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|5рлинъ 14. Герман
|rfe офяциални срт*ди
[сметнали английсковъ Лондонъ започватъ утре
г
ед- И за дзаиата се иска смъртно наказание. — Какви с идетели еж призовани. — Колко допълнителни касационни жалби еж постжпилн
искане |досеяшо
Лондонъ 14. (Зора) Ут
по дЪлото на Дамянъ Велчевъ. — Кога ще стане известно дали ще се глеца въ понедблникъ дЪлото или не.—Помилванията по военното
^оттегляне на една
ведомство за Великденските праздници.
ре вечерь въ
Лондонъ
ръ отъ войските, коСофия 15. Снощи на ционни жалби
— За Великдень
ще пристига българската де
срочилъ далото срещу
| окупираха рейнска- мгьстникь
председателя
Не мога още да кажа запасните
и по легация, състояща се отъ
полковници има помилвания
демилитарнзнрана зо- н а военно - еждебната дали на 16 т. м.' понедгь- Крумъ Колевъ и Р. Ка военното ведомство. Да мра на финанситеГуневъ,
часть и председатель на лникъ
като неприемливо.
Военно* касацион- лендеровъ за 23 мартъ. дени еж вече нареждан главния секретарь п р и
Шдчертава се, че въ де* Военно касационния сядъ нияпгъ еждъ ще разгледа Прокурорътъ е прнзо ия за изготвяне списъци м вото на финансите Ни :
Никифоровъ касационнитгь жалби. То валъ по това д е л о око те на ония, които биха кола Стояновъ и управи
рраЦиатгь си отъ 7 ма-полковникъ
$ насамъ Хитлеръ ea заяви:
ва зависи отъ прокурора, ло 20 свидетели. И об могли да бждатъ помил теля на БНБанка Добри
rn и категорично е за- — До тая вечерь 6 часа въ дали ще успгье да разгле виняемите е ж призова вани.
Вожиловъ, която ще води
fsa>h не той въ ника- Военно-касационния еждъ еж да жалбитть до понедгьл- ли доста свидетели.
Снощи прокурорътъ при Во- преговорите съ носители
р случай не е накло постжпилн въ определения никь сутринъта. Ако не
Обвиняемите
еж под еино-касационния
еждъ полк. т е на титри отъ нашите
щ да ограничи сувере- срокъ всичко И допълнителни успгье, то въ пънедгълникъ ведени поча. 8 отъ 333Д
външни заеми.
iema на Германия вър- касационни жалби по дълото дгьлото ще бжде отложе и за тгьхъ ре иска смър Наумовъ заяви:
Делегацията ще отседне въ
[Ренания.
на Дамянъ Велчевъ.
наказание.
—Едва ли ще мога утре хотелъ „Рембрандъ".
но за единъ-два дни, чьезъ тно
По рано бгъха подадени съобщение на таблата на
Политическите срЪди
Запитанъ ще има ли недъли да разгледамъ всички
Въ понедълникъ ще се съ
всичко
13 основни касацио ежда, докато бжде готовъ помилвания
, Берлинь
провятъ,
по
случай подадени касационни жалби. стои първото заседание въ
1аче, големи усилия, нни жалби, тъй че въ вое- прокурорътъ.
поедстоящитп
Христо Едва въ понедълннкъ ще се Английската народна бана.
с&дъ см
| де отстранятъ ло- но- касационния
Софийекиятъ воененъ ви граздници, полк. Ни уясни положението дали ще То ще се председателству
отговори:
ira последици отъ тоя постжпили общо 24 каса областенъ еждъ е на- кифоровъ
може да се гледа делото.
ва отъ председатели на ко
нзъ. Те се позовамитета на портьоритъ отъ
|ъ на тезата, поддър
българските заеми Съръ 0жа предъ посланици- издава нежеланието на Франция да предизвика нови vc
стинъ Чанибърлейнъ. Щ е
е да ликвидира конфликта си съ Германия при възможните минима
на великите сили на
прм&ятствуватъ еидчк а нложнения въ Европа, Защо се е въздържала Франция
лни отстжпки, обаче безъ усложнения.
отъ брутални мгърки
(мартъ отъ м-ра на
глийсни финансисти и поли
Лондонъ 14.
Френскитп членове на 0Н.
йшнитЪ работи фонъ Лондонъ 14. Текстътъ Н а де листически войскови отд*ле дипломатически
тици
.' •
ср/ъди оце
При тия
обстоятелства,
(йратъ, споредъ която кларацията, направена отъ ния, а отъ значителни войс няватъ добре
решението Германия ще вземе участие
упирането на рейнска- френския м ръ на ВЪНШНИГБ кови части.
на съвета на ОН, който е въ разискванията на съве
на княгиня Евдокияпоканалъ Германия да 6"ж та на равна нога сь другазона е имало чисто работи Фланденъ предъ съве
Сезирайки съвета на ОН де
та на О Н е следния:
София
15. Вчера, по случай
представена
на
заседа
тп>
членове
на
ОН.
нволистиченъ хараккнягини
— ФактитЪ, които пре съ тия факти и посочвай нието вь понедпглникъ
Сгрвмвжътъ на френската иненния день на
Евдокия,
следъ
богослуте?
ки
нарушението
на
чл.
8
дизвикаха това специал
Отбелязва се, че Германия дипломация вь Лзндннъ се *ието въ Ал. Невски, всич
но заседание на съвета отъ Локарнската спогодба ще ариедтетвува на това за преценява ката танъвь Фра ки
министри, които бпзха
на ОН е ж много добре френското правителство седание, въ случай че приеме нция да ликвидира конфликта въ столицата, начело съ
Щпрсдмдатель на Мин, съветъ.
известни, за да има нуж не се е възползувало отъ. Виканата, по силата на чл.*17 сь Германия при възможните мръ председателя Ньосеир Новият* кабинетъ
i l i a , 14. М-рътъ на вой- да да ги напомняме на едно право, а се е съобра отъ устава на 0Н, който се найшлкигъ отстлпни, безъ вановъ се разписаха въ Дво
реца1 гел. йетаксасъ е пазна- дълго. Точно преди ед зило съ единъ дългъ. Ако отнася до различни случаи да предизвичва никакви нов»
то
се
поколеба
да
дей
спорни между членове и не- усложнения.
за подоредседатель на на седмица дипломати
резервуарни
ческите представители ствува както му даваше
съвегъ.
! ) ; «
перодръжки
ставъть на новия въ Берлинъ б-вха прие- право Локарнската спого
отъ 8,0 на 35 лв. цвгьги последователно отъ дба, това е понеже не ис
тове
съблазнителни
неть е следния:
марка гарантирана
канцлера
на Райха и ка да вземе бързи брута
М-ръ
председатель
съ специални
стъклени
му. Какво става съ проекта за полицията. Подкрепата
•ръ на вшшнитгъ ра- ииъ б е заявено, че Гер. лни и решителни мгьрки, по обиколката
пера, Ви предлага
на м-ръ Луковъ къмъ пловдивския мостренъ панаиръ.
поради
грижата
си
да
не
мания
обявява
ЛокарнПЩ Демердзасъ,
подКНИЖАРНИЦА
Пловдивъ 14. Днесъ въ 5 да бждатъ изгладени.
Щедатель
на
Мин. екия договоръ за про- влива отъ своящ страна
Запитанъ
относно
плов
§етъ и м рь на война падналъ и че тя не се новъ елементъ на смуще часа следъ объдъ пристигна въ дивския мостренъ панаиръ,
та
въздухоплаването сиЪта вече за обвърза ние въ европейската по града ни м рътъ на войаата м-ръ Луковъ отвърна;
литика.
ген. Луковъ, завръщащъ се
~ Храня най жива симпа
! Метаксасъ, на ма на отъ него.
на
Френското правителство се отъ инспекционната си обико тия къмъ панаира. Той заЪПОРЛ D Ржченъ
За да нема никакво съииецата Папаригополусъ,
ЩШи
С
совникъ
кой
елхжава
пъленъ
развой,
за
въздържа
доброволно
да
дой
лка въ Казанлъкъ и Карлово.
вмтрешнитгь
рабо- вие върху действителности
подкрепенъ то го изгубилъ да се яви въ
ствуаа
възъ
основа
на
ЛоиарМ-ръ Луковъ има среща съ което ще бяде
на
това
решение,
герммсаагв
\ и временно
управвъ Мин. съветъ. Дори азъ улица »Бр. Георгиевичъ" 7.
нсиия
догозоръ,
изразявайки
началника на гарнизона ген. ще изпратя
ющъ
правосждието войска влезеха въ сжщии тоа
гвардейската
1—477-2
пв
тоя
иачмнъ
зачитането
си
Тодоровъ.
Къмъ 8 часа вече- музика да свири въ Пловготвтасъ, на финан- деиь въ рейаската демидигаnib и временно
мрь лазир&аа зона. Тя не е бвда и желанието си да бддв съ рьта^ м-рътъ се прибра въ са- дивъ презъ време на панаира.
обществено под по ма окупирана, както бе заявено блюда ванъ отъ всичнчигажду- лонъ-вагона си.
Г"
Предъ пре ставителитъ на
отначало, отъ нЪкаиви евмво на родния закенъ, като сжщв
Моцаванось а др,
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стввяо средства за запазва печата м ръ Луковъ заяви:
не намира.
>
— "Приехъ гарнизонитгъ въ

Френското правителство cutта да препоржча Mtpuurt,кои
-иQ то ще бждатъ признати за на
К И Р И Л Ъ X ПОПОВЪ»
Сгодени
J временни, вървайкн въ воля
та иа великите силигаваитВ а р н а , IS М а р т ъ 1936 г о д .
Варна
Шумвнъ
r j к! да изаълнятъ задължения
та си, нрвизтнчащв за тъхъ
отъ тая констатация.
Франция е реилеиа да
поставя
на разположе
Г.ца С У З И Е В А Н С Ъ
U|
нието на ОН аешчкета
—и
Чп
мощь—материална и
р
Гн-ь м и ч м а н ъ I p Г А Н Ч О Г Е О Р Г И Е В Ъ
моралиа
— за да му по
р
Сгодени
гяогве
да
прег.ъзмогнб
14 М а р т ъ ю а в г о д .
Q
| Варна /
Варна
една отъ най-големите
Q кризи въ историята не
мира н неговото колек
тивно организиране.
штштттжттштшш.
швд
| Нзбрани» комитетъ отъ кредитори по Закона зе.облекНЕВЬНА

Г. М И Н Е В А

LJ

Р» на длъжниците и чаздравяввне на кредита, въ събрар с и н а 14 мартъ т.г. реши да си саикатъ всички кредитори
|гр. Варна и цЪлия бивши Варн. о к р ж г ъ на общо събрание,
Р° Щ8 се състои на 19 мартъ (четвъртъкъ) 4 часа следъ
|.чн» ат, салона на Варнен. Стокова Борса съ дневенъ редъ:
I. Размина на мисли и вземане решение да се напровятъ
Щ^чни постжпки предъ Управителния съветъ на Погеси&а й * с в s a Разглеждането на облекчителнигв д1зла и
£Т?в«н*то по бърже н« облигациите по решенит-fe д*ла.
^]--480--1
Отъ комитета

jWEre..ВАРНЕНСКИ НОВИНИ"

за пестояя-

ТШЯ
[£ и! работа ли
це отчастя здаознатъ съ наф
този мотора—при иесечаа за
плата 1,200 лв. ш квартира.
Нсобходяио е лицето ла «не
шрнчн гаранлня 15,000 ав,
яли инотнв 30 хил. лв Постхпваие веднага при
Млгькар. предприятие

Ш. \. \. \ШШл
Варна

1*3

Казанлъкъ и Карлово. Тая ве
черь въ 11-30 часа заминавам*
за София.
Запитанъ какво става съ
закона за милитаризиране на
полицията, м рътъ отвърна:
—Проектътъ е вече го
товъ и скоро ще бжде внесенъ въ Мин. съветъ.Целъта
на тоя проектл е унифор
мената полиция
да пре
мине мъмъ М вото на вой
ната.
Запитанъ готовъ ли е
законопроектътъ
за под
помагане
пострадалитгъ,
отъ войнитгь м-рътъ каза:
— Проектътъ е вече го
товъ а предаденъ за проуч
ване на Съюза на постра.
далит/ъ отъ войнитл. Има \
шькои
недоразумения
съ
Сгюза, които ще тогьбва
БЗш!

щтшш аз Ш

Jit JOAe&oi ЩЕ F® шкшгчвмтт

до 0Н, съ поверителна мисия

Адисъ R6e6a 14. АбисинБилети въ вестникарските
агенции, популярна
скиятъ изпълняващъ длъжбанчи и dpi
ностъта пълн. м-ръ въ
или етана отъ 4 — 5
Римъ Асейоркъ заминава
стаи, вестибюлъ, кухня
за Женева, яатоваренъ съ
бани, и всички удобства
много важна и повери
въ
центъра
наградя.
Cnpuyaata
редакцията.
1—0
телна мисия.

.Варненски новини*
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за сирацитгь отъ воинитгь
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Щтт плод

По-малко приказка за възраст Раждания и умнрания. Бракоразво
Работи!—трШа да изплатимъ живота си съ «оя
ди. Построени здания. Консу
ни. Безсмъртни.
трудъ. Лениаиятъ краде отъ обществото.
мирано месо.
Попитали веднажъ трима мждре
Образованието е кърмачка на мозъка, а възпитание ци, кое е онова, що обезсмъртява ду
Презъ месецъ февруарий въ
шата и я прави велика? . . .
то — на сърдаето.
Варна еж зарегистрирани 85
Първия
казалъ:
*
раждания, отъ| които 43 отъ
— Любовьгпа!. .
Вс!жз работа на своето време и ВСБКО iitmo на свое
мжжки и 42 отъ женски полъ.
Втория
рекълъ:
TO MtCTO.
— Милосърдието! . .
Родени еж презъ сжщия ме
Случзятъ ми даде възмож- ри" Тукъ се извьрщвз всичко, И казалъ тогава третия мждсецъ 2 близначета, 5 незаконность да прекарамъ кратко което може и требва да се рецъ:
— Който иска да бжде безсмър нородени и 2 мъртви деца.
време при аъзпитаницитЬ на з н а е
въ
обущорството
тенъ
и вгьликъ, той тргъбва да на По народностьте се разпрепансиона за сираците.
въобще.
пише съ кръвта си името на сво ДБЛЯТЪ както следва: 70 бъл
Напущамъ помещението, все бодата! . .
Само този, които е посетилъ
гари, 11 турци, 3 арменци и 1
масивната сграда, кждето се още обвянъ отъ работата на
Най силната отрова
помещава пансиона и а разгле- младите трудолюбци и се от- Въ едно царство се появиль го евреинъ.
далъ по отблизо вжтрешния правямъ къмъ шивашкото учи лгъмъ и свирепъ змей. Той вьршелъ >^Презъ сжщия периодъ отъ
животъ, би разбралъ какъвъ лище. Коридорите еж изпъл страшни пакости: разрушавал» до- време съ станели 8 женитби
редъ и дисциплина еж въцво нени с ь богата слънчева свет моветгь на невинитгъ граждани, и с ь отбелязани въ града ни
убивалъ безъ причина хората по
рени въ този домъ, кжцето лина, коя го гали околните кръстопътищата и нападалъ кит- 9 бракоразвода.
Зврегистрирани еж презъ
отраегватъ синовете на заги стаи.
нитгь села и ги превръщалъ на раз сжщия месецъ 61 умириния.
валини.
Писнало
мало
и
голгьмо.
напит-fa въ войните бащи.
Предъ вратата на шивашко
Повшсалъ царя мядрецитл и съ-По полъ т е се разпределятъ
Всеки члень огъ тази голЪ то отделение
еж поставени новниципаъ
си и ги попиталъ как» както следва: 34 мжжки и 27
мв фамипия жиаве подъ ре ютии за разпалване Влизамъ. би могло най-лесно даубиятъзмея.
женски, а по народность как
жима, коиго калява неговата Тукъ шумътъ е по особенъ, Всички мълчали, Белобрадъ стато
следвв: 45 българи, б турци
•оля, развива негозата физи звънъ, хрусквне на ножици по роцъ рекълъ.
6
арменци,
1 евреинъ и по е
ческа сипа и повишава него- платъ, звънтежъ на ютии, тра —Царю, ние тргьбва да отровимъ
динъ руенвкъ, италианецъ и
змея.
Отровата,
която
ще
му
я
давиятъ духъ за работа и'трудо кане на шевни машини, ше- дешъ, тргьбва да бжде най силната
единъ немецъ.
любие.
потъ и скърцане на столове. въ евгьта. . .
Не напраздно ще се каже, Всичко това те каро да оста- И царьтъ прекъсналъ мждреца:
Презъ месецъ февруарий въ
че мледежъ израстнв ъ тукъ, нешъ за минутка въ захласъ и — Ами отъ кжде ще вземемъ та
отрова? . .
Варна еж били построени 6
—въ живота ще има по-го- следъ това да се опомнишъ. кава
Мждреца нищо не отговорилъ Той
лЪмъ успехъ, защото той вече
Шивачите, — едни седнали помолилъ Циря да доведатъ едноо сгради за живеене, а съборени
верва въ собствените си сили съ скръстени крака теглят ь иг кия шушь. Той минавалъ за най-зло три.
*
несвикналъ но розгулность и ла следъ игла, други кроятъ бния новгькъ въ царството.
когато едноония се изправилъ
Варна е консумирала презъ
мързелъ,—а приученъна трудъ по масата, трети шиятъ на предъ
царя, мждреца се приближилъ
месецъ декемврий
и законом-Ьрность, въ веЬко шевната машина, четвъри гла- до него, бръкналъ бързо въ устата изтеклия
отношение.
му, вземалъ отъ тамъ нгьколкокап 162,204 килограма месо. Бра
дятъ.
кувано е било 854 килограма
При влизането ми въ пан
Посреща ме учительтъпо ши ки слюнка и рекълъ:
—
Нгьма
по
страшни
отзиви
въ
сиона, дневалния извести за вачеството за I и II курсъ г. евгьта отъ човгьшката злоба царю, месо.
моето посещение. На вжтреш- Г. Фотакевъ. Този младежъ тя е убила мнозина, бжди уверенъ,
ната врата случайно се сре възпитаникъ на пансиона се е че ще"убиеи змея. Няколко капки Вь д егските здразни станции
щамъ съ домакина на пансио отдалъ да обучава другите отъ тази слюнка въ храната на презъ месецъ декември еж би
еж достатъчни да го превър ли прегледани 830 деца и май
на г. Иор. Петровъ. Той е мно свои по-млади събратя да ши змея
натъ въ безжизненъ трупъ! . .
ки. Издадени съ били сжщо
го симпатиченъ,
отчивчив*-, ятъ, да кроятъ, — занаягъ да
.
ПР0МЕ1ЕИ отъ Варненското общино 230
услужливъ добъръ събеседникъ придобиятъ за живота.
удостоверения за безплатно ле
Неговото весело лице издава
Тукъ се чувства една заду
чение.
неговата доброта. Той ме при шевность чежду учитель и уче
*
дружава до обущарското от ници. Всеки се стреми да из
. Въ града ни презъ фввруаделение.
пълни най-прецизно и точно
РЕСТОРАНТА
рий е сганалъ само единъ по :
При пансиона има професи рабогвга си.
жаръ. Загубите отъ този поонално училище съ два отда
Фотакевь ни развежда и обя
жаръ еж били 10.000 леаа
ла: обущарски и( шивачески. снява начина по който става
отпуща безплатно единъ огъ
*
Ние сме предъ училището обучаването на учениците.
салонитЪ си за празднуване
Презъ
месецъ
февруари еж
за обущари. Вратата се отва
И това отделение сжщо е
именни дни, честване и дру
заминали
отъ
Варна
за лече
ря н влизаме въ едно помеще отделено на 3 курсо, както при
ги забавления.
ние въ санаториумите 27 души.
ние £ъ три отдела. СмЪсенъ обущарското. Първи и втори
Възползвайте
се. „
щумъ на чукане, тракане и курсове се ржководятъ отъ г.
ул. б Септември* 26.
ожнвенъ разгоаоръ долита и Г. Фотакевъ, а Ш курсъ отъ г.
N° 2
ни облива. Тукъ кипи работа Дим. Зидвровъ.
Неизвестни злосторници еж
Едни чукатъ обуща, други реТукъ по стените еж окачени
счупили единия жгълъ но па
Щ
а
с
т
л
и
в
и
серии
жатъ, трети-шиягъ но шевни .завършени костюми, било уче
метника на Априловъ. Поли
машини. Това младо общество нически форми, за нуждите на
цията полага усилия да открие
БИЛЕТИ
ОТЪ
на другарство, прилича на го-пансионерите или наредъ съ
престжпниците.
лЪмъ мровунякъ. които е из- техъ модерно ушите костюми,
цело отдаденъ на работа.
балтони и др.
Стачката въ фабриката на
Тукъ се правятъ, най-разно
при ,ИРАЙ—Царь Борисъ 27.
Часовете течатъ въ ползот
Хр. Райковъ е прекратена. Пос
видни модели о5уща\за нуж ворна работа, която подслажПриематъ се и консума
тигнато е споразумение до не
дите на пансионерите. Всеки да жаждата но младите май
се намалява надницата на ра
тивни марки всекакви ко
се труди, майстори се да усъ стори за трудъ и после за
ботниците.
личества срещу билети.
вършенства произведението си доволството и моралното наг
*
1-452-3
и това наистина се отдава на радо отъ добре завършения
Снощи се състоя конферен
пълно.
предметъ.
ция на индустриалците подъ
По добре се роботи оная ро
Изподь младежките ржце се
председателството на околий
изработватъ здрави и фини бота, при която сомия този,
ския управитель. Оосжаени б е обувки. Учительгъ по обущар- който я извършва, чувствува вестибюлъ. кухня баня и всич ха мерките- за избегвоне не
ство на Ш курсъ г. Здравко удоволствие, като я работи.
ки удобства, въ центъра на доразуменията между работ
Следъ като напуснахъ ши грвда. Споразумение редак ници и работодатели.
Иордановъ избързва да пока
*
же неколко завършени моде ваческото училище, до менъ цията.
1—0
ли и да се похвали съ прециз сякашъ още долиташе смесе
Преди неколко дни се пус
ната работа на своите ученици, ниятъ шумъ отъ работата на
на слухъ, че изчезналата пре
Разглеждаме и другите два тия млади работници и азъ и м а
пъленъ просторъ за ди 4 месеца Цанка Пашова
отдела. Обущарското профе чувствувахъ като че ли съмъ игри, почти съ всички уреди била намерена насечено на
сионално училище се състои се отзовалъ въ единъ големъ за уредна гимнастика- Пи|ОМ- парчета. Веднага органите на
отъ 3 курса. Първиягъ курсъ е кошеръ, кжаето трудолюбието ците тукъ физически закреп- околийското управление арес
за начинающи. Тукъ ученици се счита като основенъ прин- ватъ развиватъ се и ободря туваха майко и, баща й и съп
т е извършватъ най-леки поп ципъ и едно отъ най ценнтте вать.
руга и, които еж изпратени на
равки, същевременно учейки неща на живота.
Бавно нвпущахъ тоя домъ разследване въ полицейското
чертежи по направа на обуща.
Спалните стаи еж просто, но ча трудолюбието, дисциплина инспекция йь Търново. Огъ
Вториятъ отделъ е за по-нап хигиенично
мобилирани, въ та и реда, обленъ отъ изобил официално MecfO се рпроверреднали. Тези дза кур а се изрядна чистото и образцовъ ните лжчи но пладнешкото гавв, че трупътъ ня Цанкй е
ржководятъ отъ учителя г. До- редъ. Тукъ въ другарска ат слънце, което като че ли и то намеренъ
Ст. Т-вЪ
бринъ Гурбановъ. Я третиятъ мосфера живеятъ пансионе- искаше да надзърне въ стаи
курсъ, тукъ еж вече както се нзрите.
те на малките трудолюбци.
нарича т ъ „бжцащите майсто
-Ъ.
Въчъ в ъ обширния цвооъ,

]

РУБИНъ

Ниша „ Ш и " Bin;

Романъ отъ М. ЛЕЛИ
превела
(26) |
I Л. Д. КАЗАНАКЛИЕВА

Дано се погрижи и вземе
мерки, но ако се заинати и я
остави на произвола, да си
умре!? О, какъ мога де помис
ля такова ужасно нещо!
На втория день Даша още
повече се укоряввше за лошо
то си подозрение, като водеше
въ стаята на господарката си
докторъ Велединъ, прочутия
лекарь прикомандированъ въ
Кюлтовъ. Той се го бй изпратенъ отъ Сергии до прегледа
Лиза и вземе най* щателни
мерки за оздравяванието й.
Това б е 50 годишенъ мжжъ,
съ прошарени коси. приятна и
кротка физионрмия.
Той бащински разпита Лизо.
Следъ щателния прегледъ, до
кторв й заяви, че тя е само

анемична и нема нищо опасно.
—О, това, съвсем не ме без
покои, каза младата жено съ
печална усмивка, смъртьто не
ме плаши, точно противното!
Стария човекъ я погледна
съ дълбоко състрадание. Дели
катното създание произнасяше
тия думи съ чудно спокойствие
и явна искреность. Тя беше
още дете и смъртьта й се стру
ваше като най-приятната из
бава.
Следъ като излезе отъ стая
та, д о к т о р ъ
Валединъ
отиде у княза. Последния б е 
ше въ кабинета си и четеше
вестници.
— Е, какво има, зопита Сер
гий спокойно.
—Княгинята е съвсемъ изто
щена отъ сериозна анемия, но е
още податлива за лечение.Нервите й сжщо еж разстроени и
требвв да се лекуввтъ Нгобходило е силна храна, просто
ренъ въздухъ, разходки, раз
влечения безъ умора. Една
друга дума б е на устните на
доктора „и любозь". но той не

я произнесе, защото само тая кова сломена, че желаеше са
дума не можеше да бжде раз мо почивка. При в;е това, тя
брана отъ князъ Ормановъ.
се облече въ коженото манго
—Това ли е всичко? запита и слезе при княза, който я
последния, като чукаше съ ли чакаше въ зимната градина.
нийката върху бюрото си.
Сърдцето й ускорено биеше
—Лгь предписахъ неколко при мисъльта, че ще бжде
лекарства на принцесата, но срещу него. Но като влезе въ
длъженъ съмъ да Ви съобщя великолепния шЪгорникъ (едно
още нещо. Сериозна пречка оть чудесата на Кюлтовъ) б е
ми се явява предъ нечението, обвподанв отъ такова замай
именно тья, че болната не го ване, че съ големи усилия се
желая. Тя изглежда съвърше задържа да не падне.
но примирена съ мисъльта за
Той стане при нейното вли
умиране, дори може да се зане. Понеже очите й бехо за
верва, че тя го желае.
мъглени отъ тжга, тя не виде
Лицето на Сергии трепна.
странното изражение—на мжка
— Добре, азъ ще се осве и ядъ, което се четеше въ очи
домя и ще наредя осичко, каза те на съпруга й, нито поблЬд
той лвконически.
нелото му лице, както и га
Сжщия день Дяша влезе ве льовния жестъ, съ който си
села при господарката си. Кня протегна ржцете къмъ нея.
за поржчалъ жена му да се
Обоче, следъ неколко мину
облече, за да отиде съ него ти тя погледна студения мъжъ,
на разходка съ щойна.
който сгюкойно казваше.
Това известие очуди Лиза
— Облегнете се добре на
безъ дя я.зарадва най-малко. менй^ Лиза, ако почувствате
Назерно нейния тирвнинъ е слобхть.
измислилъ. новъ начинъ за из - Той я хвана подъ ржко, за
тезаване Тя се чувстваше тол веде я шейната, дето я настани

ул. Раковска М 10, телефонъ 27 59
Проектира: Планове за обикновени, беюновн и желЪзобетонови строежи.
Извършва: Нивелации
разни експертизи.
Р ъ к о в о д и : Вое.какви стро
ителни
п р е д п р и я т и я
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„КАРЛОВО!

ХРИСТО МЛ. ЦВТЗТКОВЪ, (с-щу църквата Се Ни.ко.|
л») - Варна
ДАМИ и ГОСПОЖИЦИ, |
Отъ днесъ пускаме на ново намалена цени всичка до-'
маамни тъкани, като: покривка за маса бп ли ицвтнвМ
спални чаршафи, хасета за юргански чаршафи, пишкаЩ
ри хавлиени и домашни, чайни гарнитури, пичатки, «j.|
вертури и мн. др.
-, Ц
Посещенията не задължаватъ къмъ пок\/пка,
,j
Евтино, здраво и съ гаранция
К* А Р Ц П R Л 3
винаги въ магазинъ
И « г л U II U д

Варненски Сждия-Изпълнитель

щ

ИШВ! На 15690-935 W ™ 7 Г , Г ^ Щ

юд. издаденъ отъ Варненски Областенъ еждъ но 5ноЙ|
1935 год. въ^полза на Моисъ Ескенази. адвок. лълной
Русанка Н. Йовкова гр. Варна соещу Господинъ Г. х.Д|
отъ Габрово, сега живущъ гр Провадия* за 43 333 левв|
ви й разноски и съгласно чл. чл. 8 0 7 - 8 2 3 отъ гражданя
еждопроизводегво, обявявамъ, че в ъ канцеларията мий
Варна ще се състои публична продань която ще зей
следъ 15 дни отъ датата на еднократното публикуване!
стоащето аъ местния вестникъ и ще свърши на онова!
отъ следния месецъ, която съответствува на датата нап|
каиията до 17 часа съ правонаддаване 5 на сто въ Щ
за следния длъжниковъ недвижимъ имотъ ипотекират»!
горния кредиторъ за 130,000 л"ева и върху който им«|
брана за 543,790 лева, в именно: 'ЧА (едно четвъртъ)ида
часть отъ масивна двуетажна кжща, застроена върху *
153 кв. м. отъ комъкъ и тухли покрита съ марсилски I
миди, състояща се отъ: 4 стаи, коридоръ. холъ, съ Щ
ще въ портеро и въ втория етажъ съ сжщото резпрей
ние и съ стълбище за тавана, съ дъсчени подове и ми
тевони — до кжщота има долепена едноетажна постро
изградена върху около 51 кв. м., покрита съ марсилскй
ремиди, състояща се отъ кухня, два клозета и перал№
водна канално и електрическа инсталации, оградена»,
коменно-железна ограда отъ две сграни и съ желана J
жа отъ другите две страни; съ дворно место около Щ
м,находяща се въ гр. Варна, ул. . 6 Септември" № 35,J
съседи: последната улице г ул. „Бр. гЛ^ладинови", Ди0в
Станковъ и Дарамъ Цаневъ, Оценено тази ЧА идеална л
за 95,066 левб Желеющите да купятъ, могатъ да се «I
въ канцеларията ми в Г * ^ приежтетвенъ день и ч?сь, м
преглеждотъ книжата и да н a м " s ' 2 a т ъ ,
гр. Варно, 9 мвртъ, 1936 гсд.
, i
1-474-1
Сжпия-Щт.лнитель: М Гргнчи,

удобно, грижливо я покри съ
кожи и после седна до нея. И
шейната се отдалечи въ снеж
ните алеи но порко, Подъ бле
дните слънчеви лъчи, коиго
осветиха нежното посърнало
лице но Лиза, тя почувства че
се оживява, като дишаше све
жия студенъ въздухъ. Съвсемъ
белите бузи почнаха да стовотъ розови. Князътъ не гово
реше, освенъ като я запитваше
отъ време на време дали й е
студено и не чувство ли умора.
И когато кожите се изплъзва
хе той ги вземаше и грижли
во я покриваше.
Hi връщане при слизане
отъ колата, Лизо имаше покъ
едно зашомедявоне, следствие
на което щ е ш е да пшцне.'Сергий не б е яхвинолъ крепко въ
ржцете си.
Бързо лекарь, извика той
на притеклите се отъ звънци
те но шейното слуги.
Но Лизо се изправи и съвзе
— Нема нищо, малко за
майване, леиарьтъ е съвър
шено безполезенъ, прошеп

на тя.
Ржцете, които я крепял
оттеглиха, но Сергии хвана*
нота ржка задържа я вИ
та и я заведе въ впиртан»
й, дето я предаде на гри*
на Дзша, като запов*Д»л
последната до сервираго|
чай на принцесата.
— Отъ сега нататък*
ще слизате so обедитв Н|
черите, прибави той, -*1Ц
обърна къмъ ЛИЗР, но Ч
по причина на нераяюл,
нието си, ща си осгане«;
стаята. Вь неговия леден*
се чувствуваше извесна J
женость. Наверно не огь,
традвние ставоше т 8 3 й !
мена на режима, Лии ей а
мисли, че той се бои Д
изпусне тол сова ранож«Р
си и по тоя причина«
грижи " " " " " „ „ д я , ' штГ""

ЗА еекялмяш**

рез\>лтатитп> — Р*кя°>.а „ j
те само въ
tBaptisHCHi^
* « • , защо та се чете «»».-,,
го.

Ьй 5589
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ПИСМА отъ ЧУЖБИНА

Стр. 3

)(№..-Н.-ШТ1Ш, 1ВД8У щ
зъмъ. — Сириннкягъ Римъ.
пециална кореспонденция на „Варненски новини)
I
£имъ, мартъ, 1936 г.
Ймъ трудно се поддава оня, който го е изучилъ,
едно по обстойно опи- напуща го съ тжга.
$е, защото за това се
Римъ е златната корова
шва много време, вдъ
йаване и изучване. Сто на лазурна Италия, който
интереса на
<а на славната Римска привлича
учения
свътъ.
Идватъ и
крия и мирова духовна
ония,
които
искатъ
съ очи
дйца въ древностьта,
те
си
да
видятъ
древната
% се държали сжцбини
| а много народи, а еж култура и да видятъ гра
бременно и тукъ се дове, места и неща, кои
[пали богатствата отъ то само Италия притежа
|ия тогавашенъ,- светъ. ва. Тази именно притега
|ъ е пламтялъ отъ ела- телно сила заставя дори
^величие и разкошъ, но екцентричните американци
|знавалъ и най-тежката да се запжтватъ отвъдъ
|рия и робство. Съ те- океана и да се кокорятъ
|ie на вековете е. гос- на площада Св. Петъръ,
[ствувалъ надъ света въ Колозеума или да се
|илъ е древната култу- „оглеждатъ" въ -мътните
й затоаа си запазилъ води на Тибъръ.
увенчаната слава на
Ако ние въ България,
зченъ градъ*. Изкачииъ чрезъ своята природа, ле
; се на „Палатината", ковити бани и морски ку
дето още стърчатъ ру. рорти тепърва се загрижваме за създаването на
ггв на
стопански туризъмъ
•древиите Римска дворци
(неволно се пренасяме и все тъпчемъ на едно
НЪМЪ ФИЛМА: Новъ много иитересенъ свЪто'епохата преди повече место, тукъ вътова отно
шзние
редъ
години
усиле
венъ тонпрегледъ. .. • ,•*
\ 2000 години, Тукъ съ
юве е билъ центърътъ но се е работило и отдав
Предварителна продажба на билети отъ днесъ
Римъ, защото е пред- на вече се бератъ плодо
на касага на театъра или по телефонъ 21-42.
влявалъ и * естествена ветЪ. Заедно съ своите
ц
пость. Въ полите на балкански и морски куро
рти,
италианците
сь
свои
шатината" еж останкиотъ „Форо Романо" съ тЪ древни богатства наис еж били тогава.
рчащите мраморни ко тина иматъ всички условия
рани на некогашната чрезъ техъ да създадатъ Докато въ Римъ еж Умолявать се гражданите
(зилики Юлии", а не да поминъкъ на голема часть съсредоточени богатствата да се явятъ въ общината и
t-.ee издига Колозеума. отъ народа, а сжщо и да на древната култура и съ получагъ назначенията си за
на трудозвта си по
,fo гигантски размери, подкрепятъ държавния си право целиятъ градъ пре отбиване
вин^-ть
за
годинк. Не1ръ и само останки отъ бюджетъ. Само въ римски дставлява отъ себе си ис- яаилигт* <е минали
ще бждатъ дока
|" х ъ, -заставятъ ни да те музеи, галерии и ста тински музей, пакъ отъ рани подъ стража.
гоговЪемъ предъ твор- рини е ангажирана" цела тукъ започва градежътъ
еж въ Варна
|ия гений въ древность армия отъ хиляди при на новата култура — фа 38Пристигнали
ученица отъ землед-влекото
рсБка стжпка и всеки служници и водачи, а за шистката. Въ краткия поактическо училище въ село
|пъ въ тия руини съдъ цельта е създадена бога 14 годишенъ периодъ фа- Осенецъ.
а.цела история Еже та литература на разни шистскиятъ режимъ е ус- Шуменъ. Въ среда, на 18
що по тйхъ бродятъ езици. Тази година, пора пелъ да .се увековечи, т- м. въ 7 чвеа сл. об%цъ, спе
циалиста по кожно-венеричниВД|1нци съ „гуиди" (пжди изключителното поло
юдители) въ ржце, или жение на Италия, прави Новиятъ Римъ — градътъ rfe болести г-нъ Д ръ Берсвъ
отъ името на шуменското
<ъ водачи на най разли- изключение, но друга го на фашистското творчество д-во
„Ялиансъ фрвнсезъ* ще
—
ще
бжде
предметъ
на
дина
ежедневно
въ
града
I езици предъ събрани
държи въ салона на девичес
пи съ часове даватъ пристигали стотици и хиляди следващото ни описание. кото професионално училище
сказката: «Сифилиса отъ со
*снення,
чужденци
В. Панайотовъ циална
гледна точка". Входъ
Иь е грздътъ на паметни отъ всички краища на све
г
ц и т t,
та, всеки отъ които престоявалъ
най-малко седми
'Рквите и музеите. Повеца,
а
некои
се настаняотъ 3000 паметници, въ
346
.Тайната на единъ гробъ.
?ГБмата си часть силно ватъ да живеятъ по-дълго
пониращи, около 350 време. Многобройните хо
градъ. Двете жени 6txa убити отъ умора. Отидо
рква, н+зкои отъ които тели и пансиони еж гъм
жели
отъ
гости.
Сега
та
ха въ единъ хотелъ, следъ като се нахраниха, Лигдетавляватъ отъ себе
зета взе единъ вестникъ да чете. Но отведнъжъ
зи
голема
армия,
която
i истински музеи, а депроблЪдн*; Мория я попита уплашена, какво има:
тките музеи и картинни очакваше отъ доходната
— Тати е затворенъ, обвиненъ въ убийство,
отговори Лазете. ТрЪбва да отида въ града, да го
лерии се славятъ въ иЪ- английска клиентела, преутеше, да му кажа, че неговата дъщеря е жива.
!Я светъ съ своите най живева криза, но итали
Вие, Марио, не можете да дойдете съ мене, поне
анците
се
стремятъ
да
я
|нни" ц най-големи сбир
же ще ви познаятъ.
заменятъ
съ
американска
тьта
|отъ д р е в н ^
' ^
та, немската и френската.
— Съ удоволствие бихъ доч1лч, но зная, че
И въ туй направление заще бжде арестувана, каза Мария.
| Прелестите на Римъ
— Да, да, имвшъ право, ти ще останешъ
(скрити отъ окото наIпо;>ватъ даелни
се чувствуватъ
тукъ, а азъ ще се върна да те взема. Лизета закетителя; той требва да задовоп7."
Резултати
мин
° . *а градв"; презъ прозореца на купето тя виж
|търси, за да ги види. И Фашистски;.^ Р е ж и . м ъ
даше бащината си кжщв и замъка Сонорио. Тя се
[
\ му се откриватъ посте полага
питаше дали се е загьрналъ контътъ;. следъ об^дъ
ло, една отъ друга потя отиде въ затвора, кждето следъ много чакане
биде приета огь директора. Той й съобщи, че ба
'енителни. Градътъ е ли- особени грижи за запазвани
на
старините
ща
й е освободенъ.
(бнъ отъ оня външенъ
Лсъкъ, като другите го
— Тогава трЬбва да отида у 1цома, каза Ли
Не само това— той отъ
зета. 1Д«* се зарадватъ твърде много моиттз роди
вми столици, Мо затова доскорошните замърсени
тели, когато" ме видятъ, . .
Ьь има силна притега- руини е съзцалъ паркове
— НЪмв" ца намерите вашитй родители у до
р а сила.
' . и отворилъ площади, съ
ма, каза директора. Узнахъ отъ единъ приятель,
които
да
изпъкне
стари
|Й5куството на дневните ' >
че вашит-k родители заминаха за Кайро, понеже
ната, безъ ни най малко
здравето на баща ви било разстроено.
ШИ'-- яртекги
г
Лиза остана вкаменена при тази весть и каза.'
Шй д а не импониратъ да се У"би нейната цен— Много късно пристигнахъ, много късно!
чато
такава.
ь
н
о
с
т
ь
Мпо въ своите творечки
Въ
това
време н-Ькой почука на вратата и влЪзе
археологичес
лолицейскиятъ чиновникъ Гревъ,
L* Но да изпъкнатъ съ - Въ вси
Р"ата си грандиозность ки забележителности с е
Г Л Я В Я 69.
g^iuecTBo, когато ги включва и
Единъ» доб-ьр-ъ син-ь
стария Рямъ
• бтинъ или се изкачимъ
Преди
да разправммъ за страданията иа Ли
, пзхъ, Отъ тамъ е и по съ своите 4 5 етажнь^к^
зета, нека се върнемъ ИЗВ-БСТНО време назадъ.
з а т а , че който посети щи, тесни и криви улички
Когато контесата Ирина дадч отровното вино
ь
само
за
неколко
дни
отъ
преди
повече
отъ
100^
на
Ярпадъ
да пие, тя не вярваше то да подейст?8 сбогу ва съ него, но|години, запазени каквато)
.вувв толкова скоро.
t-

( Е ш любовна яощь>

Най-хубавмтЪ арии мяъ опермтЪ Т Р А В И Я Т А .
КАРМЕН-Ъ, Л У Ч И Я , М А Д А М Ъ
БЪТЪ?
сРЛАИ, МАРТА и венецианската пояс nbovta се
ренада Ч И Р И - Б И Р И - Б И Р И .

Едномесеченъ грандиозенъ усптъхъ въ Co.
фия-единшвения случай, тая година у насъ,
„ТЯИМСЪ" писа за Грейсг Муръ следното:
—„Тя покори публиката съ чудото на своя гласъ. 1
Грейсъ МурЪ ДОЙДЕ, ПЪ~ И ПОБЕДИ!"
.БЕРЛИНЕРЪ ТЯГЕБЛЯТЪ' писа отъ своя стране: £Л
—.Когато Грейсъ Муръ nte, тя не само печели
публиката съ своя феноменаленъ глась, но я оста
вя съ затаенъ дъхъ. Грейсъ Муръ си играе съ пу
бликата, както иска. . . Който я чуе веднъжъ, ни
кога не може да я забрави* I

шшпшшшшишшяшяшшшиипяшшттт
свободенъ
Грандиозенъ
успЪхъ ще
г
Х р о н и к а Д зикаленъ
има голъмиятъ шлагеренъ му
ИРОШНЕ
""а°
Л«„
в
филмъ „Зв една лю

,1

бима пъсень" съ знаменитата
оперна п-Бвица Грейсъ Муръ
—отъ утре въ Нино Ранковъ
Набавете си предварително би'
лети, за да избтзгнете натруп"
ване на касата — тел. 21—42
Излгьзе отъ печатъ брой
VII стъ година XV на най-гол*мото домакинско списание

Икономия и домакинство.

Прави впечатление художест
вено подредения брой съ мно
го модели. Съ броя се даватъ
и следните безплатни прило
жения: романъ »Тамил,ла", в.
,Литературенъ свЪтъ" 4 стра
ници, приложение съ увеличе
ни модели и цвЪтно приложе
ние. Лбонаменга на списание
то е 160 лв. Ядресъ пл. Славейковъ № 6 сп. „Икономия и
Домакинство".

ЛОЗЕ

отъ 2 декара и 2 ора нв
плодъ и згградено (?вдъ
фабрика Кацулисъ —сега
соф ученич.-колонии).
Споразумение при Никола
Брйчевъ, Българ. Търг.
Банка
'

с е продава

мотоц и-

К Л Е Т Ъ ма
рка „Триумфъ" въ изправность
и движение, напълно здравъ.
Справка въ велосипедното ателие на Миха/лъ
Кайчевъ,

За.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
НА БЪЛГАРИЯ" рекламк се
приематъ въ администрацията
ва «Вариевски новини". 1-10

•Библиотека Варненски новини'
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Тя 6tuie красива» съ кестенява коса и големи
черни очи.
Гледайки се една друга, дает* жени се питаха
„кжде еж се видЪли"?
— Ще бждете толкова добри, г-це, да ми
кажете, кжде е гарата, каза Лизета.
— Защо не, и азъ отивамъ на гарата.
— И вие отивате зв Германия? попита Лизета
—:. И азъ не зная . . . Страхуаамъ се да не
ме сполети никое нещастие, ако отида^твмъ.
— Възможно ли е, нямате ли родители тамъ?
попита Лизета.
— Яко гвзи, които ти желаятъ злото, може
да се наричатъ родители, такива имвмъ . . .
."- Нима родителигв ви еж врагове? Нямате
ли баща, който да ви защити?
~- Самия ми баща ме мрази повече отъ
всички, отговори непознатата съ огорчение, и в*ъ
не зная защо, не мога да ви кажа. Я пъкъ е той.
Баща ми ме мрази. н1змамъ никого на този свЪтъ и
никвкъвъ пзделонъ. Но, г-це, не зная квкъ до ви
кажа, но като че ли ви познааамъ, виждала съмъ
ви некжде . . s Приличате на една мома, която
умрЪ, тя бе дъщерята на Ротеръ отъ . . .
— Да, г-це, дъщерята на Ротеръ, не е умрЬла
азъ съмъ.
— Кякъ е възможно, моя брагъ, който е упрввитель тамъ, каза, че дъщерята на Ротеръ а умря
ла и заровена.
—,Какъ?(Робертъ Берковъ е вашия братъ?
— Да, азъ съмъ Мария Беркова, каза непоз
ната, като поеблЪднЪ. Но вие н£ма да ме преда-

€тр.
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ВАРНЕНСКИ

що Фрщш «рвк81)Р1!1 разискванията ои Донацкска ш fcn noчв

Оздравителни^ работи въ Бургазъ
промит

маларията. Отъ I апоилъ започва
ването на 8000
декари^нлощь

ф р а н ц и я т-ьрои п о д к р е п а т а « а о ь ю з н и ц и т Ь с и в ъ с ъ в е т а н а " О Н . ^ Ф р а н ц и я ц е л и с ъ з д а в а н е т о Н а
единъ маханизъмъ з а принуждвние, з а предотвратяанв на о д д а щ и опасности.

1тт ш ш гшщ штщщ mi it

пресуша

Паршнь 15. (Ховась) Взе-|Франция ще може да на
тисците подчвмтаеатъ аначв мери подкрепа на стоно
Вашингтонъ 15. Френскнятъ позивъ R^|
Бургазъ 14. Оздравител всички мерки тия работи нието иа речите, произнесени вището си. Повечето отъ
Ямерика
да сътрудничи при едно евентув
ните работи противъ мала до започнатъ не по-късно Счощи оть Фя&ндйнъ И ванъчленовете на съвета на
прилагане
на санкции срещу Гермвния се ..$
рията въ бургазко еж ве отъ 1 априлъ. Освенъ оз Звеландь првдъ съвета на 0Н ОН съзнаватъ дълбоко гореща
в
ъ
Съединените
щати много хладно,
че почти приключени. Ди дравителните работи, кои Вестниците изказватъ удо- лемата опасность, която
Д-ържавният-ь
п
о
д о е н р о т а р ь на пън
гата отъ Пода до Кара то ще пресушатъ надъ 7- бронивто ся загдето Фяан- германското действие пред
и
и
т
*
р
а
б
о
т
и
с
е
ограничи
сшио д е щ
баиръ ще се застрои съ 8000 декара, постига се и двнъ решително е пренесъль ставлява за политиката на
помни
постановпеммята
на
аенона за J
помощьта на 200 трудова друга цель: пресушените на жвнввеа почва разисква мира.
у
т
р
а
л
и
т
е
т
а
.
I
••*
ци, отпуснати отъ М вото места ще се раздаватъ на нията между
лок-рненить
на благоустройството. жителите на Меденъ Руд- държави е постигналъ на ра
Мвото на железниците никъ и Кумлука, за да се ботите на „чат/фмата" въ
въ София — най-голямата оть всички досепгшпи Кхде е бнл«
ще построи дековилка и използватъ за поелзване на очакване решението на съве
стаяирана. Заловени работници, материал* и книжа. Какво се е а*
ще даде необходимите съ нови култури.
та на 0Н,
тало въ тая печатница
пише въ
оръжения, за подпомагане
яПти паризиенъ'
съ това:
София 15. Саошн къмъ 6 нея. Намгьрсни бала!
оздравителните работи.
Споредъ д ръ Сърбия- връзка
— За нашата кауза пре
часа
политическата полиции много книжа, печатай
Противомаларичниятъ ин- новъ малария въ ц-влата хвърлянето на германския
откри
нова тайна комунисти ки материали и dpj
ститутъ въ Бургазъ е взелъ область нема.
въ росъ отъ почвата на
ческа
печатница,
вай голъма- сжщо така и zomos
Локарно на женевска почва
та
отъ
всички
открити
до сега за печатъ брой 7 |
. „ , „ . , „ , . .,
огъ осигурителна книжка „Зло е очевидно,
петь тайви печатници.
Предупреждение полука" да се подвватъ въ ин Всредъ ОН, в ъ Женева ОНвИОНЬИ ВЪ
„Работнически вес\
никъ'.
Варнеската инспекция на тру спекцията на труда, а тамъ,
Откритата снощи печат
да предупреждава всички ра дето нема такава,—ьъ общинс
ници
е съ голтъма плоска Иампрена била го\
кото
управление,
най-кжено
ботодатели да държатъ въ пъл
печатарска
машина 63/95 ва за експедиране и §
на изправность и на лице аъ до пето число на следващия на нюморската
и
работи
съ
електрическиuivpama no лайпщигс,
а
лоцдонмесецъ
следъ
изтеклото
три
продълженъ
съ
нови
9
предприятията си осигурител'
токъ.
CKOj5opca
месечие.
процесъ.
.
години.
нитЪ книжки на работницит-fc
Ню-йоркъ И. Тукашната
и сружащитт* си, книжката ^Списъци обр. № 1 зв постжАнкара 15. Д н е с ъ бЪ Печатницата е била ин Полицията арестува
„Зпополука", ведомостьта за пили. нвпустнвли или уволне борса двесъ отбеляза най-го подпмешгъ п р о т о к о - сталирана на ул. Царица ки, които еж били н
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съпругъ, баща и сродникъ
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Данната на единъ гробъ"

дете, понеже азъ съмъ нетправедливо обвинена въ
едно убийство.
— Дзъ не зная нищо, отговори Лизата простодушно, и не мога да в-Ьрвамъ това.
Мария.разправи всичките си страдана* и Ли
зата Остана покъртена до сълзи.
— Бедня Марио! Колко си стродвле! . . . Но
какво търоишъ въ този чуждъ грвдъ?
—• Когато са венчахъ съ маркиза, азъ се запознахъ съ единъ неговъ шурей. Той ми каза, че
ако ще имамъ Н-БКОГВ нужда отъ покровитель, да
си спомня за него. Като се видЪхъ изведнъжъ сана не света, дойдохъ аъ този градъ да му искамъ
съветъ и помощь.
Но като пристигнахъ, намъ-рнхъ кжщатя му
sanycrfena и единъ слуга ми каза, че въ града вла
дее ужасната епидемия холера Майора Салдонъ,
велккодушенъ, презирайки живота, помаг.лъ на
страдащите. Но и той нвй-после падналъ жертва
не ужаснате болесть. Ето ме сама на този светъ,
безъ никаква надежда и никакво помощь.
— Ела съ мене прн моигЬ родители, любезна
Марко, каза Л а е т а съ просълзени очи. Тъ- ще те
приематъ и обичатъ.
— Зная, че ми желаешъ доброто, отювори
момичето, но не искамъ да бжда товеръ на никого.
Щч търся нЪкое мъсто за гувернантка аъ нЪкоя
забавачница.
— И дума ие може да става че ще ни бжде.шъ товаръ, при насъ могатъ да жнвЪятъ още
двадесети като тебе, б«зъ да усетимъ . . .
— Не мога, Лизето, не мога, защото моятъ
братъ ще ме види и ще обади на баща ми."
— Можашъ да бждешъ сигурна, че твоятъ
братъ нЪмо никога вече де бжде приетъ »на ра
бота у нвсъ.

но по наД-ново метода. Под

Нгьмкинн предава уроци по готвя слаби ученици — цени
нЪмски не начинающи и нап умерени ул. .Воловъ" б Жгъла
реднали на групи и по отдЪл- Вледиславъ 33.
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Тя разправи на Мария какви пресгжпления е
извършилъ Робертъ Берковъ. Когото Лязета свър
ши. Мария каза:
— Моятъ братъ да се е отнасялъ таке? О,
той е по зълъ и отъ баща ми. Ето затова не мога
да приема твоето предложение. Лизето си помисли
каква разлика има между брате и сестрата. Той •
ецинъ безд-БЛникъ. а тя една светица.
— Какво сте аие отговорни за пргстжпленията на вашия братъ? отговори бързо Лизета. Ще
те- моля да дойдешъ съ мене. у дома, кждето ща
намЪряшъ покровителство. Марк* искаше да й
цЪлуна ржнатв, но Ливетв я прегърна. Никой не
видЬ та»и сцена, следъ това т* стигнаха за гарата.
Сърдцето на Лизета силно туптеше. Дали е
пристигнелъ Л*онъ? Тя не знаеше, че когато се
подплашиха конег-fe, Леонъ тичаше по моста подиръ
купето. Тя положително вярваше, че той я чака
на гарата.
Влязоха г.ъ гарата, Лизета се огледа на вевкжде, но нигде не го аид-в Хиляди мисли я мжчеха, не верваше той да звмино базъ да се заин
тересува зе нея. Имаше още полоиинъ часъ до
тръгването на траиа. Когато Мария купуваше би
лети, Лизета излезе навънъ да види дали не иде
Леонъ. Отпеднъжъ тя прибледнъ, когато вид-fe по
шосето единъ фейтонъ впрагнатъ съ два б-Ьли
коня, карани отъ една жена.
Тази жена бЪша неумолимия й врогъ, ионтесатв Ирина. Да падна отново въ рящегЬ на тази
жена! Не, никого! Лизета и*бЪга въ гарата и* каза
на Мария-'
— Г-це Мерио; по-скоро да се качимъ въ
едикт. вагонъ, защото пристигнамоята иа приятелки
контесато!
ТЬ
се КРЧЙХО въ адннъ ввгонъ, Лизета
трепереше отъ ужись, до като замине тренш. Треиътъ стигне до ближния на селото иа Лизета.

Ина да се образуватъ общо
Во страната ошо ШО задруги.
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Ломъ 14. Завчера
Премиерата въ Варн. нвроденъ теагьръ .Пари на улица динскиятъ областенъ<
та* продължава да се играе разгледа делото, завеДЦ
съ големъ успЪхъ. Снощи са срещу председателя на1
лона беше препълненъ.
Публиката заслужено апло ското шивашко д-во
дира артистите и балетния ан танъ Николовъ и секр
ря на сжщото Георги
самбълъ.
Днесъ вечеоно сжщо «Пари раиловъ, загдето сжМ|
на улицата"
рили книжката съ нев1|
данни на Славчо -Ми$
ловъ, отъ с. Голинци, Щ
•ай модерна въ страната
то сжщо бе подежди!
Бурмзъ 14. Киетътъ наСждътъ освободи оть I
града г. инж. Сирекоеъ въговорность председатега
кратък* разговоръ ни заяви,
че съзнавайки голпмото Гавраиловъ бе °сжд|
значение на пожарната кона 1 год. тьмниченъ Ц
манда шъ града, постоянноворъ. Сжщото наказа^
то праежтетеае е решило
бе наложено и на ЧР|
да ее доставятъ тще двежателя на книжката.
автоматически помпа я др.
приспособления за усъвър
шенствуването на ножа®
ната команда и издигане въ Габрово. HvpMTt Щ
то^ й до сте ень да бжде
,. ,|
(По пимфе**\
най-модерна въ страната. Гйброю 16•ристагваи
п
" " '
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връзка « ведлшцама на •ive^l
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^ „ « ^мцзикв
V - Mне
" ^18-та
" ^ «KJИ
отъ Търново, гол*мъ бро» rot'
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;
С§нрвтерьтъ 'съовщмлъ т Варна и др.
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Ц»ла Габрово с яемнчла, 4 y^'t
мена и има елит првю*» '* :
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