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ВАРНЕНСКИ

ПСИХОЛОГИЯТА
на Р Е К Л А М А Т А
ЕдинъогьмайсторигЬна рекламата Гастонъ Васи, е публикувал*
Htuw като ржководство за своигЬ колеги, въ което се казва: За
да има yctrtxb една реклама, ip-Ьбва да сеотоеча най-малко 10
пяти па едно и еж що Micro.
При п ъ р в а т а й поява читательтъне я забелязва в т о р и
п ж т ь читательтъ я забелязва, но не я чете, т р ти п ж т ь
я прочита, ч е т в ъ р т и пжт се осведомява за цената на ре
кламирания предмет.ъ на петия пжть си отбелязва адреса,
на шестия пжть-говори за рекламата на жена си; на с е д 
мия пжть той решава да купи; на осмия пжть купува, на
деветия-говори за рекламата на приятелите си, а на д е 
сетия — приятелите говорятъ за рекламата
на жените си.

ЦАРЙГРАДЪ. — Турското правителство е съсре
доточило въ Тесалия, край гръцката граница 7бхил
войници, а въ Епиръ ~ 18 хил.
АТИНА. Т;къ пристигатъ кецрекжсиато на по
малки групи доброволци отъ Мала Азия.
БРЮКсЕЛЬ.
Макаръ че положението за
почва-да се подобрява,
стана
ново кърваво
сблъскване между стачнитгь и полицията въ
Серние. Паднаха ранени и убити ншолко дущу тмеждч
стачницитгь.
Основанъ 1912 г. — Гл.-редакторъ: В. Юруковъ

Телефони: 121,256,457 — Дневна спужба: тел. 121

{Бп>лградъ 1. Отъ днесъ
започнаха да пристигатъ
въ Бгьлградъ голгьми групи
въ Унгария — обявенъ отъ Екхаргь
народни представители, из
на Гьомбьошъ.
брани съ листата на Йев- Посрещането на м-ра и на придружаващите го лично отъ г. Ннколовъ. Възхищението на виднигЬ гости отъ всичко видено. Иитересни
Будапеща I. ГолЪма сенза
тичъ. 7л> пристигатъ въ обяснения на г. Ннколовъ. Какви цречки му се правятъ отъ разни страни> Претенцията на общината да монополизира клането на доби
връзка съ откриването на тъка. Ако тоя монополъ се наложи, износътъ на нашити произведения ще стане невъзможень. Възторгътъ на м-ра и обещанията му. ция предизвика въ целата
Скупщината, което ще ста
0б%дъ въ честь на ввднитъ- гости на паргходъ „Мария Луиза* ч
страна вестьта, че бившиятъ
£
не въ понедплникъ 3 т. м.
I
дятъ,
защото
т
е
верватъ
въ
унгарски делегатъ при 0Н
Тази сутнинь пристигна въ ги местни произведения, кои
въ 9 часа сутриньта.
в ъ к о и т о ще се произвеждатъ вашия ентусиазъмъ и въ ва
град? ни м-рътъ на железни то не бива да замрьзватъ.
графъ Екхаргь, водачъ на
Въ кулоаритъ на кама ците Кожуха ровъ, придруженъ М ръ Кожухаровъ се заинте смедовски салами, беконъ и шето творчество.
земледъ\дската
партия, е обярата цари голпмо оживле отъ главния директоръ на же ресува дали при изработване пр.
Отъ тамъ гостите отидоха
вилъ
дуелъ
на
м-ръ предсе
ние.
Асенъ Николовъ обясни, че да видятъ оборите за огояваполк. Колчевъ и на то на инсталациите еж взели
на лондонския пазаръ може не на добитъкъ.
Утре недпля, (б. н. днесъ) лезниците
дателя
Гьомбьошъ.
на корабоплаването участие чужденци.
да се внася само беконъ и
правителствените депута чалника
Асенъ Николовъ обясни на
Графъ Екхартъ се по
полк. Славяновъ, а сжшо и
българи, — отгово нищо друго.
ти се свикватъ на частно отъ колегите Ст. Таневъ. гла- ри— г.Само
м-ра какви пречки му се пра мири
Николовъ.
Независимо
съ бившия м ръ
заседание. Ще бмде опре- венъ редакторъ на в. „ У т р о " и отъ това, азъ самиятъ позна- М-рътъ запита к о й е архи- вятъ на египетския пазаръ. То
графъ
тектътъ на целата тая работа. ва очуди твърде много м:ра. председателъ
дп»ленъ реда, по който ще Юрданъ Мечкаровъ,. глввенъ замъ добре таи работа.
— Заклевамъ ви, се отговори
стане откриването
на редакторъ на в. „Слово".
Бетленъ.
Той
написалъ
На гостите б е показана ед
Разполагаме общо съ 12 Асенъ Николовъ, не съмъ ct Скупщината.
едно писмо,
нв бела биволица. Това ги на Екхартъ
Въ 10 часа гостите посетиха п о м е щ е н и я , обясни г. миятъ азъ.
Откриването ще стане подъ фабрика „Текстил", като пре
очуди
твърде
много
и
м
рътъ
въ
което
му
съобщава,
Николовъ, които еж предоста
Гостите разгледаха специал
председателството на най-ста ди всичко т е изказаха поже
тъчни да побератъ и да съхра ното помещение, въ което ще заяви, че за пръвъ п ж ' ь въ че лошото мнение,
кое
рия народенъ
представитель лание да посегятъ и да разняватъ произведенията на цьла се/ огояватъ птици- За 21 дни живота си има случай да ви то ималъ за бившия си
Стефанъ Янаовичъ, отъ Вале- гледатъ новите хладилни ин
Северна България,- които еж тЬ ще бждатъ окончателно ди белъ биволъ.
на
ао, избранъ съ листата на Иев- сталации, които тия-дни ще
Показани имъ беха и швей врагъ, се дължало
предназначени за износъ,
огоени и ще бждатъ готови
тичъ, депутат ь отъ дълги год. бждатъ пуснати въ движение.
сведения,
получени
отъ
царски крави, които даватъ по
М-ръ Кожухаровъ запита за клане.
Следъ откриванете на СкупГьомбьошъ.
Въ двора на бившата бире колко ше струватъ всичките
— Азъ ви уверявамъ, заяви 36 к г р . млеко на день.

Earn шишп шш

пщинета, заседанието ще бж
де вдигнато за вторникъ. То
гава депутатите ще требва да
да представятъ пълномищията
си. Въ срокъ отъ едне седми
ца пълномомощията ще треб
ва да бждатъ проверени отъ
специалната комисия.
Съобщаватъ отъ Загребъ,
че въ поиеделшшъ, въ девя
щ откриването на Скупщина
та, въ Хърватско ще бжде
обявена генерална стачка.
1
i B b връзка съ тоя слухъ,
д-ръ Мачекъ заяви:

Следъ като обходиха всич
на фабрика „Галата" гостите инсталации.
м-ръ Кожухаровъ на г. Нико
Щомъ прочелъ това писмо,
беха причакани отъ самия г.
— Общо 12 мил. лева за ловъ, че ще доведа м ръ пред ки помещения на хладилници Екхартъ веднага изоратилъ сеАсенъ Николовъ. О щ е , при разните хладилни инсталации седателя Тошевъ и м- ръ на те, гостите разгледаха фабри
кунданти на м-ръ шредседаслизането на гостите отъ ави машинарии.
финансиигв Рясковъ, за да ката „Текстилъ".
теля
Гьомбьошъ, които се н а 
Те
останаха
възхитени
отъ
томобила, rfe беха посрещна
— А дали ще може да из видятъ съ какъвъ ентусиазъмъ
ти много сърдечно отъ г. Ни насяте и на западните пазари, вие творите, какво
мира изъ провинцията.
грамадно всичк% видено
коловъ.
Въ 1 часа сл. обедъ видни
запита м-рътъ.
дело е сътворено.
М-ръ Кожухаровъ изказа о
Впрочемъ, нема и нужда те гости беха поканени на обед
—< Само. на източните паза
чудването си отъ грамадното ри, за сега, тъй като по на- непременно да цойдатъ да ви въ парахода .Мария Луиза".
Пълн. м-ри сь заплати, предвидени
видоизменение на бирената стоящемъ само те работятъ съ
за управляващъ легация
фабрика, която той познава свободни валути; В ъ ' всички
София 2. Съ царски укази
1
отъ по рано" само като една останали пазари, както знаете,
cm направени следнцт^ но^
обикновена бирена фабрика.
сжществуватъ големи валутни въ Вариен. Търговско училище «, академия;* Учащи* се -акламнратъ ви дипломатичеСки^АрМ*
Първиятъ въпросъ,
който ограничения.
генерала и председателя на Тъ>;го«. Камара. Вдъхновената речь на ни:
м-рътъ зададе на г. Николовъ
Отъ тукъ гостите отидоха да генерала. На работа за просперитета на Стопанска и Търг. България.
— Назначава се д-ръ Н. П.
бе:
разгледатъ други три големи
Николаевъ, публицистъ, за
Вчера учащата се младежъ диторията.
-:':?-—По поводъ на слу- — Кога ще почнатъ да фун- помещения, въ които се на ми отъ Търговското училище и
Студентите посрещнаха гос г ла в е нъ секретарь при
ховетъ, че въ понедгьл кциониратъ хладилните инста ратъ машинните инсталации. студентите отъ Варненската тите
съ мощно „ у р а " и ова Мвото на външнитп> рабо
Петь грамадни компресора ще Търговска академия преживя
ти, съ чинъ пълномощенъ
никъ 3 т. м, въ Загребъ лации?
ции.
т - Следъ 15 дни, — отгово могатъ да работятъ едновре ха едно мило и редко търже
м-ръ.
щгьла да бжде
обявена ри той. Искаме да си наба менно и по отделно.
г. Генерала надълго разго
*
Д-ръ Стоилъ Стоиловь,
ство.
варя сь професорското тело,
генерална стачка, съоб- вимъ нови параходи хладил
Отъ тамъ гостите влезоха
на протокола
Къмъ 9 и половина часа сут съ студентите, разпитва г и за началникъ
щавамъ, че нгьмамъ ни ници. Работата ще остане до въ кланицата, която е точно риньта всички ученици беха техните занятия и се извини, при Мвото на външнитгь
каква връзка съ това. тукъ, ако немаме и хладилни копие на модерната софийска строени въ гимнастическия са- че въпреки големото си жела работи, се назначава за
съ които да извър кланица. Приспособена е за
Слуховетгь
произхож- параходи,
лонъ.
ние не ще може да приежтег пълн. м-ръ въ Будапеща, съ
шваме износа си.
клане на птици, свини, добипредвидена по
Не следъ много въ него при вува на патронниятъ имъ пра- ^заплата,
датъ, по вегька вгьроят- М ръ Кожухаровъ запита въ тъкъ
и пр.
бюджета
за
управляващъ
друженъ
отъ
председателя
на
здникъ
тъй
като
ще
бжде
въ
ность, отъ хора, които какво състояние се> намиратъ Вь нея йма една сложна ин
^Варнен. търговска камара г. Стопанството.„Тича" при пола легация.
нгьмамъ никакво
съпри- нашите параходи и съ техъ не сталация, за точно регулиране Абаджиевъ и директора на гане клетва на трудоваците. Сава Кировъ, съветникъ
би ли могло да се извършва на температурата.
косновение съ народа.
търговското училище г. СмиСтудентите на ново акла- при българската легация въ
износа на тия произведения,
Г нъ Асенъ Николовъ обяс леновъ влезе г. генералъ Ха мираха г. генерала, следъ кое Парижъ, се назначава за
Споредъ сведения отъ по които ще излизатъ отъ нови
ни на м-ръ Кожухаровъ, че лачевъ.
то той придруженъ отъ пред пълн. м ръ въ Варшава, сь
лицията, слуховете з а гене те хладилни инсталации.
му се правятъ големи пречки
предвидена по
Бурно и продължително ура седателя на камарата г. Абад заплата,
рална стачка въ Хърватско
— Абсолютно невъзможно, отъ разни места.
ржекъса салона. Видимо трог- жиевъ, ректора г. К нстанти- бюджета за управляващъ
— Ний не искаме помощь, натъ г. генералъ Халачевъ дър новъ и директора на търгов легация,
провзхождатъ отъ крайните отговори г. Николовъ, понеже
нашите параходи нематъ хла заяви т о й , а искаме само
елементи.
жа една вдъхновена и напъст- ското училище г. Смиленовъ
дилници.
да не ни : е пречи, за да мо-вена речъ предъ младите—ут посетиха „Зала Съединение".
Полицията е взела всички
Следъ това г. Николовъ да жемъ да изпълнимъ п л а н а . с и решни стълбове на стопанска
Тукъ г. Халачевъ сжщо по
мърки, за да не допусне ни де некои допълнителни обя до край.
еж вече приключени.
и търговска българия.
здрави
академическата мла
снения
въ
връзка
съ
сжщия
какви безредици/
М-рътъ се очуди к а к ъ е въ
София
2. Въ разговоръ съ
Той изтъкна въ нея дългътъ дежъ съ днешниятъимъ праззможно да се правятъ пречки
Направи извънредно големо този въпросъ.
дникъ
и
имъ
пожела
да
рабо
журналисти, м-рътъ на война
Гостите влезоха въ ония на едно такова грамадно пре- на младите, напомни имъ, че тятъ за културното и Сгопансвпечатление всредъ
общест
та ген. Цаневъ заяви:
хладилни помещения, които се дприятие, което той ; нарече т е еж утрешните строители на ко издигане на Вългария.
вото, че докато въ БЪлградъ намиратъ вече въ периода на „едно исполинско дело на Бъ стопанения и търговски ж и *
— Съ промените въ ар
Думите на г. генерала чесвотъ въ страната н и . и под
се събиратъ правителствените своето завършване. Въ техъ лгария"
мията
е вече приключечо. Причерта, че младите требва Да то биваха прекъсвани отъ ура
депутати за откриване на ка се правятъ последните приго
Г-нъ Николовъ обясни, че
вършено е също така и наз
и ржкоплескания.
запазятъ
националните
ни
ка
марата, въ Белградъ въ по- товления, за да бждатъ въ целото предприятие ще рабо питали и богатства, да ги увеВпечатленията на г. генерал начението на новите военни
окончателно завършенъ видъ. ти съ единъ капиталъ отъ 30
нед-влникъ ще бждатъ събра
личатъ и да работятъ за бла Халачевъ еж най-отлични отъ аташета навсъкжде.
Още съ. влизането си, гости милиона лева.
гото на целия български на- виденото въ търговското учи
ни всички опозиционни депу те останаха изненадани отъ
Той сжщо така обясни, че
лище и академия. Той е възтати, за да определятъ ста вида на единъ грмаденъ асан- му се правятъ големи пречки родъ.
хитенъ отъ царещия образСледъ
тези
топли
и
бащин
новището си спремо Скуищи- сьоръ, който ще служи като отъ страна на общината, която
цовъ редъ, дисциплина въ тяхъ
ски
думи
г.
генерала
покани
на Югославия въ София
връзка между отделните по иска да монополизира правото
ната.
••',,'.:•
Навредъ въ тия два храма на
учащите
се
да
извикатъ
.
у
р
а
"
Бплградъ 1. Съ указъ на
мещения и отдели.
за колене на добитъка, Въ
за Н- В. Царя и за проспери просветата, като се почне отъ регенти
По всичко личи, че едино
тп артилерииВъ първата група помеще такъвъ случай, споредъ обя тета и напредъка на Стопанс канцелариите й се стигне до
скиятъ полковникъ Васа
душието на опозицията ще ния ще се съхраняаатъ овощия, сненията на г. Николовь, ме
учебните стаи владее една об Петковичъ, досегашенъ югока България.
бжде запазено и з а нааредъ. които ще се запазватъ п р и сото, което ще идва отъ об
разцова чистота и редъ.
славянски воененъ аташе
Директора
на
училището
г.
щинската
кланица,
ще
бжде
Утре ще бжде израбо една температура отъ 8 гра-_
Нещо което прази най-сил въ София, се назначава за
Смиленовъ
блегодари
на
г
Хаобременявате
съ такси и
дуса
подъ
нулата.
тена редакцията на дек~
но впечатление, то е повдиг началникъ
на желлзноД р у г и помещзния, съ тем берии на обща сума отъ око лачева отъ името на колегия натия националенъ духъ на пятното
ларацията, която ще бж пература
и
плавателно
та
за
хубавите
пожелания
и
ло
8
лева
на
к
г
р
.
отъ 16 градуса подъ
де прочетена въ Скупщина нулата, ще служатъ за съхра — При това положение, обя подчерта, че младите ще слу учащите се и студентите Това отдгьление при генералния
прави честъ на ректора г. Кон- щабъ на армията.
та по-късно
няване на месо и на други сни г. Николовъ, нашите ме жатъ честно, верно и предан- стантиновъ и директора на
На негово мгьсто за вое
но
на
България
и
българския
сни произведения ще изгубятъ
> Отъ това личи че опо месни произведения.
търговското училище г. Сми ненъ аташе въ София се
народъконкурентноспособносгьта
си
и
зицията ще отежтетвува Д р у г и помещения, съвърше ще останатъ тукъ въ хладил Следъ тези мили и затрог леновъ.
назначава пехотниятъ подно отделни, при температура
полковникъ
отъ генералния
отъ. Скупщината само при отъ
ниците,
безъ
да
могатъ
да
ващи
сцени
г.
генерала
посе
3-4 градуса надъ нулата,
щабъ Драголюбъ Михайло
откриването, обаче по-къс ще съхраняватъ сирене и дру- бждатъ изнесени кждето и да ти търговската академи*.
вичъ, до сега на служба въ
било.
На прага той б е посрещно ще се яви въ Камара
за Женева
организационния
отдгьлъ
V
Ний
искаме
поне
да
ни
при^
натъ
отъ
ректора
на
академи
позиви за обявяване на ге равнятъ въ това отношение съ ята г. Констангиновъ. Послед Софии 2. Днесъ въ 230 ч. при щаба на армията.
та. -r;;.\ .
обгъдъ м-рътъ на на
Отъ Загребъ съобщават нерална стачка по случай колбасарите, повече не искаме ния поздрави генерала й пред следъ
родното
стопанство Стой
че въ Загребъ и въ околни- откриването на Скупщи Гостите следъ това разгле седателя на камарата съ д о б чо Мошановъ
замина за
Ьггь села се пръскатъ вече ната.
даха редица други помещения, ре дошли и г и въведе въ ау Женева.
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Безсмъртния
ка юнашка е раждала и ще
ES Оперниятъ п-Бвецъ Бантънкалофереца. - на"безмър> ражда аевкога храбърци, кои Като ~ еднд огройно * слънце ""се дини се нвранилъ тежко на С 1 птпиша оазни мебела на много износни цена на киноочерта Ботйовъ на българското не
« Ц S м заверена купончета отъ управлението имг
тв рецън
*"* е?, » -Живь етой, то като него — въ името на бе. зап'алй;-'Лб* него^ пожаритй' на ^сцената на „Скала*, въ Мила Ог Ч а1
насолдднипоряяатела,
а именно: брястова спа.
живъ
:
своя идеалъ — ще презиратъ бунта. йрабдаУа и Фов-ЬчноЬУ&та и но»* Споредъ текста на една • О лни овгьховиТразнЪ скринове, гардероба, бюфети, ме
Тази
г
и
„^
°Д "о лобното смъртьта, ще я желаятъ: яИвстана знаме нй всичка; norifо ' еж опера^трй- требвало да извър 3 ТеотРшкафяета, маса разшегателна а не разстелт.
за глътка радость, за гльт
мебели по порхкка. Посещение.
мътто на поета ще събере по смърть, братко! На смърть да петимни
ши самоубийство съ револверъ Н Пб^ематъсеаразни
ка* щастие
I I ириематъ ™»v адължава
къмъ покупка.
клонници отъ цЪла България. вървиме"!
Той,
обаче?
толкова
неержчно
Ботйовъ е светлата: "Wdflejtftfa 'ha
тонезаоъ..^
почить^С^ВЛАЕВЪ
Всички съ затаенъ дъхъ и та
Съ
И други осЬнени, отъ буре отпадналит-bv на умбреййт-Ь <-*er'"ho действвуалъ съ револвера, що • И .__ в
зи година ще пришепнагь име носния му духъ, биха могли добри дни; той е великия сййвозгь: то действително се наранилъ
то му. И легендата за услЪЗ да кажатъ за себе си неговите на борбата/която разкъсва лед!ени-,
пителния г.одвигь на човека и думи: „Живея съвършено бед гЬ'окови отъ 'ржцегв"'на робитЬ1 и тежко. Пренесенъ билъ въ
ГОРНОБАНСКА
поета и тази Година ще стоп но. Дрипите, които имахъ, се посипва ранигЬ имъ съ бЪлигЬ цве болницата, кждето не много
ХИСДРСКА
тя
на
свободата
и
радостьта.
следъ това починалъ.
ли душата ни.
сьдраха, и мене ме е срамъ Поезията на Ботйова е огнена,
м
НАРЕЧЕВСКА .
Да
да излизамъ деня по улиците". стихийна. Неговигв ПБСНИ кацатъ р§ Слушането на радио-преЗапазенъ,
марма,
ди.
давания
чрезъ
ултра-къси
въл
спомнимъ ли за чародей
Ето какво пише евмъ пое-като неземни птици върху сърдцата
амантъ
„Ла-Франсе*,
ната красота на поезията му? тътъ за Дякона: „Приягельтъ ни, изпълватъ ги съ сиутъ, съ въл ни се отразява вредно върху
съ тръпки и съ жажда за организма на радио-слушатеЕдна жива рана, която е съл ми Левски, съ когото жив-вемъ, нения,
3 конски сипи,
борба и подвигъ.
зила кървави песни. Да при-е нечутъ характеръ . . . Студъ Безсмъртниять творецъ на „Моята ЛИГБ, споредъ твърденията на
С
Е
ПРОДАВА,
зовавамъ ли безсмъртната му — дърво и камъкъ се пука — молитва" е смелия буревестникъ, двама американски лекари.
в
и
ж
д
а
н
е въ мебел
сЬнка? — Синката на единъ гладни сме отъ два-три деня, който вечно ще се извива на дъ род - Слушателите придобивали сла
ще намерите всеки день
НИГБ ни угари и ще разпалва сърд бо увеличение на кръвното
исполинъ, великъ съ великата а той п-fee и все е веселъ".
ния
с
к
л
а д ъ на ул,
пресни при представител
цата на униженигв и ускърбенигв; налягане, силно главоболие и
си саможертва.
„Царь Симеонъ" № 26.
е неписаната трагедия ще въ-пламенява сърдцата на »хъството на минерални води
Христо Ботьовъ стана ико наВелика
шоветв и хайдутите" за да умиратъ постоянно чувство на умора.
Хр.
Ботйовъ,
.Самоволната
на
ул.
27
голий
16
до
ап
1 —3
ната иа нашите дни# — едно сиромащия уби и таланта, и съ бунтовна п-всень на уста.
Щ Нвй-много земетресения
1.2615-30
евангелие, отъ мждростьта на живота ми,—писа той.ftкаква Малцина еж, които могатъ да но- на света се падатъ на Чили— | тека Русевъ.
което ще утоляватъ глада си полза принесохъ на отечество сятъ знамето на Ботйова.
около 1000 годишно. Следватъ: ВАРНЕНСКО ГРЯДСКО" ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Малцина еж, които могатъ да навсички молепсани отъ сждба- то си?"
съ кръвьта си името', на Япония — съ 431, ЯпенинигЬ
та като него „силно да любятъ Малцина еж Ботйовците Д пишатъ
свободата и д» станатъ огненъ бич — съ 184, България — 169,
и мразятъ".
всички тирани, за всички среб- Гърция — 145, Сицилия — 116
е единственъ. Равенъ наза
Христо Ботйовъ не е един той
ролюбци и душмани на народа.
Мексико — 98, Калифорния —
него
нема.
Сигурно
нема
и
да
ствения, който — и когато е се роди. Вековете еж много Ботйовъ н-вма никога да умре.Шз- 81 земетресения въ годинатаумиралъ — съ отворени очи пестеливи—првщатъ ни презъ говия духъ вЪчно ще живЪе въ По отношение на последиците
сърдцата на беднигв, безрадостни
е погледналъ сждбата: „НЪмо столетията
по единъ Месия, те, той в-вчно ще витае надъ бал най опасни еж земетресенията,
Поканватъ се гражданите редовно да изплащатъ
смърть за главата, която е който ние изпращаме
и ще гърми като буря;
въ Япония. Тамъ 16 20 на сто
зако- кана
готова да се отдели отъ пле коление, а понекога— на
—„Тозъ, който падне въ бой отъ всички земетресения иматъ следуемит-Б имъ се ТЯКСИ: за вода, каналъ, СМБТЪ,
раз аа свобода, той не умяра!...
щит-в си. въ името на свобо нообразие! — издигаме за
фирменно право, падарщина, за павиране улици, па
му
бе
•
Прометей. катастрофални последици.
дата" . . .
силка
ипи
го
оставяме
да
си
ша и др.
Но не само за него, «смърть- избере най-жестоката смърть
ВСБКО закъснение носи глоби — лихви.
та е мила усмивка, и гроба I СТЖПКИГБ на Ботйовъ ожи— сладка почивка". Неговиятъ датъ охотници. Нека ги потър- Разкопката до римската ку Въ монетите на последния
На неизправните ще се спиратъ водата и елек
кръстъ и лобния му „Миленъ
Самоотвержените хора ла при църквата „Св. Георги* градъ Конкордия е изобразена тричеството.
камъкъ" — българската Голго симъ!
еж като сольта — безъ ГБХЪ жидаде една ценна находка. Направа съ калатосъ, рогъ на
Недоборите до 25 юний т. г. се събиратъ съ 3
та и българското Възкресение вота е безвкусен ь. Безъ т%хъ 5 и половина м. дълбочина ра
и патера за жерт на сто глоби за закъснение, а д о 25 отктомврий съ
-т- смущаватъ покоя и на дру народите еж като керванъ безъ ботническа кирка изкопа на изобилието
воизлияние.
ги като него. Наистина, мал водачи.
П. р. пълно запазена бронзова ста Въ този официаленъ типъ 6 на сто. Следъ 25 октомврий т. г. глобите и лих
цина еж. Но българската май
туетка на седяща богиня .сътя е изобразена и въ другите вите еж много големи. Щ е се събиратъ за целото
вие. 11 см. и тежесть 500 гр.антични градове на Долна време на закъснението, като всички закъснения о т ъ
Още отъ първъ погледъ раз Мизия. Особеното въ намере преди 1 априлъ 1933 год., освенъ глобитв ще се
брахме, че това е Конкордия. ната Конкордия въ Варна е ар
Внимание!
Внимание! Една
плащатъ още и по 1*50 на сто за времето о т ъ 1. IV
отъ най-хубавигв и един
Дирекцията не ресторантъ „Ешмедеме* — Варна има ствена по рода си придобивка шина, който тя държи въ д-fec- 1933 год. до 2 I. 1934 год„ а следъ това още по 1*25
честь да съобщи на Почитаемото Варненско гражданство, за тукашния музей. Божията на ржка. Това не е собственъ месечно до деня на издължението.
гости българи и чужденци, че заведението е наново обза изработена отъ бронзъ, зелено атрибутъ неинъ, а заетъ отъ
Немезида (Богиня Възмездие).
Данъкъ сгради и поземлен*, данъкъ с е съби
ведено и е открито отъ 2 юний 1935 година — неделя.
патинирана отъ седемнадесеть- Следователно, имаме случай ратъ о т ъ общината.
Въ ресторанта еж открити специални кухни:
въковното стоене въ земята. на смъсване атрибути — на
Следъ 25 юний първата половина о т ъ данъкъ
Виенска подъ шефството на специалистъ Фигурата е отливка съ белези две
богини, Въ тази именно
сгради
се събиратъ с ъ глоба. Редовната 5-дневна
на
напреднало
изкуство.
Кон.
готеачъ отъ Виена г-нъ
" , кордия е седнала на оваленъ особеность се крие НБКОЙ не
пжтна
тегоба
и железопжтния данъкъ с е събиратъ
познатъ мъттенъ култъ къмъ
Сланина ИОСИФЪ — дългогодишенъ ш е о ъ тронъ, съ калатосъ на глава. Конкордия
въ общината, финансовото отделение.
въ
варненско.
Облечена въ дълъгъ хитонъ, У насъ за първи пжть се на
готвачъ иа
гр. Варна, 28. V. 1935 год. ОТЪ ОБЩИНАТА.
препасенъ подъ гърдитЪ, хи-мира статуйка на Конкордия,
матионъ и хламида (намЪтка) така че придобивката е отъ
мърите при представителство
презъ рамо, На челото сърпо- значителенъ интересъ за нато
за минерални води, нахо
JBbjrireDCKa кухня —подъ шефството на ,младъ и енергиченъ видна диадема надъ вчесаната
дящо се на ул. 27 юлий до
България
чинающата
ни
наука
за
рели
«^!!Рврин;ь- шефъ готвачъ.
". .
'
коса завършваща въ тага на
1-2615-4.
гиите.
Никола Стателовъ 1.130 Емвн. л. радиоактив- аптека Русевъ.
Ржководството^на ресторанта е поверено на дългого
чл. археол. д-зо ность 1615 гр. количество на
дишния управитель"— ржководитель на хотель-ресторантъ кокъ. РящегБ почти голи до
-а
СОЛИГБ-и 00430 гр. свободна
2=
„Кранцъ Амбасадьоръ— Виена г-нъ Стефанъ Банчачъ рамене. Подъ ДЪЛГИГБ дрехи
вжглена киселина въ единъ
АТЕЛИЕТО
Въ ресторанта има и отлична скара съ най-разнообра се подаватъ върховегв на но- ВАРНЕНЦИ!
ГОСТИ!
S
килограмъ, това е съдържа
зни закуски.
зегБ въ обуща. Въ лЪва ржка
Опитахте ли най-реномираната
ТВ
нието
отъ
тъй
нареченото
„Со
въ
града
Сервиратъ се винаги пръсни пролукти и отлични на държи рогъ на изобилието.Въ
аз №v^&alL
лено изворче* при Наречен.
н
|К|щ
о .
питки. — Свири първостепенна музика.
десната - спусната напредъ и
сп
ШКЕМБЕ Ч0Р6А
ш
ЯшгаЗяи
скигв минерални бани — пър
Отъ дирекцията малко надоле — аршина, сим- която
£
ви поднася всЪка сутринь
а
во въ България и четвърто
волъ на равноправие. Богинята
въ
света.
Доказано
е
отъ
ня
а
седи на подвиженъ тронъ безъ
.а
колко анализи и изследвания,
облегала. Фигурата е закрепе
направени о т ъ професоръ
ул. Русенска № 13, срещу хотелъ
на върху куха квадратна под„НюИоркъ" както и най-вкуснигЬ
Бончевъ, инж. Малеевъ, лъка
на Нерсесъ Курдянъ
ставка,
пригодена
за
вработва•J
РЕНОМИРАНИЯТЪ СТАРЪ МАГАЗИНЪ Щ
и пълнл блюда супи 3 лв., готвени
ритв
д-ръ
Русевъ,
д.ръ
Азма
изработва всЯкакви мраморни и
не на мраморъ и дърво. Ста4 лв., печени 6 лв.
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефектъ
новъ, д-ръ Стойковъ, д-ръ
туйката е копие отъ изящното Заповядайте всички въ найевтии при най-износни пени.
Попноевъ и др.. че н-вма друга
тииата
гостилница.
1-2607
15
творение на нЪкой античенъ
Едно посещение е достатъчно да
вода
въ
България,
която
тъй
ф
Сподъ окрлжния ождъ)
ф майсторъ. Тя не е настолю
се ув*рите, > ул. Шуменъ Nk 1в»
ефикасно да лъкува нервно
(до Редакцията иа в. В. Новини) 1-0
ф
навестява на многобройната си клиентела, че noф украшениа, а свещенъ ебразъ
болни, а особенно стомашни
X
ради разделянето на двамата досегашни съдру. « .
W
ж н и ц и , магааинътъ съ цЪлия си активъ и паемвъ «? нк една отъ най-почитанитъ
болести на нервна почва.>
: копринени шантунги
ф
остава иакиючителмо притежание на
ф богини презъ II и ill в. сл. Хрсъ 5 0 на сто намаление
1 Чаша вода взета сутринь на 140 см. съ гарантирани трай
Конкордия много
празенъ стомахъ, действува
ф
ГАНЧО
О Б Р Е Ш К О В Ъ
ф Наистина,
при
често срещаме изобразена вър'
разслабително, а въ последст ни . цветове и при големъ изф Отдплилиятъ се бившъ съдружникъ нгь- ф ху монетите отъ императорит-Ь
вие регулирва стомаха, неутра- боръ. Проверете ги въ мага-)
ф
ма вече абсолютно нищо общо съ ф Ядриана до Гордиана въ рим-#
ул., ,6-й
лизирва киселинитв и ги пре зинъ „Карлово',
Ш 2659
магазина.
1-6 Щ скит-fe колониални грвдове.межмахва.
Септемврий"
срещу
църквата
ду които и Одесосъ (Варна)
пЦарь Борисъ' 16. 1-0
i Всъки день пресна
„Св. Никола*.
4
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Тримата му пазачи се върнаха съ омисле- дийците се очудиха на хладнокръвието му. , го очакваше, ft rfe можеха да- го търсятъ, ко
ни лица. Btха претърсили машината, обаче ; •— Тукъ.ще останешъ, докето моите хора лкото
си искатъ — камъкътъ беше скритъ
никакъвъ камъкъ не 6txa намерили. Дълбо нам%рятъ рубина, а ако ли не, ще тр-вбва да на_ съвършено
Дай ми камъка, обаче!
сигурно место, въ стомаха му.
ки бръчки се прорезаха по челото на глава умрешъ.
Какъвъ камъкъ? Нвмамъ никакъвъ ка таря.
Замисли
се.
Лко не успее да се измъкне
Искри изкачаха отъ очите му. Обърна И като заключи дебелата, железна врата, незабелезвно отъ
мъкъ,
тази студена дупка, на сле
се къмъ младежа и му извика съ гръмовитъ старецътъ се отдалечи наедно съ тримата па дния
день
щ*ше
да
умре, така щото немаше
— Защо лъжешъ? Знамъ всичко. Ти трЪб- гласъ:
зачи.
смисълъ
да
се
бои
отъ
простуда. Колко ху
ваше да го . отнесещъ на. банката, защото
— Не намерихме каиъка, маквръ <е се на
баво
направи
старецътъ,
като отложи за сле
тоя страхливъ.^подлецъ ^i-Ьмаше достатъчно мираше
Г
Л
А
В
ft
12.
въ тебе. Моите хора ще претърсятъ
дния день екзекутирането му! Можеше по то
см%лость зь това. Дай ми камъка и веднага целия пжть. Нищо нема да отбътне окото
зи начинъ най-малкото да поразмисли дали
следъ това ще те пусна, на свобода.
Карцерътъ съ змии
имъ, а ти въ това време ще останешъ тука,
не сжществува нъкаква възможность за спа
— Камъкътъ се намираше въ десния джобъ докато се нам-ври камъка.
Очите на Билъ Газонъ постепенно привик сение.
на панталоните ми«, Сега, обаче, не. е въ
Пазачитв обградиха младежа, а старецътъ наха на тъмнината и започнаха да различеватъ
мене, .сигурно е изпадналъ презъ време на
Стените не можеха да се разбиятъ по ни
тръгна
напредъ. Пленникътъ вървеше безро очертанията на кеменнигБ зидове. >
нападението и на боричкането.
какъвъ
нито желЪзната врато. Опита
потно,
тъй
като
нъмаше
сми1ълъ
да
се
съНамираше се въ малка, четвъртита килия, се, за даначинъ,
И,, за да дрде по гел^ма достовереность на
провери най-малко здравината на
протислязв.
Etxa
толкова
много
на
брой,
що
зидана
изцт>ло
отъ
делани
камъни.
Подътъ
думите си,.Билъ Газонъ избърна всичките
заключалката. Нап>-азенъ трудъ, напълно изси джобове наопаки. БЪха съвършено праздни. то вевка съпротива можеше само да влоши бъше и той отъ каменни плочи. Едно малко лишенъ. Не му оставаше никаква друга на
прозорче, горе близо до тавана, позволяваше дежда, освенъ да му дойде, помощь отвънъ.
Старецътъ, при все това,, не го повЪрва. По положението му.
Мислеше си, че ако не се завърне до сред- да прониква въ келията нощниятъ студъ.
даденъ знакъ, тримата похитители се нахвър
Призна си откровено, че надеждата за това
лиха върху младеже и го разсъблекоха, като нощь въ града, отежтетвието му ще повдигне Толкова малко бтзше прозорчето, щото до е повече отъ слаба
претърсиха най-щателно всички дрехи, безъ цела тревога. Вънъ отъ това, господарьтъ му ри и главата си не би могълъ да провре презъ
Измори се отъ постоянното крачене изъ
да ги повредятъ.. Не пропуснаха нито едно непременно вече е предупредилъ полицията, него. НЪмвше нищо наоколо му, нито дори келията
и почувствува нужда да седне, да си
кътче. Не се докоснаха до нищо друго, нито така щото вече го търсятъ. Не можеше на рогозка, върху която да може да седне"
отдъхне
малко. Но кжде да седне? Подътъ
падението
вср-Бдъ
улицата
да
е
останало
неЗапочна да се разхожда нетърпеливо надо парите му, нито до чека.
забелезано, поср%дъ б*лъ день. Все пакъ по самъ-нататъкъ изъ ТЕСНИЯ ги затворъ — петь 6Ъше студенъ като ледъ, а хремата е най
Не намериха рубина.
опастното • нещо въ Индия. Ето че му дойде
Накараха го да се облече отново. По дви лицията не е възможно да не открие диригв крачки напредъ, петь крачки назвдъ. Бъше една
добра идея. Сне си колониалната шапка
му.
Има
нвдежда1
се
внлелъ
въ
едно
извънредно
опасно
прик
женията не околните му, млацежътъ разбра,
сложи
я върху пода и седна върху нея. Отъ
Стврецътъ
се
спря,
отключи
една
желЪзна
лючение и то по причина на единъ тайнст
че иматъ намерение да претърсятъ автомо
тяжестьта
на телото му шапката се сплеска
врата
и
заповяда
на
Билъ
Газонъ
да
плезе.
венъ
червенъ
рубинъ,
чиято
тайна
му
беше
била. Измина цЪлъ часъ, а вътова време той
и
се
превърна
на нещо, подобно на импро
Младежътъ
прекрачи
прага
за
тъмната
стая
при това и съвършено непозната. Яко ин
седеше върху единъ столъ, който старецътъ
визирана
походна
възглавничка.
безъ
колебание
и
безъ
да
противоречие.
Индийците
не
се
добервтъ
до
камъка,
смърть
даде заповЪдь да му донесътъ.
Първата грижа беше отстранена — отъ

Ф а в ш ш ш Ъ щишчевия па Ш Газонъ
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,Варненски новини"

дело въ ВАРНА
Обиколката на г< Захарчукъ. Разговорътъ му съ кмета. Впечатленията

И

Стр. 3

Коста Дюлгеровъ

ПОЖАРНОТО

Търновската конституция и нашит/ь оосегашни политически не^
иу отъ Варненената пожарна команда. Отъ какво се нуждае
кпгьхи. Режимътъ на демокрацията е само за цивилизованитп, и
варненската пожарна команда
\ъзмжжали народи. Рационализацията
на публичнитп,
власти,
Hpxv законодателната
власть. 150 души депутати, отъ които
Вчера пристигна въ града каква е опасностьта отъ за
Ю назначени. Избирателна права и за женитгь. Демокрацията е
управление на интелектуалния елитъ. Бядащето
ни инструктора по пожарното душливит/ъ газове и какви мп>рНародно събрание.
дЬло въ насъ г. Захарчукъ. ки тргьбва да се взематъ.
(СПЕЦИАЛНА АНКЕТА НА В. „ВАРНЕНСКИ НОВИНИ')
Тази сутринь г. Захарчукъ
Той е обиколилъ пожарни
Върху бждещата конституция на сие и благоразумие, При предполо
внезапно въ 7 часа посети
5ългария Ст. Е. Русевъ, виденъ сто- жението. че гЬ ще бждатъ елита на т е команди и охрани въ ц1ша
шченъ адвокагь, и бившъ членъ нацията, известни съ своята незави северна Бъпгария, изпратенъ Варнската пожарна команда и
ia Върховния
административенъ симость и безпристрастие, ние ще отъ Вжтрешното м-во, за да дигна тревога.
:ждъ, е написалъ извънредно ин- имаме едно стабилна управление, имъ даде необходимите ин
Само'• за неколко минути цеересна статия въ току що излЪз- при което строго ще се спазва и струкции и да сформира по лата команда б е готова за
тта книжка на сп. „Поср-Ьдникъ". принципа за приемственостьтя.
пжть.
жарни охрани по селата.
\ Следъ констатацията, «е Търнов
Съ узаконяваъието на предлага
Сжщия день преди обедъ г.
Това възхити инструктора и
ската конституция е олицтворение ната отъ насъ реформа, ни най мал
и най-либералнитЪ политически ко н^ма да се накърнятъ и изис Захарчукъ посети кмета г-нъ той поздрави пожарния ко
«пей и че, въпреки това, България кванията на демокрацията. Веднъж Мустаковъ. съ когото разгова мандиръ, помощниците му и
№ продължение на половинъ втжъ за винаги трЪбва да се разбере, че
h може да се поздрави съ добро режима на демокрацията не означа ря надълго върху пожарното пожарникарите и имъ пожела
I сносно държавно управление, ав- ва управление на мнозинството, а дело въ Варна и онова, което все така гордо да бждатъ на
Ьрътъ на статията пише:
на интелектуалния елит. Поради това требва да се направи, за да се поста си.
— Този политически парадоксъ за да може бждащето народно сьб издигне то още по-високо.
Тази сутринь г.
Захарчукъ
ютвърждава изпитаното житейско рание да бжде центъръ на безспор
замина
за
Провадия,
да ин
Въ
11
часа
г.
Захарчукъ
б
е
равило, че режимътъ на демокра на политическа компетентносгь и
спектира
тамошната
пожар
разведенъ
отъ
,
Варненския
;ията е пригоденъ само за цивили- национална гордость, неговитЬ чле
овани и възмжжали народи.
нове трЪбва ца бждатъ носители пожаренъ командиръ г. Въл- на команда и да сформира по
охрани въ околнитгь
Ние, разбира се, не можемъ да на най-високи човЪшки и граждан ковъ изъ помещенията на на жарни
е съгласимъ съ този изводъ на ски добродетели.
шата пожарна команда, които села.
ГорнитЬ мисли на стария той разгледа най-внимателно Нгьколко минути преди да
т. Е. Русевъ, защото би трьбвало
а произнесемъ най.жестоката при- български магистрагь ще пре- и остана възхитенъ.
замине, ни той заяви:
жда, която може да бжде изрече- дизвикатъ буря отъ негодува
Снощи г. Захарчукъ приежтетвува
— Направи ми отлично впе
ние въ известни среди. Tfe еж на противогазовата демострация, чатление, че вашиятъ
а за българския народъ.
кметъ
, Понвтатъкъ авторътъ раз въ разрезъ съ политическите устроена предъ катедралния пло- живо заинтересуванъ отъ по
щадъ.
вежда изявленията на м ръ £П*11 и _ на _!1 н . ог °_^ ивши »8 S i i Тсй е съ впечатление, че за едно жарното дгьло и съ готов[редседателя за бждащата бъл~
~
величия. И кратко време участвуващите въ тая ность подкрепя встка инициа
арска конституция и дава ако ние ги привеждаме, пра- демонстрация ученички,. ученици, тива за неговато издигане въ
шение, че днесъ, като се го- вимъ това единствено, за да войскови отд-вления, пожарникари града ви.
|ори за изменението на кон- останемъ верни на деклараци- и членове на дружеството за проотбрана въ Варна еж
Виа имате отлична команда,
*йтуцията, въ сжщность въп- та, че ще бждимъ обективни въ тивогазова
постигнали много.
която, ако се снабди съ още

Юсътъ се касае за организа(ията и коренното реформи•ане на всички публични слу*
кби, осигуряване на техното
юялно и взаимно сътрудниество, съ цель да се оежщетви напълно идеята за раци
онализацията на тези власти.
Следъ това Ст. Русевъ се
пира само върху организа
цията и характера на законо
1втелната власть. По всичко
1ичи, той възнамерява да се
окаже другъ пжть и по от
юшение останалите две контитуционни власти.

анкетата, която предприехме.
Нека не се забравя, че Ст.
Е. Русевъ е единъ отъ нашитъ видни касационни еждииНие, разбира се, сме противъ
назначаването макаръ и на ед
на часть отъ народните пред
ставители, Т е могатъ да бж
датъ и по-малко отъ 100. но—
по нашата преценка — народ
ните представители/ безраз
лично какъ и кой ще ги из
бира, при българските усло
вия е наложително да еж изборни лица.
УчузкаП ^Г.

Снощната
нагледно показа

демонстрация 2 машини и некои други по
предъ всички жарни уреди, ще съперничи
на столичната.

ВЕСТИ 01Ъ
IZZZZZZZZI БЪЛГАРИЯ

: Обиколихъ всички по-голЪми гра
дове и села въ Северна България,
разгледахъ ТЪХНИГБ пожарни охрани
и команди и съмъ доволенъ.
• Накрай нека о т б е л ежа. че
Варна се нуждае отъ 2—3 пръс
качки, които редовно да поливатъ
града, това е необходимо за единъ
първостепененъ курортъ, какъвто е
вашия градъ.

н-вма да приема,,, н а - имениия^сйi ,день^

Ъ

Д Р Константин-ъ Д . Свраков-ъ
4
"йема да приема" на именния си.'день '

Елена Авгеримиди
н^ма да приема на имения си день.

П о м е и -ь
По случай 40 дни отъ смъртьта на скжпата ни съпру.
га, майка, маминка и сродница

Тодорка Ив. Обрешкова
ще се отслужи поменъ на гроба й въ понедЪлникъ, 3 т. г.
въ 9 часа сутриньта.
гр. Варна, 2. VI. 1935 г.

1-2681-1

Отъ опечаленитгъ

тивинъ театъръ въ

|Вшиопланското общество!

Черна хроника
Удавено дете въ Камчията
Вчера къмъ 6 часа следъ
обедъ 5 годишното дете Юсеинъ Исмаиловъ Юс^фовъ оти«
шло да се къпи въ Камчията
и се удавило.
Трупа му е намеенъ. Улики
за престъпление нема. >

Падналъ майсторъ въ
кладенецъ
Тази сутринь къмъ 9 часа
майстора Младенъ Каровъ слезълъ въ кладенеца на Пегьръ
Ивановъ въ Добруджанския
кварталъ да го чисти.
Когато Младенъ излизалъ
отъ кладенеца, се подхлъзналъ
и полетялъ надолу. -•:•-.'•
Мами Балканска
При падането си Каровъ се
въ ролята на Джимъ отъ ориги наранилъ тежко въ главата и
налната английска оперета
ржцетъч
«Джимъ и Джилъ"
Опасность за живота му нема

Ц На 1 ноемврий т. г. въ Русе ще
се пуснатъ въ действие 10 автома
тически телефонни централи, отъ
които.ще може ВСЕКИ да се.ползва,
срещу такса от 2 лева.'
| § Главната, улица на с. Екзархъ
Лнтимово, карноба'тско усилено се
павира вече съ каменни блокчета'
Също и въ други отношения това
село бързо се благоустройва*
Ц Ловното д-во въ Пловдивь си е
начертало единъ 3 годишенъ ловноде53555555555553338$
стопански планъ. въ който се пред-1 надминава 35,000 души. Опасения
тяо9Фт9ШШ9ттт9вШ9вШ9ШШ
виждатъ редица мгьроприятия. •
отъ холера
— Правятъ се опити въ Бургазъ
Лондонъ и.Ианингъстанза износъ на заклани агнета за
{Пристигнаха за сезона най но % Палестина и Египетъ. Първата дарть" съобщава, че следъ
отъ 350 заклани агнета земетресението
въ
Белу.
•вит* парижки и английски* партида
ще бждатъ изпратени съ хладилния
джистанъ градътъ Куета
{журнали в дамското ателие на2 параходъ .Сердика-.
огромни
S3 По нареждане на областната има. изгледъ на
земледЪлско-стопанска дирекция, въ гробища, повече отъ 11 клм.
бургазската область еж почистени до Балела и най малко 12
8ул. „Рачинска" 9, до Девиче-5 мерит* на 12 избрани села. Почис клм. до Сариахъ, на северъ.
еж общо. 18.000 декара. Отъ
{ската гимназия, кждето Bet { тени
Вдйницитпг откриха по
ТБХЪ, 12.000 декарп имъ еж изсече
•ка клиентка може да бжде* ни-храстит-в, на 6.000 декара еж из ходни кухни, обаче оста•
задоволена.
е коренени храстите, а 1.800 декара налитгъ живи не се интееж бракукани.
• Работа фина и акуратна. 2 мери
Q Тази година е изнесено до се ресуватъ. отъ храна, а предСимеонъ Симеоновъ
2
При цени намалени.
2 га въ. чужбина семе отъ цвекло, на почитатъ да починатъ под
въ ролята на Джилъ отъ аробща стойность отъ 5.500.000 лева дърветата. .•••...
Щ На 2 юлий въ столицата ще се
Смществуватъ
голпми гиналната английска оперета
открие тринедЪленъ курсъ за учии Джимъ и Джилъ".
опасения
отъ
избухването
телки-съветнички. Ще бждатъ при
ети по 7 редовни първоначалн у- на холера.
отъ всвка область. Тъ ще
Числото на жертвитпъ
ще имате нови чорапи, като си чителки
се ползватъ съ безплатна квартира надминава, споредъ досегаи
храна.
Освенъ
тоя
брой,
ще
се
занесете старите захвърлени
35,000 не приема на именния си день
приематъ и други учителки въ кур шнитп> изчисления,
поради трауръ
души
убити,
са. обаче на свои лични разноски.

— Новата законодателна власть,
шше следъ това той — тргьбва да
яде олицетворение на висока дутна култура и безпристрастенъ
ранитель на народнитгь правдини.
,амо хора с% призната компетенхностъ, добре запознати съ юридиеската и законодателна техника,
хрпбва да бждатъ членове на nap\амента.
По наше мнение, бядещето на
едно събрание тргьбва да брои
SO души, отъ които 100, избраа по мажоритарната
система,
'• 50 души назначавани отъ ценгралната власть. Разбира се,
е задължителното
гласуване
грпбва да се премахне.
Избира
тели да бждатъ всички българ
ка граждани отъ двата пола,
овършали 30 годишна възрасть,
' избираеми — навършили
40
одишна възрасть. Ако въ Фрак<ия и Англия на 60,000 души се
збира по единъ деттатъ,
въ
халка и бедна България ние не
пва да са позволяваме
голпмия
1уксъ — 20,000 души да избираме
о единъ депутатъ.
Царевото трЪбва да бжде раздъвъ МАГЯЗИНЪ
ено на сто избирателни колегии и
Vвевка колегия да се избира по
динъ депутатъ. При тази реформа
№ става добъоъ подборъ на нана Атанасъ Трандафиловъ
рдни представители и ще се отул. Царь Борисъ 17, тел. 309
трани фаворизацията «а партийниb централни бюра които не дава- Идеално подновени. Американ
а преднина на будчи и компетентски тиоъ. Прилавяне изпусна
и хора.
, Назначаваните 50 души народни ти бримки на специална машина
редставители ще представляватъ
пементъ на политическо равнов-fe-1

1-2

Броятъ и у Н nil Ши

:

Спасенъ отъ удавяне
Вчера къмъ 3 . часа следъ
обедъ Петъ*ръ; Тодоровъ* (; кивущъ на улица Бенковски
отишълъ да си направи една
баня въ езерото.
• '?Въ единъ моментъ на Петъръ му прилошало и той започналъ да се дави.
, Забелязанъ отъ работници*
той е билъ спасенъ. ,
Н"

г

Елена и . Мрнова

ЩЧОРАПИ ZZZ

апартаменти отъ 4 стаи, вести
бюлът кухня, помещение за
баня и-всички удобства въку*
рортната часть на града, бул.
Фердинандъ 43. Може влизане
веднага; .Справка Моисъ Н. Ескенази адвокатъ (подъ област.
еждъ) тел'.
109.1-2

зьррския салонъ „Севилля" ,• намали чувствително
цената на електрическото дъл
готрайно къдрене. Проверете.

„Рл-чкод-Ьлие"

Четете т в. А Л о ш е "

2

ЕВТИНО! Евтино? ЕВШО(

EBT1BQ!

Евтино!

11

П Р О Ч У Т И Я СТАРЪ» М А Г А З И Н S
!

i

;

(оодъ окржжния еждъ;
пуска ва баснословно ниски, незапомнени до сега пени:
Даисш чорапи разви цвЪтове
Ихжки чорапи
7
иерсеризиранн 16л. Мкжки чорапи a e t m
8
Дамски чорапи меланжъ
15 .
Мхшки
чорапи
цветни
иерсе
Дамски чорапи трихгълни
ризиранн 2 чифта 25
пети, багетъ „Фако"
40.
Дамскичорапи б*ли спортни 8 „ Мкжки полукорави яки
9
Дамски румба килоти кьоперъ 22 „ Мхжки кърпи носни
6
Дамски килоти кьоперъ
25
Кърпи за лице хавлиени екстра 32
Дамски килоти румба—рае 25
Мжжки мрежени фланели»Бя
Дамски комбинезони трико рае 50
ла щность* 20
и всички други галантерийни и манифактурни стоки при

наивно намапеш* цени. Не пропущайте този
едмнетоенъ въ гоада мя случай!

1ттн® з а лшзарвв!

(1МШ

по 9-50 лева на дребно
продаза лозареча коопер.
„WI И С Н Е Т Ъ "

чрезъ бакалскитгъ

магазини

на:

Коста Атанасовъ .ул. 6 Септемврпй, Яни Ханджиевь у-ца
в Септемврий, Станю Парушевъ „Войнишка". Димитъръ
Демировъ ул. .6 Септеври", Кирилъ Чолаковъул. Цариброд ска, Фоти Георгиевъ ул. .Преславска-, Иосифъ Мановъ
ул. .6 Септемврий"
1-26823

X

J
е

г
8
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.Потайностите на принцъ Карла,

Една веселость беше изписана по чертите
на лицето му и обноската му беше приятна.
— Иска ми се да вервамъ,—каза той .нере
шително и съ весела усмивка, иска ми се да вер
вамъ, че отиваме въ столицата Парижъ, не е ли
тъй, госнодинъ поручикъ?
— Какъ тъй ти се иска да в-врвашъ подоб
но нещо, Гаспаре?
— Така, господинъ поручикъ.
Въ Парижъ е хиляди пжти по-хубаво, откол*
кото тука въ тоя уединенъ замъкъ,—отговори Гаспаръ съ известенъ страхъ.
И азъ си миелчхъ, че по-дълго време не ще
можете да изтрайте тука;
Тукъ подивява човЪкъ.
Божичко1
Когато си помисля, какъвъ животъ се пре
карва въ Парижъ и какъвъ тука.
— Да не разказвашъ за предразположенията
си долу аъ готварницата, каза Карлъ.
Освенъ това, въ вевкакъвъ случай вЪрвамъ,
че следъ нъколко дена ще бждемъ пакъ тука.
Гаспаръ странно се усмихна, като да му б е 
ше познатъ цвлия планъ.
Следъ това той замина.
— Позна ме, — избъбра Карлъ.
Веднага позна истинското ми намерение тоя
Гаспаръ.
Уединените смита никакъ не му се нравятъ.
Освенъ това, той е много суевЪренъ и отъ
последната случка съ таласъма презъ оная бурна
нощь, вече никакъ не му е приятно стоенето въ
тоя замъкъ.

Библиотека „Варненски новини"
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— Последната ми дума!-^извикв той бЪсно и
погледите му свидетелствуваха, какво би ^ о г ь л ъ
да дочака Пероке отъ тогова, когото мислеше, че
има въ ржцете си.
Йко следъ като удовлетворя и това ти жела
ние. другъ пжть се осмелишъ да ми направишъ
некое подобно искане, тогава да знаешъ, че ще
те застрелямъ, като бесно куче, та каквото иска, сет
не нека идва д о главата ми|
— Бекасите, господинъ графе!—каза Пероке
смеяшъ се отъ сърдце.
Мисля си само за бекасите!
Каква тънка и изкусна мисъль беше тая!
Какъвъ хубавъ подаръкъ!
Когато помисля за тия пържени птици, гос
подинъ графе, неописуемо удоволствие ме кара
постоянно да се СМ-БЯ|
Ще ме повървете ли, обаче, ако ви кажа, че
отъ тогава насамъ не мога вече да ямъ бекаси?
Даже нито миризмата имъ не мога да търпя!
Вие по единъ най-простъ начинъ ме излеку
вахме отъ навика да ямъ такива скжпи ястиета.
Xaf ха! ха!
Пероке се смееше съ известна радость, за
щото Венсанъ въ време на тия думи броеше куп
чинка следъ купчинка злато, като ги трупаше на
масата.
Следъ това тури още и книжни пари.
ОЧИТ-Б на Пероке' б-fexa впити съ лакомство и
съ трескаво удоволствие върху парите.
Пръстите му треперяха, като ги простираше
да прибира купчинкит-Б злато.

Op. 4

Деньтъ на Ботевъ въ Варна

N° 393

Ек ш 11 е щп въ шь Нар mm • wtiiij l i i i

Тази сутринь м-рътъ на желЪзницит* Кожухаровъ посети гарата, пристанището и хладилнит* инстилации на Асенъ• Никтловъ. КонфереН•уюлеовна, М а н и ф в о т а ц и и т Ь . Р в ч и т Ь и п о л а г а н е т о
цията след* обЪдъ въ Търговкката канара, М-ръ Кожухаровъ предъ моряцит* на парахода „тарин яупм
на
вонци
днесъ Ц-БЛИЯ български на- вит-в организации, една по
Запитан
Между другото въ речьта
родъ чествува 59 годишнината
отъ смъртьта на п-ввеца на четна рота и множество народ. м-рътъ
си той каза:
Полковникъ Тодоровъ присвободата.
2 Нашиятъ пълномощенъ м-ръ въ БЪлгрвдъ
— Драго ми е да бжда на ДимоСофия
друженъ отъ. официалните на жеКазасовъ заяви предъ представител.! на печата?
;Ботйовъ умр-fe за България. власти и ректора на акаде л -fc з ниборда на единъ хубавъ бъл
пеговитъ завети еж огнени и мията поздрави всички при—
Новиятъ
пропускателенъ
пунктъ
при?
гарски иараходъ, какъвто е Зайчаръ е вече отворенъ и функционира.
ть вечно ще вдъхновявагь ежтегвуващи съ праздника на ЦИГБ Ко
1
поколенията да обичатъ роди което гв отговорихв съ бурно жуха ров
параходътъ „Мария Луиза".
1
При
другия
пунктъ
—
Сгрезимировци,
нъма
още
подната си и да умирагъ за ней ура.
относно
Като мръ, азъ ще по ходяшо здание. Въ скоро време такова ще бжде иамерево
ната свобода.
ложа максимумъ
уси
Следъ молебена се образува мисията
и тоя пунктъ веднага следъ това шедочяе да действува.
Тази сутринь по с л у ч а й манифестация, която начело му въ
лия
да
улесня
нашето
г о д и ш н и к ата отъ смърть- съ официалните власти и про—
търговско корабоплаваш ~
'•"•'наточването
та на
К а л о ф е р с к и я фесорското j t f l o премина Варна,
на неврокопскага долина съ вод«
не, за да може българбунтовникъ бв отслужечъ мо по главнитъ улици се отправи бв така
училище. Клетвата на юн -it на Места. Първата половина
любезен
лебенъ въ специално построе за морската градина.
скичтъ флагъ да се раз- военното
керигв. Кои еж присктетвували.
на плана е готова.
ния за цЪльта аналой предъ
Академическата младежь и да ни
впгва по всички морета, София 2. Тази сутринь въ
катедралнато църква. Молебе учащигв се носеха венци и по заяви:
Ссфня 2. Работи се усвле
Служейки на този корабъ, 10 часа се състоя голгьмо
на се отслужи отъ протосин ртрета на безсмъртния герой
—Дойдохъ да разгледамъ га развивайки българския флагъ то
но
планътъ за напояването
тържество
въ
Военно'
гелъ Догановъ въ съслужение на племето ни.
рата, депото, а сжщо и съорж- по всички морета, ний ще то училище—полагането на
на
една грамадна площъ si
отъ други свещеници, и При- Въ алеята на възраждането женията около гарата.
тръбва да докажемъ на свъотъ страна на юн- неврокопско, съ текущвтъ во
друженъ отъ5катедралния хоръ. бЪха положени вънци на бюс
Следъ това отидохъ да се та, че и Б ъ л г а р и я клетва
Присжтствуваха областния товете на певеца на свободата осведомя относно онова което иска да живъе, да диша и да керитгь.
На тържеството приежтетву ди на реката Места.
директоръ г. Казанлиевъ, пред и декламирани негови стихове. г. Николовъ е направилъ въ заеме едно по-достойно мъсто
Планътъ предвижда напоя;
ваха
Негово Величество Ца
ставителя на начелникъ гарни
Председателя на Търговска връзка съ износа на месо въ подъ небесното слънце.
рьтъ,
князъ
Кирилъ,
царскитъ
взнето
ва една олощь ori
зона полковникъ Тодоровъ, та камара г. Абаджиевъ и( живо и заклано състояние .
Тази достойна задача е свити, всички министри, наче около 60,000 декара работна
начело на офицерското гвло, председателя на Студентското
Следъ объдъ ще приема въ възложена вамъ, смъли моря ло
съ м ръ председателя То- земя,
председателя на търговската д-во «Христо Богйовъ* и дру 4 часа персонала при гарата ци символизиращи творческия
шевъ, генералитета и пркамара г. Ябаджиевъ, почетния ги държаха пламени речи за и пристанището, а въ 5 ч. ще духъ на нашия народъ.
Специална комисия при
Следъ
полагането
на
председатель на сжщата г. живота и подвига на Ботйова, взема участие въ една конфе
отделението
. на, водитц
клетва.
Царьтъ
произнесе
К. Геновъ, Варн. околийски като подчертаха че неговата ренция въ Търговската камера.
кратка
речь.
е
приела
вече
първата по
управитель г. Желевъ, пред безаветна любовь къмъ роди
— Какво именно ще се
ловина на теренно- парце
ставителя на кмета, предста- ната, трЪбва да послужи за разисква въ тази конферен ще участвуватъ въ плебисцита
Атина 1. Гръцката опози
вителя на Варнен. популярне^прим-връ на всички
и да ги ция?
лацйонитп> снимки. Вто
ция нгьма да вземе участие въ
банка г. Христо Теохаровъ, вдъхновява да
— обичатъ
-г
"••
Бълга
рата
имъ половина ще б&
— Ще поговоримъ за та. законодателните избори, оба съ Балдуинъ — идния петъкъ
академията и учащата се мла рия.
де
окончателно
приета вь
Лондонъ 1. Съобщава се, че
дежь начело съ професорското Тъй мило се чества въ Вар рифитт> по желъзниците, пре че реши да участвува въ пле
заменяването
на
м-ръ
предсе
срокъ.
отъ
единъ
месещ
бисцита и да гласува протиьъ
и учителско ТБЛО, родолюби на деня на Ботевъ.
возните такси и др.
дателя Макдоналдъ съ Бал най много.
монархията.
— Какво ще ни кажете за
Тая вечерь метаксиститп дуинъ ще стане вероятно ид
онова, което разгледахте тази vcmpouxa
голгьми демонстра ния петъкъ.
Кино Ранков-ь
сутринь?
ции противъ правителството Веднага следъ като подаде
оставка, Макдоналдъ ще бжде
— Идвамъ нъмъ Варна съ на Цалдарисъ.
на Леонъ Ламушъ. Тьржествотб,
Огь угре ПРЕМИЕРА
Официозътъ на Цалдарисъ назначенъ за председатель на
най
добри
чувства
и
въ
кржвъ Академията на наукитЬ
т наи-увленагвляия фил
иска незабавното пренасяне частния съветъ на краля, а
га
на
възможностьта
ще
аа
София
2. Тази сутринь въ
Балдуинъ
ще
бжде
назначенъ
мов ь романъ
въ Гърция, на тлгьнчитгь оста
правя ВСИЧКО, което ми ь по нки
Академията
на наукигв се със
за
м-ръ
председатель.
на бившия краль Констасилите, за да улеснимъ то нтинъ и накралицата за да Първата си речь въ това си тоя тържеството по случай 75
зи грздъ, да може да диша бждатъ погребани въ кралска качество той ще произнесе ид годишнината на нашия почената събота, предъ едно пуб теНЪ КОНСуЛЪ ВЪ ПорИЖЪ ПОЛ'
по свободно и да дадемъкм- та гробница въ Татои.
лично събрание въ Химли-холъ. ковникъ Леонъ Ламушъ. 'I
пулсъ на всички полезни к
Проф. Геновъ произнео
разумни инициативи.
речь, въ която изтъкна голЪ
София 2 Вчера къмъ объдъ
МИТ-Б заслуги на Леонъ Ламуц
•
направила
олитъ да се самоотпри сключването на Ньойскж
Къмъ 1 часа сл. объдъ м-ръ рови 30 год.
Милева, се посреща благоприятно отъ печата мирен диктат. Той изтъкна еж
Кожухаровъ, придруженъ отъ живуща на ул.Пенка
трепетни сцени, нраемви
Орхание,
7.
Парижъ 2. Печатътъ се из що така изобщо неоценимит!
главния директоръ на желъз- Тя погълнала 40 таблетки
пейзажа безстрашни под
казва
благоприятно за новия
заслуги като приятель ~н«
ницитъ полк. Колчевъ и отъ
визи*^ ВОЛНИЯ Джимъ —
но веднага била за кабинетъ, съставенъ отъ Буи- му
България, който винаги се <
началника на корабоплаване хининъ,
белязана
и
отнесена
въ
бол
то полк. Славяновъ, отиде на ницата. Дадена й е била по- сонъ.
обявявалъ въ нейна защита
ВестницитЪ предвиждатъ, че
парахода „Мария Луиза".
!
мощь
на
време
и
животътъ
й
новиятъ кабинетъ ще получи
съ КЛЕРЪ ТРЕВОРЪ и
1амъ той прие екипа е вънъ отъ рпастность.
ГОЛ-БМО мнозинство, когато се
ГРЕТА НИСЕНЪ
жа на парахода, предъ Причинитв еж отъ семеенъ представи предъ парламента.
който
държа кратка речъ. характеръ.
на трудовацитъ- въ Доленъ-Чифлиш
В. .Журналъ" пише:
Нънъ ф н и както вс^кега-кааъ седянчедъ свВтовснъ ноегдедъ
—Единодушно тр-вбва да[по Поздравленията на генер Халачев]
Тази сутринь въ Доленъ-Чиф
здравим г. Буисонъ за бързина
та, съ която успя да състави ликъ трудоваците отъ послед
кабинета, въ ^тия еждбоносни ния трудов наборъ положил
клетва въ верность на Царх i
за страната моменти.
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Библиотека Варненски новини'
Потайностите на иринцъ Карла"
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Над-вваме се, че новиятъ ка родината.
бинетъ ще действува съ доста
Присжтствуваха генералъ Хв
лачевъ,
подполковникъ младе
тъчно
енергия,
за
да
може
да
И колко бъше пламенно желанието, което
Наистина, той притежаваше единъ скжпъ не*
с е с п р а в и с ъ тежко новъ и началниците отъ тру
обладаваше Карла!
изтощимъ изворъ въ Гренелъ1
то положение, въ което е из довото стопанство „Тича".
За изключение на Гаспаре, никой другъ не
паднала страната.
Генералъ Халачевъ поздр!
Съ лакомство и наслаждение на скжперникъ,
требваше да знае нъщо за това му намърение.
ви трудоваците, напомни иш
той броеше тая голъма сума и н й-сетне натжпка
Много по-добре бъше, ако това му намере
техния дълп къмъ Царя i
всичко въ страшно големите джебове на мантия
ние останеше тайно.
родината и каза че те Tpi6ii
та" си, и златото, и банкнотите.
да служатъ съ ентусивзъмъ]
съ
научна
мисия,
по
покана
на
Мисъльта му, че ще види Габриела, му при
Следъ като слъзе съ паритъ долу при кола
воля предъ олтаря на Бъпг|
Уралския наученъ институтъ
чиняваше голъма радость.
та, той започна па трупа въ куфара си всичкото
J
София 2. Разрешенъ
е рия.
това злато.
На гостит-fe бе сервира*
Колкото повече необорими препятствии сре
едногодишенъ
задграниченъ
щаше Карлъ, толково повече растеше и любовь
отпускь на проф. д-ръ Иванъ трудовашки обедъ.
Пероке имаше страшенъ изгледъ.
та му.
Странски, извеете нъ нашъ
Кой беше сега по-ужасенъ, по-страшенъ:
професоръ
отъ физико-ма.
Той бтзще решенъ щомъ му позволятъ огра
престжпника ли, който бъше принуденъ да трупа
тематическия
факултетъ. Вь вчерашната статия на rw
ничените му средства, да избави Габриела отъ не
престжпление върху престжпление, или тоя ненаПроф.
Странски
ще от Церовъ, стр. на „Варненсю
щастното й положение.
ситенъ съучастникъ?
пятува съ научна цель въ Новини", погрешно е one
Свредловскъ. Тамъ той ще чатанъ стихътъ въ 2-ра кат
Той въ мисъльтл си я наричаше своя годе
XVIII.
чете лекции и ще рхководи на „Съживяввтъ ни нухъ" BMi
ница и б-вше окончателно решенъ да вземе поЛюбовьта на Карла
научнитгь изследвания
на сто „духъ*. Сжщо непъленъ!
късно за съпруга обичната си.
уралския
физико-техничес- и стихъть: „Духъ народен*'
НЯколко дена преди заминаването си, графътъ
При веичко че той прекарваше още много
ки институтъ.
вм-всто „Духъ народенъ плак
се опита да помири бащата и сина, обаче той
тежки часове въ борба, обаче не се бсеше отъ
Проф. Странски
отива на*,
не сполучи да удовлетвори желанието си, понеже
тая борба,
въ Свредловскъ по покана
Венсанъ бъше оставилъ като условие, Карлъ да
Свободния театъръ „Одеонъ"*'
на
тамошния
институтъ София е излезалъ въ турне i
Той
желаеше
да
се
помири
съ
баща
си,
оба
се откаже отъ любовьта си.
Той ще посети, освенъ това, пълния си съставъ 60 души|
че не съ пожертвува ието на любовьта сиНе бйше трудно на графа да спечели до
скщо и московския и ле Балегь, оркесгъръ, птзвци |
— Гаспаръ! — каза Карлъ една ясна утринь
верието на младия и неподозрителенъ офицеръ и
нинградския научни инсти. артисти. Понастояшемъ госг|
на слугата си.
най-сетне да узнае оная, която той любеше.
тути.
ва въ гр. Русе съ грамаден*
Доведи конегв ни.
мораленъ и материален* У«
Следъ това Карлъ, който жив-веше уединенъ
Имамъ нам-врение да направя една големич
Тия дни престой да бждатъ пехъ.
С. Т. „Одеонъ" и«'
въ ловджийския замъкъ, не можа да види вече
ка разходка, може да се каже даже голЯма.
формирани общите здружения първия балетъ у насъ Наско
графа.
на търговците и занаятчиите ро ГБ пристигатъ въ Варна »
Затова кажи на слугите, да не чакатъ завръ
Вследствие на това, въ главата на младия
УчредителнитЪ протоколи на ще гостуватъ презъ Ц-БЛИЯ Г(
щането ни, нито днесъ. нито утре.
офицеръ с«! установи решението да н а п р а ви
ораншовигв организации еж тенъ сезонъ въ ЛБТНИЯГН СХ.
една екскурзия до Парижъ презъ единъ отъ
Кога ще се върна, сега още не мога да оп"
върнати утвърдени отъ г. об ЩИНСКИ театъръ. ~
последните дни и да потърси Габриела, за да
редЪля.
ластния Директоръ.Заповедите
5 юний пристигатъ въВчр*
й съобщи местожителството си.
за назначените представители н а На
Зърви!
35
студенти отъ Пра
и секретари на тЯзи органи- га. Т Б души
Гаспаръ изгледа господаря си съ чудна
Какво ли мислеше тя сега за него?
ще престоя 1Ъ въ града
зации
еж
излезннпн
усмивка.
ни 15 дни.
Отъ колко време не знаеше тя нищо за него?
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Гръцката опозиция

/5 голипа

гнала на живота ш

Кабниетмъ ш бунсонъ

Полагане клетва

