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ПРЕДИ 50 ГОДИНИ
27 мартъ, 1886
ЦАРИГРАДЪ.—Високата порта разпрати
една нова нота до великите сили, съ която
повторно ги моли да настоятъ предъ Гърция
да се разоржжи.
БУКУРЕЩЪ,—Правителството има предъ
себе си една важна проблема за разрешава
не. Въпросътъ е какъ да се намъри работа
на работника, останалъ безъ работа и какъ
да се употребятъ мишците на ония, които
иишо друго не искатъ, освенъ да имъ се
даде възможность да прилагатъ труда си.
Все по-често въ страната започва да се го
вори за безработица и правителството треб Основанъ 1912 г. — Гл.-редакторъ: В. Юруковъ
ва да се заеме сериозно съ този въпросъ.

ВАРНЕНСКИ
Телефони: 121,256,457 — Дневна сяужба: тел. 12)
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Човекътъ е гостенинъ на този свътъ. Той
е нещо несъвършено, което се стреми къмъ
нещо по-добро и по-велако отъ себе си.
Родееъ е да работи, както отидат. да хвърчи.
Животътъ му, обаче, има цель морална, а
не животинска. Да тури единъ камъкъ върху
сградата на човешкото развитие, да остави
бразда следъ себе си и следъ това да си
замипе — ето въ това се състои неговото
предназначение.
Търсимъ ли пжтя на щастието, ще го
намЪримъ въ обичьта къмъ своя дългъ и въ
насладата, която получаваме отъ тази обичь.
(Аксиоми)

Ш ОП

Шангхай 11. Японските
военни власти отправиха до
Северния Китай единъ остъръ всрЪдъ Мин. съветъ. Слуховет* и интригигЬ на вреднтепнтЬ не могатъ да емутт-ь устреиа на днешните министри.
ултиматумъ, който, между дру Въпросътъ за свръхпроизводството на интелигентни. Какво правеха партмитЪ въ миналото съ безработнигв ннта*
лигентни. Борба съ свръхпроизводството на интекигеицня. Категорични изявления на м-ра на просввтата
гото, предвижда:
генералъ Рад въ.
1. Изгонването па всички
София И. М-рътъ на прос вата и народа се опит- лизане отъ това тежко иконо въ същность има петь пмкитайски генерали;
съ мическо положение, въ което ти повече, които се приветата ген, Радевъ снощи въ ватъ да спъватъ
2. Отстранение на двете разговоръ съ журналисти бе разни измислици твър страната е изпаднала
Въ миналото всички партии тгьсняватъ и се срамуват
китайски дивизии, които до запитанъ:
дото дтло на правител събираха въ ср%дите си без да се зарегистриратъ ка
сега се намираха въ провин
—Говори се, г. м-ре, за сме- ството, което, мога да работните интелигентни и ги то такива.
цията Чили.
на на министри, дори и зами ви го заявя, е напълно насочваха къмъ държавната
Въ заключение, м,ръ ген.
Управата на Северния Ки нистерска криза?
единодушно и сплотено. трапеза, вместо да ги опжтятъ
къмъ
земята,
за
увеличение
Радевъ
заяви:
тай прие улитматума и започ
Нито азъ, нито мои- на производството отъ нея.
—До мене не достигатъ,—
А
з
ъ с ъ м ъ вона вече да го изпълнява.
отговори той, всички тия слу тгь другари отъ каби
Днесъ грижатгъ на пра й н и к ъ и и
Войскитгь вече еж пре- хове и интриги отъ разните не та не могат да бждат вителството, а й моята ж д а н и н "ъ наг рт аа я
мпетени,
а
Военното централи на ония, които все спънати въ своя устрем
училище отъ Пекингъ е о де не могатъ да се прими да работятъ съ всички като м-ръ на проевгьтата, с т р а н а и к а т о т а к ъ в ъ
да се справимъ съ свърх и д е р а б о т я , з а д а м о
пренесено въ Нанкингъ. рят ъ съ новото строителство сили, за
всестранното епроизводството
на инте ж е д а с е о с ъ щ е с т в и
По тоя начинъ япон- на държавното управление, за стабилизиране
на бъл лигентни.
една програма, която
цитгь ycntbxa безъ кръвь почнато на 19 май и което гарската
държава.
По настоящемъ само въ щ е у л е с н и в с и ч к и ин
да окупиратъ най-голгь- следва неизменно своя пжть. Нито по единъ въпросъ НБ- София има зарегистрира т е л и г е н т н и д а п л а с и
ма различие въ Мин- съветъ.
ране т р у д а с и в с р ъ д ъ
мата часть на Север
Тия скрити и незнай Напротивъ, съществува загри ни 1.230 безработни ин- н а р о д а , з а благоденния Китай, включител ни вредители на държа женость за по-скорошното из- телегенти. Азъ твърдя, че
ствиетО на Б ъ л г а р и я .
но и Пекингъ и приста
ia
•вввв&ввввв
нището Тиенъ-Цинъ.
П р о в и н ц и я т а Чили ФАВОРИТЪТЪ НА КРАЛЬКАРОЛЪИ
е о б я в е н а в е ч е з а — оолковиинъ Маринеску предизвиква остро възбуждение всрЪдъ.
Републиканците считатъ плебисцита вече за излишенъ. Правител
неутрална з о н а , в ъ обществото и партиигв съ една своя необуздана сказка по радиото
ството държи за плебисцита. Споровете около новата
к о я т о к и т а й с к а т а ад
камара. Самоубилъ се кандидатъ
м и н и с т р а ц и я иде ра Вукурещъ 11. Всргьдъ ту- ние на краля.
б о т и п о д ъ к о н т р о л а - кашнитп политически кря
Направи лошо впечатление
Атина 11. Сега, кога въпроса за измененията въ
голгьмо на обществото обстоятелствата на я п о н с к и ч и н о в  гове предизвика
то
вече за правител конституцията въ смисъль на
възбуждение
една сказка, то, че м-вото на вжтрешнитв
ници.
ството
е осигурено едно единъ плебисцитъ, който да
произнесена
по
радиото
въ
А р м и я т а иде с е о б у
работи се задоволи само да
мнозин реши въпроса за формата на
ч а в а о т я п о н с к и о ф и  деня на възвръщането на направи писменно мъмрене на съкрушително
Каролъ И върху престола полк. Маринеску, за гдето си ство въ новата камара, държавното устройство и следъ
цери.
Въ дилломатичаскитъ сръ- отъ фаворита на краля — е позволилъ да произнесе по започнаха
разисквания това да вдигне заседанията
на столичната менатата сказка безъ предва
ди се счита, че въ най сноро префекта
та
върху
новата
про си за 3 септемврий.
полк. Маринеску. рително разрешение на своя
време провинцията Чили ще полиция
Има едно течение
грама
на
правителство
Маринеску
разкритикува министъръ.
бжде присъединена
нъмъ остро
в
с
ръдъ правителст
то.
дейностьта на napЦентралниятъ комитетъ на
Манджукуо, а императорътъ тиитгь и на кабинетитгь,
в о т о д а не с е о с т а в я
Новата
камара
ще
се
в ъ п р о с ъ т ъ . а а плебена Маиджунуо ще бжде про които управляваха
преди нац. царанистката партия е събере на 1 юлий.
За с ц и т а з а гл. с е п т е м
възгласен заимператор на Чили връщането на краля, а еж свиканъ за тая вечерь на за
ще в р и й , а с л е д ъ >като
Пра това
положение що така оазкритикува ос седание, за ;да реши какво нейнъ председатель
бжде избранъ д-ръ Ро- к а м а р а т а с е с ъ б е р е ,
правителствата на Юж тро и дейность на реген- поведение да държи.
да се вземе решение
титпг'
ния Китай, съ седалища въ
и п л е б е с ц и т ъ т ъ вед
Конфискуванъ е официо- маносъ.
Острия тъ тонъ на тая скаПланътъ на правителството н а г а д а с е п р о и з в е д е .
Нанкингъ и Нантонъ ся,
зътъ на нац. ц а р а н и стигв
започнали вече. преговори зна възбуди всички среди. .Дрептатя", поради острата предвижда още въ иървото
*
съ японцитгь, за разбира- Шефътъ на нац царанистиси
заседание
камарата
да
Атина
11.
Вестниците
съобкритика, която прави на сказ
телство.
тъ Михалаив отправи отво
се
конституира,
да
избере
щаватъ
отъ
Месина,
че
тамоката на Маринеску.
рено писмо до м-ръ предсе
комисия, която ще проучи шниятъ кандидатъ на монар
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Ш т жабв

въ Гюргево. Жабешкия потопъ
следъ ураганаРусе 10. Сега се узнавагь
твърде интересни подробно
сти относно урагана въ Гюр
гево.
Едно много интересно яв
ление сега въ целия градъ е,
че изъ улицит-Б и изъ всички
дворове подскачатъ хиляди и
хиляди малки жабчета, току
що излезли отъ последната
си метаморфоза.
1ова явление е било забе
лязвано и другъ пять въ
блатиститп области, след
силенъ ураганъ.
Това странно явление се
обеснява съ това, че страшниятъ ураганъ е вдигналъ
въ въздуха тия малки оби
татели на блатата около
градъ Гюргево и ги е прехвърлилъ на далечни разсто
яния.
До колко страшна е била
силата на урагана въ Гюргево
се вижда още и отъ това, че
по бул. Верде всички стома
нени електрически стълбове
еж огънати отъ стихията подъ
правъ жгълъ.

Виена 10. За да се запазятъ
по-добре интересите на тури
зма, австрийското правителство
издаде наредба, съ която се
забраняватъ каквито и да било
политически събрания презъ
времето отъ 5 юлий до 15
септемврий.

Гериакски
„Бюра ia подкрепа"
въ СрЪдна Европа, подкрепяни
щедро съ парични средства
Виена 10.
Вестницитп
се научаватъ отъ добре
осведоменъ източникъ, че
по заповгьдь на ген. Гьорингъ, въ най-скоро време
ще бядатъ основани извее
тенъ брой така нареченитп
„бюра за подкрепа' и то
въ Ромъния, Югославия, Ун
гария и Чехословакия.
Задачата на тия бюра
ще бяде да
подкрепять
известни организации
въ
горепоменатитгь държави,
които, макаръ и да не
проявяватъ открити нац.
социалистически тенденции
все пакъ насочватъ дей
ностьта си срещу Австрия
и Чехословакия, т.е. срещу
сегашния режимъ на управ
ление въ тия две държави.
Тия бюра ще бядатъ подпомгани отъ Германия ще.
дро съ парични ергъдства.

хистите Клицирасъ се самоу
дателя Татареску, съ което
билъ, щомъ узналъ резулатота
Розовата долина, Шипка иска да се взематъ най стро
отъ изборите и че монархис
и Габрово
ги мерки срещу поли. Мари
тите еж претърпъли тежко
София 11. Завчера съветски- неску. !
Работодателите неотстжпчиви по 40 часовата работна седмица
поражение.
ягь пълн. мръ Расколииковъ
Атина 11.
Бившиятъ
Женева
11.
Въпросътъ
за
заедно съ госпожата си, посе
Тая сказна предизвика още 40-часовата работна седмица доста тежко.
диктаторъ
ген.
Панга»
ти Розовата долина, Шипка и по голъмо възбуждение, като
Представителите на работ
стана причина да произгьзе
Габрово и нощува въ ПлЪлоеъ,
който
се
бгьше
ниците еж изненадали отъ то
венъ. Отъ тамъ той вчера се се има предъ видъ че поли. една тежка криза всргьдъ межва неостжпчиво държане на кандидатиралъ
въ
Дра
Маринеску бе назначенъ за дународната конференция на
завърна въ столицата.
ма,
пропадна
въ
избо
работодателите, което те наВъ разговоръ съ журналис префеитъ на букурещената труда.
рите
и не влиза
въ
ричатъ
наираво саботажъ.
Дебатптгь,
които
тргъбвати той изрази възторга си отъ полиция по изричното жела
1
новата
камара.
ше да продължатъ и днесъ'
Розовата долината, която оста
Въпргьки усилията
на
следъ обгьдъ, не можаха да серазнитгъ правителства да
вала неизгладими впечатления
Атина 11. Водачите на ре
състоятъ, тъй като предста
въ него.
публиканската опозиция ечи.
се
постигне
едно
прими
вителите на индустриалциразпрострапителит* на слухове
т/ъ отказаха да взе натъ уча рение, за да се намгъри татъ, че при тия резултати
. София 11. Въпреки вче- стие въ заседанието на кон тая вечерь изходъ отъ отъ изборите, тия последните
следъ като новата консти
къмъ края на този месецъ
рашнитп
най-категоричес ференцията.
това положение, пленар съставляватъ единъ същински туция бяде гласувана.
ки
опровержения
отъ
стра
София 11. Преди да отпжТова държане на индустри ното заседание на конфе- плебесцитъ противъ монархи
Ген. Мстаксасъ заяви, че
тува за Виена, м-рътъ на на на м-ръ председателя алците значително влоши по- шията не можа да бжде ята, следователно ще бжде
непризнава
резултататгъ
Тошевъ, слуховетп за пред
финансиигв заяви следното:
безсмислено да се произвежда отъ изборитгъ, тъй като
стояща промгьни въ състава ложението, което и безъ това*насрочено за утре,
* — Пенсиите ще се из- на правителството продъл
новъ плебесцитъ по въпроса тгъ не били свободни, би
платятъ къмъ края на този жиха и снощи до късно да
за
режима.
£1 Ловътъ на чирози въ
ли произведени при наси
бургазко е вече къмъ своя
месецъ. Пенсионерите могатъ занимава тъ известни срп>Правителството,
обаче,
лие
и подъ заплаха^
ди.
за изхранваае на населението. край. тъй като пасажите имъ стои твърдо на станови
да бждатъ спокойни.
Снощи
м-ръ
председа
еж
на
изчезване.
Сухите
чи
щето
си,
че
плебисцитъ
София 11. Споредъ дирек
За напредъ сжщо н запла
рози на борсата еж получили трлбва да се произведе, не
тель тъ Тошевъ
отново
тите на чиновниците ще се опроверга сящитп слухове тора на храниизноса Кана- вчера 710 лева хилядата.
по рано отъ 1 октомврпй,
зирски, за изхранването на
изплащатъ редовно.
наи-категорически,
като населението
Дирекцията
заплаши, че ще нареди на храниизноса е раздала
И з п о л з в а й т е
ртьд к и я т ъ
Да обичашъ, ценишъ и дори
да бядатъ свикани на раз- взаимообразно общо 42,350
употребявашъ българското е питъ всички подобни лица,\ "тона зърнени храни на об.
Само 2 дни днесъ и у т р е срЪда-последно
национална проява,а магазинъ безъ разлика на тпхното ща стойность отъ 140 ми
К И Т А й Ц И Т Ъ
Ж О Н Г Л Ь О Р И
„КАРЛОВО'—срещу църкв. положение, за да посочатъ лиона лева.
ще
демонстриратъ
своите
невиждани
до
сега
сензационни
номера, къмъ редовната
източника
на
разпростра
„Св. Никола" Ви предлага из
няванитп
отъ
тгьхъ
слу
филмова
програма
ключително само български до хове, които
тревожатъ
в ъ К И Н О Р А Н К О В Ъ = Z Z = : Дневно 4,30, часа вечерно 9 часа
машни тъкани произведения. обществото и правител
Цени иеув«личеин
'Посещавайте го!
№ 1 ството.
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Въпроса за безработицата въ Варна

И най изтънчения вкусъ може да бжде задоволенъ

при шивашкото а т е л и е
MvcL
f^T' Кои
i^ още" говориха.домакина~н77еч7р*я'та'
"кмета"г"инж.Колко души ще бждатъ ангажирани вь трудовашкит* отряди. Редов
мустаковъ.
3adyi
' на
шевната атмосфера
вечерята
но изплащане на работническите см*тки. изплащане на старигЬ дълСнощи въ бирария „Гроздъ* шит-fe ржце на покойния Вашъ
гове. Курортно лечение на работници!*.
кметътъ на града ни г. инж. краль и мждрия многообиченъ
Разговоръ съ инспектора, на труда д-ръ Василевъ
Мустаковъ даде вечеря на гос царь на българите Негово
Въпроса за настаняването работятъ за благоустройството
туващите въ Варна югосла- Величество Царь Борисъ III.
на
работа на безработните на града. Втората група отъ
вянски ветеринарни л1зкари.
И тукъ требва да напомня,
н А д е т о щ е ви с е изработятгъ еяе»
интересува
цътюто общество. 300 души ще работятъ шосе
н
Че
велика
е
отговорностьта
на
«1 вечерята присъствуваха,
то
^Варна
—
Узунъ-кумъ,
а.
Въ
града
ни
по
настоящемъ
гангИй ДВ&ежи о т ъ ,
Освенъ гостите, кметътъ. нкж. интелетенцията отъ двете стра
трета група бтъ 300 души ще
има
около
3000
души
безра*
ни
предъ
народите,
селяците
Мустаковъ, помощниците му:
работятъ шосето Варна Пенер.Димитровъ, Пеневъ и Кур- — мжченици отъ Югославия и ботни.
джикъ. Всички ТБХИ отряди
Още
въ
началото
на
проБългария"
тевъ, председательтъ на Тър
Посетете да се увтърите
ще се ржководятъ отъ трудо
винаги нови модели
говската камара, Б. Абаджиевъ,
Огъ страна на гостите от л-БтьТа варненския инцпекторъ вото бюро. Останалите 700
Съ почитание: ШИКЪ ПАРИЗИЕЙЪ
кредстввитель на началника говориха д-ръ Милутинъ Гецъ по труда г. д-ръ Василевъ б е души ще бждатъ използвани
на гарнизона майоръ Шоповъ, и д ръ Марковичъ, които отъ направилъ постжпки съ ра за корекция Синделската река.
ул. Аспарухъ, до печатница „Черно Море"
1-2711-5
местните ветеринарни лекари сърдце благодариха за брат портъ да Дирекцията на труда Надницата на общите работ
съ
която
изказваше
мнение,
начело съ председателя си д-ръ ския приемъ и за топлите
ници ще бжде 35 лева, а на
Хрисчевъ и др.
чувства, изказани имъ навсе- че единствениятъ пжть, за да специалистите 55 лева. До се
се премахне безработицата въ
Домакинътъ на трапезата г. сжде изъ страната.
Варна е да се създадатъ тру га еж записани и прегледани
Говориха още Боянъ Абад- дови отряди, въ които да бж- отъ медицинската комисия да
Мустаковъ пи наздравица за
здравето и дългоденствието на жиевъ, Констадинъ Геновъ, Д. датъ ангажирани една голъма ли еж способни за работа 350
Управителния съветъ на Ново Пазарската Банка .Съе
Негово Величество краль Пе- Духовниковъ, директоръ не часть отъ безработните.
души. Едновременно-съ това
динение" А. Д. — Новий Пазаръ, съгласно чл. чл. 21 и 32
търъ II, за преуспяването на Популярната банка и др.
Както е известно, напосле- ще бждатъ изпратени на лече отъ уставв •* протоколъ № 4 отъ 9 юний т. г. поканва акПри весело настроение и
югославската интелегенция и
дъкъ
при Дирекцията на тру ние 56 работници въ следни
за доброто на братския югос- вср-вдъ най-задушевни разгово довата повинность се образува те минерални бани." • Хисаря, циоиеритЬ на редовно общо годишно събрание на 30 юний
лавянски нарсдъ. Въ с в о я ри вечерята продължи до 1 единъ фонцъ, предназначенъ Сливенските минерални бани 1935 г. въ 9 часа пр. объдо въ помещението на банката съ
Дневенъ редъ:
тостъ г. Мустаковъ, между дру члса следъ полунощь.
за изплащане надниците на и Плачковци. Изплащането на
гото, каза:
1. Отчета на управителния съвеТъ за дейностьта му
работническите сметки: болест
трздовашкитъ отряди.
— Особено м и е приятно на
презъ отчетната 1934 год.
майчинство,
злополука
и
др.
Въ
ц-вла
България
ще
бжГОРНОБАНСКА
гази братска трапеза да кон2. Докладъ на контролния съветъ"
<
датъ настанени на работа по става вече редовно, а всички
ХИСАРСКА
статирамъ и подчертая, че чу
3. Одобрение годиш «ата равносметка и смЪтката ,3а.
този начинъ 7000 безработни задължения преди месецъ an
дото е есжществено, че мечта
НАРЕШСКД
Въ района на Варненската рилъ 1934 год. еж предвидени губи — печалби" съставени на 31 XII 1934 год
та е жива действителность.
4 Освобождаване отъ отговорность чпеноиегЬ на упра
СОЛУДЕРВЕНТСКА
инспекция е определено да въ новия бюджетъ, кредигитъ
Вълната на българо-югосласе образуватъ подобни отряди еж отпуснати и въ скоро вре вителния съветъ и на проверителния съветъ за дейностьта
И
ЯМБОЛСКА
вското движение, разбирател
ме ще се ликвидира и съ ГБХЪ. имъ презъ отчетната 1934 год.
отъ 1500 души.
ство и братство залива вече
5. Гласуване на бюджета за 1935 год,
Тази сутринь въ връзка съ
всички среди, пълни сърдцата
Законътъ за настаняването
6. Избиране на двама действителни членове на управи
тсва ние се срещнахме съ
съ радость и надежди на ВСЕ
на безрвботнит-Б, както знаете, телния съветъ на мЪстото на излЪзлигтз по жребе съгласно
варненския
инспекторъ
на
тру
ще намерите всеки день
КИ югославецъ и българинъ
да д-ръ Василевъ, който ни влЪзе въ сила За бждаще вей устава и двама запасни.
прасни при представител
отъ Черно море до Триглавъ
чки държавни, общински и
7. Избиране дваме членове на проверителния съветъ и
заяви:
ството на минерални води
и отъ Дунава до югъ.
частни предприятия се задъл- двама запасни и единъ членъ заклегъ експертъ—счетоводи—
Трудовите
отряди
започ
на ул. 27 юлий 16 до ап
Братя югославянци,отъ име
ватъ да работятъ отъ 12 т. м. жаватъ да изискватъ работни тель и двама запасни.
тека Русевъ.
1-2615-30
то на варненци, отъ страна на
Ако на определената дата не се явятъ акционери предФормиратъ се три групи. Пър ци отъ зарегистрираните та
общинската управа и отъ мое
вата група отъ 200 души ще$ кива при нспекцията на груца. стазляющи куждното коли1еспо капиталъ, съгласно предпи
За улеснение на
име на брътътъ на нашето мо
санието на чл. 22 отъ устава на банката, събранието се от
ре Ви приветствувамъ съ ис
гражданството, п •евое»£«в»в«в««««0«во««сао«ее«е«а*«е«вва««м0; лага за следния недЪленъ день безъ втора покана.
крено и братско .Добре дош
е
кооперация
гр. Новий Пазаръ» 9 юний 1935 год.
в'
Прочутиятть стар-ь
FDTUUHI
ли". Исквмъ да Ви увъря, че
СЪЕДИНЕНИе"
Огъ Управителния Съветъ
МАГАЗИНЪ
LDlrHiU!
на брътоветъ на Черното мо
— Варна, откри два склада
ре туптятъ български сърдца
(ЮДЪ 0,
за продажба на ЛЕДЪ -пър
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
преизпълнени съ най добри
вия на площадъ .Мусала" въ
братгки чувства къмъ югоспапуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
двора на Цукато, а втория до
вянския народъ. |Въ Вашето
аптека Русевъ. Продажба ВСБДамски чорапи разни цветове
Мжжки чорапи
7
лице часть отъ югославянския
ко време отъ 6 сутриньта по
мерсеризирани 16л Мхжки чорапи цвЪтни
8,
духовенъ елитъ-ние привътстДамски чорапи меланжъ
15
10 вечесьта.
1-2716-6
.Мжжки чорапи цв-Ьтни мерсе
Дамски чорапи трижгълни
вуваме ц-Бла интелигентна Юго
ризирани 2 чифта 25
пети, багегь „Фако" 40
о
славия и Ви молимъ да си дае
Дамски чорапи б£ли спортни 8 Мжжки полукорави яки
9
Поканватъ се гражданите редовно да изплащатъ
демъ дума за обща и плодот
Дамски румба килоти кьоперъ 22 Мхжки кърпи носни
6
ворна работа въ пжтя на сбли
следуемитЪ имъ се ТАКСИ: за вода, каналъ, сметъ,
Дамски килоти кьоперъ
25 Кърпи за лице хавлиени екстра 32
т
Дамски килоти румба—рае 25 , ЛЙЖКИ мрежени фланели „Бжжението за спокойствието, до
фирмекно право, падарщина, за павиране улици, па
дашность" 20 , «
Дамски комбинезони трико рае 50 ,
брото и благоденствието на ОВШВНЕШ1
ша и др.
т
братските югослевянски и бъл |
и всички други галантервйни и манифактурни стоки при
под-ь н а е м ъ
Всвко закъснение носи глоби — лихви.
гарски народи. Нека разбител- | въ най-хубавата курорт
нанево немгленн неин. Ие пропущайте този
На
неизправните ще се спиратъ водата и елек
ството между насъ бжде твър
единственъ въ града ни сяучай!
на часть на града.
дата и мощна скала, о която
тричеството.
2в74|-2С
въ мЪстностьта Св. Никола съ
ще се разбивагь всички дое««о«
Недоборите до 25 юний т. г. се събиратъ съ 3
всички
удобства.
Споразумение
могвания, козни и зложелателна
сто
глоби за закъснение, а до 25 отктомврий съ
при
Владимиръ
Христовъ.
ство за да изградимъ стабил
ул.
К.
Стоб
на
сто.
Следъ 25 октомврий т. г. гпобите и лих
ния фундаментъ на единното
иловъ № 9
1.2699 3
вите еж много големи. Ще се събиратъ за целото
южно славянство. Нека всички
скептици предъ множеството
време на закъснението, като всички закъснения отъ
вече факти отъ рода на Ва
преди 1 априлъ 1933 год., освенъ глобите ще се
Общинското стопанско предприятие за водоснаб плащатъ още и по 1*50 на сто за времето отъ 1. IV
шето братско посещЗние се
убедятъ че чудото е осжщестдяване и канализация — Варна, обявява на интере 1933 год. до 2 I. 1934 год., а следъ това още по 1'25
веио и че по пжтя на побра
суващите се, че на 24 юний т. г. 10 въ часа преди месечно до деня на издължението.
тимяването на двата народа
следъ ужасите на печалното ще имате нови чорапи, като си обедъ въ канцеларията на предприятието ще произ
Данъкъ сгради и поземленъ данъкъ се съби
минало връщане нЪма.
занесете старите захвърлени веде търпь чрезъ тайна коннуренция, за отдаване ратъ отъ общината.
на предприемачъ направата на около 2800 м. каналиИ тукъ нека и з п ъ л н и м ъ
= : Ч О Р АПИ
= зация
Следъ '25 юний първата половина отъ данъкъ
единъ печаленъ дългъ, къмъ(
въ I участъкъ. Приблизителна стойность
в
въ МАГАЗИНЪ
сгради
се събиратъ съ глоба. Редовната 5-дневна
единъ отъ най големите раде
330,000 лв. Залогъ за правоучастие 5 на сто, въ
тели на искреното разбирател
пжтна
тегоба
и желЪзопжтния данъкъ се събиратъ
банково удостоверение. Подробни поемни условия
ство между югославци и бъл
въ
общината,
финансовото отделение.
на Атавасъ Трандафиловъ на разположение въ канцеларията на предприятието.
гари, като почетемъ светлата
гр.
Варна,
28. V. 1935 год. ОТЪ ОБЩИНАТА.
Закона за бюджета, отчетностьта и предприятията
ул. Царь Борисъ 17, тел. 309
память на Героя—Краль Александъръ I. (Всички ставатъ)
задължителенъ.
Щ Николина Колева Стане се м-fecTo като слугиня й се по
Да пожелаемъ и за на предъ
ва отъ с. Хюджекий, бЪленско
Елегантни
дрехи при
гр.
Варна,
1
юний
1935
год.
да се върви смело и неотклон Шикъ Паризиенъ. Посетете го!
опип. да се отрови. бояла, че въ село ще и с<
1—2717—1
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА направила
но по пжтя на истинското брат
като
погълнала
сода каустикъ см-Ьятъ. Отнесена е въ болни
1-5
ство, очертанъ отъ ввгустейНе могла да си намери въРу цата.
P
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40 тело, а въ това време младежътъ търти

всички сили.
Само веднъжъ презъ време на бегането
и го понесе предъ себе си. Слугите не посмЪха да го нападнатъ: тъй като той ги зап той се извърна и даде единъ вистрелъ сре
лаши, че ще застреля господаря имъ, ако щу слугите, за да ги сплаши.
Настигна благополучно младата жена, коя
дръзнатъ да се доближатъ до него.
— Госпожо, водете напредъ къмъ изхода, то беше съвършено изморена, та стана нуж
а азъ въ тсва време ще браня нашето от- да да я подкрепя, за да не я изостави на
произвола на еждбата.
стжпление.
Най-после стигнаха до центъра на града,
Жената не го поведе къмъ голЪмитЪ пор
тесните и криви
ти, а къмъ една малка, прикрита врата, която, к а т о о т б е г в в х а
безъ съмнение, е служела за тайнит-fe й сре улички, движеха се все изъ големите улици,
щу. Нему му б%ше безразлично. Главното тъй като се опасяваха отъ нападение изъ
малките и тъмни улички.
6 t m e да се добератъ до улицата.
Щастието ги покровителствуваше. Стигнаха
Слугите се приближаваха бавно къмъ ГБХЪ,
скоро
до една голема сграда, предъ която
безъ обаче да се решатъ на каквото и да
светеше големъ фенеръ — единъ полицейски
било нападение.
Най-после Билъ Газонъ и жената се наме участъкъ. Млвдежътъ натисна вратата и пад
риха на улицата и си отдъхнаха съ облекче на, заедно съ другарката си, въ помещение
то на стражата. Evfexa епвсениние. Сега имъ предстоеше да стигнатъ кол
Следъ като разправи всичко на дежурния
кото се може по-бързо до европейския кварофицеръ,
тоя последниятъ се съгласи да ги
талъ, кждето ще бждатъ вече въ безопасность.
и двамата до казармате, при офи— Госпожо, бегайте, колкото ви държатъ придружи
. . .
силите, въ града! Азъ ще дойда незабавно.1 мера когато жената обичаше, зещото тамъ
щ-Ьха да бждатъ вънъ отъ каквато и да било
Само че, колкото се може по-бързо!
Докато жената
хукна съ всички сили въ опасность отъ страна на богатия индиецъ.
поменатата посока, младежътъ задържаше "Отидоха въ казармата, подъ охраната на
индийците съ насочения си револверъ. Кога единъ патрулъ. Младата жена обясни всичко
то счете, че жената се ,е отдалечила вече на офицера, като не нвмираще достатъчно^ по
достатъчно много, той запрати срещу слугите хвални думи за Билъ Газонъ. Младияъ англистопанина имъ. Т е се спънаха въ неговото чанинъ се доближи до него съ светнали отъ

••—"""яшдаг——

радость очи и му стисна ржка.
задушливи' газове.
— Господине! Какъ да ви благодаря?
Потрепера. Ясно беше. Некой б е ш е смеЩе направя всичко, което е по силите ми, нилъ статуйката. А к о би пушилъ отъ нея,
за да ви помогна да намерите сестра си. Въ оезъ да обърне внимание на разменатв, и
кжщите на богатите индийци се намиратъ ако си б е ш е легналъ да спи, никога вече не
много повече бели жени, отколкото се пред щ е ш е да се разбуди.
полага. Некои и други отъ техъ, верно е,
Отвори прозореца, изхвърли навънъ веро
еж възприели вече модерните схващания по
ломната
статуйка и остави да проникне въ
отношение на съпругите си, останалите, оба
че, продължаватъ да криятъ жените си, кои стаята чистъ въздухъ. Следъ това затвори
прозореца и откожи за сутриньта, за да ИЗДИ
то еж мъртви за външния светъ.
РИ кои отъ слугите е заменилъ статуйката.
Билъ Газонъ потрепера отъ ужасъ при тия ^.ледъ това, обаче, се размисли и се отказа
думи. Дали и сестра му не споделя тая отъ това си намерение. Каква полза! И безъ
учветь?
това никои отъ техъ нищо не щ е ш е
да му
Отказа на поканата на офицера да остане каже.
въ казармата, а се върна въ хотела си. Не
се страхуваше отъ нищо, а искаше да си от- Това беше едно отмъщение на индиеца.
Тази случка разбуди въ него подозрения.
почине добре и да събере нови сили, следъ
което да тръгне отново да търси сестра си.
п £ ? ^ Р С И Ц * Л а о а С т а я ' н о н е н а "-Ьри нищо
Все пакъ, за всеки случай закКогато се доближи до масичката си за пу подозрително.
ЯТв И
" Р а з с ъ б л " е . Така уморенъ
шене въ хотела, за да изпуши една цигара, И Г т « ^
потрепера отъ изненада. Вместо обикновена както бвше, искаше да си отепи добре.
та статуйка на Буда, въ която си слагаше г т л ^ . ^ " 0 ^ 6 " 6 с е с ъ б УА"' тъй като му се
цигарата и пушеше, върху масичката беше стори, че бвше зачулъ некакъвъ шумъ. Пов
дигна се въ леглото на лактите си и се зау*
поставена друга статуйка.
слуша. Наистина, не б е ш е се излъгалъ. Н1к
Издигна я съ любопитство, за да я разгле кои отвънъ дращеше по прозореца.
да отблизо и нададе единъ викъ на очудваСграбчи револвера си и започна да наб
не. Беше една миниатюра на Бога на отмжщението. Опита се да пуши съ нея. Докато людава вгренчено прозореца. Чу ясно как*статуйката на Буда
оглъщаше тютюневия некои дращеше по стъклото съ диамангъ.
пушекъ, тази, напротивъ, изпущаше некакви едугь късъ отъ стъклото б е откъснатъ, а в*
»пра!вения по този начинъ отворъ се прО'
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Какво миштъ за насъ

ШРОНШШ*

Стр. 3

Кой ще управлява Съставени актове

М-вото на финанситЪ до завръща
нето на и-ръ Рясковъ.
София 11. До завръща
нето на м-ръ Рясковъ отъ
чужбина, М-вото на финанситгъ ще се управлява
временно отъ м-ра на
благоустройството И. Иотовъ u то само докато
се завърне отъ странство
м-ра на народното сто
панство Стойчо Мошановъ, който е опредгьленъ
да замгъства мра на финанситгъ.

отъ органнгЪ на комисарството по
прехраната.

ПАМУЧНИ и ВЪЛНЕНИ
бански КОСТЮМИ, вълнени и па
мучни гащета неконкурентни
цени при санаториума за
болни чорапи, ул. 6 Септември № 2

Възъ основа чл. чл. 41 и 55
•диа опорочена инициатива. — Какво желае Европа: миръ или война? Анкетата
Отъ органите ни Комисар
ia Карнегнавата фондация. Румънскиятъ проф. Mehedinti з* бългаиския народъ отъ закона за мерките и чл.
ството по прехраната съставе
5мгаривъ значило прилагателно* р^гателно, и%каква долна стона. РомънцигЬ и чл. 92, 93. 94, 103 и 104 отъ
ни еж актове на месари, хлеДобруджа. Кой служи на мира? Отговорътъ аа България днесъ и утре.
правилника за приложението
бври и градинари.
Карнегиевата Цфондация за лонизация на Дунава и лице му, за последенъ пжть се пре
На първите за неспазване
миръ презъ 1921 год. бе пред на Румъния къмъ морето". Ос дупреждаватъ всички съдър
нормировката на месото, на
приела доста щателна анкета тава, обаче, откритъ въпроса: жатели на бирарии и ресто
вторите за вадене на хлебъ
аърху учебниците на известни ако Добруджа и десния брътъ ранти, че при продажбата на
въ по-малко тегло и на тре
държави. Наредъ съ Франция, на Дунава еж били нъкога вла дребно на ракии, ликьори, ко
тите за неетикиране продук
Германия и др. беше консул дени отъ Мирчеа Велики и еж няци, вино и др. требва да се
тите.
подъ наемъ дюкянъ,
тирана и •България. За цельта населени съ румънци, защо употребяватъ чаши отъ 1 cl.
Месари: 1. Владимиръ Киновъ върху изба.удона проф. Иор. Ивановъ е би- е требвало да бждатъ колони- 2 с!.. 3 cl., 4 с!., 5 с!.. 1 dl и dl,
раджиевъ 2. Стефанъ Геор бенъ за всеки видъ занятие,
които
требва
да
иматъ
черта
по възложено да напише под- зирани ?
гиевъ 3. Хампарцунъ Лтамя- професия и пр. находящъ се
ходящъ докладъ, който е обновъ.
Но много по интересни еж до где да се пълнятъ, да
на ул. „Кракра" № 13 до си
«ародванъ въ изданията на следните извадки отъ доклада носятъ обозначение на BMfecХлгьбари: 1. Ставри Димит ропиталището.
тимостьта
имъ
съ
горните
фондацията презъ 1923 год. на проф. S. Mehedinti, които
ровъ 2, Иаанъ Харбовъ.
Справка сжщия адресъ. 1-2
надписи и да еж проверени
На съответните анкетьори цитираме дословно:
Градинари: 1. Ангелъ Дини
маркирани
отъ
контролните
:ж били отправени между дру
ковъ 2. Юрданъ Н. Ковачевъ
— Преди 500 години, следъ
гото и следните политически нахлуването на турците въ бюра съ марката .Лъвъ" и
Янко
Милано 10. Въ с Поменцана, чевъ. Ивановъ 4. Петко Нен„Година". Абсолютно се за
аъпроси:
Европа, българите даже не бранява
недалечъ
отъ Ливорно една
продажбата на вино
— Въ какъвъ духъ представ еж сжществували за румънците
Комисарството по прехрана 1 съ 5 0 на сто намаление
селянка
роди
едно дете съ об
въ
разливно
състояние
с^пяватъ учебниците на подрас- (б. н — странно, наистина,
та
умо ява гражданството, тия
що
23
пръста
—
по
6
пръста
гващигЬ поколения събитията какъ могатъ да бждатъ толко конячни и винени бутилки. За на двете си ржце и на единия които иматъ оплакване про- 1
при
продажбата
нв
вино
въ
раз
зколо последната европейска ва великодушни человеколютивъ
недобросъвестни
прода
си
кракъ,
а
другия
кракъ
съ
война?
бивипз румънци, когато е ливно състояние требва да се 5 пръста.
вачи на съестни продукти да
— Каква поука би могло да общоизвестно, че те си извою употребяватъ само законни
съобщаватъ
това въ канцела
проверени и маркирани стък
Вънъ отъ това, въ всичко рията на сжщото
се извлече отъ начина, по кой ваха независимостьта е д в а лени
било устно, Ц
щЦарь Борисъ" 16, 1-0
мерки
въ
видъ
на
кара1
оставало детето е напълно по телефона или - писмено.
го еж изложени и конститира- презъ 1870 год.!)
офъ (шишета) съ вместимость'' нормално и съ отлично здраве.
ни фактите?
— Българи се намираха само 1 1., 5 dl. и 2 dl.
ВАРНЕНСКО ГРАЛОКО СБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
— Какво биха могли да по Балкана и по далече на
Всички обущари, подписали бойна стрелба вь стрелбище
почертаятъ отъ - тЪхъ поколе югъ, като проста „рая". Даже
нията: ужасъ отъ войната, чув самото име българинъ беше поканата за образуване общо то, намиращо се въ местностьство на справедливость, вира почти загубено. То не означа общинско занаятчийско сдру та „Яспаруховъ пвркъ".
За избегване на нещастиче започва нова ера за чове ваше единъ народъ, но бъше жение се канятъ вторникъ 11
чеството.
станало по-скоро едно прила т. м. въ 8 часа веч. въ занаят. забранява се на хора и лодки
№ 13724
— Или напротшъ: отъ из- гателно ругателно, което озна клубъ за избиране делегати за предъ фронта на стрелбата.
В
ъ
допълнение
на
обявление № 12928 о т ъ 30.
ложенитгь факти могатъ да чаваше некаква долна стока общинското сдружение и за
Специалистъ ^дамски шивачъ
се извлекатъ заключение, че (Б. н. — забравили еж изглеж браншовия съюзъ.
„Данчо" винаги се намира въ V. 1935 г. публикувано в ъ Д ъ р ж а в е н ъ вестникъ бр.
126 о т ъ 8. VI. 1935 г, обявява се на интересуващи
да румънцит*, че до XVII В-БКЪ
човгъкъ за човгькъ е вълкъ и че
шивачница „Берлинъ".
новата още по ужасна война си служеха съ азбуката на
т е се, че на 9 юлий 1935 г. до 10 часа, в ъ тържНа 13-й, 14-й и 15 т. м. отъ ВЕСТИ ОТЪ
този варварски народъ. че той
е неминуема!
КЪ.ЛГ
АРИЯ ната зала на Варненската градска община ще се
Цельта на предприетата е ималъ царство, духовна и 7 до 14 часа 8-а пех. Примор
Щ Съборътъ на юнаците въ произведе търгъ, с ъ тайна конкуренция, за отдава
анкета е колкото благородна материална култура, когато ска дружина ще произведе
България ще се състои на 12, не на предприемачъ доставката на 1000 чифта обу
толкова и похвална. Види се Румъния още не е сжществу
13 и 14 юлий въ София. Ще ща за беднитЪ ученици за Варненските основни
за това, насърдчена за своя вала (XIII вЪкъ) и румънската
взематъ въ него участие по училища — 1935 г.
усппхъ, фондацията е решила нация още не се е била . . .
да продължи анкетата и вър зародила!)
23 Съветска Русия започва вече 30 хил. български юнаци
Приблизителната стойность на предприятието е
ху други европейски държави,
да експлоатира нови петролни и юнакини. а сжщо и около 120,000 лева,
—
Българите
еж
трезви
и
По сжщия редъ см били кон
полета, недалечъ отъ Уфа, въ 15 хил. чужденци отъ Югосла
За правоучастие залогъ 10 на сто в ъ банково
султирани за втората анке търпеливи, но хитри и жесто западния Уралъ. Съветското вия, Чехословакия, Полша. Ге
та още нгьколко
държави. ки . . • Азъ нам-врихъ българ правителство е сключило вече рмания, Италия, Унгария, Шве удостоверение, документи съгласно 3 . Б, О. П. и
Между тгьхъ е и нашата се ския {народъ съвсемъ другь, договоръ съ американски фир йцария
майсторско свидетелство.
верна съседка—Ромъния Ней- отколкото очаквахъ, сиречъ — ми, за доставката на потреб Ц До сега главниятъ пазаръ
Всички разноски, гербъ, данъци, публикация и пр
ниятъ отговоръ е представенъ безъ културни и демократични ните машинарии и технически за нашия кашкавалъ и сире
уредби.
(Б.
м.
•
—
И
понеже
еж
за
сметка на предприемача.
отъ проф, S, Mehedinti. Hue
не беха Палестина и Египриспособления.
българскиятъ
народъ
е
толко
Поемните
условия се виждатъ в ъ общината.
ще се помъчимъ да го резюми
Нашите износители еж
Ш Въ Германия 21 журна петъ.
раме, защото той представ. ва некултуренъ, наложило се листи
успели
вече
да
заинтересуватъ
гр. Варна, 10 VI 1935 год.
О Т Ъ ОБЩИНАТА
имъ е отнето правото да и далечна Ямерика. Завчера
лява извънредно голгьмъ инти- споредъ проф. Mehedinti, като улражняватъ
професията
си,
най
сигурна
опора
срещу
не
ресъ за България
еж били удобрени отъ коми
говите нрави, да бжде прину загдето еж поместили изявле
Още въ началото на изло дително разоржженъ, за да се нията на лайпцигския епис- сията по износа 20 торби ка
Областния еждъ гр. Варна обявява, че е вписалъ въ тър
жението си авторътъ припом направи отъ него .полезенъ копъ, по приеждата на герман шкавалъ и 1000 тенекии сире
ня, че до Европейската война работникъ за всеобщия миръ". ските калугерици, които еж не, предназначени за Ямерика говския регистъръ на ежда, определение № 629 отъ 1 юний
ромънската държава е обгръ Благодаримъ сърдечно на Евро пренасяли чужда валута по и 15 торби кашкавапъ за ос- 935 год. съ което се открива производство за сключване
тровъ Родосъ. Съ това се от- предпазенъ конкордатъ на Израелъ Хаскиевъ, търговецъ отъ
щала .само половината отъ па и по-специално на Ромъния контрабанденъ начинъ.
ромънската земя и народъ". за майчинските имъ грижи. Li Въ Унгария бездетните криватъ нови възможности за гр. Провадия, съ кредиторите му при направено предложение
две годишна отсрочка, при напълно плащане задълженията
Въ поробената половина вли Но по-добре щеше да бжде, бракове ще подлежатъ на да- нашия износъ.
за, разбира се, и .десниятъ като се проявяватъ толкова нъкъ, също както и нежене
ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по си съ законната лихва, като за обезпечение на кредиторите
брътъ на Дунава", който билъ человеколюбиво къмъ насъ, ните. Съ подобенъ данъкъ ще ремлтатятгь — рекламирай си предлага целия си активъ, състоящъ се отъ налична сто
населенъ също съ ромънци. да he ни взимаха Добруджа и бждатъ облагани и всички бра те само въ »Варненски нови ка въ магазина, дебиторните си сметки и инвентара.
Кредиторите се призоваватъ на 27 юний 1935 год. въ
Следва следъ това познато др. български заеми, защо то кове съ по едно дете. Това се ни", защото се чете най-мно
то самохвалство за геройство ва не говори добре за техно- прави съ цель да се насърдчи го отъ всички провинциални еждебно заседание.
Секретарь: Кулековъ
то на румънската армия при то человеколюбие).
увеличението на ражданията. вестници.
1-0 гр. Варна, 11 юний 1935 г.
ПлЪвенъ, благодарение на ко
Огказвамъ се да цитирамъ и
ето „Румъния днесъ се раз
други
извадки отъ доклада на
простира отново (?) до Черно
море, като зае отъ турците (!) про. Mehedinti, защото немамъ
Добруджа, — область, върху възможностьта за сега да му
която Мирчев Велики е власт- отговоря отъ сърдце и съ оне
Библиотека Варненски новини"
784
«Потайностите на принцъ Карла»
781
зи думи, които еж на сърдцето
вувалъ некога (?!)*.
Споредъ авторите на докла на всеки българинъ, когато
дина графа, преобърна съмнението ми въ уве— Беше ли вече въ Лионъ?
да Добруджа е »единъ отъ чете подобни сквернословия.
ренность.
центровете на румънската коПрочее, узна ли, дали графа е ходилъ тамъ?
тшжятяввшятшшщш
Естествено е, че не мога още съвършено
— Това узнахъ въ Гренелъ отъ господина
Скръбна в е с т ь
добре да се произнеса, какъ стои цел ата тая ра
графа, който, когато бехъ у него, получи едно пи
бота,
но
твърдя
само»
че
нема
вече
да
видимъ
Съ прискърбие съобщаваме на всички роднини, близ
смо отъ графа Варезе.
господинъ графа.
ки и познати, че вчера въ 6 часа следъ обедъ почина ско
ропостижно въ гр. София въ Банкя, скжпата ни и непрежа— Следователно, искалъ си да се осигуришъ
—• Това известие е страшно, господинъ Бриен,
рима майка, сестра, леля и сродница
изповеда префекта.
— Длъженъ съмъ да изповедамъ, ваше пре
възходителство,
че известно съмнение ме е
Тая картина е толкова мрачна, толкова тайн
обладало.
ствена,
щото
ме
ужасява!
на възрасть 60 години
— За какво се съмневашъ, бихъ искалъ да
Погребението на покойната ще се извърши днесъ следъ
— Най-сетне възможно е и да се лжжа, ва
знамъ,
господинъ Бриенъ?
збедъ въ гр. София.
ше превъзходителство, възможно е, казвамъ!—от
Миръ на праха й!
говори Бриенъ.
— Съмневамъ се, че нашия графъ Варезе не
Варна 11 юний 1935 година
е вече живъ)
Но
не
ми
се
вЪрва!
О п е ч а л е н и : Семейства: Инженеръ Боянъ Кжневи, Цанко Каракуневи, Невена Гължбарови, Паскалъ
— Но, моля те.
Сжществува една мощь, или една скрита си
Гължбарови, Христо Божилови, Никола Дафинови, Ни
Тия
писма!
ла, коя го е необясним?, жертва на която, струва
кола Вълканови, Никола Велчеви и др.
ми се, е станалъ и господинъ графъ Варезе!
— Въ мене има нещо необяснимо, господинъ
префекте,
което никакъ не ми дава миръ, което
Какъ се е случило това, где се намира гос
ме кара да се съмневамъ!
подинъ графа, или трупътъ му, какво е станало,
още не мога да кажа, но ако взема позволението
— Отъ много години познавамъ господинъ
ви. вервамъ, че ще се добия до нуждното обяс
графа Варезе.
нение.
Ц&гаата тая случка възбуди въ мене известно
— Непременно требва да се обясни всичко
съмнение.
На б у л . .ФерАмкаидъ*, д о с а м и я
това, господинъ Бриенъ.
п л а ж ъ , 2 0 ноюзФортно мобилираии
На вервамъ, че господинъ графъ, вместо да
По всекакъвъ нвчинъ, нуждно е да се уведойде при ваше превъзходителство, е заминвлъ
с т а и , ч и с т ъ вт*здуъ>-в», велииолериме окончателно.
веднага за Лионъ.
пепъ, «езгледъ.
Трвбва да се узнае» какво се е случило съ
— Мисля, че твоята увереность те води мно
графа.
го далеко, господинъ Бриенъ!
Не мога да се не надевамъ и да не вервамъ
Струва ми се, че писматп опровергавагь всич
1-2720-6
че твоите идеи еж твърде мрачни, че ще намеките ти думи.
ришъ графа, ако го следишъ до Ница.
11 инатим MiMTimiTOWffj!'r™^^^'^'^""',"**ro'^~"~'***wTiM^
— Но ако се касае само за една мистифика
— Ще го намеришъ живъ!
ция, господинъ префекте?—попита еждебния следоУверенъ съмъ!
ватель Бриенъ.
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ВАРНЕНСКИ

Замянаванвто ш ШтмтШ кщщи лЪкарн
сърдечното изпращане. Гостит* еж доволни оть приема
Тази сутринь пребиваващи рова. Ние сме трогнати отъ
те въ града ни югославянски сърдечния братски приемъ и
ветеринарни лъкари си отпж- ще отнесемъ по родните си
туваха, На гарата гостите бе огнища най-мили спомени отъ
ха изпратени най-сърдечно, вашата братска земя. Осебено
отъ своите варненски колеги, сърдеченъ приемъ ни се ока
начело съ Областния ветери- за въ Варна и той ще остави
маренъ лЪкарь
Д-ръ Бобевъ и незаличими спомени въ ду
Тю
н п
левъ, пом. кмета шите ни.
Л. Димитровъ, почетния предНие ще бждемъ щастливи,
седатель на Търг. камара г- К. ако видимъ на есень варнен
Геновъ и много членове отъ ските си колеги между насъ,
българо югоелавянското д-во. въ Югославия . . .
Гюм. кмета Н. Димитровъ При потеглянето на влака
отъ името на Варненската об югослав. лекари извикаха грощина поднесе букети на во мко „ура и живио", на кое
дача на групата Д-ръ Мило- то изпращачите сжщо отгово
тинъ Гецъ и пожела на всички риха. Докато се загуби влака
добъръ пжть.
отъ очите на изпращачите
Няколко минути преди да югославянските лекари махаха
потегли влака г. Д-ръ Гецъ съ кърпичките си и съ рлще.
предъ представителя на нашия Отъ Варна гостите заминавестникъ направи следните ватъ за Плевенъ, кждето ще
изявления:
престоятъ единъ день и презъ
— Всичко каквото видехме София ще отпжтуватъ за Юго
въ България и Варна ни оча славия,

Глаештъ диршоръ на поиш! г. Ваш fyron предъ „Валненсни новини"

Съ каква цель е пристигналь въ града ни. Ярегледъ на работят* по инсталирането на автоматическата телефонна централа. Доволството
му Отъ т. п. почивна станция. Кога ше бхде готова централата. Какво става съ постройката на новата радио-предавателна станция въ Варна

Вчера пристигна въ
града ни главниятъ директоръ на пощитгь,
телеграфи.пп и телефонитгь г. Василъ Юруковъ.
Преди обгъдъ той раз
гледа кабелната инста
лация за новата авто
матична централа, а
сжщо така пров/ьри и
хода на работитгь по
инсталирането на нова
та автоматична цен
трала.

Следъ обЪдъ посети т. по
чивна станция, въ монъстира
Св. Константииъ. Той остава
извънредно доволенъ отъ вси
чко видено тамъ.
Диесъ ний имахме случай
да се срещнемъ съ г. Юруковъ. Запитанъ отъ насъ за
цельта на пристигането мувъ
Варна, той заяви:
— Както въ Русе. така и въ
Варна, идвамъсъ задача да преИзказваме най-сърдечна благодарность на Негово Пре контролирамъ и да видя какъ
освещенство Епископа Андрей за благосклонното му учас върви монтирането на автома
тие и изказаните хубави слова на опелото на нашата мила тичната централа и полагане
покойница
то на кабелите.
— ft какъ вървятъ работите
по постройката на новата радио-станция въ Варна?
— Въ самата т. п. Стан
благодаримъ също на г. Герчо Герчевъ за особените гри ция ще ев отдьлятъ три
жи, които положи, както и на всички, които писменно, те-^ стаи за студио. Мъстото,
леграфически или устно изказвха съболезнованията си облек
чавайки нашата голема мъка по скъпата ни покойница. което е определено за поДължимъ горещо да благодаримъ и на всички роднини, прия стройна на радио-предаватели и познати, които съпроводиха тленните останки до телната станция, е оконча
вечното й жилище.
телно удобрено за тази цель.
Отъ дълбоко опечеленитп> Ос rasa сега да се отдаде
на търгъ и да се построи
нуждната сграда.
Мъстото ще бжде отъ 2.000
кв. метра.

БЛЙГОДАРШШТЬ
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Потайностите на принцъ Карла"

Пжтуването ми въ Лионъ още повече за
твърди тая ми увъреность.
Не нвмърихъ въ Лионъ господинъ графа!
Варезе]
— Това е твърде естествено, господинъ
Бриенъ.
Той е билъ заминалъ по, надалеко, за Ниц«
отговори графъ Шатильонъ.
— Следователно, за Ница?
Обаче, никой въ Лионъ не можа да ми
каже това.
— Но не се ли потвърдява известието, че
Варезе е билъ въ Лионъ?
— Но и седенето на графа тамъ е твърде
съмнително,—продължи Брненъ,
Той нито е съобщилъ на властите за присти
гането си и за плановете си, нито е живълъ тъй»
както има обичай да живее.
Позволете ми, ваше превъзходителство, да ви
изповЪдамъ искрено, че не мога да в-ервамъ, че
господинъ графъ е живъ още!
Префекта изгледа въпросително Бриена.
— Тогава ти си на мнение, че този, койго
е билъ въ Лионъ и който е заминалъ по-нататъкъ
за Ница, който ни е писалъ, не е графа? — по
пита той.
— Не мога да се освободя отъ тая ув%реность!
— Това е твърде чудно.
— Първото писмо, ваше превъзходителство'
онова писмо, което покучихъ отъ васъ и което е
изпратилъ* господинъ графъ Варезе отъ Гренелъ,

Презъ м. августь очак
ваме да пристигне ан
тената и предавательтъ.
1
Вчера бехъ при г. кмета на
града ви, съ когото разгледах
ме въпроса за електрическата
енергия, която ще бжде необ-

Мпп вда

ходима за функционирането на
радио-предавателната станция
Помолихъ г. кмета да от
Ню-йоркъ 11. Въ една речъ, произнесена въКестг
пусне необходимата
елек щата Пенсилвания,
държавниятъ подсекретарь «,
трическа енергия на колко
заяви:
то е възможно по ниска външнитгъ работи Хълъ
— Днесъ светътъ живее всредъ омагьосания кржп
цена тъй като фондътъсъ
който разполагаме за пла на все по-големите въоржжения, които еж една страшш
щане на електрическиятъ заплаха за мира и за стабилностьта на света.
токъ е достатъченъ за цел
П о л и т и к а т а н а С ъ е д и н е н и т Ь ща
та.
т
и
е
в ъ п о л з а н а е д н о с ъ д е й с т в и е , зе
Смт»тамъ, че това мое спра
д
а
с
е п р е д о т в р а т и в о й н а т а , з а За
ведливо искане ще бжде удов
п
а
з
в
а н е на мира.
летворено, тъй като една ра
Военните
приготовления въ отделните страни СА
дио- предавателна станция е
достигнал»
до
тамъ, че се парализирал» отдьлнить уси
една важна културна придо
лия
въ
националните
граници.
бивка.
Прт±коме>онитт=»
в ъ о р ъ ж е н и я м о г а т ъ щ\
Презъ м. августь
ще
докаратъ св4та само до катастрофа.
бжде готова
автоматич
ната телефонна
центра
ла, а за м.
септемврий
за временно използване отъ българските държавни жел*зници.
се очакво да бждатъ окон
чателно завършени
сту
Царибродъ 11. Пости жавни железници.
диото и
предавателната гнато е споразумение за
Една специална комиси
станция.
отпущане на временно вчера пристигна въ Цариброд*
В ъ т о в а направле
ние н а б о т и м ъ най- ползване отъ български- и заночна приемането на ва
тп> държавни
желпз- гоните.
енергично.
40
пжтнически Вагоните ще бждатъ изпол
Отъ проверката, която на- нщи
правихъ по хода на работи третокласни вагони от звани само презъ куротнш
дър сезонъ.
те около новата автомати югославянскитгь
ческа телефонна централа
съмъ много доволенъ.
Конференцията съ рестораторигв въ Варна
Днесъ следъ обтдъ г.
Решенвята. Издигането на Варна като курортъ
Юруковъ ще направи Тази сутринь се състоя кон намалятъ и генералните pas
провтрка на още нп>кои ференция, свикана по инициа носки на курортните локали
на лигата г"а курорта а съ това се поощри възме*
служби въ града ни и тивата
Варна, на коя-fo взимаха учас ностьта за още по ниски це
довечера ще отпжтува тие всички представители на ни консумираните продукти.
за София.
реномираните Варненски рес
Резултата отъ конкретнап
торанти, както и пом. кмета г. работа на конференцията 61
Пеневъ, пол. комендантъ д ръ че всички ресторатори изяви
Райковъ, д-ръ Мартевъ и пред ха голъма готовность да т
Днешнитъ- му посещения.
малятъ цените до възмо»
София 11. Днесъ къмъ 11 ставителя на прехраната.
часа преди объдъ м ръ на прос Размениха се мисли относно ниятъ минимумъ, споредъ кв
ветата ген. Радевъ прие принцъ мероприятията, които трябва тегорията, въ която бвха при
Роанъ. Въ 12 часа сжщия бе да се взематъ,за да се издиг- числени.
приетъ отъ м-ръ председателя натъ ресторантите въ Варна
Създадоха се три разряд
Тошевъ. Въ петъкъ висшия на онази висота, на която те ресторанти, като всеки or
гостъ ще предприеме пжтува- трябва да седятъ. за да отго- твхъ посочи по единъ предств'
не изъ провинцията. Ще по варятъ на онова реноме, което витель, който ще участвува и
вече града ни се създава като
сити и Варна.
комисията, която ще onpeni
международенъ курортъ.
Започнто е урегулирването на
ли цените за храната въ вс!
старата циганска махала и ул. Набелязоха се всички по ка една категория.
д-ръ Пюскиллиевъ. Всички ста важни мероприятия, които ще
Събранието се председател
ри грозящи постройки въ ци тръбаа да се предприематъ отъ ствува отъ г. Д-ръ Недков1
ресторатори,
община,
държава
ганската махала се събарятъ.
и други фактори, за да се раз- I подпредседатель на лигата.
широчи курортниятъ сезонъ
Въ четвъртъкъ лигата свик
по време, чрезъ което ще се ва конференция на кенлеригЪ
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е безъ съмнение негово саморжчно писмо.
Другите може да еж фалшифицирани.
Твърде е възможно нъкой да играе ролята
на господинъ графа.
— Това всичко ми . се вижда неимоверно.
господинъ Бриенъ!
Помисли си само, че графътъ е пристигналъ
тука съ слугата си, че единъ полицейски агентъ
го е виделъ пуеаъ нощьтв.
— Тогава може още въ тая нощь да се е
случило нъкое нещастие на господинъ графа и
ой да е изгубилъ живота си.
— Но до сега нъмаме никакво доказателст
во за това, господинъ Вриенъ.
Сждебния следователь Бриенъ живо подигна
рамената си.
— Това е едно чувство, ваше превъзходи
телство!
Единъ вжтрешенъ гласъ, на който не мога
да се противя!—каза той.
— И почерка си прилича.
— Сжществуватъ хора, ваше превъзходител
ство, които имитиратъ почерка на' доугигв тъй
добре, щото твърде трудно е да се познае, кой е
истинския, ваше превъзходителство.
Префекта погледна сериозно, и замисленъ
предъ себе си.
Седенето ми въ въ Лионъ, при всичко че
престояхъ само половинъ день, още повече увеличи съмнението ми, ваше превъзходителство, про
дължи Бриенъ.
Обстоятелството, че не намерихъ тамъ госпо-

... л е ш отъ войннто предъ тшШш
Усилията на лЪкаригЬ. Какво разправятъ очевидци
Днесъ къмъ обедъ питомци дшерътъ на банитп». Ш
те на пансиона за сираците правили му инжекция i
отъ войните подъ строй отиш изкуствено дишане, обач
ли да се къпятъ на свободния всички усилия презъ mew
плажъ, подъ Аквариума.
ние на повече отъ един
Малко следъ това, отделно часъ, не дадоха никакъв
отъ другариt-в си, дошълъ да резултатъ.
се къпи и ученикътъ отъ VI
класъ Василъ Славовъ, отъ с.
Интересно е да се отбелб
Житница (Тестеджий), прова жи, че очевидци разправят;
дийско.
какво ученикътъ е стоялъ под
Славовъ се съблпкалъ водатанай-много една*две М
малко настрани и се нути. Това обстоятелство н«
вежда на мисъльта, че учени
впусналъ да се къпе.
къть е починалъ може би on
Като плувалъ на из- разривъ на сърдцето. Това ш|
вестно разстояние отъ има да се установи отъ ayTOij
бргьга, той достигналъ сияга.

до сала, предъ женски*
тп> бани.
Не много следъ това той
почналъ да се дави. Забеле- се свиква. Управителния и съвеп
ше заседава въ Стамбулъ
занъ, веднага въ водата се
хвърлилъ дежурниятъ спасиСофия iU. Къмъ края «
тель Илия Атанасовъ и десе
тина други спасители, които, текущия месецъ въ Стамбу)"
макаръ и още не назначени ще се състои заседанието BI
въ качеството си на добровол управителния съветг на Бел
ци почти презъ цълото време канския съюзъ. Съвета «'
се намиратъ по '"моста предъ< свиква по инициатива на пред
'седагеля му Хасанъ бей, кой«|
баните.
е определенъ и за председ»
Многн скоро около мъстото тель на V та Балканска ко»
кждето потъналъ ученикътъ.се ференция.
струпали го.твмъ брой спаси
тели и Славовъ билъ намърен
Ще бтде опредгьлена да
и измъкнатъ.
тата и дневния редъ «fl
Незабавно се заели съ V-ma балканска нонферб^
която ще се състоя
него д-ръ Драмовъ,една ция,
тази есень въ Станаулъ.^

чехкиня-лпгкарка

и фел-

