за за- ва" следната статия:
на търговията Вълевъ нопрови
—
Нгъкои
парламента
гарския
народъ лишенъ едивъ точевъ планъ.
|
важни изявления. Зададени му кона за търговските кни ристи—членове на англий* отъ своите свободи.
Верва
се,
се
че
тоя
планъ
съдържа
едног|
ги каза, че той е прокаранъ
б-fexa редица въпроси:
изходя Тая инициатива ка англий ложение до Германия да се отнесе до Хагския ц
— Какво вЪрно има въ то по изричното искане на ския парламентъ,
щи
изъ
ергъдитгъ
на
лей ските ларламтнтарнсти дой дународенъ еждъ въпроса дали френско-съветски
ва, че е постигнато споразуме търговския съюзъ.
бъристката
•
партия,
от?
ние между пловд. община и
Относно признаването на не
де въ дни, когато отговор пактъ е несъвместимъ съ Локарно. Освенъ това щ
м-то за отпущане заемъ за събираемите вземания, съ раз правила апелъ до англий
тивитЪ на германските войски въ рейнската дем)
постройка на обществени ба решаването му е дадена една ския м-оъ председателъ, ни фактори упорито обежж- таризирана зона да бждатъ намалени, н е к
датъ въпроса за възстано
ни, отъ фонда „обществени привилегия на тър-овците. За
съ който се'иска отъ не вяване на добрния родъ въ контигенти да бждатъ оттеглени тежката, артил^
осигуровки"—?
сягайки въпроса за недоволст
да упражни
влияние страната ни, за възобновява да се премести на 50 клм, източно отъ реката Pej
— ащз пюбм. шоп ш и -вото всрт*дъ търговско о съ го
то
си,
щото
смъртната
вследствие закона за
не на парламента и за в ъ- да не се извършватъ никакви полски упражне)
тшш Ш Дко нз се права пред- словие
задължителното водене на тър- приежда на Дамянъ Вел- щане на народните свободи. да не се строятъ укрепления въ сжщия периметтютт в ts JoxeiiiBi juoiina ще гов. книги, г. м ра заяви:
чевъ и кирилъ
Станчевъ
Въ случей че Германия откаже арбитря
ш тшш.
— Правителството не се да не бжде изпълнена, *
Предупреждението
на
на
Хагския
международенъ е ж д ъ или арбит
}] тшт договор* тон мп,плаши отъ никакви акции Хуманна и милосърдно ини- сжщитгь парламентарис жното решение,
нейното поведение ще пред*
щ щит е портп за разглежда и то ще реагира три пжти цаатива на английските пар ти къмъ Дамянъ Велчевъ вика стопански санкции.
не оть ПАТНТШБ мнештн и аавн- по-силно отъ техъ. Уси ламентаристи! Яшличанинътъ е и неговитгъ сподвижници
съ своето мило
т щ ш ш ща в ттщ.
лията на правителството пословиченъ
сърдие.
Той
е
известенъ на —.че едно продължение на
г. м-ра прие делегация отъ сж насочени къмъ закреп Балканите съ своята
доброта. съзаклятническитгъ мето и на кооперативнитъ сдружения ще става чрезт Занаятчийската {
занаятчии. .Те еж депозирали ване на стопанските със
Ний, българитгъ, благооа- ди и на една политика на
ка. Новиятъ уоравитель на Занаятчийикать банка
предъ него искания за по ско ловия и не требва тъкмо римъ на инициаторите за
държавни преврати ще
1
рошното прекарване на закона
добритгь думи, които тп>
Софая 17. Новоназначе н и я д а става чрезъ •'$
т
е
да
му
пречатъ
въ
про
отчужда
неиз6п>жно
за занаятчийските пенсии; да
изказватъ въ своя апелъ, за
ни ятъ управитель на За
се спре събирането на глоби веждането на тази негова тгехната заинтересованост отъ България симпат и наятчийската кооператив н а я т ч и й с к а т а бвнко. I
въ добруването на българ тгь и подкрепата на ан на банка Димитъръ Пандов, б ж д а т ъ раздавани н
те по извършднигБ > арущения задача.
по фонда .„Злополука", а за
обществено бившъ управитель на Ь.Ц. д и т и с а м о за нронз
На въпроса за регла- ския народъ — „вжмрешенъ глийското
къснелите вноски да бждатъ ментирането на търго миръ, напредъкъ и добъръ мнение — е сжщо така К. Банка и бившъ поду пра- дителни цели.
I
на БЗКБанка. днесъ
отсречени зи. извеетно време; вията г. м-ра с е изказа редъ въ България'.
отъ назидателенъ
ха- витель
я
прие новата си длъжность
да се нареди до кметовете противъ третия прин- . Верно е, че отъ 19 май рактеръ.
въ селата да се преследватъ строго занаятчиите ципъ, легналъ въ осно за нормиране на дървения Съ каква лекота 6Ъ разрушено За разглеждане дейностьта Разровили гроба за да ш |
златнитт, му зхбн '
безъ майсторски свидетел вата на законопроекта.
19 май нолувЪковното дт>ло иа на банката до сега и нейната
материалъ, на
банката Вчера е биль погребан
ства и да се иска мнение На отправеното запит строителенъ
българския народъ и съ каква мж- бждаща дейвость,
отъ занаятчийските орга ване относно отнемане г. Вълевъ се изказа въ сми- ки заоочза сега неговото възстано свиква общо годишно събрание гробищата
на с. Мом\
низации при привеждането правата на пенсионери съль, че не може да се пра вяване!
на 29 т, м. На това събрание Варненско селянина Нй
Тодоровъ.
на известни стопански ме съ надъ 3,000 лева ме ви нормировка на дървения Дано издадената приежда ще бжде гласуванъ правилни- Арабажи
роприятия отъ общините. сечна пенсия, да б ж д а т ъ материалъ поради специ- а назидателнитп» думи на кътъ за бждашата кредитна Тази сутринь, когато
на покойника отиш!
. Делегацията огъ дребните търговци, г. м рв заяви: фичностьта на този родъ английскитгь
парламента политика на Занаятчийската китт4
гробището, за TtxHB га
бакали и търгевци съ данъчно
ристи
вразумятъ
ония,
кои
•*
— Щомъ като такъвъ тър-търговия.
банка.
изненада rt> констатирвлИ|
облагане нодъ 10000 лв. за ми говецъ отговаря на' всички ос
До края на иесецв, споредъ то — съзнателно или не —
е разровенъ и после
нали години е поискала ди се танали условия, ние не можемъ декларацията на м ра, се спи докараха нгьщата въ Бъл
БЗК Банка е решила гроба
вие
пакъ
зокрйтъ.
i
освобод^тъ отъ задължително да му отнемемъ правото да ра прилагането на санкциите, гария до тамъ, щото чуж по принципъ кредитира
Гробътъ е биль въ б|
денци
да
сътрудничатъ
и
водене на търговски книгн.
бжде търговецъ
по закона за водене на TbpV
да се мпеятъ въ нашия вя- нето на занаятчийските рядъкъ: кръста билъ и |
Следъ привършването зесеНа повдигнатия
въпросъ говскит-в книги.
и кооперативни с д р у ж е ленъ на една страна, а кв1
трешенъ животъ!

ЖШЮИШ

Hi ЮЦП Ш ГЕ!

Кредитирането на занаятчиигЬ'\

Огреб въ иъртвгцъ в [..№)

донието на Върх. панаиренъ
съветъ, г. м ра се оттегли въ
въ една отъ стаиrfe на гимна
зията кждето има продължи
телна конференция съ пред
ставителите на общностьта и
браншовите сдружения на тър
говците. ТБ сж му поставили
редица жизнени въпроси.

1
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Въ отговоръ на тЪхни- ( J
ТБ запитвания г. м-ра ра-

н ,

15 "мартъ, 1936 год.
1-492-2
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Милосърдието е добродетель. То е едно отъ най е порокъ, нито признакъ
виещитгь качества на чо на
слабохарактерность.
вгька, но и раскаянието е
чувството, което е да Милосърдие м о ж е да
дено само ч о в п>к у. RKO получи само оня, който
милосърдието
е добро- има достатъчно вжтреш
детель, разкаянието не на сила д а се поквйве!

лото на друга. >'
1
Предполага се. че неизве!
злосторници , сж рвзро!
гробо, тъй к а т о поко|
е ималъ 17 златни зжб|
устата си.
' Щ
Днесъ гробътъ ще бъде |
ровенъ за да се констй
дали сж изкарани зпвт|
зжби отъ устата нв почин!
ти н и
-щш

Ilti ill И Ш Н П ПОЛШЩВ
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.Тайната на елинъ гробъ*

бра и ми дай дрехигв!
— НЪма да ти ги дамъ!
— Тогава ще си ги взема самъ!
Майката се боеше да не нвмЪри мвлкитъ- - й
икономии, които криеше въ долапа и затова отиде
сама и му даде дрехиттз»
— Мамо. я ми дай твоята червена копринена
кърпа, каза синътъ, като се огледа въ огледалото.
Не се противи, после ще ти донеса една ц-вла ду
зина червени кърпи и единъ чифтъ кадифени че
хли, наквито ти се хареевтъ.
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Всички го гледаха съмнително, отговаряйки, че не
сж я видели.
Конта отида но гарата, тамъ попита единъ
чиноаникъ, който му отговори, че е видЪлъ дама
та въ описаното облЪкло, но тя не била сама, а
имало още една госпожица, съ която се качиха въ
единъ вагонъ. Леонъ му благодари и замина, като
не вярваше да е нтжоя Отъ тия r-ци Лизетв.
Той отиде въ чакалнята, но още не влЪзълъ,
той се стресна и се оттегли, понеже тамъ гърбомъ
сед-fexa Ирина и Миртия. Успокоенъ, той си каза,че
Лизета е запазена и замина съ първия тренъ.

Когато той се облЪче старата гледаше гордо
едничкия си синъ.
— Кжде ще отидешъ? Гледай да не направишъ нтзкоя глупость,
—• Не бой се . . . Не е глупость да направишъ посещение на една контесо.

Следъ три дни Леонъ отиде въ кжщота но
Ротеръ, но остана очуденъ, като виде пердетата но
прозорцчт-Ь спуснати, като че ли въ кжщата нъмаше никой. Само на два прозорци имаше свет
лина Развълкуванъ той похлопа на вратата и биде
приетъ отъ една непозната жена, която го попита
какво желае.

— При коя контеса-ще отидешъ?
— Е, много си любопитна, бабо! Я ме остави
на мира, каза той, като тръшна вратата и излЪзе.

— Кжде е фамилията Ротеръ?
—Заминаха за Кайро, отговори непознатата
жена и разправи надълго причинигв, които ги
накараха да заминатъ.
— Но Лнзета не е ли пристигнало още?
— Коя'Лнзета? Дъщерята на Ротеръ? Но тя
умре, отговори жената очудена.
Лвонъ усети, че тръпки го побиха, като поми
сли да не й се случило ньчцо по пжтя. Когато из
лезе изъ двора, той си каза, че може да бжде въ
замъка Но когато пристигна тамъ, разбиха му се
всичките надежди.
Следъ единъ часъ дойде единъ слуга да му
съобщи, че единъ младежъ, който идвалъ няколко
пжти да го дири. иска да говори съгжо контесата
— Кажи му да дойде горе, да чуя и взъ
какво иска да й каже. Младежътъ, който отъ десеть крачки се познаваше, че е крадецъ, влЪзе.
Той бЪще Францъ, синътъ на баба Урсула.

ГЛАВА 70.

Едно осуетено

престъпление

За щастие, когато се срути моста, не се случи
никакво катастрофа. Конта Леонъ ytnfc да спаси
слугата. Той започна до тича така, че другиттз
едвамъ го следваха. Но купето не се виждаше
вече. Щомъ Bnteoxa въ града, останаха очудени
отъ пустотата, която владееше тамъ. На жгъла на
една улица той срещна слугата си, който удари
презъ друго мЪсто, за да търсятъ купето. Слугата
се върна и съобщи, че купето е намерено, но
Лизето я нЪмвше вжтре.
Тогава Леонъ отчаяно започна да ходи отъ
кжщи но кжща и да пита, дали не Сж видели
квкое момиче, облечено въ зелена кадифяиа рокля

Кр. Колевъ и Р. Календеровъ
София 17. Обвинените пол Михаилъ Календеровъ^
ковници Крумъ Колевъ и Ра- Т. Михайловъ, Глухар
дослааъ Календеровъ по дало
|
то, насрочено за 23 т. м. отъ и Д. Велевъ.
И двамата подеждй
софийския областенъ воененъ
еждъ, сж посочили следните сж подведени почл. 8с
свои защитници:
ЗЗЗД, който предви»

— Иванъ Руневски, Ив. смъртно наказание *
Байдгновъ. Иванъ Иконо- най-малко 10 години стрк
мовъ, Христо Милковъ, тъмниченъ затворъ.

Две

Кражби

В1» BSfip*fi22HCHO

ОткраднатнтЪ лозови пръчки и свини. Следствието

|

Завчера къмъ полунощь не и Стоя нъЗНедел чевъ, ГЪра:
известни крадци сж се про двама отъ село Голица, «'.
мъкнали въ двора на Стефанъ следния отъ село Еркечъ.^
Кочаковъ въ с. Яксаково и сж
При разпита заловенит*
задигнали 400 парчета лозови признали, че те сж откредн
пръчки.
свинит*.
-^
На сутриньта кражбата била
констатирана и отъ направе
ното следствие се установило,
Конференцията привьршеяа*че крадците сж вземали посо
София 17. Мрътъ на Щ
ка къмъ село Тополите.
Взети сж мерки за открива говията Вълевъ заява: i
— Конференцията, кощ
нето и залавянето на крадците.
се състоя съ предстаШ
*
Преди неколко дни селяни л и т гъ на т рудоват
на Янгелъ Иовчевъ искаралъ отряди, съставени оть щ
три по на две годишни свини работни, привърши зМц
1
на паша въ гората на с. Го- нията си.
Разгледани 6txa предете
ренъ чифликъ. Къмъ 5 часа
следъ сбедъ бай Янгелъ оти- щите работи иа отрядите
шелъ да погледа с в и н и т е . 1536 година. Броятъ ва «•
Той пробродилъ целата гора, работните и обектигЬ за вре
обаче-отъ свините нямало ни
текущата г о д и и a w
следя.
>б
ж датъ
опредеяея!
По късно като крадци нв'
слв#ъ
нето
правйтвлств«|
свини сж били заподозрени
и заловени селените Димитъръ определи кредитите M.TFJ
Михайловъ, Михаилъ К. Русевъ довитъ отряди.
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