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даде оставка.
Сега, обаче, вече се знае положително, че
той нема намерение да се оттегля, а ще
разтури канарата и ще очаква резултата
отъ новите законодателни избори.
Отхвърлянего на тоя законопроектъ, споредъ как
то се очаква, вЪроятно ще възбуди още повече духивете въ Ирландия и ще предизвика пози вълне
ния и сблъсквания между мЪстното население и anглийскит* яласти.
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на Черни . връхъ Отслужена паниАмерика
и Гер държавните болници, а рабо рубли за селския работ бхде 76 метра висока.
Ье изплащатъ утре $ъ цгьлата Англия,
. хяда.
тниците се отйоряватъ въ дър никъ и по 5 рубли за
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Саорздъ ванто заяви самъ нимае. Заплснит* офицери ще носятъ за напредъ формено облекло,
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Барбюсъ страда отъ сил на държавцта, съ стопан ретарь на М-вото на вжт- де дадеао нареждане по-къс- на гара Бовъ влакъ 222 се въ бждаще своята пълна мо
Попсте- пв. Това се отнася схщо и ударилъ въ влака 231.
но възпаление на бгьлитгь ското и политическо поло. решнитгъ работи
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фановъ работи въ кабине за София.
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Специално за регистрация- в£/гона вънъ отъ релситть. Делегацияеа изказа своето
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та на населението,
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по отношение нп нЪкои фак
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Материалнитп щети не тори, които не взеха нуждноОТЪ утпе нетъкъ колосалниятъ тонъ
в — Правилникътъ е вече Оставенъ голъ всрЪдъ цолето
У Р
еж голгьма.
то участие при посрещането н
°
шедьовъръ на кино изкуството
изпратенъ за отпечатване въ Харманлий 29 Вчера при с.
изпращането на гостигв.
.Държивенъ вестникъ". На Въргово, харманлийско, къмъ
6 3 0 чеса сл. обЪдъ учительтъ
Щ Общо въ ц-влъ св%тъ има
редбата за новите избирател Боню Начевъ на пжть къмъ ТЯЗИ ВЕЧЕРЬ 29
9 30 часа вечерьта 35.700 радио-станцки. Отъ ТБХЪ
ни списъци ще влъзе въ си селото билъ няпаднатъ отъ ед
е БАЛЕТНИЯ СПЕКТАКЛЪ 28.000 се намиратъ върху па
ла, следъ като бдде обнарод но непознато лица.
раходи и аероплани. Върху су
на малкитЪ балеринки
Непознатиять
нападават» правиляикътъ.
шата има о б щ о 7,000 радио?,въ Лътния общински театъръ
Изготвянето на новитгь тель билъ въоржженъ съ
предавателни станции. 0§§ц е >
избирателни списъци, което пушка и револверъ.
Тойза- мтюшг.яд^ияя.ц.цАвкдауд^иитя.и по-голямата часть J й ъ т t x ъ
ще стане въ скоро време, ставилъ учителя да свали ГЙ
. » Месецъ мартъ т. г. е билъ служатъ да напжтаатъ движеще бжде предшествувано от облгьклото и обущата си, извънредно
богатъ съ морски н и е т о н и а а р о п л арегистрацията на населе
АБНАБЕЛА
бури.
Загинали
еж въ буритЪ н и т Ъ. 3 / / обслужване на
задигналъ ги и
избпгалъ общо 90 парахода
Б Р
нието.
— малки TV"'радио^слушателитъ- съ музика
съ п р ^ - г ^ ^ м - д а ^ ф^ки го .оръ.
гора.
Запитат въ кои градове въ близката
ГОЛ-БМИ. Отъ тЪхъ на ЯноЙя^ Ф йбч$озабавна програма слу
ще бждатъ произведени об
Изпратена е потеря за
Саодо 1,448 радио-предав%товенъ фоксъ тоиъ-прегледъ.
Иовъ С
щинска избори и кога, Поп- залавянето на разбойника.
въ^чсв-Бта.
Стефановъ заяви:
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toimtir щит

Конгесътъ на запаснит* офицери

Какво предвижда новият ь законъ

Изготвянето на избирателнит* списъци
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11 Ц 1 № M l I Ползата отъ скопяването на петли*
Ш1 Н М ШШ 1Поради
сО, но и редица други стопан
Скопяването (кастрирането)
бързото размноже

МАСТИЛО

ско удовволствие.

ПРШТаШШСТ. Д. ДИМЧЕВЪ
ски изгоди. Важна пром-вна.
ние и многочисленото потом на птиците и у насъ, отъ лю която става съ кастрираните
Варна, ул. Драгоманг 28.
1-3018-10
ство, както и поради силната бителска работЕ, започна да птици, която е отъ значение
имъ устойчивость, борбата съ добива големо стопанско зна за пти*евъдеца, е сравнително
тия два външни паразити по чение. К>мъ тая мЪрка ще се по-бързо развиване въ ранна
птиците — кокошинките и прибътва въ масовъ размеръ, та възрасть и ГОЛ-ЕМОТО зеткърлежите е доста трудна. Че когато, следъ недалечно вре лъаяване, което настжпва след
започне използуването
стото и грижливо изчистване ме,
кастрацията, Натрупването на
на курника и чистенето на па гоилнитв на предприемчивия тлъсгините става по целото
ул. Мусала № I
разитите по самата птица, да варненски индустриалецъ г. ГБЛО и най-важно между са
Re.
Николовъ.
Води
т
отъ
же
Собщаеа па "^обРойната™
™Гм7Р™^а™1
ватъ добри резултати
мите мускулни влъкна.
За почистввне на курниците ланието да хвърлимъ поне отъ
•
^unplTm^Tu
ТСтаГа^лени
£ и . ще могатг
иалко светлина върху тоя въп
Отъ това месоте става по...,
да си направятъ
своитгь поржчки за костюми, балто
се
препоржчва напръскване росъ, считамъ за дългъ да за«•« и специално
гпйаиално ученически униформи.
ни
крехко
и
по-вкусно,
като
тег
пода,
мазилдървените части
Като имать пълната гаранция за елегантно и съ доб.
познаемъ нашите читатели съ
ката и пр., и то нЪколкократ- големата полза, която се по лото може да се увеличи съ
рокакектвени вжтрешни материал» работи по но.
50
на
сто.
Малоценните
но
прилепни.
tnmib модни журнали, доставени специално ja ателието,
стига по-специално съ скопя
Нвй-добре е кастрирането
курници, въ които еж се раз ването на петлите.
МЛНОЛОВЪ
I да се извърши въ ранната
За учителит^ - ^ Л А « Й Ъ
вждипи паразити въ големи
1-3024 5
Известно е, че 50 на стоотъ!'възрасть на птиците — на 2 я
количества и изчистването имъ излупените пилета еж петлета
изисква по вече в р е м е и ТЕХНОТО държане, при досега или 3 я месецъ и въ тоя слу
средства, предпочително е да шното положение, не е иконо чай угояването трае 15 до 20
пения у ПТИЦИТЕ. Кокошинки бждатъ изгорени и отново по мически изгодно за птицевъде- дни. Кастрираните възрастни
Яко се нуждаете отъ долно и горно трикотажно
птици се угояватъ най-добре
те преминаватъ и у другите строени съ новъ материалъ.
облекло, най-напредъ посетете
цв. На пазаря ценатв на пет
За почистването на птиците летата и петлите е винаги по за единъ месецъ.
домашни животни, както и у
Трикотажния Магазинъ
човека. Сжщите еж много из- отъ паразити отъ голямо зна ниска въ сравнение съ тия на
При кастрираните петли eel
държлиаи и могатъ да прека- чение еж пепелните и песъчни ярките и кокошките. Това 'се наблюдавзтъ интересни п р о - "
ратъ безъ храна неколко ме бани. Напрашването на самата дължи на по-лошото качество мени. У ранокастриранигк
ул. 6 Септеиврий № 3, до Сладкарница Савоя
птица съ серенъ прахъ, аван- месо, което петельт има въ сра се развиватъ майчини чувства.
сеца.
Кжпето
ще намерите на складъ всички вицове "»>««и
Кърлежите
се срещатъ, совъ прахъ или пъкъ съ прахъ внение съ това на кокошката. По-късно кастрираните петли
пански и детски: Фланели и Гащи, вата, мако, вигонъ,
плативъ
кйлоти и комбинезони мако мерсеризираособено тамъ, гдето се отглеж- противъ дървеници е отъ го Съ кастрирането на петлите прествватъ да пеятъ, не се
ПЛа
ТиРзи туристически и спортни; Ризи ^рсиризирадатъ гължби. И те живЪятъ ляма полза. А тамъ, гдето се постигатъ тъкмо обратни биятъ, кате гордата и изпра
ни;
дамски и детски, палтета и шапчици,
въ пукнатините на дъските и птиците еж по вече, требва да те резултати. Получава се не вена походка изчезва и пр. пр.
ни.'
Макети
гредите, квто нападатъ птици се прибегне до изкъпването само по-добрекачаствено мв * промтдни
ратине и др. отъ
Трикотажната фабрика
т4 презъ нощьта, за да сму имъ въ противо паразитни те
чатъ кръвь. По кожата на на чности Като най препоржчи„Цавь ^орисъ" — Габрово
паднатите птици кърлежите телна се явява следната смесь:
Отъ.
м а г афабрнзина
плодовегЬ
Качест"
изпГтано - цени фабрични по
последния
I Q D O i o nvA" i oynrtxti,
Ъ*.%ГЛЛИ'Ч\ ЦЮ.. ХОАм^.._неггвсена_ в а р ь н д
'._.на овошнит* дръвчета.
до
получаването
на
една
гж.ченъ ценоразпись
подкрилната область въ видъ
пъкъ презъ есеньта требва да могатъ да се ядатъ и следъ
на дребни сиви зрънца или на та течность, която се вари ня се засаждатъ овощниГБ дръв като стомаха е препълненъ. Ф а б р и к а
„ В У Л К А Н Ъ А». Д . — Варна
купчинки. Лервигв оставатъ колко минути, следъ което се чета, зависи преди всичко отъ
иШТгь забравятъ, че единъ пъленъ
разрежда
въ
20
литра
вода.
върху птицата и презъ деня,
почвата. Въ сухи, по-леки
стомахь *не може да приема Известява
че за улеснение на своитгь клиента
откри
докато кърлежите нападътъ Въ тая течность птиците се по-топли
1
почви дръвчетата повече храна. Овощията имат
потапятъ
въ
продължение
на
3
магазинъ
въ
гр.
Варна
на
ул.
„Царь
Симеонъ'
№
5
само нощно време. Размножа
требва да се засаждатъ презъ своята
гомъма
стойность,
срещу хотелъ
Преславъи
кждето ще
яНовъ
ването имъ става бързо. И те минути, като се пази главата есеньта, а въ влажни, тежки като храна, обаче, тргъбва да
продава на фабрични
цени
всички
свои
подобно на кокошинките еж отъ потопяване и се внимава и студени почви —презъ про- ги имаме редовно, заедно съ
произведения:
силно устойчиви и могатъ да течностьте да проникне добре лйтьта. При есенното засаж нашата дневна храна т. е.
КОфИ,
живЪятъ безъ храна 14—24 ме до кожата. Следъ изкъпването, дане на дръвчетата, когато тргъбва да се ядатъ
заедно
ЛОПАТИ,
сеца, безъ да прекъснатъ раз птиците се държатъ на топло, почвата позволява това, не съ другата храна, за да ни
ПЕЧКИ
И
ГОТВАРСКИ
МАШИНИ
ТИПЪ
до като изсъхнатъ съвсемъ.
множаването си.
колко хубави есенни дни еж бждатъ полезни. Изядени пло- „ П Е Р Н И К Ъ - .
Д Р Е Б Н А Ж Е Л - Ь З А Р И Я З А С Т Р О Е Ж Ъ КАТО*
не само достатъчни/за да за; dosemtb при претоваренъ сто
отъ дръжката.
Б Р А В И , П А Н Т И , Р А Й Б Е Р И и др.
растнатъ раните, направени мах/ъ — тгьхната
хранител
В О Д О П Р О В О Д Н И С К О Б И , канализационни
Така отрезаните пити се при съкратяването на коре
на
стейность
пада.
Овощия,
т
р
д
а
б
и, р е з е р в у а р и з а к л о з е т и , е м а й л и р а н и п е ч 
поставятъ
(разстилатъ)
на
про
Отъ голЪмо значение при
ните имъ, но даже и да пус
ки, сифони и др.
слънчогледа е опредепя' ето ветриво место да изсъхнатъ. натъ нови малки коренчета, изядени преди лгъгане, когато
ЧУГУНЕНИ П Л О Ч И , крака и скари з а мивки
най подходящия моментъ за Семето може дз са отърси отъ още преди настжпването на стомаха е препълненъ, причиПУРИЙ И ЮТИИ.
1-299» В
няватъ
безсъние.
Искаме
ли
прибирането му. Това е нало питите съ помощьта на пръчка, зимните студове. Есенесъ за
да
ядемъ
овощия
въ
пргьсно
ттш*штш&я!!шшштшшшш!№жшж.
жително, защото недозрелите специални роначки или пъкъ садените дръвчета скоро се или варено състояние отдгъл
спънчогледови семена мжчно вършачки. Отъ значение е от- приспособяватъ къмъ новото но отъ. другата храна, то
ВНИМАНИЕ!
се ронятъ, изсъхватъ трудно в-вването на семето, което има мъсто и технвте вегетация за тргъбва да ги ядемъ
преди
на змено лезч
ЯКО ИСКАТЕ да БЪДЕТЕ]
и лесно се повреждатъ. Оста за цель отстранението на почва още отъ ранна пролеть, другата храна, защото само
Резултатътъ отъ присажда
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
вили се, обаче, семето да пре леките (глухите) зърна. Следъ съ което и прихващането имъ тогава тгъ действуватъ найнето е въ голъма зависимость
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
зрее, то лесно опадва и се на отвиването, семето са разстила се осигурява и издържливость добре,
отъ грижите, които се полана тънъкъ пласть на открито. та имъ на суша презъ след
пада отъ птиците.
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
гатъ за лозите.
Най характерните признаци за да може добре да изсъхне, ното Л-БТО се увеличава.
Тия грижи се спеждатъ до
на зрЪлость еж: пожълтяване- Не тр бва да се забравя, че
При влажните, тежки и сту по рано на есень — веднега следното:
недобре
изсушеното
и
лошо
ШКЛЕМЕНТИНЯ 12 София
то на главите (шапките), лес
дени почви, наопаки — не са следъ окгпването на листата,
1. Редовното чистене на изното опадване на трицветните запазеното слънчегледево семе мо че дръвчетата не печелятъ или по-рано на пролеть — въ
СЪ ТЕЧЯЩЯ ТОПЛЯ
листа и че зърното добива бързо се разваля и губи къл- нищо, ако се засадятъ презъ първите удобни за работа дни. дънките отъ главината.
И СТУДЕНЯ ВОДЯ, БА
2.
Привързването
на
срилихарактерния за сорта цвЪтъ и няемостьта си.
есеньта, но корените имъ рис- 2. Изкопзването на дупките зите о коловете, съ цель да
НЯ АСАНСЬОРЪ RAPнужната твърдость.
куватъ да загниятъ презъ зим за дръвчетата е вевкога по се огреватъ по добре отъ слън
но ОТОПЛЕНИЕ.
Прибирането може да се
ния сезонъ.
добре да се извърши повече цето — обстоятелство, което
Съдържатель:
извърши наведнъжъ, или пъкъ
Освенъ горното, требва да време преди самото засаждане: спомага за по-доброто узреПЕТЪРЪ ТЯСЕВЪ
на неколко п ж т и Я к о
се има предъ видъ и следното: за есенното — още въ края на ване на подложката и калема.
ще се извърши наведнъжъ, то е балетния спектакълъ
1. И въ единия, и въ другия лотото, а за пролетното —
3. Въ края на м. августъ
за оофийкъмъ прибирането се пристжп- на малките белеринки случай т. е. и при есенното, и презъ есеньта.
требва да се прикършатъ фи*
о к и ваотва, когато по-големия брой
при пролетното засаждане ви
и 3. Презъ есеньта възмож- лизите, изкарали отъ калема, н и ц и с е п р и о м а т ъ въ. авъ
Летния
общински
глави ;сж узрели. Най-често
наги се получаватъ по-добри ностьта да се набавятъ добри което кършене се извършва г е н и и я „Стоела"—Варна.
театъръ.
събирането се извършва, като
резултати, ако самата работа и отъ желаните сортове дръв пакъ съ цель де се подпомогпитите се отрезватъ съ часть
по посажлането се извърши чета е винаги поголемз.
не узревонето на филизите.

Отъ външните паразити найчесто по домашните птици се
срещатъ кокошинките и кър
пежите.
Кокоши»китгь
презъ деня
се криятъ въ пукнатините на
дървените части, въ попукана
та мазилка и др. мЪста на курника. Те нападатъ презъ нощьти спящите птици, отъ които
смучатъ кръвь. Съ това напад
натите птици губятъ доста
кръвь, ставатъ анемични и сла
би, перошината се губи, а яйценосенето намалява, като да
же често спира. При младите
пипета/ вследствие на изтощене, чести еж смъртнит-fe случаи.
Понекога кокошинките навлизатъ въ носа и ушите и причиняватъ особени нервни яв-
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Юйтшишишк № т р № аа се ядатъ

Гщш i щший

хотелъ Ш И Е Ш

Тал вгчерь 29,911 a.

Brai реклам

ФзашшшБ оршгакя на Бш шъ

ш

го убиятъ. Били еж застанали на известно на напредъ заднишкомъ, съ надежда да спе
разстояние на шосето, за да следатъ дали е чели по тоя начинъ известна преднина и
Билъ Газонъ слезе следъ ГБХЪ и се доб загиналъ въ пламъците, споредъ плана имъ. следъ това да се втурне къмъ града, направо
презъ полето.
лижи да ги «иди какво правятъ.
Когато го видеха до излиза отъ кжщата,
Японците се окопитиха отъ първото си сму
Оня, който караше колата, се беше навелъ веднага еж прибегнели до хитрость, за да го
докопатъ отново А той беше имъ се дове- щение и като грабнаха отъ колета едно одея
надъ мотора и пипаше нервно вентилите.
рилъ и беше попадналъ въ клопката.
ло, затичаха се следъ него.
Младежътъ следеше съ любопитство стара
Билъ Гаюнъ сграби първия нападатепь и
Младежътъ мигновено отгатна нвмерението
нието му да постави въ движение мотора.
се опита да му изтръгне ключа изъ ржката. имъ. Имаха за цель да хвърлягъ одеялото
Обхванвтъ отъ неквкво внезапно предчув Въ това нреме вториятъ се хвьрли отгоре му върху главата му, за да не може да вижда и
ствие, Билъ Газонъ се извърна нгзвдъ, тък изотзадъ.
да се брани.
мо на време да се предпази отъ удара, който
И
тримата
се
търколиха
Безъ да държи сметка за опасностьта, въ
на земята, подъ
вториятъ японецъ се готвеше да му нанесе
светлината на фаровете.
която се намираше, започна да се смее, за
съ единъ английски ключъ.
Презъ първите неколко секунди силната щото мигновено намисли квкъ да ги изиграе.
Мигновено схвана опасностьта. Двама сре
светлина ги заслепи и ги застави да затвоЯпонците въ това време разпериха одеалощу единъ!
рятъ очи. Тъкмо въ тоя моментъ Билъ Га то и се приближазаха все повече къмъ него.
Едва сега си обясни странното поведение зонъ успя да измъкне ключа отъ ржката на
Вилъ Газонъ се обърна назадъ и се втурна двамата непознати. Търсили еж, значи, на нападателя си и съ едно отчаяно усилие се
на бегомъ право срещу нападателите си. Не
изправи но крака.
чинъ да го очистятъ.
очакваната му постжпка видимо ги смути. Ко
Внезапната повреда на мотора е била едСега вече имаше оржжие нв ржка.
гато се намери на две крачки предъ техъ,
--'чялггрость отъ техна страна. Все по сжщатой ненадейно отскочи настрана и нанесе на
Издигна
заплашително
ключа,
готовъ
да
го
*на се беха етбили отъ главния пжть,
единъ
отъ твхъ страшенъ ударъ по главата.
стовари върху главата на оня, който се осме
ти прич
изпълнятъ зловещия си плвнъ ли
Ударениятъ се търкули на земята, като пов
да го нападне.
зв да могат
рвниченъ пжть.
лече и другаря си.
по тоя пустъ
Японците застанаха край машината* безъ
Веднага се досети ТЯ?" могатъ да бждатъ да смеятъ да го напвднотъ открито.
И двамата се претьрколиха и се заплетоха
въ одеялото.
тиГдвам^ японци. Сжш>«е, които наедно съ
Билъ Газонъ използва тоя моментъ и тръг
едноокия « беха опитали Гиналата нощь до
Младежътъ се възползва отъ тоя цененъ

Bffil. JiPHi HUH

мигъ, затича се до автомобила, запали мото
ра, който въ сжщносгь съвсемъ не беше повреденъ качи се на кормилото и пусна ма
шината въ ходъ.
Японците се видеха изиграни.
Слисани отъ тая несравнима дързость, те
гледаха като замаяни следъ изплъзналата имъ
се жертва,
Скоро Билъ Газонъ
които излизаше на
стигна на него, пусна
весело разположение

намери единъ пжть»
главното шосе. Щомъ
пъленъ ходъ, въ найна духа.

Скоро се появиха първитЬ
валини.

купища раз-

За нещастие, скоро се видя принуденъ да
спре машината предъ една огромна пукнати
на нв земната кора, причинена отъ земетре
сението.
Слезе отъ машината и когато търсеше
место да заобиколи или да прескочи пукна
тината, отъ една със.дна кжща, отъ която
п ™ Д Т Х а Н В Г О р е п л амъци, се зачуха жалостните писъци на малко дете.
Дали не е било забравено отъ родителите
си презъ време нв паниката?
Ьезъ да се колебае, влезе въ кжщата/ откждето излизаха писъците. Не стана нужда
много да търси. Гласътъ на детенцето, ма-
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Новв т&пове окопни мортври и танкове, 1000 аеропланн на
абжСИНСКНЯ фрОНТЪ

Римъ, августъ, 1935 г.

Внп ши па Варна
Една ценна придобивка за насъ
Пребивава въ града ни
отъ нгьколко дни видниять
есперантска деецъ — австрийскиятъ държавен съветникъ г. Хуго Щайнеръ, основатель на Есперантски»
музей въ Виена и членъ отъ
централното
настоятел
ство на Международния
есперантски съюзъ въ Жене
ва. Добъръ приятель е на
българския народъ.

Римскияъ кореспондентъ на нена, войниците еж получили
лошо контузенъ, че не е
Ярадъ29. Четвъртиятъ етапъ] ва
~- --•
,гъ „Обиколката на Ромъния въ състояние повече да про праздно. Той пресича лентата онглийската агенция „Райтеръ" пушки отъ новъ типъ.
наедно съ цялата група отъ посветява една обширна статия
& последния етапъ за нашия дължи.
Едновременно съ това се
7
и пада задъ лантата на военнигв приготовления на правятъ опити въ широкъ ма|Свкатент» националенъ екипъНеговото отказване оставя отъбегачи
изтощение.
!ледъ 612 клм. и последните нашия екипъ само съ двама
Италия. Споредъ него, итали щабъ, съ сълзливи и отровни
рима наши бегачи бЪха при- души и по тоя начинъ той ав Фактически победитель на анската армия се усъвършен газове, които ще се разпроудени да напуснатъ, благо- томатически се изключва отъ тоя етапъ е Маринъ Николовъ. ствува въ ВСБКО отношение. страняватъ съ новъ типъ шрап
ррение на некааалерското по-нататъшното състезание за Това се признава отъ всички, Подобрявагъ се непрекъснато нели.
г. Щайнеръ пжгува изъ
които гледатъ на нещата съ оржжието, техническигв при
гнасяне, на което беха под- купата на нациите.
България
съ цель да се опоз
Въ
случай
на
война
съ
Яби
вестно, обаче техния брои е способления и всички видове
ожени отъ непочтените си
Напредъ еж Маринъ Нико ограниченъ. Чувството на срам снаряжение.
синия италиянесата армия въз нае по-добре съ страната ни.
«угори-състезатели и дома ловъ, които незнаятъ за неща
Презъ време на посещение
въ втората .Обиколка на Ро Правятъ се непрееженати лага най големи надежди на
ти.
авиацията. Смета се, че въ из то си въ нашата редакция,
стието съ Иаачъ Илиевъ.
мъния"
е
оставено
съвършено
проучвания за борба съ тро точна Африка ще действуватъ той ни съобщи, че благодаре
JBb Арадъ последните наМаринъ Николовъ е начело,
щ двама бегачи — Маринъ а близо до него Неновъ. Кога на заденъ планъ. Цельта е да пическите болести. Въ римс не по малко отъ 1,000 аеропла ние на неговите усилия, межиколовъ и Никола Неновъ то челната група навлиза въ се сломятъ страшните бъл кия институтъ за тропически нн. Не е известно още, кой
дународниятъ есперантски кондзкървавени, изронени, жер-града и настава момента за гарски бегачи, безъ да се те болести се правятъ опити ще командува италианските гресъ презъ 1938 година ще
ш на некавалерски заговори спринта, бегачите, които зна- прави подборъ на средствата. за изнамерване на тропически въздушни сили въ Африка. се състои въ София.
Маринъ Николовъ е класи- шлемъ, който ще бжце най- Изъкватъ се имената на дър
1 всека стжпка, убити физи- ятъ много добре опасностьта
Това ще бжде една ценна
ранъ
трети, но това вече нЪма подходящъ за войските въ из жавния подсекретарь на авиа
кки и духомъ, неминуемо отъ Марина, го обградиха и
придобивка за насъ, тъй като
точна
Африка.
Предъ
инсти
никакво
значение.
Водачътъ
цията генералъ Вале и на мар за поменатия конгресъ ще
рЪбваше да се откажатъ отъ не му позволиха да се откъс
могвтъ да се видятъ все ша лъ Балбо.
тосилната борба срещу хо- не и да спринтира. Всички у- на нашия националенъ екипъ тута
дойдатъ у насъ надъ 1,500
хора, които стоятъ
I, които се борятъ не като сил-)я на Маринъ Николовъ да въ съгласие съ бегачите, ре кидневно
души
видни есперантски дей
на
слънце
съ
термометъръ
въ
ши да оттегли екипа, като има
Споредъ кореспондента на ци, които по тоя случай ще
юртисти.
намери нЪкоя «дупка", презъ предвидъ начина, по който се вжтрешностьта на шлема
„Ройтеръ*, следъ есенните ма се опознаятъ съ нашата стра
Въ Лугожь на старта която да се измъкне отъ устретиратъ нашите бегачи.
Въоржжението на италиякс*неври въ Италия, въ края на на и съ нашия народъ.
троения
му
капанъ,
останаха
I явиха 54 бгьгачи.Так- напраздни Стегнатъ като въ Въ четвъртъкъ сутриньта ката армия е напълно модер августъ Мусолини ще'замине
Депото на г. Щайнеръ за
тката на кжсане още обръчъ, той бе принуденъ да нашити бътачи потеглятъ об низирано. Много нововъведе лично въ източна Африка, кж служава
похвала и подкрепа.
ратно
за
София.
дето
ще
извърщи
инспекциония са държатъ въ пълна тай
пъ самото начало се върви заедно съ групата и да
Съ оттеглянето на нашите на. Знае се, обаче, че еж въ ненъ прегледъ на всички итаиложи и тукъ. Ед- се надява на последните ня бътачи
състезанието губи твърг ведени нови типове окопни лиянски войски. Непосредстве
револвер- колко секунди предъ лентата, де много
Рбп> даденъ
отъ значението си,
и танкове. Конструк- но следъ това военните дейс
ятъ вистрелъ, и вей кждето групата неминуемо ще а нашите колоездачи получа- мотори
цията на картачнициге е изме- твия ще се откриятъ.
! ки бгьгачи се понесоха се разкъса.
на града
ватъ единъ много добъръ
се
продаватъ
три масив
Пръвъ пресича лентата на урокъ. Тъй като онова, което
ихрено напредъ.
че придобива презъ течение
ни
дюкяна—двата
на ул.
полуетапа
Дину
Стефанъ.
Ма
на 50 год., подъ лжка на нъГъргацъ, който е начело на
б% сторено спрямо нашите
Царь
Освободитель
№ 6,
кой вещь цигулярь.
щата класация съ целв 6 ринъ Николовъ е пети подъ б*гачи миналата година, не
а
единия
на
ул.
27
юлий
редъ,
обаче
времето
на
ц-влата
Щ Разходите за въоржжехвана место, нашите съседи
мути, следъ вчерашното заСледъ като бжде подложена
№
9.
Споразумение
домъ
е еднакво.
тоя пжть ни дадоха ецинъ още нията въ света рвзетатъ неп Н-БКОЛКО часа на подобно об
)Сиение на Маринъ съ око- група
Ставри Иаановъ и Тодоръ
Следъ
едночасова
почивка,
по-ефикасенъ урокъ. Нека се рестанно. Споредъ сведенията лъчване, цигулката придобива
i 1 часъ поради злополука- почва втория полуетапъ.
Василевъ ул. Варна № 60
на германския икономически всички качества на една стара
въ гр. Провадия.
i съ колелото на И. Неновъ, Никола Неновъ съ големи внадвваме, че тоя пжть той ще институтъ,
световните
разходи
место.
:ка да се осигури-още — » т усилия yentea до 8 клм. да,се хване
_t_ ши, ши-пш-мгча. Ив Ml •*» • •'•*'i!F* СЛУ иили~въ германски марки ка предприела обща рациона
IHOTO начало първенството си.
16*1 милиарда марки, презъ
Есеньта дойде, помислете за
Ц 1932 год. — 17"4 милиарда, лизация на труда на своите Вашето бельо — МАГАЗИНЪ
На 8 клм. Липински пука обаче вследствие на големата Д ДЪМПИНГЪ
ва герданчета отъ р» 1933 година — 25'4 милиарда служащи, чрезъ въвеждането РУЖЪ е на разположението
(ма. На 10 клм. пука гума и си преумора и раните си, LI
на вевкакви машини, като сме
започва
да
изостава
назадъ.
|ину Сгефанъ, а въ това apeIjj
МИДИЧКИ 2 лв. броя s J марки, а презъ 1934 година — тачни, преброявачки и пр. Ка Ви, приема вевкакви поржчки
Напредъ
остава
семо
Ма
31
милиарда
марки.
за горни мжжки ризи. Големъ
Is колоната се оформя въ ринъ, който се бори много Q) червени и б*ли, кутийки
У
Щ Консумаилята в ъ Австрия то последица отъ това, еж би изборъ отъ фланели съ къси
|е групи. Въ челната група добре, макаръ и самъ — единъ Q финесъ, избор» отъ
ли уволнени 1,000 служащи. и дълги ръкави при цени на
Г | спомениприказенъ, Q презъ 1934 г. е иаднала съ 20
R Маринъ Николовъ, Иванъ срещу десеть.
,
на сто, въ срввнен*е съ сред Ш Криминалната полиция малени.
1-10
въ Бъллиевъ, Давидовичъ, БафинПра едно дублиране lydoce г-ъ еданственъ
ната цифра на годии1Т£ 1923 въ Кпийвландъ, щата Охайо,
гария, при
!ръ, Фикетъ, Гъргацъ, Вичекъ, блъсна Марина и го събори на ^я*
—1931 включително. Ь . м а л е . Съединените щати е приела
КНИЖАРНИЦА
.ренчукъ и Добринъ Николве. земята. Цгьлъ изкървавенъ и Л
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
нието въ хранителните п р ^ а . на служба двама психолози
| Маринъ Николовъ води г р у израненъ, Маринъ лежи назе-.
си & било 7 на сто, въ облек ,Те иматъ за задача да приеж- ПАРИ на улицата. И при
ата. Развива се страшна бор- мята въ безсъзнание цгьли две\^Л
' твуватъ при разпитите . на все това има хора, кои
лото — 30 на сто, обуща—16 прйч
|ци се поддържа извънредно минути. Спуска се единъ An-\[J
-жпниците и да предупне сто. Работническите надни
карь да го превърже, обаче,\Г\
ързо темпо.
Pf_*fl_^7Tb следователя дали то плащатъ за реклами,
ци
презъ
1932
г.
еж
били
112
гъ
ул. „Царь Борисъ" 19, г-в
не постигатъ
Маринъ скача, грабва колело- —
•.,ч говорятъ истината. които
9
j
?
He
отъ Варна, И | милиона шилинга, а въ 1934 г. яжжать
Броятъ ., C Q K O m i T t ( с ъ . цельта си.
Пука гума Фикетъ, а скоро то си и се впуска напредъ и "•• безъзаминавай
еж
спаднали
на
89
милиона
да си купилъ, японс- ™»
щото, каквото > часъ «ж юна
ледъ него и Гъргацъ, Фенин- догонва групата.
звяззи
<ш!
ки
миди
10 лв,, шла- С шилинги
ците) въ Чехослов*..ия Hei.w5C.
Темпото е извънредно сил
Щ
Единъ
калифорниецъ,
не-.
еръ, капитанъ на югославян*
13
герътъ
на
сезона.
Q
ТАЗИ
ВЕЧЕРЬ~~29
кой си Хараей изнамерилъ танно се увеличава, -а^ Кра>
кия екипъ, слиза да имъ по- но. Колелото на Марина е
на 1934 година те еж
еж Ь^яли
ь ^£ п и иu aа j^Ч 930 ч- ^черьта е
цп>ло
въ
кърви.
Ранитгъ
му
еж
югне. Тримата бързатъ да поЗА РЕКЛАМА!Асе ежди пе начинъ по изкуственъ начинъ „a
- тех% '
ЙЯ спектакълъ
надъ 700,000 души. Отъ
|равятъ повредата и да застиг страшни и отъ тгьхь непре pe3VAmam'imn> — рекламирайда прави цигулките стари. Ка 330,000 пълнолетни соколи и
НЯ
къснато
тече
кръвь,
Самъ
сре
Л^тЯ^алвринки
то
ги
излагалъ
десеть
минути
те само въ ^Варненски нови
1втъ групата. Тая твърде ум-feсоколки, 59.000 младежи-соко
въ.
щу
десеть,
обкржженъ
отъ
на
ултравиолетови
лжчи,
дър
ни", защото се чете най-мно
тна помощь дава добри ре""теап1Финсш
ли и 270,000 деца-соколи
противници,
които
не
подбивото
на
цигулката
придобива
го
отъ
всички
провинциални
ултвти и скоро тримата се ратъ ергьдствата, Маринъ на1-С сжщите качества, които ина
рисъединяватъ къмъ челната пргъга всички сили и не се пре зестнщи.
ipyna.
дава.
На 63 клм. lV-тиятъ етапъ
Безподобния му геройски
прекжева отъ полуетапа духь, обане, обаче, не може
"имише^ра. кждето е опреде- да въгбуди възхищение въ без1085
Библиотека «Варненски новини
.Потойностите на принцъ Карлв,
ена почивка огь 1 часъ.
крупулнитгъ му съперници ни
1088
На 10 клм. предъ Тимишоа- то да ги накара dice борятъ
>а стана първото отъ послед- малко по-каяалерски, като
починалъ и не знаятъ, че е вече дошъль новъ
на неприятеля, който требваше да е вече наблизо.
wrb големи нещастия за на спортисти.
комендантъ. Tfe мислятъ да се възползуватъ отъ
Когато следъ това Карлъ се върна при Габриела и
шия екипъ. Иванъ Илиевъ,
това, защото верватъ, че крепостьта не се пази
При приближаването на
Доминика, намери ги въ големи грижи и безпокойто е въ челната група, раз- Арадъ, кждето завършва ета
добре, когато е безъ комендантъ.
покойствия, които лесно можаха да се обяснятъ.
дроби каплата на предното си пътъ, Маринъ бива обграденъ
— Нека да мислятъ това. Те ще останатъ
— Всичко, което се готви, става на основа
колело и вследствие на това отново отъ всички страни ка
ние на съобщението на негъра, се обърна Карлъ
излжгани1
падна извънредно зле. Разто въ клетка Арестуванъ отъ
къмъ безспокойната Доминика, която се беше
дроблението на каплата би всички страни, Маринъ прави
— При всичко това, внимавай добре, ка«
много уплашила, помислете си, обаче, колко сме
могло да се поправи бързо, нечовешки усилия, обаче напитане!
безопасни тука! Йавсекжде стражари, много топове,
обаче Иванъ Илиевъ е толко
дебели зидове и многобройна войска.
Карлъ помисли единъ моментъ.
— Негрите, обаче, ще дойдатъ съ по-големи
— Ако негрите, за които ми говоришъ, еж.
сили и ще обградятъ крепостътв, отговори Габрие
толкова
опасни, тогава защо туряшъ живота си
ла, после следъ кратко време ще се свършатъ и
въ
опастность,
като ни предупреждавашъ?—попита
провизиите! Вь такъвъ спучпй какво ще помогтой следъ кратко мълчание, не се ли боишъ отъ
натъ приготовленията ти. милий Карле?
отмъщението на Бамбарите.
— Ако действително работата дойде до една
— Бамбарите винаги еж били неприятели на
обсада, което считамъ за невъзможно, ний ще се
опитаме да ги нападнемъ, да разкъсаме веригата
Мандигоните.
и да се избавимъ отъ неканените гости. Тия негри
— Значи сега се намирате въ борба съ
не еж тъй опасни, както мислишъ ти! Техните
техъ?
оржжия еж старовременни.
— Те заменяватъ тоя недостатъкъ чрезъ ди— Не, господине, сега е сключенъ миръ
ващината си и храбростьта си! Още тамъ въ Сенъ
между Мандигоните и Бамбарите. но МандингоЛуй чухъ да говорятъ за негрите Бамбари! — каза
ните никога не могатъ да бждатъ приятели на
Габриела, rb и другъ пжть еж нападали доуги
Бамварите, отговори Кумасо.
крепости по отдалечени и находяши се въ вжтреш
— Ако те узнвятъ, че си дошълъ тука в ъ
ностьта, които били обсадили и най-после превзели
крепосьта,
ще те убиятъ.
и съсипали!
— Мандингоните често идватъ въ крепостьта
— Те еж били дървени кули, а не крепости,
мила Габриело! Не, не, бжди спокойна и не се
и продаватъ провизии.
бой! Тука въ тая крепость нищо нема да ни се
— Прочее, ти си чулъ, че негрите им£^-£
случи! Постепенно, обаче, Карлъ не, че се поддаде
намерение
да нахлуятъ тука?
на женските страхове, но поне започна да става
посериозенъ и по-неразположенъ. Онова, което
— Да, господарю, жреците имъ и/грима отъ
още повече увеличаваше това неразположение,
главатарите се срещнаха при големея камъкъ въ
беше обстоятелството, че младия Карлъ беше още
долината Анага. Азъ бе<ъ тамъ/Тшблизо и чухъ,
твърде малко запознатъ съ особеностите на тая
че жреците се моляха на идйлите си и ги запит
страна и съ поверената му местность. Както се
ваха и сетне казаха на главатарите, които чака
виждаше, управителя требваше да е билъ добре
ла, отговорътъ имъ, че идолите споделяли намеуверенъ, че подобна на изказаната отъ .Мандин!

въ центъра

Дребни вести
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1BI1L.1 ь р м н *" м „" .„„ппешлеике къмъ Англия, иишшштБ означават*
желае
война.
"ятевги°тРичинодта° , предупрсждеД % К н . Взетит* решения сочатъ направо
направо шШ11
" — ».
„ ™ . свътовна
«txftBM- --_
война.
я сочатъ
Който пречи на Италия по спора й сь Абясииия
—
_ Категоричното
войяа • Италия е взела отдавна необходимит* мЬрки, за да сирави съ
война
_ _ _ _ _ _ _ _ _ който
— — — —
— — — • — Т Т В
занимала
Болцано 29. _ _ _Мин.
съ и _ — — — — го
Три американски парахода въ Варна. Обиколката на югославянскигв
по
настоящемъ,
не тргъбва
лесовъди. Раздаване награди иа излоншелитЪ въ варненския панаиръ. ветъ се събра вчера на за
rnJu*29
Тая дни пристига въ столицата,
да
има
отгласи
върху
Съветскиятъ воененъ аташе въ Варва.
седание си въ кметство
европейското
положе
В ъ началото на месецъ Сеп ското параходно дружество i то, подъ председателство
ние, освенъ ако известни
то на Мусолини.
тември т. г. щ е пристигнагь въ други
Варненското пристанище три
Г-нъ Пьошманъ е много
Това заседание на съ српди желаятъ опасамерикански п а р а х о д а с ъ ек- доволенъ отъ нашето лето вета ииа историческо ностьта отъ избухване
J
^ с и н о д а л н и т е стерци, въ връзка 0
скурзиянтм о т ъ целия св^тъ. вища и той ще работи искрено
на нова свп>товна война,
Т Б щ е престоягь въ Варнен за догодина да дойдатъ въ значение за световното
съ цель да попречатъ
положение.
!l
ските води Около 2 дена.
Варна повече летовници отъ
на
[една
велика
сила
ка
Мусолини
н
а
п
р
а
в
и
Интересътъ'вср-вдъ чуждите. Австрия.
туристи къмъ Варна е голЪмъ.
предъ съвета изложение то Италия да внесе
*
,*
До днесъ варненския панаир върху положението и редъ въ една обширна бпа слебнитгь мгьрки
Огъ н е к о л к о дни пребивава бе посетенъ отъ 67 хиляди съобщи, че Италия ще страна, к&дето сжще/. Всички креанси срещу
въ града ни Съветския воененъ души.
ствуватъ най-жестоко
заминава
;.;,'.,
бжде
представена
въ
чужбина задължително ще
Вчера панаира б е посетенъ
аташе Сухоруковъ.
то
робство
и
съвършено
събранието на съвета
София 29. Днесъ
въ2Ж
Той лЪтува въ хотела п р и отъ директора на мина Перпримитивни
условия
за
бждатъ отстъпени на дър- часа следъ обпдъ
на
ОН,
свикано
за
4
се
замин^
никъ
г.
инж.
Спасовъ.
монастиря „Св. Константинъ".
животъ.
Снощи г. Спасовъ замина птеиври.
ва за Женева
главништ
Утре Сухоруковъ щ е отпжЩо се отнася до въпроса жавата.
за
Провадия,
кждето
ще
раз
тува з а София.
секретаръ на М-врто ш
гледа соловарната на „Общъ
за с * н кцн и т * ,
които
финанситгъ Никола Сто^
Отъ днесъ една специална подемъ".
биха били взети евентуално
новъ.
*
комисия започна да обхожда
отъ ОН; Мин. съветъ заявява
щ а н д о в е т е на мострения . па
Снощи пристигнаха въ гра
И
на Англни и на другите стра
н а и р ъ . Тя има з а задача д а да 22 югославянски лесовъди.
ни, че да со говори за санк
ЬТД-БЛИ на кои изложители б и
На гарата те 6txa посрещ
Италия ще защитава до ции, би значило д а . се заста
следвало д а се дадътъ, премии. нати и приветствуванй' "отъ
пом. кмета Димитровъ и. бъл край тезата ри,*нуждит^Ь си, не на една наклонена плсс*
гарските
си колеги.
погрвбностьта си отъ сигурВчера председателя на Ав Тази сутринь
югославянски- ность и жизнените си инте кость, етнждето би могло
стрийското Дунавско параход- т-fe лесовъди заминаха за Дода се стигне до най тежки усЙо дружество г. Пьошманъ ленъ Чифликъ за да разгле- реси, понеже всички членове ложения.
4. Регламентира се упот
д а д е банкотъ в ъ ресторантъ датъ стопанството „Тича" и на правителството поематъ
Въ всгъпи случай,
фащщ
.Кристалъ".
въковнитъ приказни гори по отговорностите си за утрвш
слшото. правителство
J13- ребата на всЪкакъзъ видъ
том^чилтс на Варненската
Камчията
оо- —ii^ieoTfyean/to'" иалмжи
търговската комара г. Аба-завръщатъ, "
съобщава на
италианския горквагтечн1|ти^ругиГ
;
д ж и е в ъ , председателя на упра щина имъ дава банкетъ въ поведението на нтъкои
народъ
факта,
че
въпросът
вителния съветъ на Българ- казиното.
английски сртъда, Мусо санкциитгь е билъ раз Ззсаданкето на мин. съветъ
лини заяви, че кАнгЛияза
се вдигна въ 2 0 часа.
нтьма защо даХе опасягледат отъ най-висшитгъ
се вдига утре
"ва отъ италианската власти на режима най Мкн. сьветъ ще се събере Атпна 29. Р.едътъ е ь%
политика/въ Лбисикия. всестранно и що се отна отвзво чакъ на 1 4 септември, че възстановенъ въ цгълЩ
сакна П Е Т Ъ Р Ъ В Е Р Г И Е В Ъ
Тая шиника не,застраша- ся до епентуалчитгь
та областъ Месена.
Д
ции
отъ
воененъ
характер,
Обстоятелството,
че
ул. „ А т а н а с ъ Т е о р г и е в ъ * 5 3 , съобщава на многоброй
ва HS'^nP'bKo, нито косвено
Военното
положение.ко
необходимите
решения и новъ Мин. съветъ ще има
ната си клиентела, че. разполага
1В1цГесвгЬ на британската иммгьрки,
за
да
справимъ
съ едва на 14 септемврий, се ето бгьши обявено, ще бя,
й^рия и, следователно, тен
тълкува въ дипломатичес
утре,
денциозната тревога, предв> тия санкции еж вече взе- ките ср/ьди като указание, де вдигнато
СТУДЕНА, а сжщо така и с ъ душове,
ти
отдавна.
че италианското
прави
звяка отъ известни среди, е
На разположение отлични масажисти
телство е чвзело -вече по- плевенско ше ,се отслуии утре
съвършено неоснователна.
и
ТЕЛЯЦИ.
следнитл мгьрки за една
Програмата.
1-3023-3
^евентуална война<съ .кого
София 20 Днесъ въ 3 ча
то и да'било.
са сл. обтдъ зампнаватъ за:
Плтьвенъромънскиятъ пълн.
сино ццу**° манто 3/4 сълкжси
м-pbi въ София Cm ойка «
въ Пощенската каса влгьзе цллия персоналъ на лега
Нишъ
цията, заедно съ единъ ,рогеровъ/Ятанасъ/^о^
въ^Варна,
въ сила. Кога ще нималятъ мънски
Фашисткото прави
свещенникъ и хора
умолява ге.рщ го-е.нам*р**лъ.да г о предаде,на Енчеви,
лихвитл . другитпг банкови при ромънската църква. •.
у" н°°'
—Варна, срещу добро възнаграждение. 1-2 телство смгьта, че ко- Като се има всичко,това
институти.
У т р е преди об-вдъ щ е б ж д й
лониалниятъ въпро съ, предъ видь, Мин. съветъ удо
София 29. Началникътъ на отслужена панвхида в ъ е. Г р у /
Подденската спестовна каса вица.
'• Ц1',
д-ръ .Димитровъ заяви:
Следъ това.ще бжде посе
тенъ редутътъ Гривица, Ще
се папрови и посещение j на
1086
. П о т а й н о с т и т е на принцъ Карла'
гробовете,на ромънските вой
б и б л и о т е к а .Варненски .новини'
1087
ници въ, Плевенъ, погребани
тамъ
презъ.1877 година.
рението .имъ и че духътъ.на великата Сума щ е
цель. Какво да с е направи с ъ него? Той с ъ щ о ми
На тия панихиди -ще
ги закриля.
казв, з а обяснение на д о б р о т а т а си, ;<че не е и д о приежтетвуватъ
нашитп»
лопоклонецъ, като Бамбарит-fe, н о че е в е р у ю щ ъ .
— Тогава не з н а е ш ъ лн б р о я .на приближа
военни
власти,
почетна
Всичко това е д о б р о , н б . м е н ъ ми се.чини, че а з ъ
в а щ и т е с е негри неприятели?
Намалението на лихвата
рота
и
пр'
съмъ се нагърбилъ с ъ .свети задължения, к о и т о
на БЗКБанка ще влгьзе вч
— Числото имъ щ е да е два гокти толкова,
т р е б в а да изпълня д о най-малката . и м ъ п о д р о б 
сила следъ като се обнарод- • Лгьтенъ кино театъръ „Тлбколкото еж твоитЪ войници, капитане. Карлъ з а 
ности В ъ всЪкакъвъ случай, н е г р а щ е .трЪбва д а
ватъ измгьненията
въ за
почна д а става недовЪрчивъ.
остане тука въ,крепостьтв1 Карлъ повика единъ
кона за уреждане на задъл рия" днесъ РУСАТА ВЕНЕРА.
Зан. електро-водопроводн!'
капралъ и му заповяда да има грижата, щ о т о Ку
женията.
— Ти си вид-Ьлъ само главатарите, а казсдружение
сви^
масо
д
а
не
напусне
крепостьта.
Напрала,
к
о
й
т
о
вашъ, че знаешъ, какво числото на негрите едва
Тоя законъ е вече при- ква общо .Инсталаторъ"
организационна
о т ъ дълго време с е намираше в ъ Сенъ Луи, и з 
пжти по-голямо отъ онова на моите хора?—попита
етъ отъ Мин. съветъ и е събрание довечера въ ТЪО$я
г л е д а к а п и т а н и полузачудено и полузагрйжено.
той.
предстоящо
обнародване въ занаятчийския клубъ,
— Позволете ми, посподинъ капитанъ, вие
то му въ мДържавшъ ве-,
.;— Да»господарю1 Tfe беха трима главатари
Всички работодатели, на които
заповЪдввте д а с е з а д ъ р ж и тука Мандингона? т о 
И:ВсЪки(бамбарски главатарь разполага поне съ
стникъ".
предприятията
еж снабдени с*
ва б и ни причинило, г о л я м о зло, каза той. -Мандвеста войника. Наистина» това обяснение б1*ше,
осигурителни
книжки
„ЗлогоН
а
м
а
л
е
н
и
е
т
о
на
л
и
х
дингонит^ еж наши привтели1 Мандингоните слуколкото просто, толкова и вЪрно.
и не еж представили за
ж а т ъ въ Сенъ Луи и т е . н и . с й а б д я в а т ъ с ъ разни
витй
на п о п у л я р н и т е лука
първото и второто тримесечие
провизии.
— Колко отстои отъ тука долината Лнага?
банки щ е с т а н е в е д н а г а декларации „Б", най-късно до
— Единъ день и една нощь, господарю!
с л е д ъ к а т о Б З К Б а н к а 2 септемврий т. г. да ги пред— Знамъ всичко това, капрале, но пвкъ счи— Значи днесъ могатъ д а бждатъ тука!
намали
л и х в е н и т е с и х?аоЯТ? в ъ инспекцията етая
тамъ за своя длъжность да задържа тука МандиJ4S й II етажъ. На непредставигона, отговори Карлъ решително на това запит
проценти.
. т - Д а с е готвишъ з а нощьго, която щ е налит* ще бждатъ съставени ак
ване,
той
да
не
бжде
гледанъ
като
пленникъ,
мо
стхпи! Бамбарит-в обикновено, н о щ н о време напатове за глобяване.
же свободно да се разхожда изъ крепостьта, но
датъ неприятелите с и .
само тая вечеръ да я не напуща; може да му се
В. Търновци и Търновки, жи
— Сега съмъ предизвестенъ и щ е направя
каже, че въ противенъ случай той би се излоСофия 29. Днесъ следъ вущи въ Варна се умолявал.
и у ж д н и т е приготовления! С ъ о б щ е н и е т о ти е важно,
жилъ на апасность. би падналъ въ ржцегЬ ' на
обпдъ Мин. съветъ има за Д* приежтетвуватъ на събра
Кумасо, поискай н и щ о о т ъ мене!
приближаващите се Бамбари.
седание, на което продъл нието което ще се състои утре
JU т. м. 17 часа въ училище
Напрала
излезе,
за
да
изпълни
дадената
му
.— Заповядай да ми д а д а т ъ д а змъ и да пия,
жи разглеждането
на за то ,^-ветн Нлиментъ" на безаповЪдь.
Малко
следъ
това
слухъ
се
разпръсна,
капитане, з а щ о т о о т ъ както тръгнахъ, н е съмъ
конопроекта за спестовно с е д а т а ,
която
се
изъ крепостьта за приближаващата се опесность,
турялъ нищо въ усга, а н у ж н о е д а утоля г о л е .
строителнитп»
дружества урежда въ свръзка възобноособено
когато
Карлъ
повика
находящите
се
въ
мй1кси гладъ.
нея офицери. Карлъ и офицерите държаха вое
Бгьха разгледани
и нп>- нението на търновската дружоа и гостоприемната седмица
Карйь запов-вда на заведующия провизиите,
ненъ съветъ и най-после се взе решение да се
кои
текущи
въпроси.
да му даде да^ яде и да пие, к о л к о т о иска.
на Велико
Търново
изпратятъ неколко съгледвачи, зв да се ув-врятъ,
на това събрание ще приежт
до колко е" истинско съобщението на Мандингона.
.,— Чуденъ чбвекъ. и з б ъ б р а Карлъ, или тоя Манетвуватъ и членове отъ насто
Избраха се неколко по-опитни войници, които
дингонъ, който не ми^се вижда нито свирепъ, н и 
2TcZn*m
^^"лочислено се ятелството на д-во „Старасточесто се бЪха показвали способни и изкустни при
то дивъ, е извънредно дняъ или е шпионинъ или
мейство, ул. „Радина- № / coeiuv
подобни случки и щомъ настжпи нощьта, те на
лгьтенъ кино „Паласъ _ мл И Щу
пъкъ той съ посещението с и . преследва н-вкаква
Майоръ
Пецевъ
°
*/ »
пуснаха крепостьта, за да съгледатъ движенията

м-ьетни

ВЕСТИ

Втъ 'югвсишш прана [в предлага нашит!
да занииатъ за БУградъ на 21 tern
М

Италияадъсъвета н а !
ще вгправн една декларация,
i съ кош ще опредУи сшовищато хи по абисинскмя въарвсъ.

2. Задължително се
твратъ въ съкровищни
Утре заминава за
всички чуждестранни т
унравительтъ на
италшшЪ титри,
Божиловъ, а въ екбота
въ чужбина.
3. Въвеща се налогъ вър оштува и и-рътъ
шннтъ работи
ху всички ..
На 31 т. 4 заминава j l
р е в а н кошарътъаа!
шеиюнть
:^

юложеиее 1ъ Гърщ

винаги и въ всъко време пгизобнлна градска топла вода.

ЛШ1ШШ.ГР10

Прехраната ще бще ши. та
Италия ииа да урежда еднвъ ка всигурена, благодарение на
въпросъ-а Лбисниня. п веис- особено изобилната .реколта.
ка н Вима защо да се кара индустриални^ нущн ще трМсъ Лнглня.
ва да отешпятъ предъ даешш\\ i бждащи веенни нужди.

— Намалението щ лихвата
на Спестовната ласа е вече
свършенъ фактъ. У дасъшаленнето вл!зе въ сила отъ 16
августъ.

