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„ВАРНЕНСКИ НОВИНИ" е единствения
в-къ въ провинцията, койщо има редовни
кореспонденти въ почти всички по-голгьми столици въ Европа.
„ВАРНЕНСКИ НОВИНИ" е най-много
четения вестникъ въ северна
България.
.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ- дава
последнитпг събития въ насъ и чужбина 24 ча
са по рано отъ софийскатт
вестници.

Римъ 14. Въ цела Италия
се правнтъ големи преготов
НАШИЯТ"Ъ
лення за общата мобилизация
::: Б Е Л Е Ж Н И К ! »
ренската. Лавалъ е подтикналь М/оолини к ъ м ъ
ва фашистите, която ще бж-?n г?нS^«^ Л« ЛГ З^ Л^ «Т иГ п л о м аТи! 2ириа ", Он таойт- тлрпулденнаи еет ор о лмяут ап рн ва дф
Предъ свършения фактъ
ъ з а п л а ш в а н и я т а на Англия, О п а с е н и я т а И т а л и я
Й т « « ^ ^ ^ = в ъ р л и в ъ Обятията на Г е р м а н и я . Ф р а н ц и я не ж е л а е да п р а в и и з б о р ъ м е ж д у п р и я т е л 
де обявена тия дни.
Когато „Варненски Новини" пуб
вече изявления на м-ръ Ст.
,' Мобилизацията ще бжде с т в о т о н а етталия и А н г л и я , а с ел сотмраецмиия д—а сзтарпаахзъит ^и одтвъе т Гъ е. рОм санноивян и я т ъ м о т и в ъ н а ф р е н с к а т а д и п  ликува
Мошановъ, чрезъ .доито откровено и
обявена г/ь биенето на камЖенева 1 3 . : Дипломатичес недвусмислено заяви, че ан и че. тя нгьма да имъ из- п о никак-ьвъ» н а ч и н ъ категорично той заявяваше; че въ
България тръбва да има само единъ
<$анв, свиренето на сирени и ките чржгове еж подъ впе глинената политина се осно Лгъни.
к а к в о т о и д а б и л о ре единственъ
мостренъ панаиръ, trbш
е
н
и
е
,
к
о
е
т
о
н
а
к
ъ
р

кои отговорни лица и институти въ
чатлението на голъмата речь, вава върху панта на ОН и
биенето на барабани.
А
за'
д
а
узЪри
Италия
я в а н е й н и я с у в е р е - Варна ни обвиниха въ липса на
Тая мобилизация
нгьма произнесена отъ френскиятъ че Англия, за да го защити, в ъ своето приятелство, н
НБЩО повече: .тъ добавяха
н
и т е т ъ и н е з а в и с и - тактъ.
да бжде само
пробна.
че лошо сме облужвали справедли
м-ръ првдеедатель Лавалъ ща отиде толкова далеч*,
м
о
с
т
ь
т
а
й.
Л
а
в
а
л
ъ
пледира
нейната
вите интереси на Варна.
По тоя случай, на моби предъ общото събрание на ОН. колкото отидатъ и останали
До тогава, докатъ Фран Въ сжщиость, сега поне е пове
кауза, като спомена, че
лизираният
фашисти,
на
Припомня се по тоя т е членове на ОН. Лавалъ комитетътъ на п е т г в ция се емгьта за застра че отъ очевидно, че ние сме били
ррой до 10 милиона
души,
по на правъ пжть.
случай,
че не другъ, а застана на нов* позиции.
ще имъ бжде съобщено, че
требва да намери начин шена отъ Германия,тя ще Днесъ положението е чного по
Лавалъ
е под
италианските
войски еж именно
ясно, отколкото бъше вчера. Ние
Неговото положение не да се з а д о в о л я в а т ъ за има нужда отъ подкрепа очакваме, че Варна единодушно ще
преминали вечг. абисинска- тикналь
Италия
къмъ
та
на
своитгь
съседи.
Ако
се застлши за отстояването на едно
конните аспирации на
тп граница.
експедицията
и въ Аби бп> лесно, Отъ една стра Италия д о толкова, д о санкщитгъ по чл. 16 отъ свое извоювано право — запазва
нето и официалното признаване на
Мобилизираните
фашис синия, като презъ време на, той тргьбваше да дър
могли Варненския панаиръ.
колкото Т Б отговарятъ пакта на ОН биха
ти нгьма да бждатъ раз на посещението
жи
емгътка
за
становище
си въ
пуснати, а ще бждатъ ми\
на е д н о зачитане неза- да бждатъ прилагани ефи
Римъ даде известни
уве то на Англия, на чието внеимостьга на е д и к ъ касно, то Франция не би
литаризирани.
приятелство Франция дър
Мобилизацията щ е за рения на Мусолини, че жи. Отъ друга страна, д р у г ъ ч л е н ъ на ОН.
имала нужда отъ подкре' съ Рющю Арасъ и Лаеалъ
нгьма да се
пата на ежеедитгь си.
сегне всички ч л е н о в е на Франция
Женева 14 М-рътъ на външна ита той тргьбваше да запази
Тъкмо това последното ус Но тъй като санкциите ни нипаъ работи Кьосеивановъ има
ф а ш и с т к а т а партия, ми противопостави
и съюзничеството на Ита
л и ц и я т а . работнически лианскитп} аспирации въ лия, която иначе би мог ловие създава найголъмитъ кога не ще могатъ да бждат* вчера следъ обгьдъ продължи
трудности. Италия претен приложени, ако въ тъхъ не телна среща съ турения м-ръ
т е и \ г о с п о д з р с к и орга Африка.
ла
много
лесно
да
се
хвър
на вънишитгь работа Рющю
низации на Б а л и л а и пр. Ловзъ време на досегаш ли въ обятията .на Гер дира за воененъ контролъ участвува и Англия, днешното Арасъ.
вадь Абисиния, защото безъ задоволство на Лавалъ отъ
Д о к а т о т р а я т ъ воени- ните преговори въ Женева, мания,
Двамата м-ри еж разго
танъвъ нонтролъ омразата декларацията на Хоръ е нд варяли в ъ р х у
т в д е й с т в и я «въ Ябиси- обаче Лавалъ се държа нас
общо
Както се очакваше, Ла на абисинцить срещу ита пълно обяснимо.
ния, мобилизираните) фа трана отъ Италия и се м у 
европейското . политическо
Тукъ, обаче требва да се положение и по отноше
шисти щ е и з в ъ р ш в а т ъ чеше да убеди Англия, че валъ зае ергьдно положе лианците ще направи невъз
оная работа, к о я т о щ е италианските аспирации еж ние. За да задоволи Анг можно пребиваването на тия оостави въпросътъ:
нията между д в е т е съсед
лия, той заяви, че задъл последните въ Абисииия.
— До колко обещанията на ни страни.
и м ъ б ж д е в ъ з л а г а н а о т ъ неоснователни.
Когато алглийсниятъ м-ръ женията'на
Франция еж А б и с и н и я отъ. с в о я Хоръ отговарятъ на френските
в о е н н и т е власти.
Тия дни Кьосеивановъ
О б щ о т о впечатление на външните работи Хопъ вписани въ пакта на ОН с т о а н а н е щ е п о и е м е надежди?
щ
е
има с р е щ а ' с ъ
ижк
е че Рубиконть щ е б ж д е
френския м-ръ председац р е м и н а т ь ка вейка ц е тель Л а в а л ъ .
'"' *» ; ..
f '
• • < • • е навлЪзълъ въ още по остра фача. Членовете на ВИСШИЯ воененъ съ въ никой случай не биха могли да станатъ като ти» между Англия и
1%~
ветъ искатъ оставката на ген. Кондилисъ. Заплашванията имъ. КондиИракъ. Единствения възможеиъ изходъ е лишенъ отъ изгледи
лисъ отъ своя страна заплашва ца накаже, всички тия висши офицери
за успЪхъ
Относно срока за представяне бюд
Парижъ 14, „Танъ", като че ще бжде отхвърлено вст
Атина 14. Конфликтътъ ме-*«д гръцката
армия
жетопроектите.
пред ко предложение, чието осъ
жду м ра на войната ген. Кон- Ако тгьхнитгь искания разглежда разнитп
ще стане на 3 октомврий
София
14. Съобщение
които се правятъ
София 14. М-рътъ на вой днлисъ и часть отъ висшето не бждатъ приети, тгъ ложения,
ществяване
би
било
въ
за
то
на
нгькои
вестници,
за миролюбиво
разрешение
офицерстао, произлЪзълъ всле
ната ген. Цаневъ, следъ за дегвие на уволнението на ген. предупредили
че
срокътъ
за
поедстаЦалдарисъ, на африканския
висимость
отъ
добрата
конфликт
връщането си отъ обиколката Панайотакисъ, днесъ навлезе че голгьма часть отъ вис пише следното:
воля на Абисиния, защо овяне
бюджетопроекти
внимание то тая последната въ ни тп> на
си въ Видинъ и Белоград въ нова, още по остра фаза. шите офицери ще пода- —• Най голпмо
министерстватапредложението кой случай нгьма да проя който изтича
Вчера следъ обЪдъдясеть дътъ оставка и ще напус- заслужава
чикъ, заяви следното:
въ понесе даде на Италия въ ви добра воля спргъмо Ита
— Производството
на членове на висшия воененъ натъ редоветгь на армия да
дгьлникъ,
билъ
продълАбисиния положение,
по
юнкеритгь ще стане на 3 съватъ се явиха предъ м-ръ та.
женъ до 10
октомврий,
добно на това на Англия лия.
Отъ своя страна Ита не отговаря на истйнаоктомврий,
който
день председателя Цалдарисъ и
въ Иракъ.
Ген. Кондилисъ следъ като
съвпада съ праздника
на поискаха отъ него м-рътъ на узналъ за делегацията отъ
Това предложение има най- лия заявява, че абисински- та.
големи изгледи да бжде удо ятъ императоръ би моармията
и
Възшествието войчата ген, Кондилисъ да си висши офицери
Българо унгарско то д-во
при м-ръ бреио.
подаде оставката/
гълъ да запази трона си, въ Варна устройва въ първина Царя.
Те отправиха обвине председателя, заявил, че ще
Римските ржководни кржго но при условие
Италия
дни на октомврий екскур
Въ тоя день
юнкеритгь
се справи съ всички ония, веизглеждатъ наклоннн да непременно да получи кон тЪ
зия
до Будапеща и Дебрецинъ
ния
с
р
е
щ
у
него,
че
с
ъ
отъ последния
класъ ще
които еж извършъли това разгледатъ едно подобно пред тролъ надъ военната по — Унгария. Подробности при
с
в
о
и
т
е
действия
иа
не
бждатъ тържествено
про
тежко нарушение на служеб ложение, обаче отбелязва се, литика на страната.
секретаря на д вото Ко Янковъ,
изведени въ първи
офицер примиримост!» и пристра ната дисциплина.
ул. «Любенова" № 20.
с т и е е в н е с ъ л ъ раздво
че между Абисиния и Италия
ски чинъ.
Кондилисъ заявилъ, че ще въ никой случай не биха
Въ сжщия день праздни- ение в е р в д ъ гръцката
армия,
к
о
я
т
о
,
вече
данакаже
исички ония офицери, могли да се установятъ таки
кътъ на армията ще бжде
л
е
ч
ъ
не
е
онова,
к
о
е
т
о
които
еж
си позволили, мимо ва ириятелски връзки, какви *
чествуванъ съ големъ парадъ
е
била
в
ъ
миналото.
своя
шефъ
м ръ на войната, то винаги еж сжществували
въ всички гарнизони.
Същевременно
висшитгь
,
а
се
обръщатъ
направо къмъ между Англия и Иракъ.
За напредъ денътъ 3 ок
Подчертава се особено,
офицери
еж
поискали
нам-ръ председателя
томврий остава като обшъ
чалникътъ
на
I
ви
армей
Месарското занаятч и й с к о
боенъ праздникъ на българ
ски
корпусъ
ген.
Панайо
сдружение
Варна съ настояще
ската армия.
то съобщава на г. г. граждани
такисъ да бжде възвърнатъ
ГБ, че всички месарски мага
на служба'
ще бждатъ затворени все
По прославената оперета на
Делегацията отъ висши съ пълненъ пансионъ за уче зини
ки. неделни и праздниченъ
нички
или
ученици
при
поч01ъ 4 стаи, иухня, салонъ, пералня офицери е изтъкнала предъ
Ползуване
безпла. день. Спръмо нарушителитв
съ всички модерни удобства, огли Цалдарисъ, че последните семейство.
продавачи и купувачи ще се
тно
отъ
френски
езикъ.
чно изложение, въ центъра награ събития еж разклатили Справке ул. .Шейново* 4 въ прилага най срого закона за
да, тиха улицв
престижа двора 1 етажъ.
1 — 3 празцничната почивка 1-3106-1
Справка ул. „АспаруОъ" № 9- твърде много
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Душевното развитие на детето
Новороденото деге нема ни
какви представи за окржжпващитй го предмети и за .света.
Веднага следъ раждането си,
детето започва да изпитва из
вестно неприятно чувство,вслед
ствие на променената среда и
на изменените условия за животъ. Затова първата му проя
ва е такзьа на незадоволство,
а не иг рядость.
Детето започва живота си
съ плачъ. Съ него то изразява
незадоволството си поради големата рьзлика. въ температу
рата, въ която е живътю пре
ди раждането си и тая следъ
това.
Първиятъ изразъ на довол
ство идва съ първото приема
не иа храна. Това ЗАДОВОЛСТВО
бързо се замъня съ недовол
ство, което отново се изразя
ва съ плачъ, гърчене на тъпо
то, махане на ржцете и кра
ката.
Душуаиятъ животъ на де
тето започва да добива същественъ изразъ съ чувствата на
страхъ и очудване. Въ тия две
чувства има нЪщо наследстве
но и инстинктивно.
Страхътъ въ малкото дете е
за него една естествено защи^
та противъ възможни опас
ности. Когато поради вроденъ
страхъ детето заплаче, идва
майката, преглежда го, умирява го и по тоя начинъ де
тето е вънъ отъ всека опасность.
Една много важна задача е,
по-късно тоя неопревданъ ин-<
стинктивенъ страхъ да бжде
потиснатъ посръдствомъ възпи
танието
Въ това отношение требва
винаги де се има предвидъ, че
детето подръжава на родите
лите си, най-вече на майка си.
Една плашлива майка обикно
вено' отглежда плашливи деца.
Грамадна грешка извършва
всъка майка, която показва
предъ детето си своя неопрев
данъ или пръком+зренъ страхъ.
Една майка, която се бои,
напримЪръ, отъ мишки, жаби,
и пр., не бива по никой на
чинъ да дава воля на тоя си
страхъ въ присжтствието на
детето си, защото по тоя
начинъ ще всели въ него една
сжщо така неоправдана, често
пжти дори истерична плашливость.
Спокойната, хладнокръвна
майка ще отгледа и спокойни
хладнокръвни деца.
За нормалното развитие на
детето потребно е и второто
чувство — на очудване, изне
нада. Когато детето прояви очудпане къмъ никой предметъ,
то едновременно съ това про
явява и интересъ къмъ него.
Детето изразява своето очу
дване първоначално съ единъ
широкъ и неподвиженъ погледъ, по кжсно съ повдигане
на веждит%, разтваряне на ус

тата, известно вкоченяввне на
гЬлото, спиране на дишането.
Това очудване на малкото де
те представлява и основата за
по нататъшното развитие на
неговото съзнание, знания и
интелектъ.
Майката може извънредно
много да допринесе за по сет
нешното правилно развитие на
естетическитъ- и интелектуални
качества на детето си, като се
стреми да събужда въ него
съответния интересъ още въ
най-ранното му детство.
Освенъ това, нека да се пом
ни, че. правилното душевно
развитие на детето е тъсно и
неразривно свързано съ чувс
твото на задоволство. Детин
ството требва да протече всред
радости. Радостните осещания
— а те не еж непременно
свързани съ богатство и охолство - създаватъ деца съ пра
вилно раззитъ интелектъ, съ
силенъ духъ
(
Най-лесното средство за съз
даване радости на децата—то
ва еж игрите. Заедно съ игри
те вървятъ ржка за ржка смехътъ, пеенето, движенията, радостьта.
Едновременно съ това игра
та усъвършенствува по единъ
незабележимъ начинъ и твор
ческите способности на дете
то, неговата находчивость—съобразителностьта му.
На детето требва да се гъздадътъ всички възможности де
изпитва радости, защото един'ственно по тоя пжть въ него
може да се развие единъ здрав
положителенъ творчески и бор
чески духъ, който не отпада
предъ неуспехите и който пскъсно ще му бжде най-здрава
та опора въ суровата борба
съ живота. Д-ръ М. Панчева

Hni Щт
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Отлежало говеждо месо за
пражоли, добре посолено съ
соль и пиперъ, се опържва
добре и се поставя въ затоп
лена чения, съ която по кжс
но ще се поднесе.
Изпържватъ се пресни яйца
на око, изваждатъ се съ лъ
жичка меко опържените желтъци и се разбиватъ съ лимоновъ со.чъ и съ сока, останалъ
при пърженето на бифтеците.
Така приготвениятъ сосъ се
налива около бифтеците.
Опържените - белтъци се
слагатъ цели върху бифтеци
те. Дупките, останали следъ
изааждането на желтъците, се
запълва гъ съ резенчета отъ
кисели краставички.
Като добавка се поднася пю
ре отъ картофи и некоя друга
салата, поизбор-ь.
а

Иш a шип mm

Въ Будапеща е била арес
тувана една жена, която има
ла шесть различни имена, шест
мжжа и шесть дома въ разли
чни градове на Унгария.
Тая жена, по баща Хиглеръ
оженила се шесть пжти подъ
редъ и вече петнадесеть годи
ни живее този необикновенъ
животъ.
По професия тя е търговска
пжтничкв, на служба при една
фабрика за чорапи и затова
неприкъснато пжтува изъ цела Унгария. Това именно и д^
ло възможность да се за/доми
въ шесть различни града. За
това и шестте и мжжа не се
осъмнили никакъ въ нея, защо
то вервалн, че когато не е у
дома си, пжтува по работа.
Въ всеки отъ тия си шесть
дома тя имала по едно или
по вече деца.
Най интересното е,че когато
била подведена подъ углавна
,отговорность за многобрачие,
всички нейни съпрузи заявили,
че не желаятъ да бжде нака
зана, защото била примерна
съпруга и отлична майка.

Късовете отъ едно пиле се
сваряватъ съ малко вода, на
която е било прибавено: соль,
два-три стръка зеленчукъ за
супа, единъ дафиновъ листъ и
неколко зърна черъ пиперъ.
Младъ грахъ на зърна се запържва съ масло, лукъ и мал
ко миродия. Следъ това, дока
то е още горещъ, грахътъ се
размества съ суровъ желтъкъ
и малко количество гъста сме
тана, прибавя се соль и пи
перъ по вкусъ.
Изпърженото пиле се сер
вира, заобиколено наоколо съ
граха, а отделно се поднася
салата по изборъ.
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Една японска женска орга
низация е започнела да съби
ра средства за построяване на
една частна радио-предавателна станция
Новата станция ще се по
строи недалечъ отъ Коба и ще
служи изключително на япон
ското женско движение. Ще
се обслужва само отъ жени,
ще изпълнява програма, пред
назначена единствено за же
ните и всички
предавания
предъ микрофона ще се изсъ пиперки, за зимата
На 10 до 15 зелени пиперки, пълняватъ тоже само отъ жени.
споредъ големината имъ, eti
взима по единъ синъ патладжанъ. Пиперките и патла
джаните се изпичатъ по обик
новено и още горещи
се
лзчистватъ отъ непотребните
Споредъ официалната стати
части.
Така изчистени, смилатъ се стика, въ Съединените щати
въ машина за месо, посоля- всеки трети бракъ е безъ деца.
Въ тая статистика не еж взе
ватъ се, подкиселяватъ се по
ти
подъ внимание ония брако
вкусъ и се пържатъ въ дърве
ве, които еж завършили съ
но масло.
Не всеки 100 пиперки се разводъ и които въ по-го ле
взима по 3-4 лъжици дървено мата си часть еж безъ деца.
масло, сгорещява се добре и Ако тйя бракове се прибавятъ
се поставя смесьта да се бпър-" въ сметката, •• то пропорцията
жи, като се бърка непрекъс на бездетните бракове ще се
увеличи още повече.
нато.
Най-малко бракове безъ де
Пърженето продължава, до
като въ смесьта не остане ни ца има всредъ негрите. Ако и
какъ вода, което се познава това обтоятелство се вземе
по това, че когато се дръпне предъ видъ, ще видимъ, че
лъжицата презъ смесьта, дъ почти половината отъ жените
оставвтъ безъ
ното на тигана остава чисто. американки
Изпържената смесь се пос деца.
тавя въ изварени и затоплени
боркани. Отгоре се залива съ
Специално за ученици отъ
дървено масло, на височина
отъ 3-4 с i. Превързва се до
Търговската гимназия
бре съ пергаментова хартия и
канцеларски и търговски
се пази на сухо, хладно место
форматъ, съ надписи за
счетоводство, френски,
немски, кореспонденция,
алгебра, търговско сметане и др., подвързани
Проф В. Хайсъ, лондонски
съ платно и цветенъ каспециалистъ въ областьта "на
ртонъ, ще намерите
еждебната медицина, е изчиссамо въ
лилъ, че годишно въ света се
книжарница
извършватъ около 24 милиона
помятания.

отъ патладжани

Цигански баронъ

Тетрадки

21 милиона м п ш

Стефавъ Василевъ

цигански Баронъ
ш

ул б Септемврий,19
срещу Сингеръ
13108 6
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б р е г а ш ч п н н ш и Търговско сдружени
Поканва всички зарзаватчий и овощзри организирани
и неорганизирани да се явятъ въ канцеларията на сдруже
нието улица Царь Симеонъ № 14 въ магазина на Илия Каарабаджаковъ да си платятъ еднодневния доходъ плащането е
задължително, крайния срокъ е 30 септемврий т. г. Спсъка
и., неплатилите до тая дата ще се даде на данъчния бирникъ който ще го събира принудително въ двоенъ размеръ.
Канцеларията е отворена въ всеко време, въ присъственни
дни.
ОТЪ СДРУЖЕНИЕТО

Сградостроителното Строително Бояджвйско Сдружение
Поканва всички самостоятелни майстори сградостроители предприемачи, зидари, мазачи, каналджии и строител
но бояджии да внесатъ най-късно до 20 т. м. определениятъ
имъ еднодневень доходъ — данъкъ на Секрегарь касиера на
сдружението, който е на разположение въ канцеларията —
ка-фене „Сплендитъ", сутринь отъ 7 — 8 и сп. об. отъ 5 —
б часа. Ония, които на време не се издължатъ ще бжцатъ
представени на държавния бирникъ за събирането имъ и
двойно глобяване.
1-3105-3
Огъ Настиятеството

Варненско пнтнежрод&вено

сдружение

Поканва всички питиепродавци, организирани и неор
ганизирани отъ гр. Варна и отъ селата, придадени към-ь
Варненската общинз, да се явятъ въ канцеларията на сдру
жението ул Владиславъ № 46, пивница Иванъ Коларовъ да
си платятъ еднодневния доходъ. Плащането е задължително.
Крайния срокъ е 30 септемврий т. г. Списъка на неплатили
те до тая дата ще се даде на данъчната впасть, която ще го
събере принудително въ двоенъ размеръ. Канцеларията ще
е отворена отъ 8 — 12 часа пр. об. и 3 — б часа следъ
обеоъ всеки приежтетвенъ день.
Огъ сдружението

Варнеяска Тъвговио Нндущиална Канара

iHi
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Варненската Търговско-Индустриална Камара обя
вява, че длъжностьта главенъ секретарь при слица*
та е вакантна.
Желающите да се кандидатиратъ, да подадатъ
заявления най-късно до 10 октомврий т. г., като се
съобразятъ съ чл. 29 отъ закона за търговско-ин
дустриалните камари.
Варна, 13 Септемврий, 1935 година
1 *
Камарата
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придворенъ доставчакъ, съобщава на клиентатп си че
в
скла
£™?п,$е„н2?гьрятъ
дирани въ склада на УЛИЦА
ОХРИДЪ № 21, прочутитгь по здравина зимни артикули
Чисто вълнени егерови, платкрени, ватирани МАжки, дамски и детски фланели гащи и пилоти.
Мжжки съ двойни ходила, мерсеризирани и дгьтски
зимни ластичени, ненадминати по трайность чооапи
" dpvzu произведения.
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126 помага.
Въ малката, глуха уличка въ пристанищния
ме малко въздухъ на празенъ сгомахъ. Я ми кварталъ една девохка се бранеше храбро
с^ещу тримо негодяи, които се мжчеха да й
кажи, сега каква ще я редимъ!
Негърътъ заклати огрижено глава, ухили се задигнатъ една кошница съ разни покупки.
Билъ Газонъ мигновено схвана положение^
пресилено и се загледа безсмислено въ бе
то, впусна се всредъ нападателите и ги из
лия си приятель.
— Огъ гладъ съвсемъ съмъ оглупелъ вече. тласка настрани.
Билъ Газонъ си разтарашува джобовете и
Тримата се поколебаха само за единъ мигъ,
заповеда и на негъра да направи същото.
но веднага следътова се нахвърлиха срещу
Следъ.чълги пжтешествия изъ всички джо чужденеца,
бове, най-после успеха да намерятъ две-три
Въ тоя моментъ довтаса и Самъ. Юмруци
дребни монети.
те му скоро оставиха дълбоки следи и три
— Да напрввимъ сега сметка кое най-евтино мата апаши офейкаха.
и кое най-много насища. Я да се вмъкнемъ
Девойката се приближи до Билъ Газонъ и
въ онази гостилница.
го запита миловидно:
— Какъ да ти благодаря, господине?
Следъ като си позатиснаха малко глада,
дваматата приятели заскитаха изъ града, на
— Нема защо да ни благодарите, госпо
жице! Изпълнихме само дълга си
посоки.
— Вехъ по покупки*и закъснехъ. Тия не
*
Б е ш е наближило да се мръква, а двамата хранимайковци искаха да ми задигнатъ кош
приятели все още се разхождаха по улиците ницата съ продуктите, •— заразправя девой
ката.
на града.
Отъ очите й не избегнаха лакомите по
Билъ Газонъ беше потънолъ въ мисли.
Негърътъ, напротивъ, б е ш е изоставилъ всич гледи на Самъ къмъ кошницата.
— Сигурно ти е гладно? — запита го тя.
ки грижи на приятеля си и се оглеждаше на
— Да, — отговори Самъ бързо, безъ да
всички страни.
Изведнъжъ той дръпна БилъГозоназа рж държи сметка за мушканиците на другаря си,
Безъ да чака за другъ отгееоръ, девойката
кава и му посочи една група, откждето до
пъхна ржка въ кошницата и поднесе на два
литаха сърдити гласове и кр%сьци.
— Струва ии се, че тамъ требва да се мата си спасители некои неща за ядене.
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Пиле съ грахъ

Поканва всички Ресторанти и Гостилничари члеьоае и
нечленове отъ Варна които л р т е ж а в о г ъ майсторски ' видетелства и регистрирани карти ДЙ се яватъ при секретаря на
сдружението р--, Ресторантъ .Бул^вардъ" и си платетъ опре
деления имь еднодневенъ доходъ за фонда Обществено под.
помагане.
Имената на неявилите се ще бждатъ представени на
даначните власти за принудително събиране въ двоенъ
размеръ
1-3.
ОТЪ СДРУЖРНИРгг

Билъ Газонъ искаше да откаже, ьо докато
свари да си отвори устата, Самъ пое подаде
ните неща, готовъ да приеме и още.
— Вий сигурно сте чужденци и немате
место тука, кждето да се подслоните? — за
пита отново момичето.
Когато двамата приятели поклатиха тъжно
глава, тя продължи:
— Лзъ мога да ви попомогна. Ще ви до
неса две одеяла, обаче много съжалявамъ,
че у дома нема какъ да ви поканя. Докато
се върна съ одеялата, вий си потърсете место
за спане край кея, между магазиите. Следъ
половинъ часъ да бждете тука, да си вземете
одеялата. Само че да не ме карате да чакамъ,
защото не мога да отежтетвувамъ дълго вре
ме отъ кжщи!
Билъ Газонъ се загледа умисленъ следъ
девойката.
— Я по-бързо да направимъ каквото ни
каза момичето. Д \ половинъ часъ требва да
сме тука1
Двамата приятели се втурнаха къмъ мага
зиите, покрай кея.
Следъ кжсо лутане насамъ-нататъкъ, Билъ
Газонъ спря избора си върху една купчина
праздни сандъци. Тъкмо се наканиха да се
вмъкнатъ въ единъ големъ сандъкъ, единъ
страшенъ гласъ ги посрещна:
— Да ме оставите на мира.и да се махате
че съмъ заразенъ отъ чума!

Двамата приятели останаха като заковани
на место. Страшното предупреждение се пов
тори още веднажъ.
Спогледаха се изплашени. Чума, най-страш
ната заразителна болесть, бичътъ на тропическигв пристанища. На Билъ Газонъ му се
стори, като че ли му беха излели цела ко
фа ледена вода по гърба.
— Да се махаме, Самъ! Да го оставимъ то>
зи нещастникъ на мира и да си търсимъ дру
го место. Хей при онези праздни човали,
тамъ!
Следванъ отблизо отъ приятеля си, Билъ
Газонъ се отправи къмъ грамадата човали.
Едва си беше избралъ подходящо мес
то, сжщиятъ страшенъ викъ ги посрещна и
тука.
Търтиха да бегатъ. Младежътъ започна да
си бърже студената поть по челото.
Значи тука върлува страшната чума, безъ
властите да взематъ мерки противъ нея!
Брррр...
На Самъ по-скоро му премина тревогата и
се залови да яде отъ подарените отъ девой
ката неща.
Билъ Газонъ, напротивъ, му б е ш е минала
охотата за ядене.
— Хайде, Самъ, да се връщаме, защото
момичето требва вече ще ни чака!
На определеното место момичето ги
очакваше съ нетърпение.

№5406

Стр. 3

„Варненски новини"

защото никога нима да бждете
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АНГЛИЯ ЩЕ УВЕЛИЧИ ФЛОТАТА СИ
Обивсля се сключването на саециалепь вжтрешеиь заемъ Англия т *
догони недавнашното си безспорно надмощие но 1шм морета*

Парижъ 13. Агевция Хавасъ
съобщава отъ Лондонъ;
т - Какъвто и да бжде изходътъ отъ преговорите въ
Женева, ржководнигв кржгове
считатъ, че недостатъчните
морски и въздушни въорхжевия на Англия, оставени презъ
последните неколко години
безъ специални грижи отъ
страна на държавата, създаватъ възмолшостьта за опасни
международни усложнения.

SXPbHHKft

Месарското звнаятч и й с к о
сдружение Варна съ настояще
то съобщава на г.г. гражданиrfe. че всички месарски мега
зини ще бжцатъ затворени все
ки неделни и праздничечъ
день Спр-вмо нарушителите
продавачи и купувачи ще се
Счита се за повече отъ си прилага най-строго закона за
праздничната почивка 1 3109-2,

Въ млродавнитп кргкгове
се изтъква, че лпвитть пар
тии не биха могла да се
противопостлвятъ на тия
въоръжения,
защото тгь
първи поискаха
прилагане
то на санкции, безъ огледъ
на последиците отъ това.

По тая причина обмисля
№ най сериозно
въпросът
"за сключването
на единъ
специаленъ голгьмь вжтрешенъ заемъ, за
нуждитп
ма народната
отбрана.

Варнсско
Завчера неизвестни крадци
еж влезли въ бакакниивт| на
Ятанасъ 'Липчевъ въ с. Добри
Долъ и еж задигнали 1600 лв.
отъ чекмеджето.
Крадците еж влезли въ бакалницата презъ обора, чинто
врата разбили.
Взети еж всички мерки за
откриването и залавянето иа
крадците

матъ никакво участие въ не
състоялата се лдтария
на
журналистическия съюзъ съ
председатель Я Байчевъ, учитель-пенсионеръ въ
Варна.
Отделните лотарии на Д-вото
ьа столичните журналисти и
на Съюза на професионалните
журналисти както и последната обща журналистическа лота
рия завършиха съ успехъ и
еж най-редовно приключени.

Варненската пожарна ко
манда предупреждава воички
търговци да не държатъ въ
складовете и магазините си
големи количества взривни и
леснозапалителни
вещества,
като барутъ, бен'инъ и пр.
•Ще бжцатъ предприемани пе
риодични ревизии и на всички
неизпълнили законните изисквамия, ще бжцатъ съставени Най-евтино и най-интересно илюстро»
актове за.глобяване.
вано списание, това е сп. „Страни

Важна наредба
За последенъ птть се предупрежцаватъ секретарите и
работниците н а . j отделните
браншови работнически оргавИ]|зациИ; да си; получатъ фор'*" лярите на Министерството
^народното стопанство отъ
•секретаря на общите работ
нически сдружения въ Варна.
който всека вечери отъ 5 до
8 часа вечерьта е въ •:• салона
на кафене„Мусалла"' и ги раз I
дава; .Последния срокъ за тия*1
формуляри е до понедвлнИкъ
16 т; м. до която дата. която
организация ги е подала, ще
остане да сжществува, а която
не, ще бжде разтурена и сек
ретарите ще се държатъ от
говорни, наедно съ всички ра
ботници — членове на тая ор
ганизация.

f

шшшашшшшшмшвшшшш
за отделенията,
•прогимназиите,
гимназиите
\и Търг. у-ще
щ е намерите въ
Книжарница
.
6 Септемврий № 19
срещу Сингеръ •
1 - 3108 - 6

ул.

вга
КНИЖАРНИЦА.

I
Съобщава на УЧЕНИ
ЦИ1Ъ, че на всички
учебници за тая уче
бна година, е после
- денъ ербкъ и ся въ
ограничено количество.
1 - 3

ци за всички", год. V. — Дава сре
щу 100 лв. предплатенъ абонаменть
8 книжки съ най-разнообразно съ
държание, 4 голЪми приложения
отъ 800 голЪми страници, романи
излЪзли изъ подъ перото на най
много четения днесъ писатель—ге
ниалния Джекъ Лондонъ: Джери
Островитянина, БЪлиятъ Зжбъ, Mapтинъ Иднъ, ч: I и Мартинъ Иднъ,
ч. II. ПървигЬ две книги се изпра.
щатъ веднага на абонати-rfc; излизатъ наскоро отъ печатъ и последнигв. Дбонамента отъ 100 лева се
предплаща до 15 ноемврий, на ад»
ресъ- сп. „Страници за всички'1 Со
фия, ул, „Кн. Длександъръ 1", № 14
по чековата му смЪтка т 782;

Панихида

търговецъ ••-,,-•.-:
ще се отслужи панихида въ неделя 15 т.м., 10 и пол. часа
преди обедъ въ дома на ул. .Братя Миладинови" № 27.
Поканваме роднини, близки и приятели да приежтетву„
4'^
Отъ опечаленит*
вать-

Обявление № 1
НовО"Пазарското турско училищно настоятелство съоб
щава на йнтересующите се, че на 11-тия день, отъ публику
ване настоящето, ще се произведе търгъ за отдаване подъ
наемъ, зп 2 стопански години, следните училищни ниви.
1. Нива отъ 100 декара въ мЪстностъта в Ю:уфъ-Чукуру"
разделени на 10 парцела'.
,
• в
2. Нива отъ,25'5 декара въ местностьта „Кушъ-ува
разделена на 3 парцела.
Залогъ за-правоучастие Ю на сто.
10. IX. 1935 година
Огь настоятелството^

.ВНИМАНИЕ!
RKO HCKRTE да БЖДЕТЕ1
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ- !

1

^ 1 отъ първокачествена
Щ
^ х а р т и я и всички учениче А

ще намерите въ
КНИЖАРНИЦА

fits

S
S

2^ул. W
i i Василевъ ©
.6 Септемврий" № 19®

•_

ш

срещу Сингеръ,
1 - ЗЮ6 - с

Ш
т

рдждяни въ СОФИЯ,
СЛИЗЯЙТЕ ВЪ

mm ношенЕШШ

КЛЕМЕНТИНА 12 София
СЪ ТЕЧДЩЯ ТОПЛД

и СТУДЕНЯ водя, вяня ЯСЯНСЬОРЪ нярно ОТОПЛЕНИЕ.
Съдържатель:
ПЕГЬРЪ ТЯСЕВЪ

Л на Варна. Заминаването на
; • • . ( . делегацията.
Тази сугринь се събраха на
конференция бюрото на Вар
ненската търговска камара,
представителите на Варненския
гарнизонъ, Варн. община, дру
жеството на запасните офице
ри, Варн. търговско сдружение,
общото занаятчийско сдруже
ние. Варн. популярна банка и
житната борса. _
Конференцията заседава не
колко часа, презъ което вре
ме бьха разменени обстойни
мисли върху последните адми
нистративни реформи и обя
вяването на Варна за градска
дирекция
Изтъкна се, че съ обявява
нето на Варна за градска ди
рекция, тя се лишава отъ
своята селска околия, тъй ка
то последната административ
но остава къмъ шуменската
область.
| С ъ това, разбира се, на гра4ътъ ни се нанася единъ гол е м ъ ударъ: той остава безъ
околия.
Всички участвуващи въ кон
ференцията, следъ като кон
статираха т о в а, излъчиха
една
де сето член на
делегация, която утре вечерь
заминава за София, за да нас-

Я

ул. .Царь Борксъ" 19,
на бул. „Мария Луиза' 25 гор
ния етажъ състоящъ се отъ 5 *^зл»<1!^тА-в^'»^т*кт№^т№11Ьлшт^тг1'
В2225ШЖ
стаи. вестибюлъ съ всички до
макински приспособления.
Споразумение долния етажъ.

бЪше чутъ о т ъ - К а р л а и

неприятели! — екна

грозно, въ

Веднага следъ това* часовия млъкна, той
внезапно падна мъртавъ, прободенъ отъ няколко
копия.
Внезапно гората
черни хора.

се

напълни

съ

Д о м а к и н я и майна

,11

за да избегне ударътъ на едно копие, което б е ш е
насочено къмъ него, и да дотърчи при друга
рите си.

-— Негри
гората.

•янпвнншпнмпшшяшшшшшш

Излезе отъ печатъ и се по
лучи въ редакцията първия
брой отъ третата годишнина,
съ много подобрения и ново
въведения. При сл1щия' абонаментъ тази година «Домакиня
и майка" дава на своите абонатки всеки месецъ въ пове
че по едно илюстровано дет
ско илюстровано списание и
увеличава формата на литера
турното си приложение . в-къ
.Беседа*. .
i
•
Презъ третата
годишнина
всека абонатна ще получи
следното:
• ,
— 10 художествени списания
съ моденъ, ржкодъленъ и литературенъ отд-вли СЪ практич
той предъ министдрекия съветъ ни курсове, статии и рецепти,
къмъ Варненската дирекция 10 избрани романи отъ библи
да се предаде не само вар отека „Съвременни романи",
ненската, но и Провадийска 10 броя литературенъ в-къ
околия.
.Беседа", 10 приложения съ
|^Това е необходимо за нор нацъ 180 модели за бродерии,
малния стопански животъ на 10 приложения съ надъ ' 150
Варна.
кройки, 10 готови резани крой
Днесъ следъ об-вдъ предста ки за дамско облекло, 10 го
вителите на всички участвува тови резени кройки за детско
щи въ конференцията ще до облекло, 10 книжки илюстро
кладватъ за взетото решение вано детско списание „Гра
и ще опредЪлять СВОИГБ пред динка" 24 многоцветни бъл
ставители за общата делегация, гарски шевици
която заминава въ София.
Подаръци: 1 обширна кни
Комитета . в-врва. че спра- га, полезна за вевки — за
ведливигв искания на Вар а възпитание, добро държане,
ще бждатъ удовлетворени.
етикеция, сервиране и др. и 1
албумъ за модерни килимчета.
Гара Варна уведомява пуб
Годишниятъ абонамеитъ ста
ликата, и съгласно нарежда- ва 150 лева до 5 октомбрий.
нието на Главната Дирекция
Ядресъ: Домакиня и майка,
на Железницигв подъ № 3-24 ул. Ялабинска № 54 — София
300 отъ-12 IX т. г. ПЖТНИЦИТБ
Суми се изпращатъ по пощ.
снабдени съ лътопищни биле чеиова сметка № 9 7 5 или съ
ти по условията на окр. 111-24- ,пощенски записъ.
300 отъ 21 май т. г. ще тр-Ьбва'
Препоръчваме го на нашида се завърнатъ най късно до тгь нитателки.
30 септемврий т. г. включи
телно съ летовищни карти из-,
дадени отъ л-Ьтовищното бю
ро; иначе билетигв имъ губя^тъ
училищни погреби
валидностьта си.
По-раншното съобщение че
отъ 15 Септемврий
билетите важатъ до 30 октомКНИЖЯРНИЦЯ
врий т. г. се отменява-

ШИШ № 1
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»Потайностите н^ принцъ Карла"

Силния му викъ
войниците Myi

S
§

: Атина 14. Въ едно свое д е н а ложе на дикписмо до приятелите си т а т у р а т а на нгьвъ Гърция, Венизелосъ коя партия, за да се съ
пише следното:
здаде така наречената
—- Не желая да се вър „антивенизелистска дър
на въ Гърция и не желая жава", въ такъвъ слу
по никои начинъ да при чай азъ ще събера и по
ема какъвто и да било следната са капка кръвь
постъ, който " ми би бииъ
предложенъ, тъй като не и всички свои сили, за
желая повече^ да се мтзся да унищожа едно подоб
въ политическия животъ но робство надъ гръцкия
народъ и за да спася
на страната.
всички
ония, които тол
Но ако въ страната
0мде възстановена мо кова години наредъ еж.
нархията или ако бж- ме следвали.

Излязла е отъ печатъ новата
книга на Орлинъ Василевъ,
подъ заглавие Дивата
Гора,
романъ за малки и големи.
Книгата е художествено изда
ние съ двуцветна корица и
струва 35 лв. На всички, които
родава се американско лозе, 8 го
прецплатятъ на адресъ: Книго
издателство „Свътъ", ул. Ма- дишно отъ 1 декаръ н 8 ара на
ринъ Дриновъ 28, София. Кни п л о д ъ въ мЪстностьта „РУДИ*.
гата се отстжпвасамо за 20 лв. Споразумение „Аксаковъ* 9. 1—3

1152

По случай една година отъ Смъртьта на многообичниятъ
ни съпругъ и баща;

СКИ ПОТреби '

да освободи гръцкия народъ отъ робство, ако такова му
бяде наложено

гурно, че английското прави
Дружеството на столичните
телство въ най скоро време
и Съюзътъ на
ще се занимае съ една-гран журналисти
професионалните журналисти»
диозна програма за новите обединяващи представителите
морски и въздушни строежи, на печата въ София и провин
които ще позволятъ на ан <цията, съобщааатъ, че ГБЗИ
глийската флота въ възмож две професионални журнали
организации нематъ
ното най-скоро време да зав стически
нищо общо съ свикания въ
земе огиово недавнашното си Свищовъ конгресъ на некакви
безспорно надмощие по всич журналисти. По поводъ на въ връзка съ обявяването на Вар
постоянните запитвания, двете на за градска дирекция. Искането
ки морета по света.
организации заявяввтъ, че не

Изтъква се абсо
лютната
необходимость това зло д а б л
де поправено колко
то се м о ж е по-скоро.

А

Венизелосъ» с е з а к а н в а

полуголи

Капитана събра около себе си войниците и
имъ изкомандува да стрелятъ, а той самъ съ
гола сабля се хвърли върху негъра, който б-Ьше поблизо до него.
При всичко че войниците изгърм-fexa, но ГБ
немаха време да повторятъ залпа си, понеже мно
гобройните неприятели стремително се нахвърлиха
върху твхъ и ги разпръснаха. Карлъ нападаше
смъло негрите, които бътаха предъ него, но въ
стремителностьта си той се поотдалечи и отъ не
равната борба се беше уморилъ, той се защита
ваше противъ двама негри, които го егвха напад
нали съ копията си.
Понеже се намираше самъ въ голвма опастность, той нЪмаше възможность да се грижи за
войницигЬ си, които тоже оставиха капитана си,
вследствие голЪмата тъмнина, която ги окржжаваше и понеже всеки отъ техъ се грижеше за себе
си и се трудеше да защити собствения си животъ,
или да се избави чрезъ бегане.
Съ слепа смелость и съ чудно изкуство, Ж<ь
Карлъ можа да се защитава дълго време противъ g<?
неприятелите си, но нвй-сетне силите му почнахв|<.
да отпадатъ и той биде принуденъ да се отдръпЦ»
не назадъ.
*<з:
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Когато сутриньта тржбата даде знакъ за
заминаване, двамата напрали отидоха при Карла.
.— Оласностьта се увеличава, господинъ капитанъ, казаха те, ний по-добре познаваме и хората,
и местностите, понеже сме отъ дълго време въ
Секегамбия! Много по-практично, ще е да се
изпрати единъ авангардъ, или да се пусне едно
отделение да върви напредъ! Ний ще се нагърбимъ съ водителството на тоя авангардъ, тая
мерка все ще ни осигури известна безопасность.
Карлъ помисли, че може да приеме предло
жението на капралите.
— Тогава азъ ще съставлявамъ авангарда съ
тридесеть войника, каза той, а вий съ другите
останете назадъ.
— Щ» направимъ, както заповедате, госпо
динъ капитанъ, казаха двамата напрали покорно.
Карлъ избра тридесеть войника, които му
б%ха верни и които за това веднага приеха съ
готовность да съставятъ авангарда и сетне т е
тръгнаха напредъ, а капралите съ останалите седемцесеть души ги последваха.
Биде уговорено и двете отделения да се събиратъ всека нощь.
Влажната почва, до' която беха достигнали,
правеше вървежа много затрудни!еленъ и за да не
погреши пжтя, главната колона на отряда, — аван
гарда правеше изъ пжтя некакви особени знако
ве. Следъ изтичането на няколко часа отъ заминиаането на авангарда, двамата напрали съ оста
налите войници го последваха.
Карлъ, който нищо не подозираше, б е ш е
намразилъ двамата неверни напрали, които напраздко се беха опитали да го убедятъ да се за
върне и които мисляха, че не еж длъжни добро
волно де се излагатъ на верна смърть.
Когато смелия капитанъ напредваше съ мал
кото си и храбро отделение по каменистите и неотжпкани пжтеки, двамата напрали при единъ удоб.енъ случай поведоха назадъ другото отделение.
•}

Crp. 4
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ьюрбитъ в ъ Гърция

Англия съсредоточава морскитт, си едеиици въ Средиземно море. Италия заплашва, че ше вземе контра мерки. Положението започка
да става неудържимо

taut otatii т ш п в .гошвп

Адисъ Абеба 14.(БЛ\А.) бази въ Гибралтаръ, Малта,
Кипъръ, Хайфа и Александрия
Споредъ
политмескитгь еж
въ отбранително и напада
отъ I октомарий. Какви нови служби се създаван, къмъ тЬхъ
среди, войната ще започ телно
положение.
София 14. Новитпу областни директори ще
Атина 13. Цалдарисъ, новяването на монархия не, въпреки усилията на По крайбрежието на Египет
почнатъ
да работятъ редовно отъ / октомта.
ОН
и
на
Великобритания,
и
Палестиня
кръстосватъ
па
като м-ръ на вжтрешТоя
\процентъ
щгьлъ
да
раходи.
врий.
на
26
септемврий,
нитгъ работи, е изгот- бжде определенъ отъ Мин
ЗаболЪзва со оживена дойВъ мвото на вжтрешни.пп работи се привплъ вече указъ, съ кой съветъ.
Смета се, че Англия ще поеть и въ базата Аденъ въ
готовляватъ
вече бюджетитт
на новитгь
то окончателно се опре- Водачитгь на опозиция бжде въвлечена въ военните
Червеното
море
До
като
въ
областни
дирекции
и
тп>
ще
бждатъ
приети
дтьля датата
на та издадоха манифестъ действия и, че центъра на
Аденъ
се
очанва
пристигане
къмъ
гръцкия
народъ,
въ
отъ Мин. съветъ идната
седмица.
плебнсцита
за 27
който заявяватъ, че е сло- войната ще се измЪсти къмъ то на морски еденици отъ
Къмъ
повите
областни
диронции
ще бждатъ създаде
октовмврий.
Египетъ.
женъ край на преговоритгь
Индия, въ Гибралтаръ се ни, освенъ областните полицейски инспекции, още областни
Въ тоя указъ обширно между опозицията и пра.
Съпругата на велико- очанва пристигането на фло- инженерства, областни агрономства и всички други инсти
се спредлзлятъ всички вителството,
британския
м-ръ в Адисъ тнтЬ отъ малките аНТИЛ- тути, каквито има и въ останалите области,
подробности в ъ връзка
— Гаранциите на прави
Абеба
поиска
голпзмо СйЯ ОСТРОВИ.
• Въ М еото на благоустройството и това на на
съ пронзвежданете на телството по блебисцита, каз
количество
превързочни
Пребиваването въ Сре родното стопанство се извършватъ вече. подготви
плебнсцита и гаранции* ва се въ манифеста, а сжщо
за^ етиоп- диземно море на единъ телни работи по откриването на тия нови служби.
те, които щ е б ж д а т ъ така и обещанията му, нт>- материали
ския
Червенъ
кръстъ.
невижданъ до сега брой
Градските самостоятелни дирекции въ Варна, Русе и
дадени, за да
може матъ никакво значение тъй
Италианския
пълн.
м-ръ единици ' отъ английската Видинъ също "така ще бждатъ учредени отъ 1 октомврий.
гръцкиятъ народъ сво като правителството вече от
гЬхъ н-вма да' се съзпадатъ нови служби.
цдиуягидтигт/ииц.'.ь.№мя
бодно да се произнесе крито заяви, че е за монар- ленена отъ етнопското пра флот.а като подготвителна Къмъ
вителство
военна
охрана
.за
база, представлява единъ
по въпроса за режима хвята
Направи силно впечатле
Водачите на опозиционите вИтглианСкигЬ нонсули повк многозначителенъ полити съ цель да се създаде съветска република, по типа на съветекитЬ републики. Из
ние, обаче, обстоятелст партии тръгнаха вече взъ кани въ Адисъ Абеба.
вестна е вече ц-влата организация, съ седалище въ Парижъ, съ разсклонения, т
чески актъ.
Балкачигв. Преката подкрепа на Коминтерна доказана.
вото, че въ указа не е по
Стигна
се
до
еднин
не
Римъ 14 (БТА) „Акцио- виждани въоръжения, кои София 14. Отдавна се гово-|въ София, кждото сжщо така
соченъ процентътъ, на гла провинцията, за да агитиратъ
советгъ, който ще се ечи въ полза на републиканския не Колониале" отбелЪзва, то започватъ да застра. реше, че ВМРО е била възста се намиралъ и окржженъ ко
та достатьченъ за възста режимъ.
че Британските морски е- шаватъ нашето положение новена, че се организирала митетъ.
Централния комитетъ билъ,
д
и н и ц и принадлежащи въ Средиземно и Червено отново и пр.
транспортни
парахода
съ
Полицията въ снощното си въ постоянна връзка съ секре
италиански
войски.
къмъ Средиземноморската морета.
Вспко ново пристигане. комюнике хвърли свътлина тариата на Коминтернв съ
Додгкакез:. Стоварватъ се войски и му
Отъ друга страна ня ескадра, се намирали по
ниции.
на
английски единици въ върху това и потвърди всички Москва, отъ когото получавалъ
Атина 14. {Ройтеръ)
Въ колко контраторпильо- настоящемъ въ Средизем
.нашето
море" ще пред тия слухове, като даде и ре инегрукции и пари за д-влото.
Додеканеза
се
забелпзватъ ри и единъ преносвачъ но море.
Цельта на софийския обласмгьр- дица подробности.
все по-усилени
военни дей на аероплаии кръстосВ-ка пише между другото: извика съответна
тенъ
комитетъ била— чрезъ
Касае се за ед^на ор
ствия.
вачъ между островите — Още отъ днесъ морските ка отъ наша страна.
въоржжено възстание да се
ганизация,
която
се
развива
Италианскитгь
власти Пармосъ, Леросъ, Косъ,
подъ историческата форма на отцепи една часть отъ терито
разтоварварвать
тамъ уси
йзборътъ
за
търновски
митрополитъ
Калимносъ
и
пр.
и
надВМРО -- обединена, действува рията на Царството, за да се
лено войски и военни
ма
Една протестна телеграма противъ митрополитъ Паисий.
ща за сметка на комунизма. образува самостоятелна съвет
«ираватъ движението на
териали.
ска република, заедно съ друВъ островъ Леросъ
бре параходите.
София 14. Некои отъ епар леграмата, митрополитъ Паи Споредъ даннигЬ на полици: гигв части на Македония, на
говата отбрана е засилена
хийските мирски избиратели сий, като члеиъ на Св. Си- ята новата ВМРО си има се миращи се подъ владичество
Пристигнали
еж два кондалището въ Парижъ.
то на Югославия и Гърция.
тра-торпольора
и
три Цигански Баронъ отъ търновската епархия еж нодъ, който ще удобрява из
Новата република щЬла да
Централниятъ
комитетъ,
съ
изпратили протестна телегра бора, да произвежда^той изба. седалище въ Парижъ, ржково- бжде па типа на съветскигв
ма до Св. синодъ, загдето ригв и по тоя начинъ самъ делъ обласгнигБ комитети, на ьепублики
Всички ще се насладите отъ гениалномитрополитъ Паисий е аазна-4 да си контролира действията миращи се въ България, Юго Въ София" се издавали »M'«i
произведение
славия и Гърция.
ченъ за управляващъ търнов
кедонска революция" и „ОбеСедалището
на областния динитель", органи и на окржската епархия.
Въ телеграмата
се Цената на българското гроз комитетъ за България било жния комитетъ на ВМРО.
изтъква, че съ това наз де Яфузъ Яли вчера 13 т. м.
начение се нарушава чл. е била:
— Въ Берлинъ — 52 - 55 въ варненско. Резултатипиъ отъ първата работа. • Раздаде38 отъ
Екзархийския марки
на 100 кгр. Бреслау —
нитгъ семена. Борба съ репичния бръмбаръ
уставъ.
52 • 56 марки, Дрезденъ —
Съ гениалния артистъ Адолфъ
Фалфрюкъ.
Митрополитъ Паисий е наз- 5 4 - 5 6 м. Лайпцигъ — 50 • Съ настжпването на есенния на тазигодишния сезонъ пред
наченъ да произведе избора 52 м. Мюнхенъ — 48 • 50 м. сеидбенъ сезонъ Варненското стои зам-вната на 50,000 кило
Отъ понеделяикъ въ КИНО РАНКОВЪ
околийско управление и Вар грама пшенично семе съ пше
за търновски митрополитъ
ненското околийско агроном ница номеръ 14.
— „Не може, казва се въ
ство еж започнали обща под
Предстои сжщо замъна на
юштешшшмишшш
около плебнсцита навлизай, въ но-острп фаза. Опозицията е започнала
вече агитациит* си. Процентътъ на необходимия минимумъ гласове за
монархията остава на усмотрението на Мин. съветъ

Пцппииип iPD пощата»! вздмю витай

Ителия л ш jiiio

Una в а ш и в Годи

ш ш втората половина отъ лгтгод. (тоншп ши
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„Потайностите но принцъ Карло,

Войниците веднага започнаха да угаждагъ,
какво е станало, когато не виждаха вече знакове
по пжтя и когато забел-вжиха, че водителите имъ
даже и не отговаряха на запитванията имъ.
Те оставиха отговорностьта върху водителите
си и оставиха, на тЪхъ грижата да имъ показвагь
пжтя.
По такъвъ начинъ голямото отделение все
повече се отдалечаваше отъ пжтя и следъ като
се направи една пжвма обиколка върна се обратно.
Когато се стъмни и когато Карлъ застана съ
палката си дружина въ една долина вср-вдъ гора
та, за да чака тамъ другите войници, той постави
часови, както го изискваше предпазливостьта и
сетне разпредели взетите провизии, които бЪха
вече започнали да се свършватъ.
Карлъ чакаше съ растящо неспокойствие при
стигането на двамата напрали съ войниците.
Часовете, обаче, изминаваха единъ следъ
другъ, а ГБХЪ ги още немаше.

Тогава той започна да се грижи за това от
деление войници и започна да се страхува, да не
би това отделение да е било нападнато, или да е
изпаднало въ н-Ькоя друга опастность.
Щомъ се породи въ него това съмнение, той
се реши да се върне да го търси, понеже споредъ
сметката му, то не можеше да бжде далеко.
Той съобщи на войниците желанието си и
веднага всички тръгнаха назадг, за да търсятъ
другите си другари.
Грижата на Карла постоянно растеше, осо
бено като следъ дълго търсяне не можа да се
намери ни най-малката диря отъ изгубените
войници.
Войниците му б-вха уморени. Затова той биде принуденъ да се реши да
прекара остатъка оть нощьта въ една малка го
рица, която се намираше на едно плоскогорие и
да даде позволение на войниците си да заспятъ,
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понеже следъ гол-вмата си умора, ГБ имаха голя
ма нужда отъ сънь.
—Може би да ни намери изгубеното отд-вление
презъ нощьта, си помис.пи капитана, като постави
часови и си легна и той.
Нощьта беше тиха и топла.
Околните високи и , гъстолисти дървета не
даваха възможность
да се види нито една
звезда
Една непроницаема тъмнина окржжаваше за
спалите уморени войници* които се беха натърка
ляли по земята.
Виковете и крЪсъцигБ на маймуните, които
се катереха и скачаха по клонищата на далечните
дървета, нарушаваха нощната тишина.
Внезапно екна едно странно изпискване.

Дали нЪкой звЪръ пищеше така?
Веднага следъ това, отъ друга една
се обади подобно изпискване.
Карлъ се разбуди и стана.

страна

Хората му още cntxa.

Той беше станалъ, понеже се б е осъмнилъ,
че това пищене произхождаше отъ некой зв-връ.
Въ този моментъ стори му се.че до ушите му.
достигна викътъ на,едного отъ часовите, който,
както се види, б-вше забелЪзалъ нЪщо съмнително.
Дали пристигаше отдавна очакваното отд-в
ление?
Карлъ поиска да се увери
Когато, обаче, тръгна къмъ местото, гдето
се намираше поста, зачу се едно изгърмяване.
Всички спящи войници скочиха на крака,
грабнаха пушките си и се разтичаха насамъ-нататъкъ още съ примрежени очи
Часть отъ ВОЙНИЦИТЕ тръгнаха следъ капитана.
Въ това време часовия, който бЪше иззикалъ
„кой е тамъ" и беше изгърмЪлъ върху една чер
на фигура,- която припичаше на получов-Ькъ и
полудобитъкъ, едва yent да се отдръпне назадъ

готвителна дейность за изпъл
нение втората половина отъ
първата година на 5 годишния
стопански планъ.
Наредено е до всички сел
ски кметове да следятъ и уси
лено подканятъ населението
да си приготви торища.
Предупредено е сжщо насе
лението да инкрустира семето
за посевъ на житните расте
ния, за да може посевить да
бждатъ предпазени отъ гол*мата напасть, каквато за гбхъ
представлява главнята и ржждата.
Отъ до сега получените дан
ни, първата
половина отъ
5 годишния планъ е изпълнен
по-вече отъ задоволително.
Изпълнението общо взето за
този периодъ е 75 на сто.
Населението съ efepa приема
препоржчаните му мерки и ги
приема, а тамъ кждето ги е
посрещнало съ недовврие, ре
зултата го е убедилъ
въ
ползата и целосеобразностьта
на препоржкигв.
Така напримъръ, на известни
мъста населението първона• чално се е отнесло съ недовЪ_г
1^рие и насмешка къмъ борбата,
съ репичния червей. Селянит-в
еж отивали до тамъ даже да
усмиватъ м%стния агрономъ:
„Че даскала ще ни учи сега
да тровимъ червейчега*. Два
дни по късно сжщото населе
ние следъ добититй резултати
съ готовность се е отзовавало
на поканата на агронома за
продължение на борбата съ
рапичния червей.
Сжщо така е било и съ.
зам-вната. на слънчогледрвбтр
семе.
./'V''
Презъ нестоящата поЙвв

рапичното семе, за която цель
се създаватъ о щ е тази година
семевъдни станции.
Посредствомъ тъзи станции
ще се раздава чисто рапично
семе за да се премахне спеку
лата съ рапицата подъ предлогъ. че била см-всенв сь
синапово семе.

въ Варшава
Варшава 14. (Радоръ) Група
младежи, около 250 души на
брой, устроиха манифестации
предъ сградата на италианска
та легация.
Изпочупени еж неколко про
зорци на легацията.
Властит-fe арестуваха около
20 манифестанти.

на гр. Габрово премъ-стеиъ
Габрово 13. За добросъвест
на служба и добре изпълненъ
служебенъ дългъ Окол. flrpO'
номъ инж. Пр. Хаджиевъ отъ
Габрово се м-всти като такъвъ
въ Свиленградъ. Интересно в
че т о з и
служитель
сп
ечели симпатиигв
на на
селението отъ околията и гра
да, тъй като до сега никой
агрономг не е :?работилъ съ
такава преданность. Население
то
недоумЪва кои еж при
чините за неговото премест
ване.
"ъ недЬля Ю и пол. часа пробедъ въ Търговското учили
ще ще се отслужи водосветъ
по^случай започване на новат»~.у,чйбна година.

