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ВАРНЕНСКИ

9 май, 1886 год.
gygypefflb. — Въ унгарската камара c s ста.
„лКживеии разисквания въ връзка съ интерпелаS t върху скъсването на търговскитъ преговори
5tf Роиъния и Австро-Унгария. Въ отговора си,
S i . на търговията графъ Чехени заявидъ, че .въ
!«1 на скъсване на преговорят*, срещу Ромъния
2 te прилошатъ не само предвиденит* въ китни-

Година ХХ1У-та — брой. &36?
ческата тарифа санкцни, но ще се пристжпн н къмъ
други строгост".
Въ оноворъ на това ний отговаряме, че см*шнитЪ закани на унгарцигв не ии плашатъ. Отъ ун
гарци rt нт>ма за какво да се страхуваме, защото усгоитЪ на нашата държава еж по-трайни отъ тия
дори и на кралството на Св. Стефанъ.
Днесъ Унгария може да е по-силна отъ насъ,
може да дьржн въ ржцетЪ си и обширни ваши земи.
Това още нищо не значи. Ще дойдатъ нови времена
и всичко това ще се размине и ще остане само ка
то сЬнка отъ миналото, като единъ лошъ споменъ.

ill Ш П
Атина 6. Сведенията
igxoda на стачката на
НАШИЯТЪ
Щотницитгь въХераклия,
БЕЛЕЖНИКъ»
Г Д ^ п я » и* »и«*гать отъ закона. Процентното намаление ма наема, споредъ годиквта, когато « бнла поет'{& островъ Критъ, поради ооема
к «=па «граната, квкъ се изчислява намалението, ако сградата не е била дадена подъ наемъ презъ 1929-33 г. «пеДве големи тържества
Доволство отъ надницналио право на наематечитв ма сград»т«, построени следъ 1 ямуеркм 1933 год.
Варна
« добила празниченъ видъ
София 6. Отъ днесъ влиза ния:
Шгь, продължаватъ да
троени презъ 1930-31-г. съ гашното му положение. и е готова за бляскаво изнасяне на
тържества:
\(0ватъ есе по-тревожни. въ сила наредбата-законъ за
Чл. L Въ градовете на 3Q на сто отъ плащания
Чл. 2. Намалението с е двеНаголЪми
4 т. м. културно-историческо
временното
уреждане
на
наем
\ Спорвдъ последните с в е Царството размерите на презъ 1930/31 г. наемъ.
прилага и за помещени по случай освещаването на парка
ните отношения.
мавзолей Владиславъ Варненски леЙЙЙЯ, стачката взима з а е наемитгъ на помещенията t. в. За сградитгь, построе ята, наети за нуждите гендарниять
прлско-унгарски краль.
Въ
особените
разпорежда
фашителни размери и има
и мгьстата, въ които се ни презъ 1932 г.—съ 20 на на държавни или общин който поиска .съ своитЪ витязи да
сломи силата на полумесеца да спа
плащат ски учреждения.
врантеръ на същинсно в ъ з - ния на закона се говори за упражнява търговия, ин сто отъ наема,
си Европа отъ гол-вмата опасность.
помещенията
и
местата,
въ
И сложи кости край Варна, за да
-тание. Повече о т ъ 5 . 0 0 0
дустрия, занаятъ или ня презъ 1932 г.
Чл.
3.
За
останалите
възкръсне сега въ съзнанието на
Ако помещението не
{тачницн, добре въоржжени, които сеупражнява търговия, коя особена професия се
двата братски народа, като назидапомещения,
построени
индустрия,
занаятъ
или
некоя
т нападнали префектурата
намаляватъ въ следните е било дадено подъ на следъ 1 януарий 1933 г., теленъ привЪтъ, като символъ на'
саможертва и славянска готовность
емъ презъ посочените
ia rp. Нандия и е ж разру- особена професия, или нъкъ размгъри:
за защита на родъ, честь и култури.
наемите
не
се
намаля
които
еж
наети
за
нуждите
а. Въ помещенията, пос по-горе години, на ма ерликанцелариите й.
5 г. м. и не по малка важность
ватъ, обаче се предос и На
на
държавни
или
общински
значение стопанско тържество —нието
се
изчислява
възъ
троени
презъ
1929
г,
или
Въ своята размирническа учреждения.
откриването на мострения панаиръ.
преди тая дата—съ 40 на основа на наема, който тавя на наемателите пра Съ своята стегната организация той
навя, стачниците открито еж
обещава тази година да разгъне ця
\№ подпомогнати о т ъ при- Всички тия помещения се сто отъ плащанията презъ би могълъ да се полу вото да поискатъ чрезъ лостно
картината на нашето сто
ежда
развалянето
на
до
засътатъ
отъ
закона.
чи за него презъ тия
1929 г. наемъ.
панство въ всички негови отрасли.
йрженнцит* на Венизелосъ,
Текстът^ на закона е следЧерноморската ни столица приб. За ония сгради, пос именно години, при се говора.
Шито на островъ Критъ е х
влекла и сбрала гости, които по
численость надвищаватъ гостигЬ
цао преобладаващо МНОЗИНотъ миналата година, ще манифес
OSO.
13
13
тира прояви на българския духъ и
българската предприемчивость, кои
Застрашенъ, префекта на и е вече пратенъ на кооперативните централи за изказване на мне
За
Мусолннн
другъ
изходъ
нЪма,
освенъ
да
си
опита
щастието
вь
то най-добре ще ни атестиратъ като
индия билъ принуденъ да ние. По-важните постановления. Специаленъ фондъ за подпомагане на
творци
на духовни и материални цен
Източна Африка. Причината за това
тека помощь отъ полиземледЬлскигв кооперации. Създава се фонпъ за пенсиониране
ности!
С.
щята и войската.
Женева 6. Професоръ Гу-избгьгната само ако Англия
на кооперативните служители. •
Фереро, виденъ заплаши съ воина или ако
При първата схватка на
София 6. Предварител- всички служители при глиелмо
капацитетъ по Абисиния поиеме добровол
стачниците с ъ полицията и ниятъ проектъ за измгьне- кооперативните сдруже италиански
финансови и стопански въп но италиански протекто- лева за трудовитъ* отряди на без.
^йената паднали 2 5 души ние и допълнение закона ния, както и самите ко роси и известенъ като ратъ.
работнитЪ.
'тежко ранени, между ноито за БЗК Банка е вече раз- оперативни сдружения, върлъ противникъ на фа
София
6.
Отпуснати еж но
И двете тия възможности
5 офицери и 8 войника, а съ- пратенъ на кооперативни- които се задължаватъ шизма, направи следнитгь
ви
16
милиона
лева на Ди
ех, обаче, твърде малко в е
ш и надъ 1 0 0 души леко тп> централи, за даване да подсилватъ фонда съ изявления:
рекцията на труда и ни Ди
ранени, между които голъма мнение по него.
вноските си въ размери, — Войната нежду Ита
рекцията на трудовата повийисть еж жандарми.
По-важните изменения* установени въ специал лия и Абисиния ще избухне
ность, з а работата имъ по ор
а
се,
че
д
а
се
води
веднага следъ като престаjj'rio всичко изглежда, че впа- еж следнитгь:
ния правилникъ за пен натъ тропическитгь дъж война пра днешните стопан ганизиране на трудовите отря
itwrt^еж слаби да се справятъ -t^r БЗДБанка^ насочва* сиониране на служит^, даве въ Източна Африка.
ски условия е ' цЪло безумие ди, тъй като първия гь кре% бунтовниците и поради о- надзирава и контролира литъ имъ.^
Войната може да бжде И това не може да не го знае дитъ отъ 10 милиона лева е
аасенията отъ усложнения, еж
поискали помощь отъ Ятина. всички кооперативни сдру
и самаягъ Мусолини, но тойвече на изчерпване.
Замгьстникъ м-р пред- жения и удовлетворява
ве може д а не върви къмъ
Съ първия
кредитъ,
(едательтъ ген. Конди- тгъхнитгъ кредитни и дру
война.
както
се
знае,
се
извър
Смущението вергьдъ политическите крягове.
тсъ има вчера
продъл ги нужди,
ша
настаняването
на
Атина 6. Революционери
Тоя контролъ е нвзависимъ те на островъ Критъ ус че, накго с е предполага, ор Мусолини винаги е капа работа въ трудовитп*
жителна среща съ м-ра
ганизатори и вдъхновители ка
пели да заематъ муници- възстанието С А веннзелисти, далъ жестоко предшествени от яда по
к а
на вжтрешнитт
рабо о т ъ тоя на еждилищата.
цигв си, че еж водили етъ? Р '
Разнитп>
Р
та Ралисъ, на която еж, t Съюзите и централите, кои онните складове край Нан
Всични
стачници
и
револю
ища
на
страната,
на
по
война,
безъ
д
а
еж
спечелили
Мли решени
мпзрки.пп, то иматъ признати о т ь БЗКдия.
ционери
ще
бждатъ
еж
дени
вече
отъ
5.00
физически
Войската
и
полицията
нищо
з
а
Италия.
Той
обеща
които тргьбва да бж Банка ревизионни служби, щурмували отчаяпО пре о т ъ воененъ еждъ.
на италиянския народъ да из безработни.
датъ взети веднага сре контролиратъ дейгшетьта на фектурата, обаче не мог
Сега, съ
отпущането
членуващите при гЬхъ коо ли да я завзематъ, понеже
Въ тукашните политичвени м*ки европейската конюнктура на новитп> 10 милиона
щу метежниците.
въ
полза
на
Италия,
чрезъ
били посрещнати отъ ме иржгове цари г о л ъ ш смуще
Решено било незабав наративни сдружения.
ревизия на мирните договори. ле. най-малко 5.000 без
съ честа пу
53Н5зш оршнзяра я ршбода тежниците
но да се отправятъ за
работни ще могатъ да
шечна стрелба. Последни. ние лорадн тия нови разми
Напоследъкъ.
обаче, продължатъ да бждатъ
Кандия два контра-раз- штрановатшото д!до. За тая ш ь те продължаватъ още да рици въ с т р а н а т а , ноито от
бждатъ господари на поло ново раздухватъ страстите. Италия подаде ржка на ка работа.
рушители и една ескад съществува штрашатеш
жението.
*
Ногатъ
да
бядатъ
Франция и на Малкото шшвяшшшшашатшшшшвшт
ра бойни аероплани. На
Въ
новите
схватки
ся.
самостоя
последните е било да шшо така DOITPSSKITO и д ш ш т г паднали 30 души ранени и
съглашение.
Следовател
Атина 6. Късно снощи
телна
дено нареждане п р и то на ш з д ш ш ь СДРУЖЕНИЯ в 3-убити.
но,
на
Мусолини
не
му
се получиха сведения
кжща
отъ
4
стаи»
кухня,
ти кош дър Ранени ся били и двама отъ губернатора на ост остава нищо друго, ос лня, маза и др. удобства,пера
нужда да бомбардирлтъ общрт! ттшт,
наКандия и останалите жавата т право •на ковтропровъ Критъ Бакопулосъ, венъ да се се хвърли въ ходяща се на ул. Войнишка 21.
запасни генерали.
Образува се специаленъ Ген. Кондилисъ нареди да че редътъ на острова е
градове на Критъ.
Споразумение при стопанина
африканския
походъ.
фондъ за подпомагане на
на сжщата кжща,
1-2950-3
Споредъ сведенията на земледплекитп кооперации. бждв обявено военно положе билъ възстановенъ.
префекта
на
Кан Назначенията, премест ние на целия островъ Критъ
Метежниците били об
дия,
размириците еж ванията и уволненията на и да бждатъ употребени най- градени въ центъра на
.Тонкатажна фабрика „Царь Борш" h i Д-во ва Бр. ГевргшИ&брод
Шала политически харак банкавитгь служители ста- крутни мерки за смазването града Кандия и се пре
ватъ
съ
заповгьдь
на
управи
Щеръ, Следъ като завзелителя на банката, възъ ос на метежниците, още повече дали.
с ъ фабричвнъ складъ тринотгжвнъ магазинъ
префектурата, стачници- нова на решение на управи
Ш чрезъ биене на камба телния съветь.
Стопанското положение въ Америка
ни приканили гражданст При БЗКБанка се учредя
ул. Преславъ 31, Варна подъ хотеяъ Копп.
се подобрява безспирно.
вото на кандия
да се ва специаленъ фондъ за пен Ню йоркъб. Стопанското по януарий 1935 г. насамъ
За настжиилия лЪтенъ сезонъ предлага на многобройната си клиен
сиониране на служителит/ь
тела Вари, мхжки горни и детски кьопюрени ризи, с ъ к ж е и и
Щсъедини къмъ бунта. при кооперативните сдру ложение въ Съединените ща
Насърдчени отъ това
дълги рдисави, попямненм ризи, народни ризи,
мерсиризиранн ризх, оть днесъ пустнахме копринени мкжки ризи.
жения.
ти продължава бавно, но без подобрение на общото
|А на Почитаемите д а м и и г о с п о ж и ц и предлагаме известното
I Атина 6. Бунтътъ на
Управлението на фон спирно да се подобрява.
стопанско
положение,
ни качество меремрмзкраим дамски комбинизоии,
островъ Критъ има свояда с е възлага на упра
дамски килоги р у м б а , а специално за лЪтенъ
Като първи
признаци редица други предприя
кпрехладъ килоги имтерпокъ последния виенски
Шгласъ и въ Атина. Сно- вителния съветъ на бан аа това еж: непрестан тия, на първо мвсто стро
м о д е л ъ . Бански вълнени костюми, гащета и много други отъ
Щи. 30 войници отъ тука ката, а устройството му ното покачване на вси ителните, решиха да за
произведенията на фабриката. Посещенията не задължаватъ къмъ по
купки. За на едро специални цени и условия.
шния гарнизонъ се опита- ще станеЦсъ специаленъ чки ценни книжа, увели силятъ дейностьта си.
ОТЪ ДИЕСЪ пускаме копринени дамски комбиннзони въ
ха да нападнатъ аеродру- правилникъ.
чената
стойность
на
м
всички цвЪтове.
а и да попречатъ на во
Въ тоя фондъ участ- продажбата на дребно 1Само шояественко одабоггшШ
Огъ склада трикотажелъ магазинъ Ч е р н о м о р е
шнитгь аероплани да от вуватъ
задължително и изключителното
про | ПАСКОВИ ИЗГЛЕДИ 9
летятъ за островъ Критъ,
изводство на стомане I
даван ясна оршша
Изпратени бгъха ведна- тина войници ще бждатъ ната
индустрия.
г<
I
за
нргмшв яз
изправени
предъ
воененъ
* войскови части, обаче
Индустриалните
ак
|до
сега
пустнати въ промтежницитп,
отказаха еждъ.
ции достигнаха
най-ви адажба, надъ 400 сюжете
Иекои политическа среди сокия си курсъ отъ пос l/сафяви и сини „попове
w се предадатъ.
!отъ днесъ нови 30 снимки
Следъ продължителна считать, че дадените отъ офи ледните две години.
специалистъ детски болести
Щстрелка, въ която пад циално место сведения с я не ЯкциитЬ на ж. п. дру ЯТърсете изгледи изработка
Пасковъ.
1 -10]
гр. Ш у м е н ъ с е з а в ъ р н а л и п р и е м а б о л н и
наха 6 души ранени, ре- точни и че броятъ на метеж жества достигнаха най 1
жгълв ул. .Славянска" и „Ипия Блъсковъ".
кино театъръ Гло<п>тъ бгь възстановенъ, ниците въ Кандия и Атина е високия си курсъ отъ 1 рияЛетенъ
Вива
Вила.
Аргстуванитгъ двадесе- много по-големъ.

Мпнноп i шшшш
ш ни шя on т i и з . t
...._. и неягв

е

Отпуснати ш » ю н о в а

б ю п а о. Критъ Щ 1 » следъ пор кървава схватка

Лава се пояъ в а т

„ЧЕРНО МОРЕ"

• %

*

Стр. 2

(кипиш Шт п Штшжт н ш

Много по-рано, преди заселванието на милетските гърци
на местото на днешна Варна,
на брега на Девненското езе
ро е сжществувало тракийско
селце. Известно е, че траките
еж насилвали могилк върху
гробовете на мъртвите. Ако
умрелиятъ билъ некой големецъ, напр. князъ, войвода и
пр., на гроба му нвправенъвъ
видъ на зидана гробница, не
говите подчинени насилвали
голъма и висока могила, за
отличие отъ МОГИЛКИГБ на про
столюдието въ които покойни
ците заравяли направо въ зе
мята. Въ варненско еж живе
ли нскога траки отъ племена
та: гети, кробизи,терзи.
МЪстностьта и положението
на варненското землище, кое
то свързва морето съ вжтрешностьта на Долня Мизия по
продължение на девненското,
гебедженското езеро и прова
дийската долина, после Малка
Скития (Добруджа) съ Хемусъ,
еж били наистина благоприят
ните условия за създаване и
забоготяване на находящето
тукъ селище
Милетци, когато еж огледвали местностите по крайбрежи
ето преди 2500 год., еж наме
рили всички природни и економични удобства при налич*
ностьта на богата природа и
чуждолюбиво и силно населе
ние. ТракитЬ не . давали земя
та си, но на пришелците те
отстжпили съ деговоръ брегътъ и морето. Тогава некане*
ните гости нарекли само море
то
гостоприемно ^Понто-ъ)(вксиносъ), на поцбивъ на вра
ждебните траки.
Като личенъ паметникъ отъ
траките въ Варненското земли
ще еж останали двете могили
„Мешели тепе* (Джбови мо
гили) на 4-я клм. западно отъ
града. По край гвхъ минаватъ
следите на старъ пжть; наоко
ло се срещатъ глинени парче
та и хромели.
По-големата отъ тези моги
ли преименована „Владиславова* по поводъ битката въ
1444 г., загинването на краль
Владиславова и погребението
му на това место.
Прокопавинето големата мо
гила за постройка на мавзолея
на Владислава Варненски,раз
кри въ средата на могилата,
подъ нивото на земята една
зидана камена гробница Раз
мерите на гробницата еж след
ните: Височина и дължина по
3*50 м., а ширина 3'20 м. Вра
тата 1 0 5 м. широка, Понтонътъ сводестъ. Гробницата изидана отъ деланъ камъкъ. Разме
ри на градивните камъни: дъл
жина 1 м., широчини 38-48 см.
Камъните еж варовикъ отъ се
гашното с. Пиргосъ, Русенско.
Гладко изравнени, градежътъ
е извършенъ по египетски (пирамидно), безъ мазилка, хоросанъ или оловна спойка. На
западната стена камъните на
падали върху пода. Чвстъ отъ
понтонните камъни изронени
вследствие времето и налегането. Врата (плоча) на гробни
цата липсва. Отъ двете страни,
профилиранъ е камъкътъ въ
релефна линия, завъртвайки
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горе съ изтритъ отъ влагата
капителъ. Околовръстъ зжтре
въ гробницата — нивелиращъ
цокьлъ 2 см. широчина, нз
около 1 м. височина, отъ по
да, засипанъ съ пръстъ и не
колко камъни, къмъ входа заринати стъпала. Отъ вратата
продължава на изтокъ р а з р у
шенъ изходъ-коридоръ, който
не е напълно разкритъ за да
се освободи външниятъ входъ
на гробницата.
Отъ севернзта страна личи
по почвата, че никога е слизано въ гробницата, разрушенъ
и коридора надъ входа на гро
бътъ. Не се намери нищо въ
гробницата, освенъ неколко
човешки кости» квмени фраг
менти, а имено: 1) Двланъ ка
мъкъ 1*08 0'41 м. отъ воровикъ
въ форма на възглавница съ
две вглъбнатини(за две глави)
по 32 см широки. 2) Двланъ
варовикъ 48-60 см. въ видъ на
скамейка за поставяне въ жгъл
и 3) корнизъ 30-40 см. при за
почване разкопката, преди още
да се открие гробницата, след
ствие разбърквание материа
лите, понеже гробътъ е, обиранъ некогз, намериха се две
глинени статуйки (теракоги,
идолчета) на демони за закли
нание, глинени кубчета и найважното отъ техъ. фрагменти
отъ рисувана ваза (лекигь)
йонийски стилъ отъ VII до VI
в. пр. Хр. Тези парчета отъ
лекита еж документа, който
потвърждава датата на тракий
ската гробница и некогашно
то тракийско селище край Вла
днелавовата могила.
ft
Стателовъ

ФшатчвитБ оршшчеш на билъ Шшъ

Щ Въ Турция отъ известно
време насамъ се фабрикуватъ
единъ видъ обувки отъ муша
ма, които струватъ отъ 15 до
25 лева чифта и следъ некол
ко седмично употребление се
захвърлятъ. Парчетата мушама
се
нагеждатъ върху самия
кракъ на клиента и съ спе
циална машина се залепватъ
още въ момента. Следъ това
се сушатъ за неколко минути
и обувките еж готови.
§1 По липса на место, въ
Ню-йоокъ е била построена
една болница съ 1 500 легла
въ единъ параходъ, закотвенъ
предъ устието на реката Худсънъ. Параходътъ-болница е
така построенъ, щото дори и
да бжде пробитъ или дори
пресеченъ на две при сблъск
ване съ другъ параходъ, не мо
же да потъне.
Щ Презъ течение на 1934
година въ Индия еж загинали
отъ диви зверове и змии об
що 26.000 души. Отъ техъ се
падатъ; на страшните змии
кобра—23.000 души, на тигри—
1.046 души, леопарди—850 ду
ши, вълци—377 души, хиени—•
64 души. Презъ това врем»
убити еж били: тигри —30.555.
леопарди-38.000. вълци—4700
мечки—4.100, хиени—2387.
Ц Въ Съединените щати
има едно така наречено „Са
пунено езеро"", чиято повърхность се покрива съ сапунена
пена, щомъ задуха ветъръ.
Водата на това езеро проме
ня цвета на черната коса и я
прави ясно pvca.

g Н А У Ч Н О И З А Б А В Н О ЧЕТИВО
(Ь

Чудновати женски професии

Сжществуватъ редица найчудновати женски професии.
Въ Н-БКОИ австралийски пле
мена сжществува обичай щомъ
детето стане 12 години, да му
се счупватъ горните кучешки
зжби. Веднага следъ това частьта отъ зжба, останала въ
челюстьта се изпилява внима
телно. Тая операция се извър
шва винаги само отъ жени и
то при го лема тържественость.
Друга една чисто женска
професия е лекуването на .за
болели бисери". Малцина знвятъ, че има на свъта жени,
чиято кожа изпуща никакви
излъчвания, които действуватъ
вредно върху бисерите и следъ
из естно време ймъ отнематъ
бяасъка. Огъ друга страна има
И]
жени, чиято кожа излъчва тък
мо противоположни изпарения,
кафяви и сини тонове
които действуватъ благотвор
азработка
ПАСКОВЪ
но върху „заболелите бисери"
София,
и имъ възвръщагъ блЪсъка.
най-нори снимки
Единственото задължение на
получи представителя
тия жени е да носятъ по це
книжарница
ли дни огърлиците съ бисери.
Наистина, този имъ трудъ е
извънредно лекъ. но животътъ
ул. 6 "Септемврий 19 на тия жени е извънредно мо
срещу Сингеръ
нотоненъ и скученъ, тъй като
продажба на едро т е се намиратъ подъ непрестаненъ надзоръ, затворени въ
и дребно.
4 сжщински
затвори, за да не
се откраднатъ бисерите.
И все пакъ, намиратъ се
А бе Изамчо,
жени,
които на драго сърдце
МНОГО се говори за т:зи
биха си разменили местото съ
това на тия затворнички. Това
еж ония жени и момичета отъ
японските крайбрежия, които
на евтиния Г е р ч о , че
ловятъ бисерите. Те се спумного евтино продавалъ
щатъ на морското дъно, на
— В*рно е, че ефтино про
ловъ за бисери — една извън
дава. Снощи минахъ и на виредно изтощителна работа, ко
тринитв му видяхъ басносло вно ниски цени на горни
ято имъ скжсява живота. Вънъ
риаи, вратовръз
отъ това, много често те иматъ
ки, чорапи, копа*
да се борятъ и съ страшните
ни, куфари и др.
екули, които взимьтъ не мал
D 1 2825-0
ко жертв/. измеж *у редовете
имъ.
Въ Персия и Явганистанъ
—снабдени съ филтръ за обезвре- жените бератъ и обработватъ
дяване тютюна — търсете ги въ кремовете, отъ които се преагенция .Стрела"—Варна.
1—? соватъ специално етерично ^ча
сло, употребявано въ парфумерията. Тъй като въ нашата
ИЗНЕНАДАТА
Розбва долина се бератъ съ
В Ъ ВАРНА Е
милиони килограми
розоаъ
цветъ, така въ Персия и Явга
М А Г А З И Н Ъ
нистанъ годишно се бератъ
милиони килограми кремове,
Единъ германски химикъ изобретилъ начинъ да добива
оть дървесината на боровите
дървета единъ екстрактъ, съ
помощьта на който може да
се огояватъ свини.
Новиятъ екстрактъ се приба
вя къмъ обикновената храна и
въздействува по единъ необикновенъ начинъ върху храно
смилателната система на сви
нята, така щото тя оползотво
рява много по-добре дадените
й храни.
Начинътъ 'за произвеждане
на новия екстрактъ билъ твър
де евтинъ. Вече била построе
на и първата такава фабрика
въ околностите на Мгнхаймъ.

I

които се наслагатъ въ специ
ални бъчви. Жените следъ TQIJ
влизатъ въ ролята и по ц ь |
седмици ги тъпчатъ съ боси
крака.
.. ™
Извънредно силния мщщ
на кремовете действува таУ
де пагубно върху организми
на тия жени. За това, НИц,5
чудно, че на 25 годишна ei3i
расгь т е еж сжщински баби
по външния си изгледъ и ни
коя отъ техъ не надхвърля Зг
годишна възрасть.
Когато елегантните женищ^
широкия светъ се любуват^
на парфюмите, никой отъ rfe^;
не си дава сметка, че TOBJ<
техно уд волствие е скжпо1
платено, тъй като всека цщ.\
чица отъ скжпоценния гир^
фюмъ е заплатена съ здравец
и живота на некоя гвхна пер
сийска или авганистанска сее*
тра.
\
Друга много интересна жщ{
ска професия е тая на оплаква!
ките, които притежавать дар^
бата да леятъ сълзи по жела»
ние и срещу заплащане, раз|
бира се.

|ПИАНО•
*Много добре запазено c e j
|продава съ много нама-flj
а лена цена и условия. •
J Споавка Поповъ — 15*'
I
линия, 9 — Варна
щ
I
1-5.
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Цигапета „бютвеоъ - патеятъ"

МЕБЕЛИЕРА

АБАНОСЪ
улМиладинова № 31
съобщава на почитаемото гра
жданство. че изработва най
модерни американски j

х

ХЛАДИЛНИЦИ:^

които издържагь най висока
~ студена температура':'
при икономия на ледъ.
Въ ателието ми се нами
ратъ виенски столове съ
съвършенно нова трастикова плетка.
1-5

7*50 леия
П о л и ц а т е се издаватъ в е д н а г а

месечна

отъ: 1, Областния инспекторъ Асенъ
ЗлатввЪ
2. Агенция В. Явашчиевъ
- ул, Цариградска 11
3. Ягенция Аврамъ
Тодоровъ — ул. В. Левски
4. Агенция Cm. Котаровъ надъ Земледел. Банка
5. Деятеля Богданъ Н. Шоповъ
6. Модно Ревю „Елитъ, Георги Т Жейновъ
7. Ал, НиколовЪ ресторантъ .Кристалъ"
8 Кафе-сладкарниЦа
„Македония",
9. В. Пухковъ — Андреевъ, кафене
.Балканъ*
10. Д. Ангеловъ кафене „Лондонъ",
11. Ржкоделенъ магазинъ и шапкарница срещу
.Чичо Митю"
12. Павилионъ „Евесъ' — Бул. .Сливница",
13. Будката въ карнацария хЧачо
Митю'
14. г. Хар. Василевъ — Бюфета северни бани
15 Книжарница „ Ф а к е л ъ ' Георги Василевъ ул. 6
септемврий, 16 Бюро Ехо— ул . „Царь Борисъ".

90 дрехите намери една кама. отъ тия, съ които
си служатъ артистите изъ азиатските цирко
Ще проверишъ какво вЪрно има въ тоя ве, когато изпълняватъ номерата си Това не
слухъ и ако се окаже в%ренъ, ще се явишъ би го изненадало, ако не беше разпозналъ
и ти съ предложение Щ е те придружаьатъ емблемата върху дръжката на камата.
Билъ Газснъ отмахна дрехите си на една
и тоя пжть неколцина мои преданни служи
тели, на които можешъ да разчиташъ на страна и взе камата въ ржце. Върху дръжка
та й беше изрезана една ржка, а върху тая
пълно.
Щ е отплувашъ утре. Щомъ стигнешъ на последната единъ змей, а задъ него беха проместоназначението, внимавай, да не прибър- карени да шнура — единъ златенъ и единъ
червенъ.
зашъ съ нещо.
Кжде б е ш е виждалъ по рано подобна
Билъ Газонъ получи отъ господаря си още
некои упжтвания, относно цените на рубини кама?
Седна върху канапето и се замисли, за да
т е и се върна въ хотела.
На следния день едно момче отъ хотела си припомни. Изведнажъ една усмивка се раму принесе багажа, а и самиятъ той се качи зля по устните му.
Кекъ можеше да не си спомни изведнъжъ?
на яхтата, единъ отъ тия бързоходни кораби,
съ които си служатъ търговците въ тихия Та това беше знакъгь на витеза отъ Осака.
океанъ, за да могатъ бързо да си уреждатъ Но какъ беше достигнала тая кама между
работите, безъ да зависятъ отъ редовните нещата му?
Тоя японеиъ беше направилъ опитъ да го
рейсове на параходните компании
Капитанътъ често пжти го беше виждалъ убие. Билъ Газонъ б е ш е забравилъ за случ
въ кантората на мистеръ Лангеръ и между ката въ Осака. обаче сега си припомни всич
двамата се б е ш е завързало тЬсно приятелство. ко отново.
Защо беше поставенъ тоя ножъ въ куфа
Щомъ Билъ Газонъ се качи на яхтата, корабътъ излезе на открито море и се отправи ра му? Лко не б е ш е една проста случай ность,
въ такъвъ случай означаваше, че стариятъ му
за Сиамъ.
Млвдежътъ се оттегли въ кабината си, за врагъ го преследваше. Може би, все той дър
да разпореди съ багажа си. Когато започна жеше сестра му Tea въ пленъ и имаше инда си изважда дрехите отъ куфара и да ги тересъ да премахне врага йПо всичко личеше, че зрагътъ му беше обреди по масата, внезапно потрепера. Между

ул. „бий Септемврий 12"
Варненци и курортиста
използувайте нечуваната
до сега евтиния, като:
Борнузн отъ
300 на 210 лв.
Хавл. пишкири отъ 60 на 35 лв.
Домашни „
отъ 20 на 16 лв.
Цвътни покривки от 110 на 70 лв.
Спални чаршафи отъ 100 на 80 лв.
ЪЬт ленени комплекти по 210 "в.
и оше хасета за юрпнеки чаршафи,
разни платна, ленъ за бърсане,
носни тъкани кърпи, печатки за
храна, кувертури и мн. мн. др.
Посещенията не задьлжаватъ къмъ
покупка.
1-2807-6

за софий
оки вест
ници с е приематъ. в-ь агвнция „Стовла"- Ваона

че намаленият цени на доброкачествените БРИ
КЕТИ, произвеждани отъ промити вяглища; съ
топливость надъ 6000 калории и само 9 на сто
пепель,ся. въ сила до 31 августъ 1935 година.
Намалените цени за брикети въ зависимость отъ зоната за тонъ,
франко вагонъ минет* ех: I ва зона 500 лв. II а зона 480 лв, и III
зона 460 лв.
Побързайте съ поржчкигв си, за да използувате намалението.
1-2948-2
ОТЪ МИШГГВ.

•
•
•
•
•

Хладилникъ!—Шуменъ — Хладилникъ!
Содова Фабрика .Тунджа" въ Шуманъ инсталира специвленъ хлвдилникъ за г. г. мандраджи«. търговци и др., които
отъ днесъ е на техно разположение за запазване на стоки*
те имъ, като сирене, кашкавалъ и др.
1-3
Отъ фабрика «Тунджа* телефонъ №200

"" ташшавашштвшшятшшшиа

кржженъ отъ шпиони, защото кекъ иначе б е
успелъ да узнае, че днесъ заминава съ яхта
та на мистеръ Лангеръ за Сиамъ?
, Не беше чудно, да има дори и въ самата
яхта некой подкупенъ убиецъ.
Билъ Газонъ започна да се разхожда изъ
кабината. Тая кама му предвещаваше нова
борба. Той, обаче, съвсемъ не желаеше да
бжде йзпратенъ по единъ подълъ начинъ на
оня светъ.
J Но какъ да предотврати нападението, ако
Действително подобно нещо се кроеше сре
щу него?
Претърси кабината най-старателно. Може
би щ е ш е да намери въ нея и другъ некой
подобенъ знакъ. Нищо не се оказа.
Заключи кабината си и отиде да разкаже
всичко на капитана. Намери го на мостика,
занятъ да прави всевъзможни кржгове съ
тютюневия пушекъ, който излизаше отъ ус
тата му — интересно занятие срещу слънче
вите лжчи, когато нищо не те тревожи.
— Слушай, капитане, — благадаря ти отъ
все сърдце за изненадата.
Капитанътъ извади лулата измежду зжбите
и изгледа младежътъ съ любопитенъ погледъ.
— Познавашъ ли тая кама капитане?
— Не, но мога да ти кажа, че това е кама
отъ ония, съ к ито се хвърля на прицелъ и
съвсемъ не е приятно да се събудишъ съ по
добна кама между ребрата си

— Язъ пъкъ знамъ, че тази кама принадле
жи на единъ витезъ отъ Осака, мой Закпетъ
вратъ, а и на мистеръ Лангеръ. Познавашъ
ли добре хората си?
Капитанътъ наостри уши, тъй като ецвп се*
га забелеза, че Билъ Газонъ не се шегува
и веднага свика целата обслуга.
•-'—" Познавамъ хората си още отъ първия
день, откогато съмъ на служба при мистерт»
Лангеръ. Значи, ти се опасяаашъ, че вт. ях
тата се е промъкналъ некой вънкашенъ > човекъ?
— Да, именно.
— Яко има на яхтата не*ой вънкашенъ,
човекъ, въ такъвъ случай азъ ще знамъ какъ
да се разправя съ него. Бжди спокоенъ!
Капитанътъ даде нареждане нп хората си
да претърсятъ най-щатепно всички кътчета
на яхтата Нищо не остана непритърсено.
Следъ известно воеме капитанътъ се върна
въ кабината на Билъ Газонъ.
— Яко лицето което го търсимъ. не се е
пъхналъ въ твоя куфаръ, тогава да знаеш*.
че на яхтата го нема. Никой отъ хората ми
не познава тая кама. Какво требва да предприемемъ сега?
~ И азъ самиятъ не зная.' Въ вейки -слу
чай, требва да си отваряме очите четири.
Билъ Газонъ изсвири презъ зжби. Ето че
отнозо му се готвеше бомба, която urfcuie да
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Нпма нужОа да се
Кои яйца арисжтвуваха Пристигането на гостиrt П р о ™ т е л Ь п
пудри новгькъ по нгько.Чудотворната" икона, Кур
уговори на Ш н и Величества сь гостнт*. Интересни свеТени*ла
лко пята, за да не
лжщи носа а да не из
ската Божа Матеръ, въ петъкъ
еяи отъ Негово Величество предъ гостит* за д м р е м ЕвкнвюмД.
глежда лицето мазно.
на
9
т.
м.,
ще
бжде
аъ
Шу
еобишвенит*
на гоститъ отъ ВългарссиП " Й Й К
Вчера въ 5 впечатление
часа сл. обедъ
Едно ново откритие
ни на Мърквичк. и други за менъ — 18 и пол. часа. Първи позволява сега да се
ТЪхни Величества Царьтъ и бележителности въ Двореца и виятъ день иконата ще бжде
пудруте самоведнъжъ
Царицата дадоха въ Двореца парка.
отнесена въ дома на руските
и да сте сигурни въ
Евксиноградъ ГОЛ-БМЪ приемъ
продължение на 7 ч„
Презъ това време Царьтъ инвалиди. На И неделя ще
честь
на
официалните
деле
въ
че лицето ви ще из
продължи разговорите си съ бжде изложена аъ църквата
глежда свежо и,фингати! които взеха участие въ висшите военни лица и съ ше »Св. Възнесение", кждето презъ
цо матово" кадифяно.
тържествата за
Владиславъ фовете на чуждите делегации целия день, всеки ще може да
Тази вълшебна състама
Варненчикъ.
часть, наречена п*на отъ
Нейно Величество Царицата се поклони. Въ понеделникъ
Официалните делегати и ми сжщо б е въ постояненъ кон- иконата ще бжде отнесена въ
кремъ, е примЪсеиа къмъ
пудрата Токалонъ съг
нистрите пристигнаха съ авто тактъ съ гостите съ които раз Бургазъ или другаде.
ласно единъ патевтъ. Това
*
мобили и б-fexa отведени въ говаря продължително.
има за резултатъ, че пуд
центъра на парка, близо до
рата Токапонъ трае S
Техни Величества оставиха
На 3 августъ, презъ време
стярия мънастиръ"
пкти повече отъ обикнове
неизгладими впечатления всред на пребиваването на полския
ни* пудри. Ни най-малка
Малко следъ това пристигна всички гости съ демократич м-ръ на нар. просвета въ гра
следа отъ лъскавина и презъ
ха асички военни лица, съ гос н о с т , гостоприемство, любез да ни, отъ учениците на пър
най горещо време, при игра
ВЪ7ЧАСА ВЕЧЕРЬТА
пожите си, а малко по-късно ность, съ широките си позна воначалното
на тенисъи наС-труднит*
училище Илия
ТЯ СЕ ПУДРИ ПРЕДИ
сь миноносецъ «Дръзки" и ния и съ особените дарования Р. Блъсковъ е подарена на мипартии на тази игра, или
ДА ОТИДЕ НА ВЕЧЕРЯ
въ2 ЧАСА СУТРИН ЬТА ТЯ Н Е Е
презъ време на ntna една
„Смили" пристигнаха и група на Н В. Царя да разговаря съ нистра книгата Не родена мо
И НА ТАНЦЪ
дълга танцова вечерь. Пуд
ПОВТОРИЛА
ДА
СЕ
НАПУДРИ,
та полски журналисти, българ всички свои гости.
ма, илюстрованъ сборникъ отъ
рата Токалонъ ви дава све
НОСА Й НЕ ЛЪШ,И,МАКАРЬДАЕ
ските колеги и други покане
жия тенъ на младо момиче
Въ 8 часа музиката изсвири народни приказки, отъ Ранъ
ТАНЦУВАЛА ПРЕЗЪ ЦВЛАТА
ни лица.
-една фасцинираща хубость
сбогуването на Техни Вели Босилекъ, която книга да се
ВЕЧЕРЬ ВЪ МНОГО ЗАТОПна конто мхжегЬ съвсемъ
На пристана на Двореца гос чества. Височайшите особи, даде на оня ученикъ отъ пър
•ЛЕНЪ С А Л О Н Ъ .
не могатъ да устоятъ. Опи
тите бЪхе посрещнати отъ съ наредени въ редица, се сбо воначалните училища въ Вар
тайте ошеднесъедна кутия
ветника на Н. В Царя г. д-ръ гуваха съ всички, презъ което шава, който напише най-доб
Бурешъ и единъ членъ на во време Н. В. Царьтъ продъл ро съчинение за България.
и ше видите до колко пудрата Токалонъ се отличава отъ всЪка друга пудра, защото]тя* е, единствената съ
държаща тайната за „п-Ьната отъ кремъ".
енната свита. Tfc бт*ха отведе жаваше да се спира по не Едно отлично средство за кул
ни въ една отъ централните колко минути на разговоръ съ турно просветното сътрудни
чество, каквото се желае отъ
алеи. кждето бЪха събрани и всички гости.
мощенъ и неподправенъ драдругит^ поканени.
матиченъ акцентъ. Национал
Гостите се разотидоха съ двата народа — българския и
Въ това време музиката зае автомобили и съ миноносеца, полския.
Днешниягъ концертъ е по- ната нотка прониква като лека въ Ромъния п )аъ следствие по вавири и съ това извести прис изпратени отъ свитата на Техсветенъ на камерномузикално- алена багра целата творба,
лутната ^ферги
тигането на Техни Взличестаа, ни Величества.
презъ
Букурещь
6. Вчера
_____
то художество
и
застжпя. вълшебно пречупена
преди
следвани отъ ТЬхни Височестследствената каматворби на трима негови гени неговата художествена инди- обгьдь
вв князъ Кирилъ и княгиня
видуапность
ра въ Букурещъ призова на
ални представители.
Евдокия, Вюртембергския херПоследниягъ номеръ
отъ разпитъ въ връзка съ тъй
Янтонъ
Дворжакъ
(1841
—
Пребиваватъ
въ
града
ни
изцогъ и херцогиня Надежда и снощи въ самоковския влакъ
програмата е безсмъртниятъ наречената
.валутна
афе
вестниятъ писатель Ст. Чилин- 1904) е прадставенъ съ своето
цивилната и военната свити.
на Се
София б. Въ събота вечерьта гировъ, бившиятъ министъръ бепежито трио „Дуики". Прос- квинтетъ на Шуберта (1797 — ра" подпредседателя
\ На определеното место 6 t гр. Самоковъ б е потресенъ отъ
1828), който използува
за ната Тони
Илиеску.
Д-ръ Ял. Гиргиновъ, писател тосърдечниятъ тоновъ езикъ и
ia заели местата си офицери- едно жестоко злодеяние. Же- ките Д. Габе, Е". Багряна А първичната сила на чувството, превъзходни вариации една
М е ж д у него и главния
гв и ГБХНИТБ дами. а отъ дру лезарьтъ Христо Телинъ, 38 г. Я. Язова, бившиятъ пълномо- въ които е окжпано изкуството отъ най-изящните песни нз
аферата
гата страни — официалните съ брадва съсече жена си щенъ м-ръ Б. Вазовъ, дирек на тая наивна, ала неотразимо гениалния австрийски роман в и н о в н и к ъ п о
В
а
с
и
л
е
с
к
у
бЬ
у
строена
юенни делегации на Полша и Здравка, 33 годишна.
натура, тикъ, за да получи името си
торътъ на в. „Le Bulgarie" Tp. глубинна творческа
Унгария и г-да министрите.
отъ
нея
—
„Фореленъ
квин
о
ч
н
а
с
т
а
в
к
а
,
с
л
е
д
ъ коя
Веднага следъ престжпление Поповъ, бившиятъ народенъ намира внушителенъ и неприВсички последователно 6txa то убиецътъ б е успелъ да се предегавитель
тетъ".
Камерната
музика
не
т
о
И
л
и
е
с
к
у
6Ъ
п
у
снатъ
нуденъ
избликъ
и
въ
тоя
Ст.
Цановъ,
вредстовени на Техни Вели укрие
и на с в о б о д а .
главниятъ секретарь на МВРНЗ бисеръ на камерната музика, познава по-проникновено
чества, както и членовете на
Снощи въ 7 3 0 часа Телинъ г. Попстефановъ и писателя който сплита майсторски цела по-човешки излета изповъдь
Относно резултата отъ
;
Царското семейство.
е билъ заловенъ въ кюстен Т. Янастасовъ.
гама разнолики настроения и на сърдцето отъ тоя квинтетъ,
I Следъ представянията Н. В. дилския влакъ. Той се качилъ
кждето езикътъ на Шуберта очната ставка за сега се
интимни изживелици.
Въ Варн, полиц. комендант
|арьтъ започна своите разго- въ влака отъ Перникъ, съ биОгъ норвежкия компонистъ стига най-съвършени изразни пази
тайна.
юри съ полския пълн. м-ръ летъ за София, но билъ поз- ство е донесенъ единъ ключъ, Ецуардъ Григъ (1843 — 1907) форми.
Я.
Повикването
на
Тони
Гарновски, унгарския пълн. натъ отъ влаковия контрольор намеренъ край пристанището ще чуемъ единъ отъ най-кра
Илиеску
на
разпитъ
ста
н-ръ Матушка» шефовете на Влаховъ, който поаикалъ на и едно дамско копринено ша сивите му квартети — тоя въ
двегв делегации, а сжщо и помощь началникъ влака, един лче, намерено на ул. Македо соль миньоръ. Григъ се брои
на причина за много ожи
а мнозина отъ по-видните кондукторъ и единъ спирачъ и ния, който ги е загубилъ, да между ненадминатите мелодивени коментарии
вергьдъ
се яви и си ги получи.
гости, на които Царьтъ сжщо успепъ да го залови.
чески таланти, а квартетътъ
тукашнитгь
политически
ша отдели по неколко миму диша. покрай у н и . я щ а т а . „
..
Убиецътъ е предаденъ на еи обществени
кржгове.
йути разговоръ. Между дру- тацното коменданство въ Со
и самобитна лирична вълна, и I Л|тп РАиДТШ 1ш|Ш1wrfe, Н. В. Царьтъ разговар* фия.
^ГРАНДИОЗЕНЪ
Щ
$ директора на в. „Зора"
Културно—-Просветно Читалищно Дружество —Варни
Крапчевъ, на в. «Слово" Меч«вровъ, на „Утро* Таневъ.
Музикални тържества отъ 1 до 10 VIII — подъ иокровителството на Н. В. ЦАРЯ
Следъ това директорътъ на намалява лихвения си процентъ г\ е изборътъ оть спомени г\
Днесъ вторникъ 6 августъ—9
ч. веч. въ Общин.
Театъръ
печата Наумовъ представи на
на КНИЖЯРНИЦЯ
София 6. Въ връзка съ r j .
й. В. Царя първия делегатъ на
полските журналисти г Бопре, намалението на сконтовия про
който отъ своя страна пред центъ на БН Банка и намале
явен асички членове на пол нието на лихвения процентъ,
\Участвуватъ
проф. Саша Поповъ, Ангелъ Борасовъ, д-ръ М, Бенсусанъ, Т. Иъжаровъ
ската журналистическа деле взмененъ е и законътъ за
ул.
.Царь
Борисъ"
19
К.
Старчевъ, Ст. Магневъ, Г. Ивановъ, Димитъръ
Трубаревъ.
гация.
Пощенската сиестовна каса.
Софийски
к в а р т е т ъ — три к в и н т е т ъ
CJ Купете японски миди
Текстътъ на изменението е: d по 10 лв. и проверете
\ Н. В. Царьтъ завърза
съ
Билети: Морската градина и сладкарница Македония
полските журналисти продълЧленъ единственъ. Къмъчл.
шявшш
иителенъ разговоръ въ който 7 отъ закона за Пощенската
ги запозна съ природата на спестовна каса се прибавя
ишето Черноморие, климата
и сьщественната разлика меж- следната нова алинея:
— Размтърътъ на лих
ДУ климата на Кримъи на Вар.Потайностите на принцъ Карла*
Библиотека „Варненски новини'
997
1000
Щ съ флората и фауната на вата може да бжде измгъЧерно море, като изтъкваше, ненъ и презъ течение
на
че отъ страна на Явгустейшия годината,
Бога, съ такава непримирима» рость.
— Вь най-тежките за мене времена, добри
съ заповгъдь на
иу баща Царь Фердинандъсж
ната на господинъ префекта ме е утешавала!
Погледни на мене Дидие и тогава покори се
мра
на
пощитгъ
и
телеположени грамадни усилия за
Знамъ че въпреки това, че всичките обстоятелства
на еждбата си мжжки.
проучване кои отъ разстения- графитгь, възъ основа на
говорятъ противъ мене, пакъ господинъ министъръ,
—
Да,
да.
каза
Дидие,
като
стана
на
кракъ.
'" могатъ да виреятъ на бре* решение на
Мин съвешъ.
верва на моите думи! И това е било винаги за
Да имате право господинъ капитанъ. И азъ подич на Черно море при Варна.
мене едно утешение.
Достатъчно
е
доказано
гнахъ оржжие противъ васъ! Но на ли ме простих
НВ Царя подчерта, че клн
те, господинъ капитанъ?
че и безъ реклама
Моето дело не може да пропадне, най-после
^тътъ се отличава съ резкио ще възтържествува.
П промени между зимата и
— Да Дидие, простихъ ти! Разделямъ се отъ
йтото, големи студове и готебе, уверен 1 - че пакъ си станалъ добъръ. Отна
— Това ти отъ сърдце желая! отговори ко
щн горещини, суша и влага.
на
менданта и взе после отъ едно чекмедже на
сяй се прилично. Не се отчайвай, защото и за те
Следъ това НВЦарьтъ ги заМахайлъ
Първановъ
писмената си маса една малка кесия съ пари, тукъ
бе може да дойде по добро време.
й
Ш с ъ историята на Евкподъ Военния клубъ
има малко събрани пари, които произхождатъ отъ
— Жепалъ бихъ само да чуя, че пакъ сте
" Н о г р а д ъ , к а к ъ той
тъмничната ти работа, вервамъ, че тия пари ще
извоювали правата си, господинъ капитанъ, каза
ПРОДАВА
най
ЕВТИНО
превърналъ въ сегашния
помогнатъ сега въ началото, противъ неволите и
Дидие.
галантерия
и
трикотажъ^
*°Рецъ, какви грижи е поло
грижите на живота! Заповедай!
—
И
сега
прощавай
Дидие!
ц
Неизброими ся
*ь Царь Фердинандъ за съз
Името на парка, че тукъ
предметишгь за спомень
— Не вервамъ обаче, че толкова много пари
Добрината и утешителните думи на капита
'авятъ тропически растения,
еж се събрали, господинъ комендантъ, защото за
на неочаквано подействуваха върху капрала, кой
отъ Варна, които ще на
У специални грижи, като
изработената въ затвора работа ни се полага
то понапредъ беше обладанъ отъ луда ярость. —
мерите въ книжарница
твърде малко възнаграждение.
»«букъ и др.
Загрубелите мускули на лицето му потреперваха,
когато капитана му стисна ржката, той въздъхна
Царьтъ отбелеза че въ парТова е твоя собственость, която никои не
вследствие на една душевна болка, каквато никога
! на Двореца се
пази
ул. 6 Септември 19, сре
може
да ти вземе!
до сега не беше почувствуаалъ и която го смег
^нствения остатъкъ отъ Дво
щу Сингеръ.
I
чаваше — той самъ не знаеше, какво става съ
Ч« на Бурбоните Сенъ Клу,
Вземи ги моля! каза коменданта и тури ке
Всичко при много ниски цени,
него.
1Ч0ЙТО е станало провъзгла:
сията въ ржката на капитана, жепалъ бихъ скоро
?'нето на Наполеонъ за
да сполучишъ щастието, за което претендирашъ.
— Господинъ капитанъ! каза той най-после
^нски императоръ и който
Капитана благодари на стария офицеръ, кой
съ полузадавенъ гласъ — простихте ли ме, госпо
^Рецъ въ последствие е бил Запазенъ, марка „Диамантъ
то
имаше
толкова добро сърдце.
динъ
капитанъ?
*>Чоженъ отъ англичаните. ЛаФрансе", 3 к. с. се цродава
—
Всичко
ти
простихъ,
Дидие.
Яко
иска
виждане
въ
мебелния
складъ
— Сега наистина не знамъ съ какво име да
Р* е порталътъ на Двореца
Господъ, пакъ ще се видиме.
се завърна въ човешкото общество, се обърна
р К д у пренесенъна части на ул. . Ц а р ь Симеонъ" № 26.
Ялфонсъ де Гренелъ напусна болницата.
капитана къмъ коменданта.
1 — 2937 - 3
^«орижъ въ Шьонбрюнъ,
Той каза на дежурния офицеръ още некои
HI
*на, а отъ гамъ презъ Русе
— Оставете тоя въпросъ да бжде решенъ
добри думи за Бретона и сетне се приготви за
|несенъ въ Варна.
отъ господина префекта.
заминаване.
° нареждане на НВЦаря,
Ти претендирашъ, че се наричашъ Ялфонсъ
На другия день сутриньта съвсемъ рано, той
!с«ите журналисти беха раз- на плодъ отъ 1 декарь и 2 ара
де Грене.чъ и никой не е успелъ да докаже, че
биде
освободена
отъ
тъмнична
стража.
задъ
Кацулисъ
(соф.
ученич.
*"и отъ д-ръ Бурешъ изъ
си другъ некой и че си носилъ друго некое име.
Пжтя отъ Брестъ до Пврижъ беше дълъгь.
нв £ а з г л е Д а х а вжтрешност колонии) на много износна
За това спокойно можешъ да пжтувашъ до
Той
промени
затворническите
си
дрехи
пакъ
а
цещга.
Споразумение
редакци
Двореца, кждето имъ
Парижъ подъ името Гренелъ.
съ
старата
и
износена
униформа.
10
Г" "оказани първите карти- ята.
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ВАРНЕНСКИ

i ново нареждане въ връзка п щтт на ршоц
М-вото на Ф и н наi разнит-Ь
министерства и дирекции
ПДО LTDH40 Н И Ш 13 ПОИШ Ш
Изложението занаятчиитгь и отговора на г. мра.

София 6 М-вото на финан
сите, въ връзка съ разните
разходи на министерствата и
дирекциите, нарежда въ 6sдаще по всички искания, ко
ито засъгагь бюджетни въп
роса и еж свързани съ мате
риални разходи, да се исканепременно предварително ра
зрешение отъ бюджето-контролното отделение при м-вото
на финансите.
Ако подобно предварително
разрешение не се даде, то
повторно искане но сжщиятъ
въпросъ въ никакъвъ случай
да не се отправя.

—
Покупката на нови параходи. — Варна тргъбва да
възвъне словата си на българска морска столица. —
Сядбата на варненския мостренъ панаиръ.
Варна свободна зона.
Тази сутринъ въ 9 часа въ въ София.
заседателната зала на Варнен
По въпроса за затворничес
ската търговска камара, по ките работилници, които конпочинъ на същата, се със гоя куриратъ занаятчиигв, г. Мо
голвма стопанска конферен шановъ каза че производство
ция, предъ която м-рътъ на то на въпросните работилници
народното стопанство Стойчо не е толкова голЪмо* щото да
Мошановъ даде разяснения върши гибелна конкуренция.
върху редица повдигнати сто Отъ друга страна М-вото £на
пански проблеми.
правосъдието държи за ГБХЪ,
Същевременно м-рътъ гово тъй като ТБ игратъ не толко
ри и върху всичко онова, кое ва стопанска, колкото възпита
то следвв да се направи за телна роля. За даГне се чувства
стопанското и културно пов конкуренцията имъ, м-рътъ
заяви, че е готовъ да отпусне
дигане на гр. Варна.
Девическата и мжжка гимна
На конференцията присжт- на М-вото на правосъдието зии устройватъ безплатно ле
ствуваха всички членове на е д н а с у м а о т ъ фон
въ гр Котелъ за бед
Търговската камара, начело да .безработица", равна на товище
сь бюрото на камарата, чле прихода на затворническите ните ученици.
новете на Стоковата борса, работилници, обаче това не
членовете на мастния търгов може да стане, тъй като не НИТБ храни, м рътъ заяви, че
ски съюзъ, представители на мсже да се пренебрегне и държавата ще направи всичко
индусгриалиите и представи изостави възпитателната роля необходимо да запази интере
сите и на търговското съсло
тели на всички занаятчийски на тия работилници.
и работнически браншови ор
Следъ дадените обяснения вие, и на производителите.
ганизации.
по изложението на занаятчии Преминавйки на въпроса за
Преди откриването на кон гв, последователно взеха дума повдигането на Варна, м-рътъ
ференцията представительтъ на та председателя на Стоковата заяви:
занаятчийското съсловие врж- борса Кръстю Петковъ и пред- — Язъ имамъ само една ам
— да обмислямъ това,
чи на м-ръ Мошановъ едно седательтъ на местното сдру биция
което г
Риказвамъ. ИсНамъ исизложение,- въ което се пов- жение Станевъ и износителят
екренно
да помогна на Варна,
на
добитъкъ
Благой
Фаневъ
дигатъ редъ въпроси, засътеимамъ това желание, но и вий
щи занаятчиите.
Първиятъ отъ ГБХЪ подчер требва да ме подпомогнете въ
Конференцията се откри отъ та, че борсовата корпорация това. На първо време тр-вбва
председателя на Търг. камара е много зле поставена, поне да се подпомогнатъ индустри
Ябаджиевъ. Бедната следъ то же й се правятъ спънки отъ алните предприятия, защото
ва м-рътъ взе думата и даде страна на БНБанка. Освенъ вашиятъ градъ безъ стабили
разяснения по всички въпроси, това той говори въ полза на зирана индустрия нЪма да на
засегнати въ изложението на премахване на режима на Хра- предне никога.
занаятчиите. Той заяви, че низноса.
Варна требва да бжде ог
всички занаятчии тр-вбва да
Бл. Фаневъ поиска БНБан нище на българското корабо
побързатъ да внесвтъ вноски ка да не прави пречки на из
те си за злополука до 1 де- носителите на добитъкъ при плаване Ний ще подпомогнемъ
Българското параходно д-во,
кемврий съ 50 на сто намале получаването на валутата.
ще платимъ старите задълже
ние. Той даде уверения, че
ния на държавата къмъ дру
Председательтъ
на
търговс
въпросътъ за злополукитъ и
жеството,
за да може да се
кото
сдружение
Станевъ
помо
за занаятчийскигБ пенсии ще
купятъ
три
нови парахода.Вар
ли
г.
м-ра
да
каже
нещо
кон
бжде разрешенъ въ благоприкретно за онова, което, спо- ненското пристанище требва
ятенъ смисъль,
редъ неговите вчерашни уве да стане гпавенъ пунктъ на
По въпроса за занаятчий рения при откриването на па нашия износъ. Това не тр-вбва
ските сдружения м-рътъ заяви наира, ще трЪбва да се нап нито да дразни H-БКОГО, НИТО
че държавата ньма да се ме рави за повдигането на Вар да го кара да се сърди.
си въ ТЕХНИЯ организационенъ на. Между другото той подчер
Вашиятъ градъ е единъ инживотъ, обаче ще ги контро та че Варна ще требва да ста валидъ отъ войната, и както
лира, за да не бждатъ изпол не съ свободна зона.
държавата подпомага инвали
звани отъ нъкои зложелатели
Въ отговора си м-ръ Моша дите, така и Варна требва да
на държавата, Този въпросъ новъ заяви, че ще бжде на бжде подпомогната. Ще напще бжде най-добре разрешенъ пълно откровенъ. По въпроса равимъ всичко възможно да
когато на 1 октомврий се сви въ връзка съ износа на доби улеснимъ износа на добитъкъ
ка една конференция по него тъка и по режима на зърне- презъ варненското пристани-
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.Потайностите н» принцъ Карла*

Нуждните книжа ще ти предамъ.
Капитана благодари на коменданта, че се е
заинтересувалъ за него и се прости съ него. Ни
единъ арестантъ никога при освобождението си не
се е ползувелъ съ такова добро име, съ каквото се
ползуваше капитана.
И другите офицери на затвора давеха да се
разбере съчувствието имъ, чрезъ това, че отъ дъл
го време се беха привикнали да правятъ изклю
-чения за тоя арестантъ.
Сега той беше свободенъ, биде освободенъ
— но какво да правя?
На какво може да се надева той.
Процеса му беше решенъ!
Сега ако само би могълъ да усп-fce де пред
стави ясни доказателства, че той е сжщия за ка
къвто се представлява, ако би намЪрилъ Домини
ка и Габриела и ако те би го познали че той е из
чезналия и предсталявания за мъртавъ, ако би мотълъ да представи доказателста за виновностьта
на Венсана, тогава приеждата би могла да се ата*
кира.
Но где беха Доминика и Габриела?
Где обаче да ги търси той, когато споредъ
както беше станало известно, те отдавна бъха за
минали?
Капитана отиде въ болницата, отправи се
«ъмъ леглото на Дидие, който б-fcuie на пжть да
оздрав-fee.
— Пакъ не умр-Ьхъ! каза той мрачно, азъ
бихъ желалъ смъртьта да ме прибереше единъ
пжть!
Не говори така Дицие! Не губи надежда,
че ще мoж^._•,- да имашъ по добро бждаще, се
обърна Ялфонсъ д- '".-"челъ съ -назидателенъ
тласъ на Дидие.

I

Лихвения процентъ на БЗКБанка

на борбит* въ Стара Загор»
Пловдивъ 6. На състояли.
тп> се голпми борби es
Стара Загора българскинть
шампионъ Данъ Коловъ е
победилъ видния румънски
борецъ Франкъ Франкулесщ
на 13 та минута.
Хари Стоевъ е победилъ
Дикъ Перонъ, а Чарли Сан.
тенъ — Драгичану. Борбата
между Г. Бпленчето и Дим.
Стойчевъ завършила при
равенъ резултатъ.
Освенъ това мгьстниять
борецъ Никола Илчевъ е
Откриването. РечитЬ. ПоднесенмтЪ поздгявления. Избрана успгьлъ да победи Арабянъ
комисия. Егнкетътъ отъ страна на Дирекцията на печата. Бикъ. На всички борци били
устроени възсторжени ова
Днесъ въ 10 ч. пр. об. въ е- съ речь отъ Христо Силяновъ, ции.
динъ отъ салоните на Търгов- председатель на българския
скета камара се откри конфе комитетъ.
ренцията на Полско-българска
Г-нъ Бопре, членъ отъ
въ Габрово при избухване
та журналистическа взаимность Варшавския комитетъ и
се намалява отъ 15 т. м. Постигнато споразумение
София 6. Въ връзка съ намалението на сконтовия
процентъ на БНБанка, администраторътъ наБЗНБанка Бъровъ заяви:
— Между управата на БНБанка и тая на БЗ.К.
Банка е постигнато споразумение за намаление
на
лихвения процентъ и на БЗКБанка.
Това н а м а л е н и е ще влезе въ сила отъ 15 т. м,
когато ще влезе въ сила и намалението на сконтовия про
центъ.
Управитвлниять съввтъ на Б.З.К. Банка ще се зани
мае съ новата тарифа на банната*веднага следъ иато се
завърне управителя г. Рали Васнлевъ.

п

та ва

та

ще. Колкоio се отнася до изложбата-панаиръ азъ съмъ на
мнение, че варненци ще спечелятъ много повече, ако ус
тройватъ морска изложба, на
която ще демонстриратъ всич
ко, съ което морето дарува
България.
М рътъ е на мнение, че една
промишлена изложба, като
варненската, не представлява
специаленъ интересъ за чуж
денците. Той изрази своя възторгъ отъ уредения варненски
панаиръ, но подчерта, че панаирътъ нЪмалъ да има прак
тически изгоди за Варна.
— Презъ летото Варна
тр-вбва да стане центъръ на
българскате култура, която би
могла да се демонстрира чрез
една подходяща за цельтв из
ложба. Държавата е готова да
подпомогне една подобна ини
циатива.
Искреннигв декларации на
г-нъ. м-рв б*хв посрещнати до
бре. Той привърши речьта си,
защото требваше да отиде на
ауденция въ Двореца. Въ не
гова честь мъхтниягь „Ротари
клубъ" два об-вдъ.
Конференцията ще продъл
жи днесъ, 4 ч. сл. об. Вечерьта
въ 8 ч. г. м ра ще замине за
София На конференцията ще
се изкажатъ върху речьта на
м-ръ С Мошановъ останалите
браншови организации въ гра
да.
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— Прочее вие, господинъ капитанъ, над-ввате
ли се, че ще имате добро бждаще? каза Дидие —
на нито не може да се над-Ьваме! Всичко про
падна и по-добре смърть, отколкото този мизеренъ тъмниченъ животъ.
— И твоя срокъ ще измине Дидие. Моя
измина вече. Днесъ, или утре ще напусна затвора.
— Освободени ли сте? каза Дидие и види
се, че неописуема радость го облада.
— Да Дидие. Дойдохъ да се простя съ тебе.
Стоенето ми тука въ тъмницата не биде напусто,
то ми послужи най-после да ти докажа твоята
несправедливость и сега ти стана добъръ.
Давамъ ти ржката си, подай ми и ти твоята1
Ти не си вече смъртния врегъ ча капитана, знамъ
това. Ти отъ дълго време си призналъ, че ;си направилъ едка несправедливость. Между насъ
всичко сега се е поправило; и когато и ти бж
де шъ свободенъ, тогава потърси ме. Може още
да съмъ живъ до тогава, па може пакъ да спо
луча да си ьъдроря въ правата си — после ще
знамъ, че у тебе ще намеря единъ вЪренъ ЧОВ-БКЪ!
При тия думи на капитана, ОЧИГБ на Дидие
чудно засвъткеха — сега наистина се виждаше,
че предъ очит-fe му се м*ркаше нЪщо, като на
дежда, като една перспектива, която той мислеше
за невъзможна.
Ти искашъ да се отчайвашъ и да се противишъ на Бога, Дидие, ти който не си виновенъ!
Азъ тогава какво би трЪбвало ди каже?
Нзъ не се отчайвамъ, азъ не се противя на
Бога и не роптая, азъ вервамъ и се над-ввамъ.
— Имете пре"--, .исподинъ кв.,.. ~чъ, азъ извършихъ еди' престжпно дело, за което с«.. - затворенъ ",,ка, казе сетне Дидие.
— За това требва да изкупишъ тая си нес
праведливость и на требва да се отрича шъ отъ

водачъ на групата полски
журналисти, предложи и
конференцията единодуш
но избра г. Хр. Силяновъ
за председатель на кон
ференцията. За секретари
бгьха избрани г-да Т. Милевъ и Солтанъ.
Директорътъ на печата Наумовъ поздрави конференцията
отъ името на правителството.
Следь това председателствуващиятъ предложи и делегатите
съ ставане на крака почетоха
паметьта на големия полски
националенъ водачъ и герой
маршалъ Пилсудски.

на барутъ
!
Габрово 6. Вчера въ 1Й
часа преди обгьдъ въ /V'
брово, при избухване .-на)
барутъ въ кариерата на^
Куюмджиевъ еж били от-\
късната дветть рще Щ
Тодоръ Гунчевъ, 35 годи-1
шенъ отъ габровско, а с&1
били обгорени очитгь на\
Георги Шкодровъ, 40 годи4
шенъ, отъ с. ГиргиттгА
поповско.
I
И двамата въ тежщ
положение еж били отщ
сени въ севлиевската бол*
ница.
\

Отъ страна на двата
комитета бгъ даденъ
отчетъ за дейностьта
имъ презъ годината.
старецъ въ София. , 'i
Реши се дй бждатъ.по- София 6. Нощесъ къмъ
здравени
министритгъ 12.30 часа при //I гаражъ
на външнитгь работи и за Княжево трамваятъпщ
директоритть напечата газилъ Методи Гатевъ, Щ
живущъ въ КриФ,
на Полша и България. годашекъ,
но село.
Станаха кратка дебати, Въ безнадеждно положе |
следъ които бгь избрана ние, прегазениятъ бгь отне<
комисия въ съставъ: г. г. сенъ въ болницата на 4epi
Бопре, Солтанъ, Мечкаровъ
и В. Сеизовъ, съ задача да венъ кръстъ
изработи съответнитп ре
золюции.
На конференцията, ос Габрово 6. Въ недм%
венъ членовете — деле въ града ни се състоя
гати, п р и с ж т ствуваха: футболенъ мачъ межЩ
полскиятъ пълн. м-ръ „Чардафонъ" и яОрм-^
Тарновски, бившиятъ м-р вецъ", съ резултатъ <?:|
Григоръ Василевъ, пред за Орловецъ.
I
седательтъна столични
Следъ мача публика
те журналисти Иор. Ме та нахлу въ игрището
чкаровъ и др.
и се раздпзли на два ера*
Днесъ следъ обьдъ Дирек ждебни лагера. Чиноанй'
цията на печата даде объдъ кътъ при БЗКБанка I
на полските и български жур Генчевъ нанесе побой ял.
налисти, делегати на конфе чиновника въ Архиерей)
ренцията.
ството Костовъ.
-^
Утре сутриньта ще
се състои второто пле Въ списъка на награден»
нарно заседание на Пол отъ председателя на полска*1
ско българската взаим република г. Мошицки, про№
сме да съобщимъ» че«
ность, когато ще бж стнали
награденъ и г. арх. Фрвнгя.^
датъ гласувани и резо- ордена „Полония реституг*
люциитгъ.
първа степень

\тт on ig

Въ желанитето си да даде възможность не
всички лЪтовници и гости на гр. Варна да посетятъ новооткритиятъ исторически паркъ-паметникъ-мавзолей
Владиславъ Варненчикъ, начиная отъ 6 т. #•
подържатъ непоекъснато следните рейси:

ТРЪГВА on ши ?ж*да-<
ТРЪГВА on ищцш

пптщ

въ 945, 10-45, 11 45,3-45, 4-45, 5-45, 645
к 7-45

% Р1Ш И

е

е д н е вни
е кс ку р3

И Й

тръгва отъ Варна въ 330 а връщане въ
АЛАДЖА МОНАСТИРЪ въ630презСв.Конставтияь
Спрабка и упътвания презъ всеко Пи
време—Тел. 629
"•3
Отъ дирекцият» -г „Гг:- ««««сна Слуа"»

