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Година XXlV-^fa — бббй 3949
ПРЕДИ 5 0 ГОДИНИ
28 иартъ, 1886.
БУКУРЕЩЪ. —' Съобщаватъ, че въ гр. Ромат цената на месото внезапно се е пока.
чала отъ 40 на 60 стотинки,
Вешницитгъ
отъ тоя градъ, като се очудватъ на това
внезапно поскжпване, запитватъ се какъ е
възможно то да е станало бегъ знанието на
общинската управа и искатъ
незабавната
нам/ъса на общинския съветъ.
БУКУРЕЩЪ. — Камарата разглежда уси
лено законопроекта за насърдчение на мгьстната индустрия. Счита се, че тоя толкова
важенъ за страната ни законъ ще бжде гласуванъ още преди
Великдень.

Никого о

Ловдонъ 12. На тукашните
вестници телеграфиратъ отъ
Адисъ Абеба, че абненнекото
правителство
предупредило
всички италиански чиновници
въ абисинската столица, да
напуснатъ веднага Абисиния,
заедно съ семействата си.
Щомъ станало извес
тно това разпореждане
на абисинскогНо Прави
телство, веднага френ»
скиятъ и английскнятъ
пълн. м-ри се събрали на
съвещание, за да обмислятъ създаденото поло
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не е едно
произволно
хрумване
Той ерезултатъ на
дългогоди
шни научни
усилия кждето еж
в аожениХопитъ а наб'
людения на
най-нмгЪми
специалисти.
ЧРЕЗ KPFM ИДЕАЛЪ, Вие внедрявате въ кожата си найполезни и необходими хранителни елементи. Кожата Ви става мекаи чи
ста, здрава и свежа. Крем Идеалъ предпазва кожата от изгаряне

mm п
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Визираинтв въ слуховетв ервди е ж извънредно коректни къмъ правитепствето и иу оставятъ пъпна свобода да спужм на народа. Отъ н и к ж д е не е ж правени/искания за п^омвни въ състава на кабннетз. Козинтв на отречените
отъ живота не смущаватъ деййоетьта на правителството.

Новите гробища

Читателъ ни пише.'
— Преди н-Ьколко дни Вие пи
сахте и бележката Ви б-Ь много
София 12. М.рь [председа-ниегри и ний имаме пълна
прави за порядкитт. въ старигЬ
сигурни ло искани за правитествени гробища.
тельтъ Тошевъ въ разго- свобода, да се отдадемъ, оъ- Абсолютно
п
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Сега еж открити новитЪ, и нека
воръ съ журналисти заяви: образно нашите разбирания можеттъ да бждите, че
огь сега да се обърне сериозно
— Мога да ви увгьря, че
всички слухове за нтькак- тивно е плодъ на фантазията още
за уредбата имъ, защото
противно на слуховетп, и несмущавани отъ никого, ви разногласия всрп>дъ на некои или пъкъ прикрито внимание
изглежда, и дано се лжжа — това
които продължаватъ съ на нашата; работа въ служ Мин. съветъ, било въ
MtcTO — новитЪ гробища ще бж
желание на други, загубили датъ-въ такъвъ безпорядъкъ, ка
една забележителна по- ба на-народа.
бЬ въ старитЪ. Че имамъ
следователность и упори- Не С А нрректни къмъ ме връзка съ нгькакви про всека надежда з а връщане къвто
основание ще Ви кажа:
мени въ състава на ка
тость да смущаватъ нгькои
Завчера въ нед-вля приежтетвулековпрни хора, правител не и къмъ правителството бинета, било по нпгкак- на миналото,
вахъ-на едно погребение. Слушамъ
ството до сега не е било изобщо HtKDK софийски адво ви правителствени ме Правителството ще следединъ- голЪмъ споръ между близ
на опечаленигв и нъколко
спъвано абсолютно отъ ни катски кантори, въ конто из роприятия, еж лишени ва своя ткть, безъ gda се ките
копачи—гробари. Спорътъ продъл
кого въ своята дейность. вестни лицабивши партизани,
доста. Виждаше се, че има нъотъ каквото и да било смущава отъ слуховетп. жи
що, което не е редно. Нам-всихъ се.
Тъкмо тия среди, които отречени отъ живота, се чу-

какво? Съ кого ще СПОД-БЛИШЪ
Най работимъ вспжи день,Но
Те направили приятелски заинтересуван» гь лица вкзи- ;дятъ нанво да измислятъ, основания.
преди всичко — хора съ крайна
обръщения, незнаещи дори
постжпки предъ абисинското рать въ слуховете си, С А
какви слухове да пренатъ въ
Пакъ повтарямъ: никой отъ съжеланието данаправимъ груби
български езикъ.
правителство да се откаже извънредно коректни нъмь ме ходъ за да смущаватъ на никжде не смущава правител нпщо добро, за да разре- Няколко дами се интересуваха
отъ разредит-вна мъстата и искаха
отъ взетото решение, обаче не и къмъ колегите ми мишите усилия.
ството; съ ккаквото н да бишимъ най-неотложното. да
сеосведомятъ както за ценигв,
шшвшшшяшшт
безуспешно.
' >
а така сжщо и за реда, да пренесатъ кости и паметникъ стъ старитЪ
Общото мнение на ан
гробища. Но и тукъ печалното и
глийския печатъ е, че Не
за много голямо съжаление —
по
БДЖ
влиза
въ
сила
отъ
15
т.
м.
Намаленията
за
групови
пжтувания.
При
как
история. Т Б говорятъ български, а
приятелските действия ви условия ще се издаватъ билети съ намалени пени за младоженци и за семей Двет% противоположни гледища. Какво заявява ген. Кондилисъ. Пра той
— е единъ изглежда отъ гровителството остава неутрално и ще произведе плебисцита.
ства. Какви намаления ше се правятъ, съобразно съ броя иа децата.
между Абисиния и Ита
баритъ-копачи обяснява нъщо полу
Какво
се
подразбира
подъ
семейство.
лия ще започнатъ НайЛтина 12. Сега, когато избо mm кандидати обещаха на български крайно лошо и турски.
заключение тЪ нито знаятъ нъ
отъ таксите*на редовната та рите се .приключиха, въпро народа, че ще бжде
София
12.
Удобрена
е
произ Въ
късно къмъ сргьдата на м,
що по уредбата на гробища, нито
рифа.
сътъ за режима и за пребис- веденъ
и отъ 13' т. м. влийа въ
плебисцитп.
еж осведомени въобще.
августъ.
Подъ семейство се разби- цита е централния въпросъ,
Монархиститгь
искатъ Гробищата — това е мъртвия
сила
новата
тарифа
за
*
ратъ:
»който занимава цвла Гърция. камарата веднага да пока градъ, който има нужда отъ благо
Лондонъ 12. Саоредъ сведе г превозъ по БДЖ на пжт- 1. Мжжъ и жена, заедно съ Съ него се занимаватъ всички ни бившия краль Георги II, устройство, редъ и ржководство.
Притова — гробищата носятъ доб«
децата си.
безъ разлика.
деввята,'идващи отъ Адисъ нициипр.
безъ никакъвъ
плебисцитъ, ри доходи за общинската каса.
2. Бащата съ децата си.
"Що
се
отнася
до
пжГледищата по тоя основенъ да се завърне въ Гърция, i : Въ чужбина не е така. Тамъ дори
Абеба, семействата на итали
3. Майката съ децата си.
туванията
до
историеж коренно различни*
Тен. Кондилисъ поддържа се правятъ такива усилия, щото
анските чиновници въ Абиси^
лревръщатъ гробищата до мъстото
4. Братя 'и * сестри, оста въпросъ
Републиканците,
на
първо
чШкйтт
мгоста,
пжтуедно средно становище меж на едно висше съзерцание, и таки
пия получили заповъдь отъ
1
нали
безъ
родители,
но
не
помъсто опозицията, заявяватъ,
.трЪбва да бждатъ гробищата.
италианското правителство вед вШияШа на организации възрастни о т ъ 1 8 навършени че резултатите отъ изборите, ду тия две крайни гледища.' ва
Ние гражданите сме длъжни да
и
дружества,
обиколни
нага; да напуснатъ страната.
въ които ген. Метаксасъ по Той заявява, че -правителст напомнимъ, а управляющигв да
не само това що напом
те
билети,празднични години.
лучи
пълно поражение, на* вото ще изпълни обещанието направятъ
много случайно, а нъщо по
и лптоШщни
билети, Съ всено семейство съ две пълно*ясно еж установили, че си и ще произведе плебисцита. няме
вече.
пжтуванията на младо. и "повече деца с е позволява въпросътъ за пром-вна на ре Той счита, че изборите не Не оставяйте това свътилище въ
1
въ Св. Врачъ, за добиване на ранъ жанцитгь и пр. сжщо да плтува и една слугиня жима не е вече актюеленъ и се произведоха по въпроса за ржцегв- на дегенерирани хора, а
поставете
хора,
които
ще
посрече
не
може
и
дума
да
става
зеленчукъ
така се правятъ нама или единъ слуга.
режима и затова поражение щатъ достойно опечвливши и за
София 12, Кметътъна градъ ления.
интересовани.
Бланкбвите билети на се за плебисцитъ.
Св. Врачъ, Карайваковъ при
Монархиститгь, напро- то на монархистите не може
*
мействата се издаватъ напра
v
1
стигна въ столицата, въ връз- • *Ha Шдоженците, най-къс во'"отъ : гарит-fe," възъ основа на тивъ, твърдятъ, че прави да се счита нато произнася Добре е общинската управа, коя
то се -вслушва въ исканията на
^jox^t^m^jujasb, самеййв 'карта,'' издадена отъ телството получи мнозинне на народа противъ монар <гражданитъ,
ка сь постройката на парни- но 15
да се заинтересува ftoл
цц~усоита'ще~'щправ^т\' 'въз ще ~ се издаватъ о т ъ всички общината, по' Наденъобра5ецъ. ство, само защрто негови- хията.
сериозно върху .тюрядкигв, които
можно 'дЬбйвНнето- на 'ранъ'гари^ланкови* билети за'едно
тго-горе нашиятъ читатель,
Правителството дце остане •изнася
ва да н е се шовтарягь грЪшкйгв
^елетукр.
;._,,. , / , _,".'•J (!
s
наггь'пн'о йеутрално. Пле"бисцй- на миналото.,
о¥иване' и връщане, по takj. ,
цакто съобщава самъ;, ,нмеТ.
тътъ f ще (бжде п роизведе"нъ 'не
сит
е
o
f
ъ
i'aftaлевата*'
т
Щ
$
а
"днесъ^п^^
Цельтана посещението му. Интере- по^рано : 'отъ 'м. октомврий ti
пъгпъ, на Св. Врачъ,. къмъ м.
?>
Износътъ на ягоди
ъптемврий паркицитгь ще Ьж- с|ещу представяне на поли
сътъ въ Лолша'къиъ Йарна. Разговора ни съ г Тарновски.
то "тфи абеоШтНа ЧШобода.
^атъ'.построени и къмъ cpti- цейска"] ле^итимация> венча^
ч
и агнета'се засилва
До* TorWeVПравителството ще
Тази *" сутрйнь " й^кстйУйа'' въ турна 'конвенция меи(ду ' БълЪата на януарий^ ще може 'да но свидетелство.
Бургазъ
11. Днесъ единъ ан«
направи опитъ да се спорвзу-*
Трада ни? ^п&лскйя "^ЬъййОмо^ •гаЬия и Полша.
Ч'добива ранъ' зеленчукъ;
>
глийски
параходъ
натовари
^•Йе>
съ
опозицията
върху
на1
Чрезъ
'нея
'
с
е
разрешава
Тарновски, я
Проектира се сжщо така- ^Лжтуванетр на л мла щенъ*'мйнистъ(1ът^
1
42.000 кгр, Полу-консервирани
чййа,
по«който
ще
трЪбва
-да(
валутнйятъ^въпррсь''и
'се
"уле^
прШр^же^ъ
'Ьтъ
'директора'
'йа'
постройката на нова сграда доженцитгь^ще " тртбва.
!
ягоди за лондонския пазаръ.
ста'йе плебисцитътъ.
jo минералните, бани Ггьхна- да' се извърши гШй-мал- въздухоп^авЛелйатй 4йр«кцйя 'снява^значително' йдвайего на
Утре другъ единъ параходъ
поляците
въ
Варна.
.Лотъ"
г.
Габонски
'и'
аташето
$а води е вече 'изследвана, и е KOjmJi&)KAM. въ една
София
12.
Вчера
йай*висока
ще
Натовари още 200.000 кгр.
по печат^^ри полската лега
На ,.4ч.- августъ гтържествата
,шанрвМрЛ ~~щтия ""бани ~~сж ща' посока,
температура въ cfrSattafa ^ полукойсервирани ягоди, тоже
!
:(
ции
^въ,София
г.'тЧелчйнски.
\\
uje
станатъ.
Около
т
4
х
ъ
ci
дни отъ' найлгьковититгъ ' въ
измерена:
за лондонския пазаръ.
^ик билети' Щеважатъ На "гарата гостите беха rioc-. Лравятъ големи;приготовления била^
—-'
Въ
"Видйнъ—34 градуса,
Напоследъкъ се изнасятъ отъ
рещйати'
отъ.
полския*
консулЪ
й.тукъ
и
въ
въi
Г|олша.
30 дни и Ще даватъ 'право
Неврокопъ
*
и
•
Шуменъ
—
33
1
страната
твърде много агнете
въ града г. Франгя» пом. кме
Досегашните-работи въ мо
на три прекъсвания.
гр. Св. Врачъ, Горна Оряхо за Гърция. -Днесъ единъ гръц
та
r.
H.
Димитровъ
и
директо
гилата
на
Варненчйкъ
еж
за
" За насърдчение на семейвица и Ломъ — 31 градуса.
ки параходъ натовари 3.000
нйтгь пжтувания, гарйтп ра на търговското ' училище доволителни.
Подъ 25 градуса еж били агнета за Гърция.
се оше се проучва, въ М-вото на ще издаватъ бланкови би г-нъ. Смиленовъ.
Г-нъ Тарновски следъ обедъ
температури:
Въ скоро време ще бждатъ
.правосъдието
лети по намйленитгь ^та .Къмъ, .9 часа г. Търновски и ще приежтетва на заседание измерени
—
Въ
Бургазъ
и
Самоковъ
изнесени
още 20.000 агнета,
придружаващите
.го
посетиха
то на комитета по уреждане
София 12. М-рътъ на вжт-рифи при следнитп условия:
— 24 "градуса, в ъ Ч а м ъ Кория тъй като т е намиратъ добра
могилата
на
Владиславъ
Варто
на
тържествата
на
Влади
шнитгь работи ген. Раш а) За семейство съ едно
•— 20 гр. и пр.
цена вЪ Гърция.
славъ Варненчикъ.
» Атанасовъ, запитанъ подете — всички членове на ненчикъ.
проса за наемитп, отго- вемейството пятуватъ съ Запитанъ за цельта на свое
)ри:
20 на сто намаление.
то посещение въ Варна г.
— Въпросътъ за наемитп б) Семейство съ 2 деца—Тарновски нй заяви:
проучва. Правителство-всички \членове пжтуватъ —• Дойдохъ въ Варна за да въ Гърция подъ углавна отговорност. на „Градска Омазибусиа Слувдба'
о ще му даде едно спра СЪ по\ 25_.на сто намаление.види"какъ, вървятъ работите Атина 12. Правителството
"Ля Д а
дливо "разрешение.
прокуроръ
Владиславъ нареди до главния
в) Семейство съ 3 деца — около могилата
Сега се работи по него всички пжтуватъ съ 35 на сто Варкенчикъ, а сжщо така да да започне веднага* углавно въ сила отъ 15 ш. м. специално за живущитп*
' М-вото на правосъдие- намаление.
тримата
прекарамъ и няколко дни въ преследване ' срещу
по вилитгь
о. Очаква се заключение- г) Съ четири и повече деца Вашия хубавъ градъ.
владици, които се разбунту
ТРЪГВА
о на тово министерство,— всички членове, пжтуватъ Не е безинтересно да Ви ваха срещу Св. синодъ и под
Iотъ ВАРНА
> да се внесе въпросътъ въ
съ по 5 0 , на сто намаление съобща, че въ Варшава |>сич-( стрекавате народа да не спа
ин. съветъ.
ки купнеятъ да приежтетватъ зва новия календаръ.
НОВА АБОНАМЕНТНА ТАРИФА
3
Освенъ углавното
преслед
Запитанъ има ли назнана освещаването на мавзолея
нъ новъ; директоръ на на. Н А Ш А П О Щ А
на нашия легендаренъ герой. ване отъ страна на прокуро
За
живущит*
по
вилит*
и
лЪтовиицитЬ
до
Поч.
Станции
владици
хдното здраве, м-рътъ от Н а о т о я т е л и т ^ , които полу- ГОЛ-БМЪ е интереса въ Пол ра, разбунтуванитгъ
Тръгвд <:Св>
вори-.
чаватъ .Добруджански гласъ" да ша къмъ Варна и като ку- ще бждатъ еждени и отъ Св,
Коистантйьг*
синодъ на гръцката
официал
г-. Д-ръ Г. Ивановъ се присе отчетатъ веднага съ отд-Ьлна рортъ.
ведОмость.Процемтъ
—
както
со
на
църква.
бра въ армията, обаче не фийските вестници.
Тази година ще имате мно
време
рще опредплено лицето, Н. Г о л ъ м а н о в ъ — Чяиръ, го гости отъ нашата страна.
Това крайно интересно цър
винаги
iemo ще го замгьстйкатог.-орЪховско. Чакаме съгласието Ви, Единъ радостенъ факгъ е и ковно дгьло започва днесъ да
ректоръ на народ, здраве.за да пром-Ьнимъ адреса(
2730—2
сключената напослеръкъ кул се разглежда отъ Св. синодъ.
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в а т а н е м о ж е д а д а д е нЪщо п о в е ч е . Е д н о
о о е щ а н и е на м-ръ п р е д с е д а т е л я

ьофия 12. Вчера една де
легация отъ страна на офиЦеритгь-инвалиди
се
яви
предъ м-ръ
председателя
лошевъ и му поднесе
резо
люцията,
гласувана
отъ
годишното събрание на дру
жеството.

М-ръ продседатеяатъ е
изслуша лъ най-внимателно из
ложението по тежното мате
риално положение на постра
далите отъ воините.
Той е изразилъ предъ деле
гацията убеждението си, че
пострадалитъ- отъ войните се
нуждаятъ отъ една по-ефикас
на подкрепа, обаче е изказалъ съжаленията си, че дър
жавота е по настоящемъ въ

„

принудена да

изхренва

ЦБЛИ

Ban за шишшм

За улеснение на клиентитъ си 1-та Българска
ПЛЕТАЧНА ФАБРИКА

.Бг¥. Д А Щ Н О С Т Ь -

•
Q

Q
на ИЛИЯ ИЛЕВЪ - Габрово
Придворенъ доставчикъ, откри СКЛАДЪ на U
собственит/ь си произведения въул. „Охридъ" Q
№ 21, кждето винаги се намира пълния асор- Q
[—I тиментъ отъ производството на фабриката:

е
Q
р{
Q
Q
Q

мжжни и ж е н с к и Фланели, гащи,
горни ризи, чорапи и д р . дамски и
д е т е н и инлоти, н о р с а ж м и д р . па*
м^чни, вълнени, пластиръ, и ватга
произведения.
1-2709-5 Q
•мм
Посетете и се увгьрете въ истината,
^ Q

паякъ уловилт,

— Моля ти се, надей ме убивай,

ни

яии ЯИН

** (ПОДЪ 0КРЖЖНИЯ

схдъ>

руска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
7.
Дамски чорапи.разни цвЪтове
•Мжжки чорапи
иерсеризирапв 16 л. Мжжки чорапи цветни
8»
Дамски чорапи мелаижъ
15 . Мжжки чорапи цв*тни мерееДамски чорапи трихгьлни
ризирани 2 чифта 25 .
пети, багетъ »Фако"
40 .
9 „
Дамски чорапи бЪли спортни 8 » Мхжки полукорави яка
6„
Дамски румба килоти кьоперъ 22 „ Мжжки кърпи носни
Дамски килоти кьоперъ
25 „ Кърпи за лице хавлиени екстра 32 ,.
Дамски килоти румба—рае 25 » Мжжки мрежени фланели »Бждащность" 20 „
Дамски комбинезони трико г^ае 50 „

ав74£-ав

—

СО

Селянинъгь веднага фотографиралъ това „чудотворно"
яйце и изпратилъ снимката на
краля.
Веднага отъ всички страни
започнали да идватъ предло
жения за откупване на яйцето.
Предложенията възлизали по
на Н-БКОЛКО хиляди лева. оба
че селенинътъ отказалъ да се
раздвли отъ този чуденъ даръ
на природата и пожелалъ да
си го запаси за споменъ отъ
кралския юбилей.

[шдщша i u m t

| Знаете ли? |

Освободениflitлш напра

Обявление № 2
с. Авренъ, 10 юний, 1935 гсд.
Обявява се на интересуващите се, чо на 16 день отъ
публикацията на настоящето обявление, а именно: на 28
юний т г. отъ 9 до 12 часа преди обЪдъ въ канцеларията
на училището въ с. Казашка-ptKa, варненско ще се произ
веде търгь съ явна конкуренция за отдаване на наематель
тревистите растения (камъшъ, папуръ и др.) на Казакъ-ръченското училищно благо въ мЪстностьта „Държавно\^ултанларско блато", Синделско землище, съ площь отъ. Щпо
200 дек. за срокъ отъ датата на наемането до 31 д е к е м в ^
Първоначална оценка
5,000 лева годишенъ наемъ.
Залогъ за правоучастие 10 на сто върху първоначалната
оценка. Разноските еж за смЪтка на наемателя.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всЪки день в»
училищната канцелария.
^ ^
настоятелството

метеорологическа станция. (
същевременно и радио-пред».
вателна станция —това е радио
предавателната станция на островите Уолисъ, намиращи се
на около 500 £клм. отъ крайбръжието на Австралия.
Тази станция построена вър.
ху една корална скала и се
обслужва отъ двама служащи,
които живъятъ съвършено от.
къснати отъ сввта.
Огкакъ е построена тази
станция, вече 14 месеца тил
двама герои живъятъ откъсна
ти отъ света и обслужватъ съ
преданзеть корабоплуаанего,
като даватъ но нъколко пжти
на день по радиото сведения
за атмосфгрнитъ" условия.
Беззаветнага служба на тия
двама самоотвержени служитеки, живопогребени по собс
твено желание, еж отъ извън,редно грамадна важность зе
живота на моряцитъ, които
кръстосватъ моретата въ тая
часть на свъта, кждето твърде
често бушуватъ бури и цик
лони.
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Само челниятъ еленъ плуввсамъ, безъ ничия подкрепа.
Интересно е да се знае, как Щомъ се измори той се от
а той не само, че не ирие, но ме и ва изумителна солидарность и дръпва на второ место, а втоизруга...
досетливость пр явяватъ еле риятъ еленъ го замъхтва като
Мечката погледнала състрадател
ните, когато еж принудени да водачъ.
но лисицата и й рекла.'
— На вълка му е дебелъ врата, преплуватъ нъкоя р"вка.
Ако р-вката е широка, случ
защото евмъ си върши работата и
ва се често всички елени подъ
Те
се
нареждатъ
на
бръта
никога не търси чужда помощь, ко
ято често струва много скъпо и из единъ следг другъ въ дълга редъ да минаватъ на първо
лиза презъ носа...
ПРОМЕТЕЙ редица и по този начинъ нав- мъсто начело на редицата.
Това интересно явление се
лизатъ и въ водата. Всъки
еленъ си подпира главата вър забелвзва най често въ Аме
ху гърба на гю-предния еленъ рика, кждето има голъми ста
142).
Кое е най-голгьмото Това го облекчава извънредно да елени и кждето реките и
насекомо, за което се знае много, тъй като тежестьта на*езерата често пжти еж твърде
рогата имъ е твърде гол-вма, ШИРОКИ.
до сега?
143). Боледувалъ ли е Наяяат
полеонъ презъ живота си и
отъ какви
болести?
144).
Адриатическо
море ученици отъ Варнен. прогимназии
не се е винаги наричало таШ а класъ
ка. Колко имена е
проме
ул. «Мария Луиза" 27
_
Матей Малеевъ Бачовски, Ненило то до сега?
дълко Николовъ Фесчиевъ, Ни фсъобщава на клиентитгь си, че и за напредъф
Отговоръ на порано зададе кола Косковъ Поповъ, Ни
остава въ града и почна да работи.
кола Петровъ Ханчевъ, Радосните въпроси:
лавъ Кйриловъ Парушевъ, Ра139). Споредъ митологията, душъ Дамянъ Кънчевъ, Тодоръ
емазонкитъ" еж и з п р а щ а л и Николовъ Стателовъ, СтанимжжкитЬ си деца на бащитЬ славъ
Пенчевъ
Хаджиевъ.
имъ, въ съседнитЪ племена и Бърка Луканова Ангелова,, Ееж ги възпитавали да бждатъ ленка Иванова Славова, Иван
добри войници.
ка Рачева Назърова, Иривка
на ул. „Габровска* 23, се премгьсти
предста
140) Най-голямата р-вка въ Петкова Попова,-Лилия Геор
вителството ИОбщъ Подемъ" и от понедтлник
Южна Дмерика, дълга около гиева Сапунджиева, Маргари
3- юний щетна въ продажба
5,000 клм. и най-пълноводна та Димитрова Тодорова, Марно св"вта, е наречена Амазон ивмъ Оханезъ Чолаканъ, Севека отъ първия й изследова- рина Иванова Токумевв, Хрисанова реколта отъ всички кооперативни мандри на
телъ Ореланъ, презъ 16тосто- нка Ангелова Игнатова, Тодор
2702
1-5
провадийска околия
лътие. Когато плуаалъ съ от ка-Стефанова Приматарова, Бо
щ®т! кшшурентни
ряда си покрай брътоветв на гомилъ Койчевъ- Михайловъ,
Търсете кооперативни мл-вчни произведения само
реката, тей срещна пъ големи Людканъ Медникаровъ Пана
на ул. Габровска 23 срещу Михаилъ Димитровъ
групи индийски жени, които йотовъ.
го преследвали на много пжти
ИГб класъ
съ стрелигЬ си. Когато той
разказалъ за това, по едно . Анна Василева Игнатова, Дасравнение на тия индийки съ финха Никелова Върбанова;
древнмтв амазонки, рЪката е Савка Димова Бъчварова, Бобила наречена съ това име.
гомилъ Методиевъ Ивановъ,
141). Исторически е устано Божидаръ Нйколоаъ БабадНа бул* ,с|»ердинандъ% до самия
вено, че не еж съществували жовъ, Боянъ Димитровъ П-feпжаннл»,
2 0 и©5я«з»0|»тгм5> яяобияираии
нито амазонкигв край Черно евъ„. Георги Ивановъ Мариноиъ»
Георги
Николовъ
Цонся-аи, чмгтт. в ъ з д у х ъ , аелмнолгморе. нито ония край брътовегв на р-вката Амазонка. Тия когъ, Димо Кйнстантиновъ Дй
пенъ иагледъ.
псследнигБ еж били въ същ? мовль, Здравко Протасиевъ
ность мжже, съ дълги коси и Пампуловъ, Иванъ Христовъ
Никола Ботевъ
това заблудило Ореланъ и го Дкячиковъ.
накарало да ги помисли за же Абаджиевъ,. Петъръ Ивановъ
1-2720-в
ни. Исторически е установено Софийски, Стефавъ Петровъ
само съществуванието на така Поповъ, Тодоръ Добревъ Тодонаречените „черни амазонки рая», Тони Неоргиевъ Халачевъ.
Ш в класъ
отъ Дахомея". Земята Дахомея :
На 14 т. м. въ 1& часа, въ канцелария на дру
се намира въ Източна Афри
Анка Атанасова Бумоаа, Ева
.
жествою ще се произведе СПазарявЗНв за 0Тка и спада къмъ френскит-fe Муховска Илиева, Иванка Же
даванв по доброзолно съгласие на првдпривмачъ работа
владения. Когато
завземали
тази колония, френските вой л-кзкова Лолова, * Сталактийка та ло направата на нова бзтокна лента* на кялодрума.
ски се натъкнали на силенъ ^Ахилева Клайяева, Тодорка Ззаогъ 2,000 лева. Доп^щатъ се да участвувать. въ спазаря".
отпоръ, не толкова отъ страна [Иванова Денева, Атанасъ Геор- венето сагю специалисти по> бетонни работи. Поемните ус
Чалъковъ, Димитъръ
на мжжегБ, колкото отъ стра гиевъ
Георгкевъ
Люцкановъ, Иванко ловия могатъ да се видятъ вевки. приежтетведа, день въканна на дехомейкитЪ, които бра
Антонавъ
Ивановъ,
Млия Же^ Цйлариятв, на дружествотонили съ кръвьта си всека пе
гр. Варна, 12 ювий 1335 година.
ковъ Илиевъ, Любомиръ Спидя своя земя.
ОТЪ ДРУЖЕСТВОТО
ровъ. Ивановъ,
Мирогловъ
Димитровъ Младеновъ, Сивко
F г 1 й Ж 7 - 4 1 Ш \Ш Г О б я в я в о м ' ь на интересуваСтефановъ Чакъровъ, С>«фанъ
L IHfUJtf И vi 1JJJ. I . щит-fe се;, че х:педъ. изтича?Петровъ Илиевъ, Стоянъ Геор- нето на 30 дни отъ публикуването настоящето
въ в. „Вар->
гиевъ Стояиовъ, Радка Атана- ненски новини" въ Варненското данъчно^ управление въ 15
насова Георгиева.
часа ще се произведе търгъ с ъ тайно наддавана за про*
Ш г класъ
дажбата на една хавра, нахоця«ща се въ землището на Щ
Богданка Цанева Кареева, Варна м"встностьта „Ваяларъ", бивша собственость на еми^
Катя Василеаа Карамфилова, гра.нта Нико Д. Пврусияди, отъ около 8 4*663 кв. и. и оценен»
Кети Савова
Бакърджиева, за, 20,000, левв.
|
Милка Атанасова Костова. Сев
Залогъ за правоучастие въ търга се изиякво 10 на сте
ще намърите ВСЕКИ день
далина Димитрова Аршинковв, отъ първоначалната оценка.
прЪсни при представител
Три-фонка
Богданова
Три
P«3HOCKHTt по търга, както и, тЪзн що снабдяването
ството на минерални поди
фонова,
Апостолъ
Ивановъ
съ нотариаленъ актъ, еж за смЪтка на купуаача. Стойность«
на ул. 27 юлий 16 до ап
Константиновъ, Димитъръ Па- на имота щ е ее изплати отъ купувача при снабдяването ну
тека Русевъ.
1-2615 30
,;;
и ш в в в д в я ^ п в ^ в в п а а найотовъ Бъчваровъ, Георги съ нотариаленъ актъ.
Панайотоаъ Георгиевъ, Жакъ
ЛНИКЪ:
З а у л е с н е н и е на Иосифъ Пинкасъ, Илия Нико _ _ „ _
^1гим^дт^1^1шм^н
^ ' ^' Пинапов*
, р
"""'"Димитрова
••••"" || .««••
*
Map»
г р а ж д а н с т в о т о , ловъ Тодоровъ, Христо Тодо» Стояновъ Димовъ, Любомиръ кова, Люока
Тодоровъ
Ивановъ,
Радко
Петнова, Давидъ "Дулбергъ ДаВг
розъ Бракаловъ.
кооперация
ковъ Богоевъ, Христо И. Хрис довъ, Иванъ Георгиевъ П'1
СЪЕДИНЕНИе"
Ill
д
класъ
товъ, Янко Петковъ Янковъ.
ковъ, Любчо Янковъ РозенШ'
— Варна, откри два склада
Анка
Манолова
Петрова,
ГеIII е класъ
йнъ, Христо Николовъ ПИ*
за продажба на ЛЕДЪ -пър
Марийка Костова Шишкова, лоаъ.
:«'
вия на площадъ „Мусала* въ новева Тодорова Григорова,
двора на Цукато, а втория до Иванка Недялкова Михайлова, МериСамуилъ Конфино.Иванъ
III
з
класъ
|;
аптека Русевъ. Продажба все- Марушка Кирилъ Дюлгерова, Петровъ Илиевъ, МаринъАлекСащо
Пилософъ
МордохаеГ
ко време отъ 6 сутриньта по Мара Серафимова Иванова, сиевъ Поповъ, Сжби Ивановъ Стоянъ Неп-Ьлчевъ Сжбевъ10 вечегьта.
1-2716-6 Параскева Атанасова Николо Цонковъ, Флори Симеоновъ
ва, Христина Дим. Богданова, Зафировъ, Юда Самуилъ Ме
Елегантни д р е х и п р'
Специалвстъ -дамски шиввчъ Христина Кръстю Пинзова, Ан- ламедъ.
„Данчо" винаги се намира въ гелъ Николовъ Ангеловъ, СенШикъ Паризиенъ. Посетете г«
Ill ж класъ
шисачнииа „Берлинъ"
1-5
ка Георгиева Лазарова, Димо
Еленка Данаилова Духовни-

горшга

i всички други гадайтерийни и манифактурни стоки при
наново мамакенм ц е н и . Ие пропущайте теам
е д и н с т в е н ъ в ъ града ни случай!
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П р о ч у т и я т - ь старъ»
МАГАЗИНЪ

..ЕЛЕОНОРА

1935

единъ

финансиитть, отъ чиято Веднъжъ лисицата се оплакала на
компетентность е тоя мечката."
— Много жестокъ звяръ е вълка.
въпросъ.
Поканихъ го да станимъ побратими

Интересътъ иъмъ нашето летови що, че всички български власти
ще тази година въ чужбина е из презъ нашето пжтуване отъ Русе до
вънредно много голЪмъ. Очаква се Варна ни оказаха най-внимателно
да пристигнать л-Ьтовници отъ Ун съдействие и гостоприемство. Вче
гария, Австрия, Полша, Турция и ра обиколихме „Евксиноградъ", „МоГермания. Най-голЪмъ интерест^към настиря Св. Константинъ" и „Яладнашия курортъ, обаче, проявяватъ жа Монастиръ" и останахме съ от чехит*.
лични впечатления оть виденото.
. Завчера пристигнаха въ града ни Особено силно впечатление ни нап
една група отъ 40 души чехи. Ме рави „Яладжа-Монастиръ". Това е
жду ТБХЪ има двама лЪкари, някол единъ "цененъ паметникъ, който
ко учители и 3-4 сждии. Водачътъ крие въ себе си величието на бъл
на групата е известниятъ голЪмъ гарския духъ. БЪхме и въ циганска
Оългарофилъ и горещъ приятель та махала и останахме обаяни оть
на българския народъ г. Ярослав източната романтика, която крие
Ербанъ, който съ помощьта на Чех- тоя кварталъ въ себе си.
ския клубъ за научни екскурзии въ
Може да отбележите, че презъ
Прага ще уреди презъ този сезонъ
това лЪто ще пристигнатъ въ Вар
около 15 екскурзии до Варна
на около 1000 души чехи. На 18
Вчера имахме случая да разгова юний ще дойдатъ около 70 ученич
ряме съ г. Ярославъ Ербанъ. Следъ ки отъ Пражкитв училища, а 2—3
като стана изразитель на възторга дни по-късно ще пристигне въ гра
на своигъ сънародници отъ. нашето да Ви една нова група отъ чехеки
лътовище, между другото ни каза.- адвокати, л-вкари, чиновници и учи
—Язъ съмъ билъ въ много курор тели. Въ ц-вла Чехия ж и в о се
ти, но тр+.бва искрено да Ви под интересуватъ отъ Вашия курортъ и
чертая, че това, което притежава го предпочитатъ предъ всички дру
Варна, нЪма го нито въ единъ ку ги курорти.
рортъ въ Западна Европа. Природа
Тази вечерь г. Ярославъ Ербанъ
та е дарила Варна съ единъ чуде- заминава за Прага, кждето проек
сенъ естественъ плажъ, съ разкош тира да изнесе нъколко сказки за
но море и приятенъ климатъ. Тръ- България, а специално за курорта
бва сжщо да подчертая, че въВесъ Варна—въ клуба за научнигЬ екс
живота е съвсемъ евтинъ и както курзии, а така сжщо предъ радио
азъ, така и моигв сънародници еж Прага. Следъ 10 дни г. Ярославъ
просто учудени отъ евтенията,5 коя Ербанъ ще бжде пакъ въ Варна съ
то имате. Тр-вбва да отбележа еж- една нова група чехи

•«•••

Вемнажъ

Н А У Ч Н О И ЗАБАВ1
--шв1ии 1имияианивииии«ияяии« "
" "
"и«1
Геров еа иешролепш
Юбилейно яйце
Най-отдалачената отъ свЪт«

пустни ме...
Презъ време на юбилейнигв
села, пострадали отъ природни
Паякътъ се засмялъ безсърдечно
тържества въ Англия, по слу
бедствия и едва ли ще може и казалъ:
да направи нЪщо повече за
— Ти си толкова глупава, че ако чай 25 годишнината отъ покач
те пусна ще те улови другъ паякъ. ването на краль Георги върху
инвалидигв отъ войнитъ.
Не е ли по-добре вмЪсто него азъ престола, единъ английски сеЩо се отнася до из да
те изямъ! . .
лянинъ нам-Ьрилъ въ куриика
*
работването на новия
Котка отишла при лъва и съ съл- едно твърде чудновато яйце.
законъ за пенсиитгь и за зи на очи рекла."
Върху острия връхъ на че
привилегиитгь на пост- — Днесъ откраднахъ едно парче рупката
на това яйце имало,
месо: срещна ме едно куче и освенъ
радалитгь отъ войнитгь, че ми отне месото, но отгоре това по н-Бкакъвъ капризъ на при
той е обещалъ пълната ме раби. Накажи го|...
родата, една грапавина-точно
Царьтъ на животнигв поклатилъ подобие на буквата, съ която
си подкрепа.
глава и рекалъ:
на английски езикъ започва
Той е опжтилъ делега — Ти си получила заслуженото думата
.юбилей".
си: отъ кждето дошло тамъ отишло!..
цията къмъ Мвото на
*

М н п мтецъ ш шия щори

% FRTHHOI

Басни.

извънредно затруднено финан мушица. Тя треперяща презъ сълзи
сово положение, тъй като е рекле:

Впечатлението на чехит* отъ Варна- Колко чехи ше прнстипшъ въ
града ни. Разговоръ съ г-нъ Ярославъ Ербанъ.
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Българо-унгарсхото друже въ Варна. Югрсдавяиите еж възхитени отъ нашит* опития станции,
Една статия на Гр. Василевъ върху Търновската консти
ство устройва 15> дневна ек заводи к разсадници*.Кон кЪств посетиха агрономите. Кога зашшаватъ
туция. Конституцията освобождава Н;В. Царя отъ
Назначени еж специални ко скурзия въ началото-на м. юли
Пристигналите,, снощи въ ностите й.;
отговорность. — Възстановяване на конституцион
мисии, които да обхождатъ до Буда-паща.
града
ни ювоелвеянск» агро
Имахме случая да разго
ния редъ. — Царьтъ олицетворява държавата. —
града и записватъ свобдните За пжши Русвг-— Буда-пеща номи тази сухринъ посети варяме съ неиои отъ югоспаИдеитгъ на Възраждането: просвгьта. свобода и
обратно,
паспоргь,
визи,'
хоквартири за посетителите » на
л о з ,о в.и я.р а з с о д-вянските агрономи Те еж про
самоуправление. — Противъ сената — за сто
телъ, храна и пр. се плаща ха
мострениятъ панаиръ.
н
и
к ъ,. вин?рската коопе сто изненадани отъ напредъка
пански съветъ.
Вчера една комисия състоя всичко 3500) лв. Желающи да рация „Димятъ"-, почивните нал нашето земледедско сто( С п е ц и а л н а а н к е т а - н а в. „Варн..Новини*:).
ща се отъ пом. кмета г. Пе- посетятъ и престоятъ въ Вие станции и пепиниерите при пенство.
Правителствата следъ 19 май не вегькога е въ положение невъ, представителъ на пол.
на 3 дни да плашдтъ. още монастиря.Св. Константинъ.
Особено силно впечатле
известни комендантъ, Д-ръ Мартевъ и 1200 лв.
управляватъ съ наредби-зако да предотврати
ние имъ направили нашите
ни, възъ основа на чл. 47 отъ неприятни нему закони или представителите на Варнен
Разрешено, е,, всеки учвет- Въ. .12?чассн на гоститЬ бе ряитни
стеищии, зпаоди и об
дадемъ банкатъ. о*ть страна на
Търновската конституция. Този разпореждания.
ските ресторатори е опреде никъ да може да се снабди Варненската.
разцовия начинъ, по който еж
агрономическа
членъ отъ конституцията пос
съ
валута
дз
5000.
лв.
Следните мисли на Г. Васи- лила цените, по които ще се
^обзаведени всички, агрономи
тановява, че Н. В. Царьтъ мо левъ представляватъ твърде продаватъ спиртните напитки
Желающ1кте да. взематъ у- колегия.
Банкети!, мина. пои една мно-, чески служби въ насъ.
же да издава наредби и даголемъ интересъ, поради кое и пр. въ ресторантите и бичастне- требва да изпратятъ
: Най-силно впечатление е направи разпореждания, по пред то ги привеждаме текстуално: рариите.
сведзния за.'; трите си имена, го задущзана и сърдечна ат правилъ на гостите нащия комосфера.
ставление на Министерския
години,
занятие^
месторожде
«Възстановяването на консти
незаводъ „Кабиюкъ" край
Главниятъ директоръ на . по
съветъ, които иматъ задължи туционния редъ е първа длъж- щите г. Юруковъ е разрешил- ние,, точенъ адресъ, 1 портрет } Държзха се тостове, въ кои Шуменъ, а така- сжщо наши
то се изгъкна искреното же
телна сила на закони.
ность. Безредието никой него да се открие пощенски клонъ че и. 50 лв. за разноски.
лание на двата братски наро те говедовъдии стопанства.
Подробности
при
секретаря
Като отбелезва горното, Гри- желае, а диктатурата не мо
*
въ града.
на д-вото въ Варна Кс. Янковь да за взаимно опознавана; и
горъ Василевъ, въ своята ста же да бдкде тайна въ Бълга
сближение»
а
така
сжщс»,
се
Наскоро
се
очаква
да
пистигТози
сутринь
водача на югоул. Любенова 20.
тия «Търновската конституция" рия." Следъ това авторътъ до
подчерта,
че
отдавна
вече
е
натъ
въ
града
ни
една
голеслааянските.
агрономи
г. Д-ръ
За отговоръ. прилагайте нузкд'(в. .Нация и земя", год. 1. бр. бавя, че идеите на Възражда
назрелъ момента преставите- Чьошисичъ, посети кмета г-нъ
15), между другото пише:
нето се покриватъ съ следни ма група унгарци. Те ще ле- ната марка.
лмт.е на агрономическата ми- инж. Мустаковъ.
Гр. Василевъ е на мнение» те три лозунга: просвета, сво туватъ въ Варна около 20 дни. \
съль въ България и Югосла
Летовници
и
граждани
напра
Довечера Варненската общи
бода
и
самоуправление.
Той
че Н. В. е подписалъ извест
вия
да
влезатъ
въ
твсенъ
конвете
единъ
излетъ
изъ
окол
на
дава банкеть на гостите въ
ния манифестъ отъ 21 априлъ казва още, че «Търновската
тактъ,
взаимно
да
черпят
позна
ностите
на
Варна.
Излезиз
Квартирниятъ
вьпрось
и
рекламата
ресторвмтъ
„Гроздъ".
т. г. по сжщите причини и наконституция ще си остане
ния
и
въ
полето
на
агрономвсрЪдъ
чародейната
природа
Утрв:
сутриньта
югославянс•сжщото основание, както е гранитната основа на българ
Тази сутринь постоянното. ската наука.
г
съ
луксозните
омнибуси
на
ките
агрономи
ще
отпжгуватъ
ския общестаенъ животъ.
подписвалъ, охотно или не,
на панаирния
„Градската Омнибусна Служ приежтетвие
Следъ обедъ гостите обхо- 1за Пдеве »ъ.
тронните слова, които еж му
Въ следващите редове на ба"
комитетъ
има
редовно
засе
за да видите красивите дание, въ което се., разгледаха д и х а н е к о и забележи»
Техните впечатления отъ вибили представяни. «Царьтъ своята статия Гр. Васикжтчета и зла редъ текущи въпроси.
желности отъ Варна и окол-| деното въ Варна еж отлични.
олицетворява държавата, — девъ дава конретни
указа- очарователни
пише Гр. Васипевъ, — и зато ния за начина, по който тистия брегъ на Черно море. Прие се престзвениятъ отъ
Посетете Дладжа Монастиръ, архитектъ Доковъ моделъ за
ва конституцията го освоОож- требва да стане
измене Дикили
Ташъ, Златенъ Песъкъ
дава отъ отговорность. Само нието на конституцията,
за панаирните
ше сиашатъ всЪки опнть за
(Узунъ Кумъ), р. Камчия (По пжтепоказатела».
помещения.
диктатура.
министрите отговарятъ за тек-1 обявява се противъ учредя да),
|зо лозари и овощари, cue-A
Хижа Родни Балкани и
Модела представлява комби Прага 12. Бератъ, предсе {тема .ЛЮБОВЕЛЪ", надмиЛ
стовете на всички държавни ването на Сенатъ или Дър др.
за да изпитате истинска
нация отъ стрелка и котва.
докумунти, било закони, било жавенъ съветъ; дава мне наслада.
датель на
земемледплека- }наващи по качество, издър.%
1-2730-2
манифести или тронни слова" ние да се създаде
Стопан
Пом. кмета г. Пеневъ който та партия и
замлетникъ \жливость,и ефикасно дей-й
Поради извънредно претру- е председатель на комитета по на сегашния м ръ председа ^ствие машинитп „X О Л-g
Цитираните по-rope думи на ски съветъ отъ подбрани
)ДЕРЪ", удобрени отъ мини-Ъ
представители панъ материалъ, днесъ не ни организиране квартирните по тель Малипетръ,
Гр. Василевъ търпятъ много лица, като
направи \cmepcmaomo на народнотой
е
възможно
да
дадемъ
рома
мещения, докладва, че до сега следните категорични изя ^стопанство съ протоколъ*
тълкувания: не е ясно, защо на земледе лекото, занаят
f№ 9 отъ 18. VIII. 1934 год.%
индустриалното, на «Фантастичните пжтешест еж осигурени надъ 500 квар вления:
авторътъ е счелъ за необхо чийското,
%и наградени съ златенъ ме Л
тири. Неговата амбиция е пре
димо да се подчертава стана търговското и други съсло вия на Билъ Газонъ".
— Партията на чехосло 'далъ отъ ПЛОВДИВСКИЯ*
Веяосипедъ пжтнишки, добре ди започването на панаира да вашките
По тези въпроси той
лата вече класическа максима, вия.
земледелци ще 9НАЦИОНАЛЕНЪ МОСТРЕНЪ\
че Царьтъ царува, но не управ се бп> изказалъ, въ своята запазенъ се продава на много р а з п о г а с ъ 15,000 чи- смаже всеки опитъ на фа \ПАНАИРЪ, ПРЕДСТАВЛЯВА*
легла, шистите или на комунис J и ПЛАСИРА МАГАЗИНЪ !
лява, още повече че въ това предидуща статия, затова износна цена. Виждане на ул. с т и и у д о б н и
отношение има изрични тек не привеждаме и съотввт „Коста М. Тюлевъ" (30 линия) вънъ отъ хотелите, вилите и тите за въвеждане на дик*
№ 5, домъ Д. Папанчевъ,
о«
нитп> цитати.
пансионите.
стове въ конституцията.
татура,
По-нататъкъ, като гово
Комитета
разгледа
подробно
Ний признаваме правата на
ПОРАДИ извънредно преВъ края на сгатията „Тър
ри за класическия
образецъ
въпроса за рекламирането на малцинствата, обаче искаме да
новска
конституция",
която
ре
труиания
материалъ,
днесъ
не
на държавенъ глава, Гр. Ва
панаира въ българската и чуж се избегватъ способите ко Ш
ул. Бенковска № 29
®
силевъ пишех яКральтъ или зюмирахме, се казва: .следва" ни е възможно да дадемъ ро да преса, като за цельта гла ито се прилагаха въ миналото. фШПРИЦЪ АПАРАТИ за декоф
което
значи,
че
по
останалите
ративно бояджийство и ПИС-а^
Царьтъ ногатъ да попрамана н Фантастичните пхте- сува необходимите кредити,
като но се вършатъ предизви
ТОЛШИ за блажна
бояШ
вятъ или
предотвратятъ, конкретни изменения на кон шествия на Билъ Газонъ".
г.
Б.
гЛбаджиевъ
председа
кателства спрямо държавата.
. . винаги на скпад-ь Щ ^
доколкото е възможно, гргь- ституцията авторътъ възнаме
телства събранието, въ което
Преглеждане u демонстрациите
Дружеството на Запавнитгъ
шкитл, глупостите
или рява да се изкаже допълни* офицери
съ апаратитгъ не задължаватъ^т
взема участие бюрото на тър
устройва
излетъ
за
своитгь
телно.
клиента къмъ полупки, /-5f
престъпленията на мини
говската
камара и г. д-ръ Недчленове
и
семействата
йнь
до
МоВъ статията на Гр. Василевъ настиря „Се. Константинъ" на 17ковъ.
стрите'.
Очевидно, авто
Пристжпва се къмъ изработване
рътъ иска да каже, че и заслужава да се подчертаятъ т. м. Отиване и връщане съ Отоплана за конвенцията
жглова кжща отъпри доброто желание, кое-i главно два момента: 1. Той се буси и моторни лодки — по изборъ.Вчера започнаха майсторски Женева 12. Преговоритп,
Подробни
сведения
—
оповестени
7 стаи съ три
то може да има, Царьтъ обявява за изменението на въ витрината ни на жгъла на те
предизвикани отъ решението
конституцията и 2: предлага фе .Балканъ", а записване за учасКа изпити въ търговското учи на работодателите да неотделения въ центъра на гра
лище. До сега еж се явили
съвършено нова ните отъ него изменения не тие — е» канцеларията на Д-вото
участвуватъ въ комисията за да масивна южно изложена
засегатъ
изъ
основи
сжщестили при Бр. Миневи — до 15 т. м.250 кандидати. Сутриньта пред намаление на работното вре каналъ вода елекричество та
цЪла, заедно съ
седателя на търг. камара г.
кутия, продавамъ вуващето досега държавно по обгьдъ. • '
ванъ и изба кладенецъ. Всич
Лбаджиевъ
поздрави кандида ме, приключиха безъ успгьхъ. ко 330 кв. м. ул. Плевенска
устройство
на
България.
на много износна
ПОСЕЩЕНИЯТА
въ ма- тите, даде имъ необходимите Международната конферен
цена. Виждане и споразумение ре
На 30 Справка Ст. Московъ
газинъ
„КАРЛОВО"
не еж съвети и имъ пожела успехъ. ция на труда ще проучи въп Сжшия адресъ.
П.
Г.
дакцията при П.
1-2672-10
за назначаването на ед
задължителни, но отъ техъ
Ежедневно на морския плажъ роса
на комисия, която да изра
щеимиате само полза и ихосе кжпятъ около 400 души.
<•
боти плана за една конвен
номи. Направете една малка
ция за 40 часова работна
седмица.
•проба.
1—2
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ВАРНА,

Н
Н
ни

и м а з а б а в а ч н и ц а , първоначално училищ е ,прогимназия и гимназия, признати
отъ българското правителство.

gg
щ
щ
щ

Въ забавачницата се приематъ деца отъ
двата пола на 5-6 год. възрасть. Въ
първоначалното училище се приематъ
момичета и момчета отъ 7-ма год. възр.

вя
м
Д

Начиная отъ 24 т. м., записване всеки приежтетвенъ
день.
Сутринь отъ 9 до 12 часа
Вечерь отъ 15 до 18 часа

ЛЮБИМЕОЪТЪ М М Б Ш Д Р 1
=
31 ПЪРВИ ПЖТЬ ВЪ SAPHA

11
„МОН
КАТА
отъ ежбота 15 т. м. започва съ своя първокпа*
сенъ оркестъра отъ отбрани музикални сипи да
свири въ

РЕОТОРАНТЪ-БИРАРИЯ

най-отбрана класическа, модермошл-герна.орийнтапска, хзвайсн» к наро^ив бъпгхшеха и у з к к а

Репертуарътъ на Монкато е винаги на разположе
ние и по поржчка на добрите клиенти.

Специална нЬмска кухня и модна българска кухня
1

й з е з в м ^ н ь г м й с н а р а ZZZZZZT
Вапи н червени натурални вика
Бирария ресторантъ ЯЕШМЕДЕМЕ" си поставя за
задача да задоволи всички варненци, летовници
и гости.
Ресторантъ-бирария „ЕШМЕДЕМЕ" се завежда отъ
познатия на виенчани големъ специалистъ „БЯНЧИЧЪ*, н отъ познатия на варненци—Бай Пеню.

.Потайностите на приицъ Карла„

788

Тя е много болна.
Иде ми да вервамъ, че нема да живее много.
—• Постоянното й сецение долу въ рудниците.
Лишения и неволя.
Големия страхъ и трепетъ, които винаги еж я
обладавали.
Всичко това е опропастило здравето й!
— Защо е билъ тоя трудъ да се крие винаги?
Това ми е необяснимо!
Че никой не е чувствувалъ отежтетвието й, че
е немала роднини,това до нейде е понятно!
Нацевамъ се. обаче, че сега когато единъ чуденъ случай я тури въ ржцете ни, ще си обяснимъ всичко.
•— Само дали ще се свести?
Внезапно вратата се отвори полека и глухон-Ьмата слугиня влезе въ стаята преди Доминика
и Габриела да се угадятъ.
Тя съгледа чужденката, която лежеше въ
леглото и съ буйни движения се нахвърли вър
ху нея.
Доминика и Габриела, като я видеха се ИЗ'
плашиха.
Ткйната имъ се откри.
Глухо-немзтз разтревожена посочи къмъ та
ласъма и сетне изгледа яростно и въпросително
Добиника и Габриела, като че искаше да започ
не да вика и да се дере:
„Какво е това"?
,Коя

е тая тукр?"

Тя, обаче, изпусна само нЪколко несвързани
и непонятни звукове.
Мжчно беше, даже и невъзможно да се раз
бере глухо-немата, която още продължаваше да
прави разни ржкомвхания.
Най сетне Доминика се опита да даде на слу
гинята да разбере чрезъ знакове, че Габриела и
тя еж намерили чужденката долу въ градината
Глухо-немата силно поклати глава си.
Виждаше се, че тя не разбира, или не Btp-

ЧЙТВТВ am j
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Обаче, имашъ право!
Досегашните събития и произведените отъ
техъ впечатления ни заставляватъ да искаме да
се увериме!
Писмата не биха могли да на мерятъ графа,
който пжтува бърже и се появява кога тука, кога
другаде, гдето е нуждно!
Неговите писма, както ми казвашъ, не могать да те уверятъ и убедятъ.
Тогава прочее, господинъ Бриенъ, замини за
Ница, следъ господинъ графа и увери се, дали
живее дали е тамъ, дали е той, който ми е писалъ тия писма
Виждаше се, че Бриенъ започна да диша
по-леко.
— Това е най-големото ми желание, ваше
превъзходителство,—изповеда той.
— И въ мене се възбуди това желание, про
дължи префекта. Ти пробуди твърде силно и
моето съмнение.
Не намирамъ никакво обяснение.
Никаква връзка!
Нека туримъ край на тревожните си съмне
ния и подозрения.
Вземи съ себе си това писмо.
Въ него е писано, че графа е заминзлъ за
градъ Ница.
Ще го намеришъ по пжтя за тамъ, или като
се връща нясамъ.
И сетне съмненията ти ще изчезнатъ веднага.
— Моля да ме извините, ваше превъзходи
телство, че ви причинихъ едно безспокойствие.
— Нема защо, драгий Бриенъ.
Нема защо—каза префекта.
Ти не постжпвашъ иначе, освенъ както ти
предписва длъжностьта.
И какво може да направи човЪкъ, когато се
съмнява?
Да се нвдеваме, че съмненията ти никога не
ма да се сбжднатъ.

№•3949'
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Какво ще внесе по новата спогодба България въ Турция и какво - Турция въ България
въ Цаьиградъ. Пре(^чената въ мжиши дрехи девойка. Поканата за нощни сре
София 12. Съгласно новия
щи съ оогата вдовичка. Изходътъ — извратенъ на cptiiwrt ижжъ. по „пълномощно"
Цариградъ 12.
Тукашни. ва лампа. Това си странно ис турско-български търговски доВчера въ, 3 чеса еяед-ь обЪдт- .прис
ятъ окржженъ сждъ ще има кане годеникътъ мотивирал!» говоръ, Турция ще може да вна климата въ Сомалия. Отхвърлено
ся въ България свободно из
да се произнесе по едно сен съ това, че роднините му още вестни
тигна
въ Двореца Евкйиногрядъ Hi во
италианско
искане
за
тузенни
аотикули, разбира се
зационно дгьло за брачно из- не били съгласни на брака му подчинени
работници
на
валутния
режим,
Величество
Царьтъ, о 19 и д р у HI е и ъ оть
мамничество,
единственно и затова за сега не искалъ да установенъ въ договора.
. Лондонъ 12. Съобщаватъ мална сейте, начеио CTW ИОЛНОВНИН-Ь Узупо рода сп, нгьщо незапом се узнае за годежа и за отно
Тия артикули еж: прЪена и Батазип (Холандсна Индия),
нено въ цплъ свптъ.
шенията му съ вдовичката. солена
~
дървено масло; че правителството на Хо ноеъа
Младата и богата вдо На първата нощна среща маслини;риба;
сухо
грозде;
сухи
смо
На
идвгзке,
Негово
®еямчество
се
отвичка Рамзия се
влюбила — пренощуване билъ изпра- кини; портокали, паламудъ и ландска Индия отговорило
билъ за мвлкс» вг грйдъ» Поморие, мжделудо въ младежа Кенанъ. тенъ единъ роднина на „го др.
Срещу тоя свободенъ вносъ неблагоприятно на искането
Въ сжщность това не з деника*. Всичко
излпзло България пъкъ може да внася на италианския консулъ да т о население 1Иу е устроило най-сърдеч
било младежъ, а нгькоя си напълно благо по л учно и въТурция: животински туткалъ. му се разреши да наеме нь- ни овации.
госпожица Мелахатъ, коя вдовичката започнала да семена отъ захарно цвЪкло,
иолко хиляди туземни работllagsbT?» идва отъ, Бургазъ, съ, миноното по случай измгънснаята кани по-често ^годеника" кашкавалъ и др.
f
нщ»,
съ цель да ги пренесе сецъ. . 1Яиноносец-ьт> е.аностмралъ. нап
на имената се прооблгькла си да пренощува пра нея.
По контигента
Турция
въ мжжки дрехи и си избра Една нощь, вЪроятно по никак може
Евйсииоградь,
да въася 50 хил. кгр. въ Италианска Сомалия, за раво на иеп при Двореца
ла това мжжко име Ке во любопитство или по съмнение, хайверъ; 250 хил. кгр. ана- ДЙ работятъ по строежа на поради което иикогнмтното пжтуване на
нанъ
тя запалила лампа и узнала за из долскп восъкг; 350 хил. кгр. ИЖТНЩЗ.
'
Работата свършила съ го- мамата, че е нощувала толкова вълна: 50 хил. кгр. обелени ' Това искане е било напра' НВЦаря 6fe наятълио запазено.
лещници,
20
хил.
кгр.
суродежъ между вдовичката и „Ке пжти пода» редъ не съ „годеника"
би кожи; 100 хиЛ. кгр. па. вено, защото италианските ра
си, а съ другъ мжшъ. *
нанъ"
мукъ
хил. кгр. сусамъ. ботници, изпратени въ Сома Т р о й н о нараняван© з а р а д и в р а ж д а опрЪмо
Следъ . като приятелството Заведено било 'дело за бра , С р еищ у250това
,
снахата
България
отъ Италия, не могли да
Враца
12. Вчера въ с. Чеимъ напреднало доста много, чна измама и следствието ско щ е в н а с я въ. Турция: 1 лия
на к р
май
к аа ткои , довтаоала
и о ънанесла
отане
понасятъ
климата
и
се
изпоренъ,
врачанско
се^разиграла
к аД ому
тБяо рму
вдовичката поканила .годени ро установило, че r-ца Мала- мил. и 500 хил. кгр. д ъ р разболЪли почти всички.
една кървава семейна траге единъ. ударъ. оъ тояга.
ка" си да пренущува въ квар хатъ се споразумела" съ род венивлчглища ЮО хилиди
дия.
Лошълъ по-малкиятъ му
6 а лтирата й.
нината си* да извършатъ на к и л о г р а м а
Борисъ Сандански, 30 год. братъ и той го ударилъ съ
За-да се избави отъ опас- едно измамата, за да спипатъ каноки и полски кашка
2000 прасета. Бъл- противъ въздушнитъ нападения. не билъ въ добри отношения
.ностьта да бжде разкрита из огромното богатство на вдо валъ;
тояга. Тогава тримата го
гарокиятъ
кашкавал щ е
съ родителигв си и жив-велъ от
мамата „годеникътъ" убедилъ1 вичката.
,
се. таксува с ъ е д н о на ' Лондонъ 12. „Дейли те. Д-БЛНО
повалели
на земята и започ
отъ Т-БХЪ, тъй като стевдовичката, че може да отиде, ' Тази необикновенна случка маление о т ъ 65 на с т о леграфъ" съобщава, че ан
нала
да
го
биятъ.
рить
не
били
доволни
отъ
си
но само нощно време и при предизвика огромна сензация в н о с н о мито.
глийската военна флота е
Виждайкисе въ голема опас
условие, да; не' се папи никак- въ utnara страна.
възприела единъ съвършенно на си.
Вчера Борисъ поискалъ отъ ность, Борисъ извадилъ ножъ,
новь видъ картечница, спе
циално пригодена за борба баща си една дъска и макаръ и започналъ да се , .брани съ
стариятъ да му отказалъ той него и наранилъ и тримата.
противъ -бомбовози.
Инициативата на кралъ Каролъ II з а и з м е н е н и е
снелъ дъската и я понесълъ . Най тежко е нараненъ брана конституцията. .Борба противъ» прекаления
за фашистския режимъ въ Италия Новата картечница нма голът къмъ кжщата си.
национал изъмъ.
калибъръ и може да изстрелва по Бащата го наотигналъ тътъ.
И. тримата ранени днесъ 6t-,
Римъ 12. Единъ отъ най- 100 снарядчета въ минута, които
Лондонъ 12. Спородъ сведе власть.
и му нанвотзлъ». единъ. ха, докарани въ тукашната
крупнитгь
'журналисти
на
експлодиратъ
на
определена
висо
удар-ь
по
главата
о
ъ
тоя
ния отъ провЪренъ източкикъ,
Също така ще бжде разши
болница. ...
га. -••••« "•
въ .Ромъния предстоятъ да бж- рена и властьта на Сената/ Италия заяви предъ чуж- чина.
датъ извършени важни съби който ще получи право да раз дитгь кореспонденти,
че Това изобретения се държи въ
тия,подъ пръкото влияние на турва камарата.
походътъ въ Източна Аф най-голтз ма тайна, защото се счита,
то е най добрия отговоръ на
Положението. Устроената клопка. Присядате
кралъ Керолъ II.
Броятъ на депутатите 'ще рика е най-голгъмото
дгь че
германските въздуши въоръжения.
Кральтъ, подъ напора на бжде ограниченъ значително.
София 12. Вчера
тукашни- данъка върху дохода,
противоеврейското течение, а Либералната партия на Та- ло, което Мусолини е предятъ
сждь
разгледа
едно
дгьло
Търговецътъ
привидно
и
приелъ
за
закрепването
на
също и . п о причина на явната тареску не щ-влада може дъл
срещу
единъ
държавенъ
чинодсъгласилъ, но се, извинилъ а
режимъ.
и тайна пропаганда въ стра го да се задържи на власть, фашистския
никъ за опитъ да вземе руш това, че нгьма парп въ себе си,
ната, насочена противъ мал порвди силното незадоволство
Била уредена среща, а въ
работнич ветъ.
цинствата, замисля да извър отъ нея, а също и по причи " Този походъ е за днешния търси добри
На бнМартъ т. г. агентътъ това време търговецътъ преши една ревизия на конститу на на вжтрешните . търкания режимъ въ Италия въпросъ
ки «„ ученички.
цията. Това той ще т о напра въ самата нея.
при софийското данъчно у- дупредилъ^'полицията.
на жнвотъ или смърть. Той
Ностжпване веднага.
ви съ цель да ограничи поме Властьта щ-вла да бжде по- ще постави на изпитание но
На уреченото време и Mtcули^а' -Чирпанъ^Nr27^. 1-3 правлвние Петъръ Василввъ
натите по-горе течения, които в-врена на селската национал
;
то,
въ момента| к о г а т о
отишълъ
при
търговеца
на
еж отъ, естество" да дискреди- на .партия,,, съ..,. щефъ . Юлиу вия държавенъ строй въ
съличнака
а
г
е
н т ъ т ъ А поел> тритъ
погребални
ковчези
АленсанШШт
р- дъръИвановъ и му предло- отбелязани
тирвтъ Ромъния въ ОЧИГБ на Маниу.
•
_ , Италия.
банкноти отъ по
цивилизования-св-feTb. .
1Сф1С||1Б,та отъ коло
;
100 лева, изкочили полицаи и
.
Фашистскв
Италия
ще
требва
Въ-връзка-съ това, узнаватъ
д-во на ,име Иосивъ жклъГда тиу .брои^зро ,jma, го арестували.
да получи едно гол-вмо коло ездачното
сеГ; следните подробности: h
Вранжи,
по
шосе за"да jie" даде ^ходъ на акта,
ниално разширение, .иначе ще Който го е Евксиноградското
Сждътъ оежди. провинения
— 'Новата: конституция ще
намърилъ
да
го
пред
тръбва да се откаже отъ ми стави въ магазинъ „БЛОКЪ" ще по съставенъ - о т ъ н е г о заради чиновникъ ;на.1 година Строгь
даде на короната по-гол-вма
сията си въ свъта.
1-0 кеподаваие на декларация за тъмнйченъ затворъ.
лучи 1 гбл*мъ шоколадъ.

Втамии! ш понасятъ

Н.В. Царьтъ вчера пристигна въВарна

Кърша n i a шшп въ шшт

Ново изобретение

Bit

Осжден чиновник й взимайе рушветъ

йш mi.'.Hpwa"

пвою въ
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Потайностигв на иринцъ Карла"

Действително, азъ съмъ много нетърпеливъ'
защото ако графа наистина е...
«Her
Не мога да певЪрввмъ.
Ще,-гогнвмеришъ.
Върви-Cbi Бога! •
Пари веднага ще ти .сеотпуснатъ!
Бжди, обаче, внимателенъ,, господинъ Бриенъ,
защото никой вече не знае, какъ да се произнесе
за тия събития!
Бриенъ се прости съ префекта, взе нуждниГБ пари за пжтуването си до Ница, поиска да- му
се приготвятъ препоржчителни и пълномощни пи
сма, за вСБкакъвъ случай и замина веднага.
XX!

Глухо-нЪмата
Презъ течение на два дни Доминика и Габ
риела успеха да скриятъ по такъвъ начинъ таласжма, щото да не може да го види старата слуги
ня и да забележи приежтетвието на това тайнст
вено създание.
Сами т е още не можеха добре да си обеснятъ всичко, което се отнасяше до него.
Какъ е дошелъ талъсъма до уединената кжщо?
Коя е тая девойка?
Какъ се е случило, щото тя да може да се
крие толкова дълго време тамъ долу, въ рудниците?
Какъ е имала тая възможность да се крие
толкова дълго време отъ хората?
Отъ где беше тя?
Доминика и Габриела не намираха отговори
на тия питания.
И талаежма лежеше' въ едно отъ леглата,
толкова зле боленъ, щото не можеше още да дой
де въ? съзнание.
Габриела често стоеше до леглото и гледа
ше замислена и очудена хубавото и блтздно лице
на девойката.
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Тя бъ-ше съсипана огьпб° л ести,#,,отъ дълго
то си.престояване.въ влажните .рудници.
Flo; бл-вдит?ь,-яер;тиана лицето, ,й у бт?ше изпиепнъ страхътъ й отъ хората* па даже и ?; отъ; ТБХЪ.
Н о и . какъвъ животъ е преживяло бедното и
нещастно създание!
т Необяснимо ми се, внджа^лзпов^да Доми
ника, ккакъ до. сега никой о щ е . не е „могълъ да
узнае, че талъсъма е една,,млада и слаба. девойка.
Затова.,се ми;се^1иска"да.се .съмнявам , че
действително,тая деврйка, е таласъма?
—, Не требва да се съмняввшъ. мила майко,
— отговори Габриела.
Таласъма е!
— По-напредъ .често го виждахъ, какъ въ
време на вечерната тъмнина се промъкваше къмъ
рудницит*, но винаги мислехъ, че той е едно мал
ко, гърбаво и грозно човече.
За това и сега толкова,много се очудвамъ!
Какъ ли е могло да изтрае долу толкова дъл
го време това слабо и младо създание?
— И какъ е отишло долу въ рудницитв?—до
бави Габриела,
Кои ли еж родителите му?
Чувало ли се нтзкога, че нтзкое дете се е
изгубило въ Гренелъ?
— Никога!
Въ такъвъ случай рудничарите биха говори
ли за това и то се би узнало.
Те винаги мислеха, че таласъма е едно свръхетествено сжщество!
— И при всичко това тая девойка тр-Ъбва да
е имала нЪкоя причина да се крие тамъ долу,—ка
за Габриела на майка си.
Иначе не би стояла тамъ още отъ детинство
то си.
. Тя иначе не би избътвала хората!
— Може.да усптгемъ да получимъ отъ нея
обяснения, щомъ тя пакъ дойде въ съзнание,—от
говори Доминика.

Всеобщата изненада. Въ убийството се преплита и името на жертва
та. Дългогодишните любовни връзки. Какъ е билъ изпълненъ
йланъдъ.
София 12. На б т. м. въ учи ните подробности.
телската стая въ училището Г4 '—Отъ Шолкб' години нана:; Етрополе бЪ намерейъ самъ убиецътъ" бйлъ въ лю
убитъ главниятъ учитель Иванъ
бовни връзки съ" жената на
Герчевь.,
убития;
Заради с нея, * Буто|»ъ
.Жбиист$ртоТ Рп> извършено
съ"тпвърдъ"предметъ. по гла^ наоусналъ собствената' си же
вата.
' на и се замислилъ какъ рфеднага
бгъха.. направени се отърве отъ Герчевъ, за да
снймкц, ,на .мръстнищгЬ/Ягпяе*
да сй' венчае - се 'ЛЮбов»
чатъцй и по тгьхь убиецътъ'
ницатахи.
бп> заловенъ,,
На 5 т.,м. към& 10гчаса
Заобща-изненада, лой се
Герчевъ'отишълъ
оказа, колегата „на ..убития —; вечерьта
въ"
щителскаща^ещая*»за
учительтъ Цено- Вутовъ.
н а да: приготви свидетелства
; Отъ. .самопризнанията
престъпника се узнаватъ след- та.
Вутовъ успелъ да се про*
мъкне незабелезанъ отъ ни*
кого въ.класната стая и . с ъ
единъ ударъ .въ главата,, съ
Борбата ертщу сектитъ
едно
тежко железо, повалилъ
София 12. Председателя
на Се. Синодъ
митропо Герчева мъртавъ на земята.
Веднага следъ извършва
литъ Неофитъ казва!
— Въпросътъ за промп,- нето на престлплението, той
нитгь на
екзархиинияустав успелъ да заличи следите и
е сложенъ на разглеждане. избьгълъ.
Проекта е даденъ за пре
Днесъ убиецътъ
ще бжде
глеждане отъ м-ра на вън- доведенъ
въ
Дирекцията
на
шнитп работи
Кьосеива. полицията.
новъ, отъ когото
имаме
обещание, че проекта ще
бжде прегледанъ
удобренъ София 12. Главния секретарь
на м-вото на Правосждието
въ скоро време.
Сребарниковъ
запитанъ по за
Запитанъ какъ се организи
ра борбата срещу сектитв, кона за намаление наемитЪ
митрополитъ Неофитъ заяви: заяви:
— Законопроекта ще .. се
— Имаме проектъ и планъ
прокарва отъ м-вото на пра*
светата*^ православна
църква!
да^рейайвв ; съ v всички сред^ воеждието. Той е изпратен*
направо въ кодификационни»
са&а^и-^на/жни" сектанството у съветъ
за преглеждане и дава
V
не мнения,

[ешавпшо у го

