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ВАРНЕНСКИ

Мисля, може да се положи като начало, че не
бива много да се хвалятъ децата ja това що не
е зависило отъ т*хната воля, за онова, което не е
повлякло отъ Ttxiia страна усилие или жертва. Ако
ги хвалите за HtKoa природни дарб» като напр. за
ума или чертит* имъ, приучваге ги да ценятъ'ви
соко това що може да е просто щастие, но не до
стойнство, и вследствие на това гЬхното самолюбие
взема опасно направление; защото, като взема за
поводъ съвсемъ случайнитъ преимущества, преобръ
ща се по-късно въ предвзетость, тщестлавие и гордость.
ги зо
Осноианъ 19.2

Парижъ 4. Следъ като въ
началото на заседанието на
камарата новиятъ кабинетъ ва
Буисоиъ, по вънроса за отла
гането на-интерпелациигБ, по
лучи едио грамадно болшин
ство, малко по-късно — при
гласуването на поисканите
пълномощия кабинетътъ падна
съ 2 гласа.
За пълномощията гласуваха
262 души, а противъ тъхь —
264.
Кабииетътъ съ това бе бламиранъ. Министрите отидоха
веднага въ Еяисейския дво*
рецъ, за да поднесътъ остав
ките си на председателя на
републиката Льобрьонъ.

— t Гл.-редакторъ: В. Юруковъ

ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

21 мартъ, 1886 год.

БУКУРЕЩЪ. — Съобщавай. отъ н*кои части иа
страната, че учителят* не ся си получили заплати
те за последните дза месеца и по тази причина би
ли въ същинска паника.
ПАРИЖЪ.— Почина още единъ отъ руснацит*.
ухапани отъ бг>сно куче и изпратени тукъ на лЪчение при д-ръ Пастьоръ. Други трима се намирагь
въ тежко положение, а всички останали се считать
като вънъ отъ всвка опасность и още днесъ ще си
отпатуватъ обратно.
МИЛАНО.— Новиятъ шлогь върху хлъба предизвика сериозни
размирици и сблъсквания между полицията и работницитъ.Като .
шшшт&зтя&т
Пищния гл«1нйя. ТРП 1?! последица отъ това, общивския съветъ реши за напредъ всъки
Телефони: 1 91 95fi 457
ii, <гоо, 40/ — дневна счужоа. гел. дл работникъ д а има право д а внася в ъ г р а д а по 8 0 0 г р а м а н а
депь, безъ да заплаша какъвто и да било нялогъ.

Хшшп въпросъ ш е л и н щ ншвтш op ш ш е е n o w

Льобрьонъ прие остав
ката на кабинета и още
тая вечерь започна тра
диционните си съвеща
ния.
Найнапредъ той пови
ка при себе си предсе
дателя на Сената Жа
нене, а следъ това има
половинчасовъ разговоръ
съ Лавалъ.
Когато Лавалъ напу
щаше Елисейския дворецъ, той бп> заобиколенъ отъ голтмъ брой
журналисти, обаче, въ
преки енергичните имъ
настоявания, отказа да
направи каквито и да
било изявления.

ДаетЪ резолюции иа епоамцмята в ъ Югославия. И е «а се незабавното разтуряне та Скупщината и нови иаборк, при
нов-ь мзбмрателенъ з а к а н ъ . Сегашниятъ в е ж и и ъ се крепез само върк^ наснл«е?о. Кабсрнт-й о т ъ 5 май е ж били едно
насилие м една груба л ъ ж а . Вжтрешни!fcвъпроси на Югоемявия не могатъ д а се р а з р е ш а т ъ ' б е з ъ споразумение
между сърби, хървати и словавци.
Белградъ 4. Всички вест бори и то по единъ съ- чътъ на босненските мохаме нещасгенъ, ззщота се крепи
ници обнародватъ резолюции- вършенно новъ избира- дани.
само върху насилието.
Въ тази резолюция се казва,
Произведените. н а 5
те, съ които опозицията обяс теленъ законъ и при ед
май з а к о н о д а т е л н и избо
нява првчините загдето не но неутрално правител че режимътъ отъ 6 януарий р и е ж б и л и с а м о е д н о
не е разрешилъ '«ежките вжт
участвува въ работите ,на но ство.
решни проблеми на Югосла кнраис тиал иле т жиа .е д н а н е п р и 
вата Скупщина.
на първо мъсто хърват
Въ резолюцията
се вия
Въ заключение,
въ резолю
ския въпросъ, който напроРезолюциите еж две. Ед
казва, че само едни та тивъ още повече се е изо цията се казва, че за истинната отъ техъ е на хърват
CKumtb народни
представите
кива избори ще изразя- стрилъ.
ската селско-демократическа
ли
нгъма
мгьсто
въ
сегашната
ватъ истинската
воля По-нататъкъ въ резолю Скупщина.
коалиция. Тя е подписана,
на избирателите.
цията се критикува прави
освенъ отъ д-ръ Мачекъ,още
Всички въпроси, кои
Втората резолюция е иа ця телствого на Извтичь и се
и отъ д-ръ Трумбичъ и отъ лата опозиция, която се б е
то см отъ жизненъ ха
язлагатъ пркчинить, парад» рактери за Югославия,
Миливой Прибичевичъ.
обединила въ последните из
Съ тая резолюция се бори. Тая резолюция, освенъ «вито опозицията не може могатъ да се разрешатъ
предлага
Скупщината отъ д-ръ Мачекъ, е подписана да участвува въ сегашната само при свобода и въ
и отъ^Люба Давидовичъ, Скупщина.
споразумение ме мед у
да бжде веднага разту още
Иованъ
Иовановичъ и отъ
и сло
рена, да се произведатъ Вилдеръ. Тя не е подписвана
Резолюцията характеризи сърби, хървати
вени.
нови законодателни из само отъ д-оъ Сг>вхо. водв- ра ееггшния юеншаъ като

Зрю шорио п и й

на итало абисинския договоръ зз
приятелство.

Римъ 4.
Печатътъ
предвижда скорошното
денонсиране на италоабисинския договоръ за
приятелство и арбитражъ.
въ Югославия
БЯлградъ 4. Вероятно следъ^
няколко дни ще стане едно
частично^преустройство на ка
бинета Йевтичъ.
Преустройството не ще бжде
мжчително. То ще се наложи
поради вероятното избиране
на м-ра на просветата Чиричъ
за председатель на Скупщи
ната.

зшищвтУаКдшТоп

имъ е дадена народна пенсия.
София 5. Удобрена е наредба-законъ
за отпуща не
на народна пенсия на нас
Арестуването на Павелъ Енукидзе. Огромното му политическо значение ледниците
на
починалия
бившъ
мръ
Коста
Томовъ.
Лондонъ 4. Съобщаватъ

НападкитЪ на Италия срещу Англия Единъ сензационеиъ арестъ въ СС€Р

въ. в р ъ з к а с-ь и т а л о - а б и с и н с к и я к о н ф л и к т ъ . Уп
рецигЬ на италианския печатъ.
„Джорнале д'Игалия" пише:
Римъ 4. Италианскиятъ пе
— Италия 6Ь прину- отъ Москва следното:
чатъ продължава да се пъл
на
ни съ остри нападки срещу д е н а д а отговори с ъ t, — Арестуваното
военни мЬрки на аби.
Едно рЪдко по рода си завещание
Англия, въ връзка ъъ поведе синските> п р о в о к а ц и и fldeeAb Енукидзе, бившъ
Пловдивъ4. Юрданъ М. Конието, което английскиятъ пе
В ъ А б и с и н и я с е мо- секретарь на Централ
каловъ, 70 годишенъ, родомъ
чатъ държи досажно полити билиЗиратъ» в о й с к и и ния изпълнителенъ коотъ Пиротъ, а сега живущъ
въ Пловдивъ, по професпя ра
ката на Италия по отношение с е а г и т и р а За в о й н а митетъ като че ли се
ботникъ, направи единъ блас
р
е
щ
у
Италия.
потвърждава.
ва Абисиния.
городенъ жестъ, ргьдъкъ въ на
При
е
д
н
о
т
а
к
о
в
а
п
о
„Кориера дела Сера" пише:
шата обществена
действи— Ако на Англия се яви •ложение, а р г у м е н т и
телность, като завеща на
те> н е м о г а т ъ д а блч
пловдивската община три ма
нужда да брани
граници- д а т ъ п о л е з н и , а щ е
сивни кжщи, дворни мгьста в
тгь
на
колониитгь
си,
тя
т
р
ъ
б
в
а
Ор^йдията
д
а
Веднага се пръсна слухь,
пр., оценени на обща стойникакви З а г о в о р я т ъ .
въ Ромъння. Подпалениятъ авто ность надъ 700,000 лева. ,
че Льобрьонъ о натоварилъ нгъма да слуша
отвънъ.
мобилъ
Завещанието е направено съ
Лавалъ съ образуването на адвокати
Букурещъ 4. Нощесъ ромън- цель съ сумата, получена отъ.
Вестникътъ
добавя,
че
новия иабииетъ.
на тия прочути въ ц%лата страна селяни, Пагилата на единъ скиятъ князъ Думитру Стурдза, продажбата на имотитгъ да
презъ 1922 година
Англия НБКОИ ОТЪ ПОДВИЗИТ*
емдия. Посраменхятъ околийски началникъ.
Тия слухове, изглежда, се
на връщане отъ- чифлика си, се п ос т р о и училище въ
се противопоставила
на
блъсналъ
автомобила , си въ единъ отъ най бедниттъ квар
потвърждаватъ и отъ обстоя
та
е
разбъркана
и
липсва
чак
Преди години въ съ Еркечъ,
приемането на
Абисиния
тали въ Пловдивъ.
• . ...
бургазско, на хорото въ 3 ча тата. Уплахата му е била го едно дърво край шосето.
телството че веднага следъ
Автомобилътъ веднага билъ
въ ОИ, а сега
защитавала са следта обЪдъ е билъ убитъ лЪма, понеже той помислилъ,
напущането на Еяисвйсния
същата тази
Абисиния, единъ младежъ предъ очит^ че еж задигнати и н-вкои ценни обвзетъ отъ пламъци, поради
дворецъ, Лавалъ повика въ
подпалването на бензиновия
документи.
чийто народъ
доказалъ,че на всички.
резервоаръ.
летовници въ Вариа.
дома си м-ра на колониите
Очудването
му,
обаче,
било
Следъ
два
дни
отива
поли
не е годенъ за какъвто и
Щофьорътъ
билъ
тежко
раДнесъ,
идящи съ влака отъ
Роленъ и секретаря на мин.
цията и намира трупа запазенъ, още по голЪмо, когато видЪлъ,
да било
прогресъ.
ненъ. Равенъ е също така и Русе, пристигнаха въ 1 ч. слче
всички
дйла
еж
по
мъхтата
обаче,
убиеца
не
билъ
въ
съветъ Катала.
пл. въ града ни първата госи, а липсва само чантата. самиятъ князъ
t4 ареста.
Съ тъхъ той има продъл
На въпроса на ст. стражарь Сждията си въздъхналъ съ об И двамата успЯли да се из лЪма група летовници отъ гр.
жителен» разговоръ.
кжде е убиеца и кой е?—кме лекчение и се убедилъ, че мъкна гъ отъ горящия автомо- Бърно, Чехия, на брой 41 души.
ще посети и столицата
Знае се, че още следъ
действително въ Еркечъ ще билъ, обаче въ колата се на Групата се води отъ г. д-ръ
та отговорилъ:
мирали 300 000 лей въ банкно Ербанъ.
София
5.
Очаква
се,
че
— Па отъ кжде да го знвмъ? има работа само съ кокошка ти, които изгорели.
падането на
кабинета
Гоститв ще престоятъ в ъ
ри,
но
не
и
съ
голЪми
крадци.
кощндниятъ
персоналъ
на
Следъ дълги разследвания,
Фландень, Лавалъ бгь соВарна
15 дни.
по
околенъ
пжть
било
устано
\енъ още тогава за м-ръ френския броненосецъ „ВерТова
е първата група, орга
Пострадалъ
окол.
иачалникъ
вено кой е убиеца, но въпре
пред се д атель,
обаче дюнъ" отъ Варна ще отпъ ки разпита на повече отъ 50
низирана,
благодарение на
:ul
Пакъ въ миналото, когатд
не еж правени
създадените прями
връзки
отказа, като
заяви,
че тува и за София, за да на свидетели, всички твърдяли, че окол. нечалници носкха дълги
София 5. М-рътъ на вжтреш- между курортната дирекция—"
прави
официално
посещение
никой
не
видялъ.
иска да поеме
управление
шашки, въ Еркечъ отива анхи- НИГБ работи ген. Рашко Мгазь столицата
Най-после полицията при алския окол. началничъ, по насовъ, запитанъ има ли вече Варна и чуждестранните д-ва
то само на М-вото
на
бягнала до непозволени сред разследване на няколко души. назначенъ новъ директоръ на за вербуване на летовници за
външнитгъ
работи.
курорта ни.
ства и убиецътъ билъ залоаенъ
народното здраве, заяви:
Следъ заминаването на тази
СедЪйки
въ
кръчмата
и
'и изправенъ предъ ежда.
*
•— Не, по тоя въпросъ още група следва посещението на
разговаряйки съ първитъ- хора
Парижъ 4. Съ 264 гласа tj®b3a лозари а овощари, сис-@&
Ограбения еждия
още по-гол-вми групи, орга
на селото, незабелязано до нищо не е направено.
Т&тема ,ЛЮБОВЕЛЪ«,надми-*Е
Запитанъ има ли висши про- низирани отъ Чешкия Клубъ
срещу 262 камарата
от Щ^иаващи
П,)еди години въ Еркечъ него се промькналъ единъ
по качество, аздър>Щ
жливостьи ефикасно дей-вь отива мировия еждия, за да вЪренъ синъ на традицията и м-вни по ведомството на поли за Студентски пжтувания въ
хвърли законопроекта
за
цията, м ръть отговори:
ствие мешинитт „X О Л - Г
пълномощията,
по който ЩдЕРЪ",удобрени отъ мани-Щ разглежда дЪла изключително му изрЯзълъ каишката на ; са- — Нищо подобно н-вма. Но Бърно..
блята. Това, обаче, било кон
правителството
на Буи- g&cmepcmeomo на народнотоЕь по кражби.
Следъ като приключилъ пре- статирано едва когато начал- ви промени въ полицията не
^стопанство
съ протоколъ™'
сонъ бгьше поставило въп- Ш№ 9 отъ 18. VIII. 1934 год.® доб^дното заседание, сждия1а нииътъ станелъ да си ходи и еж правени. .
и наградени съ златенъ ме 0Ь оставилъ останалите дЪла на сабллта се сгромолясала на
росъ на довгьрие,
@
Куета 4, Официално
^далъ
отъ ПЛОВДИВСКИЯ]®
Щ о м ъ к а т о у з н а х а з а ШНАЦИОНАЛЕНЪ МОСТРЕНЪЩ масата въ една кожена чанта земята.
се съобщава, че броятъ
р е з у л т а т а о т ъ п р е б р о я  ШПАИАИРЪ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ и се оттеглилъ на об+здъ.
Смутътъ въ приежтетвуващи- на убититгь презъ вре
Съюза на кооператоркитв въ
в а н е т о н а г л а с о в е т е , ми Ц а ПЛАСИРА МАГАЗИНЪ Ц Добродушниятъ разсиленъ,
гв е билъ гелвмъ, а не по
България
открива и това пето
нистрите веднага съста
който придружавалъ еждията,
ме на не да в нашното планинската
виха пиомото з а подава
си колония въ гр.
е» безъ да знае славата на еркеч- малко се почуоствувалъ сконне оставката на кабине
земетресение въ Белуд- Пирдопъ въ полите на Балкана,
фузенъ и окол. н-къ
та и то н е з а б а в н о б ь
лии, дръпва вратата на залата
жистанъ възлиза на 56 Условия най-достжпни: за де
в р т ч е н о на Л ь о б р ь о н ъ .
и отива да обЪдва и той. През
Веднага се вдига аларма,
те — 900 лв., за жени 1000лв.
хиляди
души.
При излизането си отъ Ш
ул. Бенковска №29
Ц
време на обида, обаче, неиз започва разследване, но нито
Благодарение иа бързата а за майка и дете 1500 лв., при
Елисейския даорецъ, Лзваяъ ЩШПРИЦЪ АПАРАТИ за деко% вестни лица се промъкнали въ следа отъ крадеца и каишката.
^.ратмно бояджийство и ПИС-g залата и изтърсвайки телата
Следъ иъколко месеци сж- ПЙМЙЩЬ, въ продължение на най-доброкачествена и изоби
подчерта абсолютната необ ШТОЛЕТИ за блажна
бояЧ
на
масажа,
задигнали
кожената
щата
каишка е била намъре- дза часа само СА били из лна храна, ржководители и
лекарь.
ходимост ь да се сложи нрай $ 1 Щ винаги иа с к л а д ъ Щ ^ чанта на еждията.
на на врата на една убита ов
^^Преглеждане и демонстрации*
За записване при книжарни
на полнткчеснигъ кризи, кои Wcs anapamumtb не задължаватъх Когато следъ обЪдъ заседа ца край селото, отъ която еж мъкнати и опасани нзподъ
цата
на Боянъ Блъсковъ найЙЙ
клиента
къмъ
полупки.
l-5t
развалените
позвча
отъ
Ю
то отслабзатъ авторитета
нието се открило, еждията съ били изрязани и задигнати са
кжено до 10 юний т. г.
1-1
хиляди
и
5Q0
души.
мо
двата
бута
и
дветъплешки.
ужасъ
констатиралъ,
че
масакя страната.

та на старвтЬ
1922 годена като съветъ на стореишиннто въ Съветска Русия, съ задача да
обемида дали шЩШ ш правителс
твото се шласушъ съ ютшь на
Марксъ и Леаинъ я съ болшевшшъ
цтт), адестувавето на Енукидзе
иато че т идва па потвърди, че новвятб
курсъ та полшша въ
Вшшна е следъ вошко ш .
следъ като се щшт\ шдешето, Русия ще се следва ва всЪка дена
за това щщш\ аа а съобщи и
Следъ йщршето яа оогавнщия-

ЕЙ»

Шщт\\ итъ

П

Изъ ш\щт )i ттт ш ш Епнвчъ. Щ\шш

Първата голЪна група

ть на

D p i » попит

juinimB imiiu._

Ф

Шт кооперативно овщш-Варна

| ТОДОРЬ 1ШТШ
•„т-одоши»"*
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Патриархътъ на българската поезия
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По случай тържествата въ гр. Сопотъ
Бълия орелъ
Иванъ Вазовъ — кой бьлга- днесъ въ нашето съзнание Едно отъ най голЪмитЪ нещастия
ринъ не знае името на този благодарение на него? Л хъ на българина е, че ние ръдко виж
голЪмъ български писатель! шовете въ „Немили —недра даме да се раждатъ подь 'българ
Въпросътъ за борбата проHtKora, когато нашити бащи ги" — ГБЗИ красиви въплоше ското небе характерни, смъли и
ЛъкаритЪ вече не препо- и обмената на веществата въ
добл>стни
общественици.
тивъ
скакалцит-Ь
е
обърналъ
бранеха границите на българ ния на българския духъ, тЪзи Презъ време на Руско-турската
ржчватъ задължителната по поправянето си отъ боледува*
ската земя, ние, наедно съ ртЬдки идеалисти 'л романтици, война, при атаката на Плъвенъ, вече вниманието на всички от чивка за децата, които еж пре не.
тЬхъ се въодушевявахме отъ
генералъ Скобелевъ е вървялъ на говорни фактори въ по-голъ- карали нЬкоя болесть и по
Режимътъ на поправащнгв
постигнатитигЬ
успехи. За за които България беше всич конь, съ бвлъ кителъ, на чело на мит-fe държави, тъй като пакос- ради това не еж си възстано се отъ боледуване се състои
ко
—
животъ,
мечта
и
дейстатакуващите вериги.
тит* отъ тия наевкоми дости- вили СИЛИГБ.
тЪзи славни победи на бъл
въ следното:
Храбростьта и смълостьта на без
гарския духъ ни пееше и на вителность? За първите тръп смъртния
Следъ продължителни про
генералъ му донесли тит гатъ до катострофални разм-вки
на
освободения
народъ
ние
— Почивка, сипна храна,
родния поетъ. Чрезъ негови
ри.
лата: „БЪлиятъ орелъ" . . .
учвания, лькаригБ еж устано
единъ часъ най малко лежане,
те възторзи, жив-Ьхме и ние. научихме и знаемъ пакъ отъ . . . Било една дъждовна есенна
Много начини еж опитвани вили следното:
него чрезъ «Руска" и „ДЬдо вечерь. Нито една звезда не горя до сега за борба противъ ГБХЪ,
единъ часъ упражнения —ди
Той беше и е живата исто
1. Упраженията
оказватъ хателна гимнастика, движения
Йоцо
гледа".
ла на небето.. Само сегисъ-тогисъ обаче задоволителни резулта
рия на България. Отрасналъ
благотворно влияние
върху на ржцегв и краката и прегъ
Ив. Вазовъ — това е мно чернатв дреха на нощьта се раз- ти не еж получени.
и живътгь предъ злокобните
кжевала отъ жълто-червения блЪ
поправящигБ се отъ боледу ване на гръбнака.
гостранния
животъ
на
Бълга
години на българското робст
Употръбата на отровни пра ване и имъ помагатъ да се
съкъ на пронизващит-в небето
во, изстрадалъ Христовите мж- рия. Безъ него ние щ-вхме мълнии.
хове, пръскани отъ аероплани възвърнатъ нормално телесно
Този режимъ на повичка.
ки на своя народъ, съ колко да знаемъ за нея, колкото Дъждътъ се отронвалъ на едри е вече изоставена» тъй като тегло.
усилена храна и гимнастичес
сьлзи и танцувалъ по локвитЪ.
днесъ
з
н
а
е
м
ъ
за
„Злат
много радость той поздрави
БЪлиятъ орелъ обржженъ отъ умиратъ не само скакалцит-fe,
2. Същитъ упражнения спо- ки упражнения при нужда се
свободата! И ето до последния ния вЪкъ на Симеона" или за цьколко офицери седялъ въ палат но и пчелигв. И то не само
магатъ да се възвърне по-лес продължава до три месеца.
си часъ Ив. Вазовъ неотлжчно най-мждрия и великия отъ ката си.
измиратъ пчелигЪ, но ттз заГимнастическите хпражнения и
следваше своя народъ, и въ отъ българските царе — Ив. Единъ капитанъ се обърналъ къмъ насятъ отровенъ прашецъ въ но мускулнаната сила.
Скобелевъ.
засилената храна даватъ твър
3.
Упражненията
s
a
o
i
n
e
a
^
дни на възторзи, и въ дни на ftc-Ьнь II.
— Позволете, господинъ генералъ кошера и по тоя начинъ из
До
тукъ
азъ
споменахъ
са
де
добри резултати.
падения. За него България б е
мира и ц-влото младо поколе действието на бЪлит-Б дробове
Ви запитамъ нъщо! . . •
мо за едната страна на въпро даБЬЛИЯТЪ
и си остана божество.
орелъ се усмихналъ и ние въ кошера, По изчисле
Това преклонение предъ да са. И разбира се, далечъ не го махналъ съ ржка. Капитана про- нията на проф. Екертъ, по то
лото на Вазова некога беше изчерпахъ. Ив. Вазовъ има дължилъ:
— Искренно искамъ да знамъ, зи начинъ въ Америка презъ
естествено и нормално явле още по-голъмо литерарно исто госнодинъ генералъ, защо Вие оти последнигЬ две години еж би
нир, И сега си спомнямъ,
спомнямъ. съ рическо значение зщ развитие вате срещу врага съ &Ъпъ китель;
ли унищожени повече ©тъ 1
•Сливница" 23
то на българската литература, Тоза нъма лй да би коства' С."..?п9 мйлйонъ пчели кошери.
ропно
възторгъ ние езикъ и култура. Неговото тво нъкой день ? . . .
К Р И Т Ъ ^£
§
ЯмериканскитЬ учени зж от
чествувахме юбилея цл великия рчество е толкова голямо, деБЪлиятъ орелъ «е засмълъ висо
<&
писатель. БЪхъ ученикъ в> лдт° му—толкова велико, че и ко, после поклатилъ няколко пжти крили неот аана, че най-вър- Щк Цгьли 13 години този реномиранъ семеенъ ресторантъ
"g
лиятъ ноприятель на скакал- 2 ? поднася на ъарцещц ц курортиста най -питателни.
Варненската гимназия, когато най-ИЗШаНИЯ и претенцио- глава и строго отвърналъ.'
— НЪма нищо по-страшно отъ
fc'STC'членъ отъ редакционния зенъ критикъ И £Ледъ като Чов-Бка, Който е решилъ да умре! иит-Б не еж ПТИЦИТЕ и ЖИВОТ Щ вкусна, доброкачествени и винаги пргьсни закуски на Щ
е л а » и готвени - • йъягарсеш кухня.
|Ц
комитетъ на сп. «Тича." к«" J Нбдцени достиженията му.следъ Менъ не ме е страхъ отъ смъртьта, НИТЕ, а една дребна мушица, | &
Щ
Сервиратъ
се
бъли
варненски
и
червени
южни
вина
и
2:
която
живЪе
на
паразитни
на
когато
отивамъ
да
изпълнявамъ
шихме да му посветймъ спе- като развенчае повече отъ
войнишки дългь, Види се, оба чала въ самото ГБЛО на ска w
шуменско отлежало пиво.
w
циаленъ брой. Тамъ публику- половината негови прбизведе <;вря
че, Че неприЯТелскИГБ куршуми се
вахъ и а з ъ стихове за него - - ния, пакъ ще останатъ стихо боятъ отъ моята смълость и до се калеца,
9
—
„ ЦЕНИ Д 0 С Т Ж П Н Й " В М И - Я - Я g
-за първия между първите.
ве, поеми разкази и пр. които га нито единъ отъ т-вхъ не ме е Пб Настбящемъ въ Ямерика ®
Над*ваме се, че ще ни удостоите сь вниманието си.
®
засегналъ1. . .
ей правятъ опити за масовото
После времето магьоса ду за винаги ще му обезпечатъ без
шите ни. Ние се отвърнахме емгртие и величие на достоенъ Силенъ трясъкъ отъ светкавица, размножение на тази мушица.
разскъсалъ небето. Генерала млък
отъ своя любимецъ, дори го и големъ сърцеведецъ.
на за мигъ и пакъ продължилъ:
възненавид-Ьхме. Отрекохме го
Затова и ние, които го отри — Не е достоенъ да бжде водачъ
и като поетъ. Други божества чаме, днесъ се прекланяме на една армия оня генералъ, който
Ражданията въ Европа пое
върви смьло предъ нея. Менъ
се пренесоха въ нашите души. предъ неговото дело, като не
На 16 день отъ публикуване настоящето, въ Варнен
не ме е страхъ отъ смъртьта, но ме тепенно намаляватъ,като намеИв. Вазовъ стана за насъ предъ подвига на единъ отъ е страхъ да не ме нарекатъ единъ лението става все по-силно.
ското Данъчно управление въ 10 часа пр. об. ще се произнай достойните великани на день подлецъ, страхливецъ! . . .
отживелица.
Въ сравнение съ 1932 годи беде търгъ съ явна конкруенция за отдаване поцъ наемъ:
1. Църковна кжща на ул. Графъ Игнатиевъ № 26.
Години минаха отъ тогава. българския духъ. И колкото Желая тъзи знаменити думи на на, презъ 1934 г. е имало деорелъ. да ги напомня на
2.
Праздно мъсто отъ 600 кв. м. на ул. Царь Шишманъ 13.
Но днесъ той отново се въз времето ни отдалечава отъ бълия
фицитъ
въ
ражданията,
както
онъзи наши общественици, които
Първоначална цена зя кжщата 600 лв. месечно и за ме
правя предъ духовния ни по- неговата смърть, толкова по дерайлиратъ отъ своя д^лгъ и на- следва:
( ,
гледъ, по великъ и по-голЪмъ, вече ще растатъ огромната пущатъ народа, когато тръбва да
— Въ Полша — 6Ш)0,Фран< стото 900 лв. месечно.
отколкото беше. Ив. Вазовъ сенка и несъмненото значение бждатъ начело на него.
Поемнитй условия се виждзтъвъ църковната канцелзрия.
ция — 40,000, Англия—38000,
Общественика сжщо е войникъ,
не е вече само писатель, па и заслуги на великия сопотя- само
гр. Варне, 4 юний 1935 год.
**"» настоятелството
че не на фронта, а въ фрон Германия — 21,000.
П. Господиновъ та на живота.
триотъ и чов-вкъ — той стана нинъ,
За Германия требва да ее
Колцина отъ нашигв обществени забележи, че презъ втората по ВАРНЕНСКО ГРЯДСКО ОБЩИНСКО УПРЯВЛЕНИЕ
сждба, съвесть. Днесъ, когато
ВНИМАНИЕ1
ци иматъ днесъ смълостьта да ка- ловина на 1934 г. това поло
искаме да обозрЪемъ духовния
|АКО ИСКАТЕ да Б7ВДЕТЕ| жатъ."
жение се е поздравило, благо
образъ на България или ней
— Нъма нищо по-страшно отъ"
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
ния исторически пжть — нали
оня общественикъ, който е решилъ1 дарение на мъркитв, взети отъ
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
да умр-в за правдата, за своя на Хитлера и броятъ на ражда
пакъ чрезъ произведенията му
родъ! . . .
нията се е засилилъ чувстви
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
ние научаваме и чувствуваме
Яко имаше такива общественици, телно, съ наклонносгь да заддуха, атмосферата и идеалите
такива държавници, може би еждна българския нвродъ отъ
Поканватъ се гражданите редовно да изплащатъ
бата на българския народъ щъше мине броя на ражданията през
КЛЕМЕНТИНА 12 София
да бжде по друга и може би много 1932]година.
преди освобождението, та дори
следуемите
имъ се ТЯКСИ: за вода, каналъ, смЪтъ,
нещастия, които напоследъкъ се
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
до наши дни?
фирменно
право,
падарщина, за павиране улици, па
струпаха
върху
му,
не
щ-вха
да
го
И СТУДЕНА ВОДА, БА
Кой другъ така Ц-ЕЛОСТНО и
сполетягь.
ша
и
др.
НЯ АСАНСЬОРЪ RAPсъ толкова много проникновеПо вечето огъ нашитЪ обществе
Встзко закъснение носи глоби — лихви.
НО ОТОПЛЕНИЕ.
Единъ инженеръ-химикъ изници еж страхливи, сервилни, под
кие ни разкри националната
ли
и
продажни.
Благодарение
само
обретилъ
едно
средство,
което
Съдържатель:
На
неизправните ще се спиратъ водата и елек
романтика на старите българи
на това българската общественость ще отърве домакините отъ
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
тричеството.
в „Подъ игото"? R дивните n t c е бедна и нъма герой. ПРОМЕТЕЙ
отекчителното белене на кар
нопеения на достойните и ве
Недоборите до 25 юний т. г. се събиратъ съ 3
тофи.
лики апостоли на свободата
на
сто
глоби за закъснение, а до 25 отктомврий съ
Споредъ изнам^реното отъ
- .Епопея на забравените*?
този
химикъ,
картофи!-Б
се
б
на
сто.
Следъ 25 октомврий т. г. глобите и лих
Неговите стари и плъняващи
киснатъ
въ
единъ
химивите
еж
много
големи. Ще се събиратъ за ц-влото
.Чичовци" не ли еж живи и
мически разтворъ. Следъ ня време на закъснението, като всички закъснения отъ
колко минути ГБ се изваждатъ
РЕНОМИРАНИЯТЪ СТАРЪ МАГАЗИНЪ
безъ корица, обелени по хи преди 1 априлъ 1933 год., освенъ глобите ще се
плащатъ още и по V50 на сто за времето отъ 1. IV
мически начинъ.
Само че не се знае, дали 1933 год. до 2 I. 1934 год., а следъ това още по 1*25
Спод-ь о к р т ж н и я о ж д ъ )
ф
този способъ ще бжде доста месечно до деня на издължението.
навестява на многобройната си клиентела, че по- ф
тъчно евтинъ, за да бжде
ще намерите вс%ки день
Данъкъ сгради и поземленъ панъкъ се съби
ради раадвлянето на двамата досегашни с ь д р у де
достжпенъ за всички.
мекици, м а г а з и н ъ т * с ъ ц в л м я е н активъ и пасивъ J »
прасни при представител
ратъ
отъ общината.
о с т а в а и з к л ю ч и т е л н о п р и т е ж а н и е на
ф
ството на минерални поди
ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по
Следъ 25 юний първата половина отъ данъкъ
ОБРЕШКОВЪ
е
на ул. 27 юлий 16 до ап
резултати mm — рекламирай
Г А Н Ч 0
сгради
се събиратъ съ глоба. Редовната 5-дневна
тека Русевъ.
1-2615-30
те само въ п Варненски нови
Отдгьяилиятъ се бившъ съдружншъ нгьпжтна
тегоба
и желЪзопжтния данъкъ се събиратъ
на",
защото
се
чете
най-мно
вече абсолютно нищо общо съ
го отъ всички, провинциални въ общината, финансовото отделение.
вестници.
1-0
гр. Варна, 28. V. 1935 год. ОТЪ ОБЩИНЯТЯ.

Гимнас1ика за слабот*лесните
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Регтзршъ. каррщия н ш щ а (ъ Ш градш

ТЮ" |

- Штшт ш Евеооа Iininumin i n ш и и дърнва [в. Богероша - Вари

'Ль 2 ! О з 7

Химическо Ш ш щ картофи

Единстеевото сигурно №\т противъ градушката е штрашката ва
м ш д Ш п ! дазощш.

ГОРНОБАНСКА
ХИСДРСКД
НДРЕЧЕНСНД

I ЯМБОЛСКА
„ЕЛЕОНОРА" S минерални
щи

Чететете. Sag», ношн"

л

била не можеше да се наблюдава толкова какви ли не опасности.
шима загадка.
Досегашната му самоув%реность отстжпи добре.
Безъ да се колебае, Билъ Газонъ пъхна
Скита до обЪдъ изъ европейския кварталъ. револвера въ ожобв на панталоните, излезе
MISCTO на гол-вма загриженость и отново из
ли, че Индия гъмжи отъ руски шпиони.
При това положение, не му оставаше ни пъкна тревожното запитване: .Какво ще правя Завърза дори разговоръ съ неколцина евро отъ стаята си съ бързи крачки и слезе сь
пейци и ВСЕКИГО разпитваше за сестра си, асансьора.
що друго, освенъ да се залови да я търси сега?'.
Повика едно такси отъ СТОТИЦИТЕ, които защото дори и съвсемъ кратко време да е
лично той. Това щъше да изисква по-проВъ центъра на града цареше голЯмо ожидължитепно време, обаче той имаше вЪра въ прекосваха улииит-fe на града и го ангажира била въ тукашния европейски кварталъ, все вление и се натраапвше на традиционното
пакъ престоятъ й щ-Ьше да обърне внимание.
добрата си звезда, Докато се добере до по- да го развежда бавно по всички улици на Тукъ не е възможно да дойде европейка и спокойствие на ориенталците.
града.
ВСИЧКИТЕ му издирвания останаха наположителни резултати, писа на майка си, че
Билъ Газонъ се остави да го влече съ сетова да остане незабелязано, защото тукъ
сестра му е жива и че е намърилъ диритъ й. праздно и вечерьта се завърна въ хотела въ младежите изобщо ск^чаятъ твърде много.
f>e си навалицата и скита напосоки дълго
съвсемъ лошо настроение на духе.
Отъ тукъ нататъкъ започна за него тежка
Когато се върна въ хотела, за да обедва, време, по улици и улички, докато най-после
Тръпки го побиваха при мисъльто да дири
изтощителна работа. По цъли дни бъше на
се намери самъ в с Р е Д ъ единъ площадъ.
крака, обхождаше всички хотели, ресторанти, сестра си въ този международенъ мравунякъ, нищо ново не бЪше научилъ. Работата все
Требваше преди всичко да приучи окото ;
повече
се
з-плиташе.
Всички
дири
вод-Ьха
пансиони, безъ да жали бакшишите, но ре- въ този градъ на безбройните скривалища.
си
къмъ големата разновидность на цвето
Може ли все още да се надава за усп^вхъ къмъ Калкута, а нито единъ отъ 6-БЛИГБ не
зултатъ немаше никакъвъ. Не можа да се
вете.
Въ Индия религиозните борби еж твър
б-вше
виждалъ
сестра
му,
нито
бЪше
чувалъ
или беше по-добре да се откаже вече отъ
натъкне на никаква диря.
де изострени. Покрай 218 милиона индуси,'
за нея.
цельтв
си?
Не!
Не.
за
нищо
въ
св+зта,
не1
Само веднъжъ, когато описа подробно сес
Следъ об-вдъ реши да обходи центъра на моРхамаеТпанСи " г Г " 8 3 0 Щ е о т ъ ^7 милиона
тра си и приятелката й Ивановна на единъ Тр-вбваше на всЬка цена да издири сестра
"илиона будисти, 10 милиона
си,
защото
неуспЪхътъ
му
би
означавалъ
да
града.
Измъчванъ отъ ГОЛ-БМО неспокойствие, Е 2 £ о ! ™ Г
хотелски прислужникъ, тоя последниятъ му се
а п и
Р Р ° Д а т * . 3 милиона пристори, че вижда въ тЪхъ две пасажерки отъ потопи майка си въ едно еждбоносно отчая съ голтзма мжка изтрая да измине голЪмата' в ъ п ж е н и Т "
Н 3 СеКТвТа
Сикъ
и 4
ние.
Щомъ
е
ималъ
щастието
да
стигне
до
горещина,
като
пушеше
въ
това
време
съ
ГБХНИЯ хотелъ. Билъ Газонъ веднага отърча
ХРГТИГНИГ
«илионо
при директора и поиска списъка на пасаже тукъ благополучно всрЪдъ безкрайнит-fe опас най-голЪмо нетърпение въ пушвлнята.
И
Р
а
З
Л
И
Ч
Н
И
Преди да излЪзе изъ града, обаче", той се в а ? ъ о « ^ е Н п о м е ж «^«изповедания воюрите, но не намъри, обаче, никжде името на ности. щетрЪбва да продължи и по нататъкъ.
ВсичкоfcVfeiueсамо въпросъ на търпение.
Д У си и тъкмо тия ре
качи годе въ стаята си и сложи въ джоба си m w o S T J T Z - °
сестра си.
Следъ като си блъска мозъка до късно бровнинга. Все по-добре беше да вземе съ лигиозни воини даватъ до голема степень
Какво можеше да стори повече отъ това?
Ь
НВ ЯНГЛИЯ д а
вла
« * е сгранат.. :
Лично за него немаше вече никакво съмне презъ нощьта, обмисля различни планове и себе си и оржжие. Едно неопределено пред Я Г т Г П р с т а н а т ъ
възможности,
спа
до
кжено
на
следния
день.
чувствие
го
подтикваше
къмъ
това.
Много
шв aarvfiL
5
. английската империя
ние, че сестра му Tea се намира въ Калкута,
Наи драгоценния
"
бисеръ на коро-j
или най-малкото е била тукъ. Но какъ да я Когато отвори очи. скочи чевръсто на крака пжти до сега б%ше изпадалъ въ опасни по Пета си.
ложения и въ такива моменти всичко би далъ
намъри и въ каква посока да насочи издир- и се облаче набързо.
Намерението му б-вше презъ този день да да има на ржка оржжие. Индия, тази тайнс г И Та к» К а г Т ° в ъ Р в е ш е < Унесенъ въ мислит*
ванията си?
обикаля града пешъ, тъй кето отъ автомо твена, загадъчна страна е преизпълнена съ си, Ьилъ Газонъ внезапно потрепара. Предъ
Намираше се предъ една почти неразре
него, на известно разстояние, вървеше една

ФантастнчнпТБ пршшченин ва Бнлъ Газонъ
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Г ца Донка Ив. Бояджиева

Q

ф Завчера товарниятъ влакъ
LI
- и ГЛ
'азстоянието Парижъ—Ню-Иоркъ ще се взема за 18 часа. Плаващи- между станциите Бърнова и
Q
Г-нъ
Димитръ
Н.
Димитровъ
rj
Чуря, Ромъния билъ нападrfc острови. Грижи за аероплани и хотели въ открито море.
Принцесата
и нейната ава П |
СГОДЕНИ
Q
иатъ отъ десетина б&ндити, нтюра е третия оперетенъ шла- г*Ч
Какао ще струва този грандиозень проектъ. Доходностьта
1 юний 1935 година
ST"
презъ
време
на
движение.
на предприятието и up.
геръ на Кооперативния театръ 1ш1
Варна — Ботевградь (Орхание)
U|
1арижь Ню-йоркъ въ 18 часа ката на вевки островъ се пре Произлвзло
сбиване между Ще я видите довечера в ь са
Огъ Парижъ предаватъ ед- смята на 100 милиона франк в персонала на влака и банди лона на общ. театъръ.
ю съобщение до световната и 3,000 работника ще наме- тите. Ранени били неколцина
Юбилейно тържество за пи
ipeca, споредъ което се е про рятъ при постройката имъ ра отъ железничарите. Тъй като сателя Т. Г. Влайковъ устрой на 30 дни отъ публикуване настоящето въ в. .Варненски
не успели да спрагъ влака,
стирало основаването на ед- бота за 18 месеца.
ва утре 6 юний, обрауувания новини" въ Варненското данъчно управление въ 15 часа
то международно дружество доходностьта на предприя бандитите наскачали отъ ва за тая цаль юбилеенъ коми- следъ обедъ, ще се произведе търгъ съ тайно наддаване за
гоните и успели да избегатъ.
тието.
юдъ председателството на из
тетъ, въ салона на градския продажбата на една хавра, находяща се въ гр. Варна местО Въ Съветска Русия е за- театьръ,
вестния ветеранъ на въздухоЯко приемемъ,
че всЬки
10 и пол. часа преди ностьта „Траката" бивша собсгвеность на емигрантката Кпио
[лаването и фабрикантъ , на деиь 40 пжтнмка ще извърш- почнатъ строежа на 8 нови обедъ съ разнообразна про Д. Тракооглу отъ около 80С кв. м. и оценено за 3,000 лева.
[вроплани Луи Блерио, което ватъ пжтуването Парижъ—Ню- типа леки ловни аероплани, грама. Входъ свободенъ. ПоЗалогъ за правоучастие въ търга се изисква 10 на сто
[ружество ще ииа за цель ор- Иоркъ, въ двете направления, извънредно бързоходни. Чети канватъ се варненските граж отъ първоначалната оценка въ банково удостоверение.
анизирането на редовни въз' и ще плащатъ за това по ри отъ новите типове ще бж дани да взематъ участие въ
Разноските по търга, както и тези по снабдяването
1ушни съобщение между Па- 5,000 франка, то собственици датъ готови още презъ този тоя редъкъ за българската купувача съ нотариаленъ актъ еж за сметка на купувача.
те на плаващите острови, при месецъ.
>ижъ и Ню-йоркъ.
Стойностьта на имота ще се изплати отъ купувача при
книжнина праздникъ.
Ф Въ Украйна еж дадени
300 дни летене въ годината
снабдяването му съ нотариаленъ актъ.
ПлаващнтЬ озтрови
1-2695-1
Данъченъ началникъ: К. Пиниловъ
Проектътъ, който е вече могатъ да разчитатъ на единъ подъ еждъ повече отъ 60 чи
върде много напредчалъ» из- доходъ огъ около 60,000,000 новници отъ ведомството на
ваоев® овееаювеооеетееемоаооваввоеовдеововев >
комисарството на земледелиеожда отъ предпоставката че франка.
1Ш —
то,
обвинени
въ
злоупотребле
Къмъ
тоя
доходъ
ще
се
рактическигв трудности, коиния. Очаква се некои отъ Женското кооперативно об
№№!
ЕВШО!
о се срещаха до сега при прибавятъ приходите о т ъ въз техъ
да бждатъ разстреляни. щество поканва членкапиъ си да
душната
поща,
които,
споредъ
рехвръкването на атлантика,
приежтетвуватъ
на
юбилейното
S П Р О Ч У Т И Я СТАР-Ь
МАГАЗИН
О Работите по общото пре тържество за заслужилия кооогатъ лесно да се преодо- предпазливи изчисления, мо
брояване
на
населението
въ
гатъ
да
се
пресметнатъ
на
перативенъ
деецъ
Тодоръ
Г.
Влай
ятъ съ създаването на тъй
S
Съветска Русия еж вече на ковъ, което ще стане на 6 т. м.
рлеченигв ппаващи острови, 90,000,000 франкт, а също и привършване. Отъ досегашни 10 и пол. ч. пр. об. въ Общинския
приходите
отъ
хотелите
и
рес
ърху които ще ставатъ межте изчисления се вижда, че театъръ.
БРЪСНАРО фризьорското сдру
ИННИГБ кацвания — 4 до 5 торантите на плаващите ост презъ последните 10 години
рови.
Срещу
единъ
единственъ
жение съобщава, че всички бръс »
(подъ ОКРЖЖНИЯ еждъ;
а брой.
населението на СССР се уве нарски дюкяни ще бждатъ за
пуска
на
[баснословно
до сега цени:
Чрезъ разпределението на разходъ отъ 400 до 500000000 личило съ 25 милиона души. творени на 6 того четвъртъкъ \&
а Дамсни чорапи разни цвЪтовениски, незапомнени
за постройката на пла
Мжжки чорапи
7
Ьлото разстояние, летателни- франка
—
Възнесение
Господне,
презъ
9
jajjj Въ Индия, въ областьта
ващите острови ще стои едно
мерсеризирани 16 л. Мжшки чорапи цвЪтни
8
1з машини ще носятъ съ се- годишенъ доходъ отъ около Борсаръ избухнала силна чумна цгьлия день.
Дамски чорапи меланжъ
15 . Мжжки чорапи цпЪтни мерсе
е си Само една пета, или ед 170,000,000 франка.
Дамсни чорапи трижгълни
епидемия. Въ връзка съ това,
ризирани 2 чифта 25
о
а шеста отъ досегашните си
пети, багетъ „Фако" 40 .
между населението и англий
не
свири
предъ
Радио-Варна
Дамсничорапи
бЬли
спортни
8
„
Мжжки
полукорави
яки
9
апаси отъ горивни матерна- Днзсъ 18 часа тааеке на по ските власти избухна остъръ
Диригентътъ на Коопера \т Дамски румба килоти кьоперъ 22 „ Мжжки кърпи носии
6
лета, а скоро—10 часа.
и, така че ще се освободи
конфликтъ. Населението обви
Дамски килоти кьоперъ
25 „ Кърпи за лице хавлиени екстра 32
Съ сегашните аероплани от нява властите, че не еж взели тивния театъръ г. Илия Сто- • Дамски килоти румба—рае 25 я Мжжки мрежени фланели „Бжответното место за пжтнияновъ
ни
моли
да
съобщимъ
дащность" 20
и за полезенъ товаръ(пис- типа на Felix Bressard или потребните мерки и еж оста следното:
1о Дамски комбинезони трико рае 50 „
|а пакети и п р ) Блерио се е Сантосъ Дюмонъ разстоянието вили епидемията да да вземе
и всички други галантерийнч и манифактурни стоки при
— Въ днешния брой на в.
роинесълъ по следния духо- Парижъ ~- Ню-йоркъ може да застрашителни размери.
наново намалени ценм. Ме пропущайте този
,Черно море" е поместено
се
измине
за
18
часа.
Поради
нтъ начинъ за проблемата на
едно провокаторско .възмуще
единственъ въ гдода ни случай!
резатлантическигв
летения: постоянните успехи на модер
ние" което не почива на абсо Ioeeeeeea
ното
въздухоплаване
следъ
4
осегашните опити за прехU па 3 юний се открива П лютно никаква истина.
'ръкване на океана напомнят — 5 години същото растояние
Причината, за да не свири
жтуванетс на единъ автомо- ще може да се измине за не
оркестрътъ
въ
вторникъ
повече
отъ
10
часа.
илисть, който за растоянието
LJ предъ микрофона на Радио
по 9-50 лева на дребно
Май бързитв влакове на
арижъ — Виена е билъдлъLI
Варна не се дължи на неже
продават лозар. кооперации
Европа
;енъ да взема 500 — 600 литланието ми да изпълня единъ
Вестниците
съобщаватъ,
че
,1ШС»!ЕТЪ< | JIHTV
и бензинъ и поради това не
поетъ вече ангажиментъ, а на
•J
чрезъ
бакалскитп
магазини на:
; могълъ да вземе нито единъ новите електрически влакове
слабата заинтересованость отъ
Коста Атанасовъ .ул. 6 Септемврий, Яни Ханджиевъ у-ца
жтникъ и нито единъ куфаръ на италианските държавни же
страна
на
управата
на
Радио
лезници, които ще изминаватъ
6 Септемврий, Станю Парушевъ „Войнишка', Димитъръ
ъ себе си.
Варна.
разстоянието отъ Милано до г
Демировъ ул. ,6 Септеври", Кирилъ Чолаковъул. Царибродааажи за а&роплани и хоте*
ска, Фоти Георгиевъ ул. .Преславска", Иосифъ Мановъ
Редно би било, както това
Римъ за 7 часа, отъ Милано L 1 срещу Новата Поща до III O
ла въ открита море
LJ
пол. участъкъ
f^j се практикува отъ всички раул. .6 Септемврий", Георги Геновъ, жгъла ул. Царь Освободо
Неаполъ
за
9
часа,
еж
би
Върху проекта за плаващидитель и Асенова, клона кооперация „Димятъ", ул. ТбрноQ
и ще продава на Q дио-станции въ света, известно
вр. 27, клона .Димятъ" ул. Бузлуджа, 5, д-eo „Гроздъ", ул.
Ь острови се узнаватъ след ле вече дадени за постройка
. Q време преди започването на
Царица Йоана 37.
1-2682 3
ите твърде интересни подроб- на една отъ най-големите ми i j много, много
©итмми щьнм Q концерта, да се изпрати спеости: по пжтя Парижъ Ню- лански фабрики. Ра чита се Q l - З
циаленъ човекъ и превозни
,1оркъ, на разстояние отъ по обаче, на една много по-голесредства, които да пренесътъ
ма
бързина,
която
ще
позволи
,000 клм. ще требва да се пое*
ПОСЕЩЕНИЯТА въ ма- инструментите до студиото. ивсазюоипа
роять б плаващи осторова. да се пропжтува отъ Милано
до
Римъ
за
4
и
половина
чага.
газинъ
„КАРЛОВО" не еж Ние чакахме до 1*15 часа Продава се велосипедъ съвър-®|
SctKH единъ отъ тези остро.Екзархъ
АнтимъХ"
Всеки влакъ ще се състои задължителни, но отъ техъ по обедъ, за да се яви такъвъ щено новъ „ЯлфонсъТоманъ"
и, ще се състои отъ една
човекъ
при
насъ,
но
това
не
устройва
излетъ
до местВиждане
въ
ресторантъ
Пресотъ
по
4
вагона,
неразривно
латформа, която е дълга 476
щеимиате само полза и ико
ностьта «Чайка" въ чет
1етра и 50 до 100 метра ши- и плътно свързано по между номи. Направете една малка стана и никой не влезе въ лавъ.
връзка съ насъ да ни обясни
въртъкъ» 6 т. м. Тръгване
>ока. Тая платоформа ще по- си, ще има дължина 6 2 7 мет проба.
1—2 каквото и да било. За голомо данството съобщения отъ ро 6 и пол. часа сутриньта.
заоблени
ива на стълбове които ще ра и ще бжде съ
Сборенъ пунктъ градската
ЕкскурзиянтигЬ отъ III проги мое огорчение, азъ требваше да на това въ днешния брой
търчачъ 31 метра надъ морс- форми, за да има по-малко
градина. Гости добре
на .Черно море", които не
ото равнище и които ще бж- съпротивление отъ въздуха. мназия се връщатъ отъ Пло- да разпусна оркестрантите.
дошли!
вдивъ,
петъкъ
630
часа
сутпочиватъ
на
истината
и
не
еж
Редно
би
било
сжщо
така,
Моторътъ
се
състои
отъ
4
ча
ътъ закотвени на 63 метра
Марковъ да не се" поднасятъ на граж- предварително проверени.
ълбочина. Въ случай чекабе- сти и има мощность отъ 1.200 риньта.
1ите се скъсатъ, множество к с Следва помещението за
тълбове ще бждатъ снабдени багажа и пощата; въ другъ
ъ мотори съ витла, които ще вагонъ се намира една кухня
|реобръщатъ
островите въ отпредъ а отзадъ 59 места 11
параходи майки" за аеропла> класа, а помежду 35 места I
760
.Потайностите на принцъ Карла я
Библиотека .Варненски новини"
757
1И. Предприетите въ последно кяаса.
ip-Бме опити еж показали обаПрозорците не ще могътъ
ie, че даже и най тежките бу- да се отварятъ, обаче подхо
рижъ, да свърши некои важни работи.
XIX
>и не еж могли да причинятъ дящи апарати ще се грижатъ
:акво и да е нарушение въ за една равномерна, топла и
Едно
друго
писмо
до г р а ф а
— Познатъ ли ви е видътъ на тия важни ра
стойчивостьта на плаващите влажна температура.
боти, господинъ графе?—попита еждебния следоваГрафъ Венсанъ де Гренелъ чу шума
на
>строви. Подъ платформата
тель.
Предвижда се една макси
една кола, която бърже идеше къмъ замъка, и за
це се построятъ големи гара мална бързина отъ 160 клм.,
Графъ Варезе много се занимаваше съ пре
*и за резервени аероплани, което отговаря на една средна
това се доближи до прозореца.
стжплението, което преди известно време се б е
|рамадни работилници за поп бързина
отъ 140 клм. на
Скритъ задъ дебелото перде, Венсанъ пог
извършило тука и което много добре ви е извест
равки, а тека също гостопри- часъ.
ледна надолу.
но, господинъ следователю. — отговори Венсанъ.
;мници и ресторанти за пжтНа първо време ще се пжСмаянъ, той отстжпи една стжпка назадъ.
тува само по линията до Бо
Може да ви е известна чудната слабость на
1ИЦИГБ.
лоня, понеже отъ тамъ до
O i m e му се помрачиха.
графа за подобни работи, струваше му се, че не
РазноскмтЬ з а проекта
Милано електрификацията не
кои неща не еж били достатъчно добре разяснени.
Черните му вежди се набръчкаха.
Отъ първите 4 плаващи е още дъвършена. Въ всеки
.Той се трудеше да намери съучастниците на пос
случай,
въ
Италия
се
надеватъ
ктрови едина ще бжде амеледната часть на това колкото ужасно, толкова и
— Какво е това,—каза той едва дишащъ и
>икански, едина канадски, еди- съ поставянето въ движение
печално престжпление.
думите му замръзнаха на устните.
новите
гарнитури
да
ia английски и , едина фран- на
Не преди много време, той ми разправяше,
Сждебния следователь отъ Диепъ.
хузки. Всички остови ще се достигнатъ най-големата бър
че
самозвания
капитанъ, безъ съмнение, требва
зина
въ
съобщенията
между
('правляватъ отъ едно междуТой иде тука.
да има и другари.
^родно дружество. Построй всички държави.
Тука въ замъка?
— И вие вервате ли, господинъ графе, че го
сподинъ Варезе е заминалъ за Парижъ, за да про
Какво търси тука тоя човекъ?
дължи издирванията си? — попита Бриенъ.
Успокой се, Венсанъ!
Евтина, икономична, а при то I
— Никакъ не се съмнявамъ, господине.
ва красива мебела за кухнята!
Приеми го!
— Затова и очудванието е големо.че графъ
е единствения икономиченъ в г |
Изслушай го!
Верезе внезапно се е изгубилъ.
България ХЛАДИЛНИКЪ съ го |
ренъ ледникъ, последна думе*
Той слиза.
— Обаче, това е невъзможно,—каза Венсанъ
на техниката, получилъ Зла-Г
съ недоверие.
Хвърли бързъ погледъ нагоре, върху тия
тень медалъ отъ III про I
прозорци.
Следователно, графа не е ли пристигналъ въ
мишлена
изложба — ВарнаХ
Парижъ?
който ще намерите само при|
Той не ме вижда.
мебелната работилница
Въ такъвъ случай слугата му и кочияша мо
Венсанъ се дръпна отъ прозорецв и ошде на
гатъ да обяснятъ, кжде е останалъ господаря имъ
писмената си маса, като много занятъ съ некоя
— Както се претендира, графа е стигналъ въ
работа.
Парижъ.
Следъ неколко минути влезе слугата му.
И отъ тоя моментъ изчезва всека диря.
ул. „Одесусъ" — Варна
Той напусналъ жилището си и не се завърСледъ малко графа си подигна главата и го
1-2693-3
Д. Христов! |
погледа въпросително.
налъ вече.
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Намесата на държавата въ стопанските отношения. Това не значи обаче, че тръова д<1 tc \y\m v

наново повдигнатъ. Единъ иисокъ гостъ въ Варна. Какво казва г УнТЗ«К*ЖЗй'5Егереръ за нащия транспортъ. Филмъ за Варна
София 5. Въ манифеста иа
Вчера сутриньта пристигна въ заминава за София, откждето НВЦаря изрично се подчерта
града ни. идящъ отъ Щут съ аеропланъ ще продължи ваше, че ще се отгдт,ли голт,гартъ германския правителст- пжтя си за Щутгартъ.
Снетия отъ придружаващи мо внимание за подобрение
венъ съветникъ, голъмъ общественикъ и журналистъ г. те го журналисти филмъ ще на стопанството въ страната
Унгереръ. Той идва въ Варна, се прожектира на изложение и за защита на икономически
за да проучи условията за съз то, което се открива на 15 слабите слоеве.
даване пръко съобщение меж юний, т. г. въ Щутгартъ.
Такь отъ уреждането на
Изложението има за обектъ тия проблеми зависи бждащеду реката Рейнъ, Регенсбургъ,
Нюренбергъ, Дунава и Черно реализиране на въпроса—во- то на България. Въ дни на
денъ пжть Рейнъ - Дунава - остра стопанска к р и з а на
море.
Къмъ правителствения съ Черно море.
месата на
д ъ р ж а в а т а
ветникъ г. Унгереръ е аташивь
стопаненнте
отношения е
01Ъ
рана r-ца Манолова отъ на ВЕСТИ
необходима.
Тога
не значи,
шето министерство на Народ
• БЪЛГАРИЯ
че требва да се тури край
ното Стопанство.
Ц По случай откриването
Ведно съ него пжтуватъ и на пролгьтния панаиръ въ Бур- на частната инициатива, но
двама германски филмови жур^ газъ, властитгь три вечери значи' че тр-Ьбва да се пре
налисти, колто вчера филми подъ редь устройвали
хайки махне егоизма въ каквато и
раха ntKOH отъ по-живописни за разни подозрителни
лица,
те кжтове на Варна и пристани които гледали да използватъ форма да се прояви той.
Държавната контрола треб
щето, следъ което заминаха навалицата, за да задигатъ
за Югославия, откждето ще се каквото имъ попадне, залове ва да се яви по две посоки:
завърнатъ следъ неколко ДНИ, ни били общо надъ 100 таки отъ една страна да защитава
за да продължатъ работата си. ва лица, отъ разни народно производителя отъ похода на
Днесъ презъ целия день г. сти и били въдворени на ме спекулантите, а отъ друга стра
на на създаде условия за уве
Унгереръ, придруженъ отъ г-ца стожителство.
личение
на производството и
Манолова разгледаха околно
Ц Съюзътъ на българскитгъ неговото подобрение.
стите на Варна и проучиха кооператорки, по случай кон
Проблемите, които требва
у с л о в и я та за евентуалното греса си въ Русе на 25 и 26
включване и на Варна въ този т. м. устройва екскурзия до да се разрешатъ еж много:
големъ воденъ пжть, който Букурещъ. Разноски за пас- лихви, наеми, цени на храните,
ще бжде отъ грамадно значе портг, пжтни, храна — общо определяне размера на печал
бите, данъчна система, митни
ние за стопанското и иконо 1.000 лева.
ческа система и пр. Тия пробле
мическо повдигане на страни
Ц Топлите морски бани въ ми не еж лесни, но както каза
те, лежащи отъ двете му Бургазъ сь откриватъ тия дни м-ръ председателя, могатъ да
страни.
Отдадени еж. подъ наемъ на се разрешатъ по пжтя на
При евентуалното реализи предприемачъ, чрезъ търгъ.
диагоналите.
ране на споменатия воденъ
Ш Презъ м. май въ бургазВсека една власть, която
пжть, стокит^, които сега се ското пристанище еж влгъзли
иде
въ името на новите дър
пренасятъ презъ Гибралтаръ общо 57 парахода и 180 гемии.
жавни
нужди ще требва да
ще бждатъ пренасяни по него,
Е Група момчета, отъ 8 до започне отъ стопанството и
като по такъвъ начинъ се 12 годишни, отъ с. Гаганица, върху постиженията въ тази
постига едно чувствително на фердинандско отишли въ го насока да гради политически
маление на транспортните раз рата да търсятъ птичи яйца. те успехи. Разбира се, колко
носки, риска при аварии, е Едно отъ децата се подхлъз то бюрократизма е по малко,
най-главното ще се печели нало, когато било на върха на толкова по-добре.
време, което е отъ голъмо едно дърво, и при падането си
значение за търговията.
се ударило въ единъ клонъ. Въ
(. Безъ съмнение, преимущест
тежко положение, съ излез
вата отъ това ще се отразятъ ли навънъ черва, било отнесе
нЪма да се увеличава
чувствително и върху нашия но въ болницата. Оперирано е,
София 5. Главниятъ
костокообменъ.
обаче още не се знае дали ще
мисарь по
продоволствието
> Днесъ имахме случая да се се спаси животътъ му.
Маждрагановъ,
запитанъ
срещнемъ съ г. Унгереръ, кой
въ
то се задоволи да ни заяви:
съвършено нова, ще има ли увеличението
цтзла, заедно съ цената на хлгьба, заяви:
—Яко се реализира проекти
— Никакво увеличение въ
кутия, продавамъ
рания воденъ пжть, безсъмне
на много износна хлпба не ще има. Всички
но България ще има голяма
са. тен
цена. Виждане и споразумение ре подобни слухове
полза отъ това.
денциозни.
' Утре сутриньта г, Унгереръ дакцията при П.
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Парижъ 5. Председательтъ на републиката Льобрьонъ
предложи отново на Буисонъ да състави кабинета, обаче
той не прие.
Вероятно е, че ако и председательтъ на Сената Жанене отклони мисията да състави кабинета, Льобрьонъ ще нас
тои енергично предъ м-ра на външните работи Лавалъ да
образува още днесъ новия кабинетъ.
Гласуването, което събори кабинета
на Буисонъ,
показва, че освенъ опозицията на крайната
лгьваца,
която включва въ себе си комунистите,
френскитгь
социалисти и неосоциалисти,
противъ
правителство
то еж гласували и 75 радикалп-социалисти,
60 души
се въздържали, а 20 души
отежтетвували.

членове на БКП.
София 5. На нашите еждеб
ни власти еж били предадени
видните членове на БКП Василъ Ниновски и Павепъ Найденовъ, отъ с. Кнежа, optховско.
Между другото комунисти
ческа дейносгь, двамата еж
били заловени въ селото си,
въ момента когато цапали кжщите съ разни комунистически
лозунги.

Установено е, че правителствени!! депутати не т т- Ишщвшши o n ,
лаели свалянето на кабинета и затова този резултат* отъ София 5. Въ днешното си
Министерския съвег
гласуването ги изненадал*, обаче било вече късно ла се пои- заседание
м-ръ Рясковъ ще докладва да-

начната реформа. Освенъ това
като заместникъ на м-ра на
Народното стопанство, Рясковъ
ще предложи да се отпуснатъ
Ношнит* нападения срешу жени. Заловениятъ престжпникъ. Призна
храни и семена, за посевъ въ
нията му.
пострадалите отъ градушка
София 5. Отъ началото на една жена продължавала да околиите отъ бургазска об
тази година въ квартала Ло надава писъци. Непознатиятъ ласть.
зенецъ единъ непознатъ пре- я нападналъ и се опиталъ да
стжпенъ типъ причаквалъ ве- се погаври съ нея.
черь жените и ги целувалъ
Бегащиягь е билъ заяовенъ въ връзка съ тържествата въ
Варна. Избранъ комитетъ
насилствено.
и огведенъ въ полицията. Ус
Варшава 5. По инициатива
Най много подобни нападе тановило се, че се казва За
ния ставали по у-ците „Ди- хари Иосифовъ, 28 годишенъ, та на Полско българското дво,
митръ Коцевъ" и „Цветна гра хлебарски работникъ, живущъ тукъ се състоя едно специално
дина".
на ул. „Капитанъ Яндреевъ". заседание въ връзка съ пос
Завчера вечерьта
по ул.
Предъ полицията той напра- тройката и откриването на мав
„Димитъръ Коцевъ" се зачули вилъ признания, че билъ же- золея паметникъ на Владис
женски писъци.
ненъ, съ две деца, обаче ималъ лавъ Варнпнчикъ.
Въ заседанието взе участие
Случайио наблизо минавалъ тази слабость да напада вечерь
представителътъ
на софий
полицейски патраулъ. Поли минаващите жеии.
Келчински,
цаите се затекли къмъ место
Днесъ той б е предаденъ на ския комитетъ
аташе
по
печата
при
полска'
то, отъ кждето идвали писаци- еждебните власти.
та легация въ София. Той да
те и видели едно лице, което
де некои сведения досежно
бегало по улицата, а наблизо
подготвителните
работи въ
въ връзка съ ликвидирането на Варна, въ връзка съ тържест
монопола за раниитЪ
вата презъ м. августъ
София 5. М р а на финанси
Решено б е да се образува1
и се пребилъ на мЪсто
те Рясковъ снощи 6fe свикалъ единъ изпълнителенъ коми
София 5. Нощесъ Иванъ конференция, на която участ тетъ, който ще се занимава
Андреевъ, 27 годишенъ, родом вува освенъ м-ра, главния сек- специално съ събирането на
отъ Ямболъ, а живущъ въ ретаръ Царвулковъ и начал средства зв постройката на
София на ул. „Бакалъ Того", ника на акцизите Алексиевъ, мавзолея.
58, поискалъ да влезе въ ма а сжщо и други сведущи лица
зето на кжщата си.
за разглеждане въпроса за
По стълбата той се под- ликвидиране на режима на
хлъзналъ, падналъ и се пре монополите за ракиите.
Всеки собственикъ на ново
билъ на место.
По този поводъ г. Чарвул построено, поправени, съборе
Неколко минути по-късно коаъ заяви-.
ни или унищожени изцело или
домашните му го намерили
— Снощи м-ра
подписа отчасти сгради или имоти е
заповгъдь, съ която
нареж длъженъ въ двенеделенъ срок
мъртавъ.
да да бжде продължено из да извести за това писменно
варяването
на
ракиитгь, на общинския кметъ.
които еж на складъ
при
А също и при преминаване
дирекцията
на
монопола. то на единъ имотъ отъ единъ
Ракиипт
следъ това ще собственикъ върху другъ било
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бждатъ продадени по цени чрезъ продажба, дарение, затгь на
монопола.
мена, д-Ьлба и пр.
Това заявяване се извършва
дали ви е познатъ графъ Варезе.
отъ новия притежагель.
— Твърде добре!
Нарушенията за недекларирането
на имотите въ посоче
U КООПЕРДТИВЕНЪ ТЕАТЪРЪ
Графътъ ми беше тука гостъ известно време
ния
двенеделенъ
срокъ се наНай-знаменития и ной-приятенъ гостъ—отго
казватъ
съ
глоби
отъ 100 до
вори Венсанъ.
ерпда 5 того,
1000 лева.
ВЕЧЕРНО, за първи пжть
— Господинъ Варезе не е ли вече въ ГреСобственика
на съборена
елегичната берлинска
нелъ,господинъ графе?
или
унищожена
сграда, ако
оперета
писменно не извести въ двене|
— Не!
деленъ срокъ на общ. кметъ
плаща данъкъ сгради до края
Господинъ Варезе л-i търсите?
на фин. година.
— Безъ съмнение!
Оперетата, която най-много
Той се търси;
се харесва на интелигентни^
— Търси ли се?
зрители, е елегичнагв продук
Начало 9 безъ четвъртъ
ция на именития берлински
Какво значи това?
четвъртъкъ, 6 того
композиторъ Валтеръ Б р о м е дневно съ
намалени
„Принцесата и нейната аван
— Господинъ графа внезапно се е изгубилъ1
цени, само за възрастни
тюра", която ще бжде предста
Венсанъ много се очуди?,
играната вече съ колоса
вена довечера отъ Кооператив
— Изгубилъ ли се е?—каза той, кгто се ус
ленъ успехъ крайно духо
ния театъръ.
михна съ двоумение.
вита комедийна оперета
Спортенъ клубъ „Шипченски
вечерно - прощално
Соколъ" къмъ края на месецъ
Какъ ли се е случило това?
представление
юни т. г. заминава за Цари— До настоящата минута липсватъ сведения
градъ, за два мача съ спортни
за това,—отговори сждебния следователь.
те клубове „Галата Сарай и
.Бешикъ Ташъ". Желающит*
— Кога господинъ графа напусна Гренелъ?
да
посетятъ Цариградъ съ ко— Преди неколко дена.
Билети за всички предста
лективенъ пвспортъ, да се o r
Я почакай малко.
вления при касата на об
несътъ до клуба, нахоцящъ се
Днесъ е ежбота.
щинския театъръ
на ул. „Доагоманъ" № 26 отъ
Кога беше оная ужасна буря, господинъ
Начало точно 8 и пол. ч.
3—7
ч. сл. об.
Бриенъ?
^ечерьта. Умоляватъ се
ВЪ четвъртъкъ Кооператив'
— Презъ нощьта между понеделникъ и гторг-да посетителите да зания театъръ привършва гос
никъ.
ематъ навреме местата си
туванията си въ Варна и отъ
— Добре казвате.
защото на последното пре
петъкъ, 7 т.м. започва спекдставление началото -ще
таклитп,
си въ Русе съ худо
бжде
точно
въ
8
и
пол.
Презъ тази нощь господинъ Варезе напусна
жествената оперета .Синия
часа вечерьтн.
Гренелъ съ екипажа си, за да се завърне въ Папликъ*.

Вампирътъ н аквартала Лозенецъ
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Потайностите на иринцъ Карла"

Слугата се доближи до него и му подяде ед
на визитна карта, сложена върху сребъренъ подносъ.
Венсанъ я взе и прочете името.
— Да заповеда господинъ
той на слугата си.

Бриенъ,—поржча

Слугата се поклони и излезе навънъ'
Веднага следъ това той отвори вратата.
Сждебния следователь Бриенъ се появи на
прага и намери графъ де Гренелъ, че работи
на писмената си маса.
Вратата се отвори.
Следъ това Венсанъ си издигна главата и
стона, като поздрави равнодушно Бриенъ, който
вежливо се поклони.
— Моля ви да ме извините, че ви досаж
дамъ, господинъ графе,—каза сждебния следова
тель, като се приближи до него.
Тъкмо сега ида отъ Диепъ, за да ви напра
вя едно важно откритие и да поискамъ отъ васъ
некои сведения.
— Готовъ съмъ да ви дамъ каквито сведе
ния ми поискате, стига да иь'амъ възможность да
направя това. — отговори Венсанъ.
Намирате ме въ работната ми стая.
Благоволете да седнете.
— Благодаря, господинъ графе.
Както предвиждамъдука задачата ми скороще се свърши.
Не искамъ много да злоупотребявамъ съ скжпото ви време.
Преди всичко, позволете ми, да ви попитамъ,

По данъкъ сгради
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и нейната шшщ

№ 1 1 И ДЖИЛЪ

