Година ХХ1У-та, — брой 3952

Гр^гЗарна. 15. юний.1935 година.

ВАРНЕНСКИ

Преди 5 0 години
31 мартъ, 1886.

единъ сигуренъ и богатъ източникъ за лесни
печалби.
Най-честото „обвинение" е, че нЪкой търговецъ на
ширтни напитки иа дребно държи на складъ пове
че напитки, отколкото е позволено отъ закона. Със
тавя се актъ безъ търговецътъ да има хаберъ за
това, приподписватъ двама нагласени свидетели и
нарушението не може да се обори, защото докато
иа.търговеца; вржчатълз вестне, за< съставения актъ,.
нзминаватъ неколко дни отъ датата на акта, така
щото той не може вече да докаже, че на въпрос
ната дата ее е ималъ въ склада си посоченото въ
акта количество.

БУКУРЕЩЪ.- Търговцит* на спиртни напитки залочватъ все по-силно да се оплакватъ отъ начина,
по който данъчнит* агенти прилагатъ закона за
патентигв, като имъ правятъ всевъзможни мизерии
и имъ създавагъ изкуствени пръчки и спънки. Уси.
лията на данъчнит* агенти най-много ся насочени
къмъ това, да измислятъ всевъзможни несжществуващи нарушения, да съставятъ актове и да нала
гатъ глоби, за да си осигурятъ по този начннъ
Основанъ 1912 г. — Гл.-редакторъ: В. Юруковъ

Лондонъ 15. Италианско
то предложение да се при
знае на Италия
правото
да построи една ок. п. ли
ния отъ Масауа, въ .Ита
лианска Еритрея
(северно
ютъ Абисиния) до приста
нището Могадишъ, въ Ита
лианска Сомалия
(южно
отъ Абисиния), се посреща
въ mvKauiHumtb политичес
ка среди като единъ опитъ
на Мусолини да се изтегли
съ честъ отъ
абисинския
конфликтъ,
който
взима
вече все по опасни размери
и започва да
надхвърля
рамките на единъ чисто
итало-абисински
конфликт
Ето както се изтъква въ ту
кашните дипломатически сре
ди въ връзка съ това итали
анско искане.
—Предлаганата ж. п. ли
ния би преминавала презъ
сърдцето на Абисиния. Ней
ната дължина би била не помалко отъ 2,500 нлм. тъй
като по въздушна линия ра
зстоянието между двете прис
танища Масауа и Могадишъ е
1,200 клм.
Нито Англия, нито Франция
не би се съгласила да се отстжаи изключително на Ита
лия правото да построи тази
ж. п. линия.
Тази желгьзницаби
мог
ла no-скоро да бжде меж
дународна,
ако
Абисиния
не изкаже желанието тя
да бжде из ключ
ително
притежание на абисинската държава.
Вгьрва се, че въ края на
краищата Мусолини
ще
се задоволи съ чисто мо
рални отстжпки и че поп
равката на границата ще
се предостави на една про
дължителна
арбитражна
процедура.

та

повредена отъ проливните дъждове
Софие 15. Вследствие на про
ливните дъждове, които се из
леха презъ по-миналата нощь,
ж.п.линия между Земенъ и Ръждава на неколко места е от
несена.
Вчера по тази линия влаковетв отъ и за Кюстендилъ беха отмвнени.
Нощесъ презъ цвлата нощь
е било работено, за да може
днесъ движението София—Кю
стендилъ да бжде възстановено.
Пакъ по причина на про
ливните дъждове е била по
вредена и ж. п. линия при Романъ, обаче повредите еж би
ли бързо отстранени, безъ да
бжде прекъсвано движението.

Законопроектътъ
за спестовно-строителнитъ- д ва
приетъ отъ комисията
София 15. Назначената при
М-вото на правоеждието спе
циална комисия, подъ предсе
дателството на главния секретарь Сребърниковъ, вчера
привърши работата си п о
приемането на законопроекта
за спестовно строителните дру
жества.
Комисията вече окончателно
е приела проекта. Днесъ той
ще бжде енесенъ и въ Мин.
съветъ.

Телефони: 121.256,4573— Дневна служба: тел. 121
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Снощмата речь на Ресиолниковъ на единъ банкетъ. Най-изоставения сектор-», на вяаммннтЬ отношения. Не търгов
ски договорЪ) а преди всичко спогодба за начина ма пкзщаннята. Продавене на с.ъвескнтЪ стоки срещу
български пеаове, съ изключение на нефта н на зърненитъ храни.

София 15 Съветскиятъ пълн.
м-ръ въ София Расколниковъ
снощи даде вечеря въ съвет
ската легация, въ честь на чле
новете отъ управителния съветъ на Българо-съветското
д во въ София.
Презъ време на вечерята
Расколниковъ произнесе речь,
въ която говори по културнивръзки между Съветска Русия
и България.

Като премина следъ това
върху търговскитъ отношения
между двете страни, тоя заяви:
— Не по-малка е и зада
чата да се
установятъ
между нашитгь две страни
търговски връзки,
защото
за жалость mm ex. най-изо
ставения
секторъ на нашитгь взаимни
отношения.
Азъ не мисля, че въ то
ва отношение тргьбва да
се започне съ сключването
_ш_____ш
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По-важнитгь измгьнения. Св. Санодъ иска ако не изцгьло, то поне час
тичното му узаконяване. Св. Синодъ въ пъленъ съставъ. Църковно народень съборъ. Върховенъ църковенъ еждъ, Пречкитгъ поради липса на
бюджетни ергьдства.

София 15. Наместникъ
председателя на Се. синодъ
митрополитъ Неофитъ за
яви предъ
представители
на печата:
—Главната ни грижа въ
настоящия, моиентъ е въп
роса за екзархийския
уставъ.
Ний молимъ
правителст
вото, ако не е възможно
целия изработенъ проектъ,
то поне една часть отъ не
го да се узакони.
Преди ВСИЧКО, ний иснаме
да се предвиди единъ Св. си
нодъ въ пъленъ съставъ, съ
участието на всички митро
полити, който да решава вси
чки въпроси, свързани съ уп
равлението на Църквата,
Тоя Св. Синодъ ще се съ
бира веднъжъ въ годината
презъ октомврий, а сегашниятъ Се. Синодъ,
който
е въ съкратенъ
съставъ,
тргьбва да остане да съ
ществува като единъ изпълнителенъ
органъ на ре
шенията
на всички архиери.

на единъ търговски договоръ. Необходимо е по-скоро да се постигне споразу
мение върху принципа
на
нашата търговия и една
спогодба за
плащанията
на оборота.
Азъ се надевамъ, че бъл
гарското правителство ще се
съгласи съ изтъкнатия отъ
насъ прннципъ. Ний искаме
да продаваме тукъ нашите

произведения срещу български
левове, като се задължаваме
съ цялата получена по този
начинъ сума да купуваме сто.
ки огъ българското • производ
ство, съ изключение иа на
шия нефтъ и на вашите зър
нени храни—артикули, които
се продаватъ само срещу чу
жда валута.

Нови о ж е с т о ч е н и борби
м е ж д у о п о з и ц и я т а и правителството въ Ю г о о л а
вия. Оотри н а п а д к и с р е щ у д-ръ М а ч е к ъ

на Тарновски по каране на локомотивъ
София 15. Негово Величест
во Царьтъ се завърна вчера сутриньта въ столицата.
• Гой напусналъ Варна заачера вечерьта въ 7-45 часа, като
fia първата гара следъ Варна
се е качилъ на локомотива и
поелъ лично управлението на
машината.
! Въ Провадия той поканилъ
при себе си полския пълн. м-ръ
Тарновски и му далъ първия
урокъ по каране на локомотивъ.
Тарновски се е очудилъ твър
де много на широкитгь позна
ния, които нашиятг Царь има
по машинното дгьво и на нео
бикновената опитность и сагурность, съ който кара ло
комотива.

Белградъ 15. Станалитгь здеелздвалъ цельта да съз
с в ъ р з а н и дьбати въ днешното
засе- даде независимо хърватско
дание на Скупщината,
при
с ъ народа.
кралство, а самиятъ той д а
проверката
на
депутат
Тоя съборъ нгьма да ст
ските мандати, показватъ, се провъзгласи за хърватски
рува на държавата никак че предстоятъ нови оже нраль.
ви разходи.
сточени борби между пра.
Той също така обвини опо
Искаме още
създаване вителството и опозицията.
Присжтствуваха
само зицията, че била предизвика
то на особенъ
църковенъ правителствените
депу ла терора презъ време на из
емдъ при Се. синодъ.
Не тати.
борите.
говото създаване, оба$е, е
М-рътъ - на зжтреиште ра
Хърватскиятъ депутатъ д- ръ
свързано съ парични ергьд- боти Велизар» Шпшчъ про
Паричевичъ,
избранъ съ пра
ства^
изнесе речь, вь която напад
Църквата,
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на новитЪ депутати въ Атина
| Ятииа 15. По настоящемъ
въ тукашнитъ меродавни кржгове се спори по въпроса как-.
ва клетва ще тръбва да положатъ новоизбраните народни
представители.
М-рътъ на земледвлието Тео[токисъ съобщи, че ще се по\
:ложи клетва въ името на ре
публиката; при формална ос
тавка на кабинета.
вителствената листа, поиска Решено е за сега депутатите
Ако прави
телството на остро опозицията и хър
да се закълнатъ въ името на
емгъта, че това би било ватския водачъ д-ръ Мачекъ. всички мандати на опозицията републиката, въ очакване:, на
нова;клетва.
пречка за неговото създа Той обвини д-ръ Мачекъ, че да се анулиратъ
ване, тогава би могло върховниятъ църковенъ еждъ
Централата на посръ-дницитъ- раз
само да се учреди, а от за националенъ кабинетъ продъл- а не народно събрание — казва
крита.
Венизелосъ.
( ' Пловдивъ 14. Въ последно
криването му да стане ко
жаватъ
гато ергъдствата на дър Букурещъ 15. М-рътъ на вън- Парижъ 15. Тукашниятъ в. време изъ родопските селища
„Пари соаръ* е взелъ изявле
жавата позволятъ
това. щнитгь работи Титулеску про ния отъ Венизелосъ веднага се водятъ скрити агитации отъ
недобросъвестни 'тюсръдницй
дължава срещитгь си съ вода-*
Все съ средствата на!дър- читгь на разнитгь партии, въ следъ като станаха известни за нелегално изселване на бъл
резултатите отъ изборйтв въ гарски помашкй семейства въ
жавата е свързано и открива изпълнение на мисията, въз Гърция.
Турция, като имъ се внушава,
ложена
ну
отъ
краля
да
на
нето на новите епархии, пред прави сондажи за създаване
— Itb смгьтатъ,
зая- че жйвотътъ тамъ е много повидени въ проенто-устава--бур то въ скоро време на единъ вилъ Венизелосъ,
да го- сносенъ. По такъвъ начинъ по
газена, смолякена и кюстен националенъ кабинетъ.
ворятъ за редовно
про средниците еж успъли» срещу
възнаграждения, да издилска.
изведена избори за учре добри
селятъ -доста помашкй семей
събрание.
ства.
Ний всички се съобразява отъ Англия и Америка срещу по- дително
Въ
същность,
народно
Органить на пловдивската
Освенъ това, иска ме съ финансовите възмож
пълзновенията на Япония
се полиция сж-злвзли въ следиме да се узакони ности на държавата и ако Лондонъ 15. Узнава се отъ то събрание, което
заседанйяш тв на тия посредници, чиято
цт. риовно- народният дносъ т е могатъ дабждатъ тукашните китайски сръди, че га ще открие
китайскиятъ
посланикъ
в
ъ
та
си,
не
е
избрано
отъ централа е напълно разкрита.
с ъ З о р ъ , к а т о н е м у пречка за откриването на тия
Тя се намира въ Пловдивъ и
Лондонъ е направилъ вчера народа. То е само
единъ се ржководила отъ единъ турс е п р е д о с т а в и д а р е - епархии, то ний ще се вслу сондажи предъ английското
конгрес чинъ. Извършени еж арести и
ш а в а в с и ч к и с п о р н и шама въ исканията на пра правителство върху възмож- правителственъ
за случая се води следствие.
диктуванъ
и
създаденъ
ностьта Лнглия да даде на ки
и г о л - Ь м и в ъ п р о с и н а вн телството
тайското правителство подкре безъ никакво законно ос
На 18, 19 и 20 Юний, въ Инпата си срещу акцията на Япо нование.
.спекцията на Труда, въ каби
ния въ Лзия.
нета, на Инспекторъ-лекаръ,
к
Китайския посланикъ е преотъ 4 до 19 ч. следъ обедъ
ще стане къмъ края на тоя месецъ
заседава медицинска комисия
София 15. Завчера неизвес" дупредилъ преди неколко дни
Държавпата лотария се проучва. тенъ крадецъ се промъкналъ английското правителство, че - снабдени съ филтръ за обезвре- по преглеждане на осигурени
София 15. Директорътъ на въ редакцията на в. „Знакъ китайското правителево не е дяване тютюна — търсете ги въ работници за Курортно лече
1—0 ние.
държавните дългове Н. Стоя- намираща се на ул. Бвлчевъ, вече наклонно да приема но агенция „Стрела*—Варна.
ES__
вите
японски
искания,
които
новъ заяви:
8, разбилъ бюрото на редак
— Изплащането на пенсиитв тора Геновъ и задигналъ на ставатъ все по голъми, и че е
ще стане къмъ края на теку миращите се тамъ 2.273 лева. вече крайно време заинтере
суванитъ велики сили да ct
щия месеиъ и ще започне отъ
намъсят:-, за да осуетятъ япон
24 или 25 т. м.
Ш „Градска 0м9шб^С{£1 а Сизрмба'*
ската акция.
Изплащането на пенсиите
Твърди
се,
че
подобни
сон
въ БЪлградъ.
ще стане въ единъ кратъкъ
Бгьлградъ 14. По инициа дажи еж били направени и въ въ сила отъ 15 т. м. специално
за
живущитгь
срокъ.
Вашингтонъ, но изглежда, че
Запитат по въпроса за дър тивата на тукашното бъл Китай не е получилъ отъ нипо
вилитп)
друже
жавната лотария, Н, Стоя- гарско студентско
кжде увърения за евентуална
новъ съобщи, че сега въпросътъство „Александъръ Стам подкрепа.
още се проучва отъ него и въ болийски", днесъ се отслу Т р а к и й с к а т а младежка органи
скоро време той щгьлъ да на жи панихида за Стамбо зация „Екзархъ Ннтимъ 1«ий" свик
НОВА АБОНАМЕНТНА ТАРИФА
прави доклада си предъ мра лийски, въ църквата Возне- ва общо извънредно събрание въ
За живущигЬ по вилитЪ и лЪтовницитъ* до Поч. Станции
сенска.
неделя
16
т.
м.
9
н
пол.
часа
пре
на финансиитгъ.
в
обЪдъ въ клубново помещение
На панихидата присжтству ди
—Въ вейки случай, —- зая
при много важенъ дневенъ
редъ.
на всички членове
ви Н. Стояновъ, още не е ре ваха: бившнятъ югославянски еПрисжтствието
задължително.
м-ръ
председатель
Люба
Дашено дали държавната лота
р н а
Е к с к у р з и я навегькжде.
Презъ вепко
време
рия ще се отдаде на консе видовйчъ, пребиваващия тукъ ШАСЕП01ЪШ1)ГЛЙ.Те сх и .
сме на разположение.
Викайте
ни
винаги
сионери или ще се поеме из-1Н. Захариевъ и много други бюлъ, тераса, баня ва 20 метра отъ морс
ката градина, на ул. ,Инладинова' S. Спора
по телефонъ
№ 626
1—2730—2
цъло отъ държавата.
• общественици.
зумение сжшата кяща ори Дало.
12

Сондажйт. ва Тугулу

Единъ правителствени' конгресъ

Китай кска помощь

Цигарета „Бютверъ - патеатъ'

(Шиша is [шМйн

РАЗПИС

3 \Щ I 11

№ 3952

Стр. 2

»варненски новини*

8 З н а е т е ли У

КАКЪ СЕ ПОДНАСЯТЪ ЛМАРСТВАТА

148) Кой римски императоръ
измислилъ единъ видъ лотария
и посргьдствомъ нея раздавалъ
на народа си разни подаръци,
като земя, скяпоценни камъни,
диви звгърове, кораби и пр?
149) Защо римскиятъ импе
раторъ калигула веднъжъ изказалъ съжаление, че цгьлиятъ
римски народъ нгъма една
единствена глава?
130) Отъ каква болесть се
Въ Абисиния
съществува е считало до скоро, че е помногоженство, маквръ че не
всички мжже се ползватъ отъ починалъ Напалеонъ?
Отговори на по-рано зада
това си право.
дените въпроси
Обикновено мжжътъ си ку
пува жената отъ нейните ро
145) Презъ време на пжтудители
ванията си, Неронъ не е моТ о й и м а пълно право гълъ да търпи конете му да
да поиска отъ нея да му ро бждатъ подковани съ желез
ди деца. Яко тя не може да ни подкови, а е искалъ винаги
стори това, или ако употребя колесницата му да се тегли
ва средства за предпазване, отъ коне съ златни подкови
ако си предизвиква помятане
146) Римскиятъ императоръ
и пр., мжжътъ има првво да Калигула, който въ сжщность
поиска обезщетение отъ ро се наричалъ Кай-Цезаръ —
дителите й.
Явгустъ-Германикусъ, още отъ
Въ ония племена, въ коиго мелъкъ живеелъ наедно съ
владее мвтриархатътъ (жената войниците. По тази причина
— господарка на имущества войниците, отъ любовь
го
то и глава на семейството) то нарекли съ прекора „Калигу
ва право, естествено, не съ ла". Това прозвище произхож
ществува.
да отъ латинската дума „каБраковете между братовче лига", което означавало „вой
ди не еж позволени.
нишки сандали", каквито по
Ако преди сватбеното пир- онова време носили римските
шенство се установи, че мла- войници.
доженката не е била девстве
147) Преди и з в е с т н о
на, мжжътъ не изплаща на в р е м е за причината за
родителите целата сума за смъртьта на Наполеонъ отново
жената, а само една часть е била предметъ на разисква
отъ нея.
не. Споредъ признаците на
Яко жената умре преди мж- болестьта, отъ която боледужа си, тогава последниятъ име валъ Наполеонъ, а сжщо така
право да поиска отъ родите и като се ежди по късовете
лите й да му върнатъ брое отъ неговите червв, които еж
ната за нея сума. За да се запазени въ лондонския музей,
спасятъ отъ това задължение, лекарите еж дошли до заклю
родитепите иматъ право да чението, Че императорътъ въ
предложатъ на зетя си сестра сжщность е починалъ - отъ
та на покойната, ако има та гноенъ абцесъ въ
черния
кава.
дробъ, като последица отъ
Яко мжжътъ умре преди амебна дизентерия.
жена си, братъ му по право
стева съпругъ на вдовицата.
Въ случай че женатв HI пус
Да обичашъ, ценишъ и
не семейното си огнище, ро употрЬбявашъ българското е
дителите й еж длъжни да по- национална проява, а магазинъ
върнатъ на зетя си платената
„КАРЛОВО"—срещу църкв.
за нея сума.
Яко жената извърши пре „Св. Никола" Ви предлага из
любодеяние, мжжътъ има пра ключително само български до
во на разБодъ, съ много теж машни тъкани произведения.
ки парични последици за ро Посещавайте го!
№ 1
дителите на жената.

Стара истина е, че жената никой отъ болните не мърда
е отъ самата природа посо отъ место. Само единъ другъ
чена като най-добрия лЪкарь. се споглеждатъ
Тя е незаменима съ своит-fc
Тъй като тази дама не беше
добри обноски къмъ болнитЪ, пооста, веднага схвана поло
съ своето търпение, съ ми жението и започна да се смее
лостивото си сърдце.
о-1ъ все сърдце и бързо реши
Жената сжщо така най-доб- да смени тактиката.
ре й се отдава да накара
— Много добре.—обърна се
болния да взима лЪкерства, отново къмъ болните,сега ве
които иматъ неприятенъ, не- че съ строгъ гласъ. Който отъ
търпимъ вкусъ. За това, обаче, васъ не слуша и не си изгъл
тя требва да знае каква так та лекарството, ще го нека
тика трЪбва да спазва, защото рамъ насила да ме целуне!
онова, което на една жена
Болните избухнаха въ заноси успЪхъ въ това отно друженъ смехъ и всички из
швние, на друга ще докара бързаха да си взематъ ле
фиаско.
карството.
Ь,. Ето какво разправя въ връз
— Както виждате,— казва пака съ това единъ виденъ па рижкиятъ лекерь въ заключе
рижки лъкарь:
ние, жената е отъ самата при
— Презъ време на войната рода предпоставена да гледв
въ моята болница, — казва болни, само че требва да след
тоя л-Бкарь, една прочута, уди ва една или друга тактика,
вително прелестна
актриса споредъ това, което ще й под
служеше като милосердна сес скаже поверително огледалото.
тра.
По едно време тръбваше
да се дава на група ранени,
настанени въ едно и сжщо
Навикнали сме да чуваме, че
помещение, едно извънредно
неприятно на вкусъ лекарство. възрастьта на жената е обгър
Толкова горчиво и неприятно ната отъ пълна тайнственость.
Като причина за това се из
б^ше това лекарство, щото
само като го погледнеха и тгква не само навикътъ на
имъ се повдигаше да повръ жената да си крие точния брой
на годините, но сжщо така и
щатъ.
Първиятъ пжть, когато актри благотворното действие на ра
сата поднесе лекарството на зните козметически средства.
болните, всички се отвърнаха Много често една жена 40 не
съ погнуса. За моментъ тя се или 50 г. възрасть изглежда ка
смути и не знаеше какъ да то 20 или 30 годишна.
Отъ друга странв, грижите,
постжпи. Увещанията й, мол
болестите, тревогите не рЪдко
бите й не помагаха.
Внезапно й дойде на умъ каратъ една 30 годишна жена
да изглежда като 50 годишна.
една дяволита мисъпь:
Какъ може тогава да се
— Слушайте,—извика тя на
болните, като посочи лъжи знае сжщинската възрасть на
цата съ лекарството, който една жена?
Този заплетенъ гордиевъ
отъ васъ е послушенъ и си
възелъ
е разсеченъ най-после
нагълта порцията,
ще
му
дамъ следъ това една ц%лув- Ето каква*рецепта препоржчва
една жена (действително, тези
чица.
Ефектът* блескавъ! Всички дълбока тайна може само отъ
се втурватъ къмъ лжжичката жена да бжде разгадана/
— Взима се това число на еeaecfco.сеевеве««веев«с«ьв*«*еае«овв«свее«во«оя
и просто не могатъ реда си
годините, което жената сама
Прочутият-ь с т а р ъ
Ротиип! ~ Г
да дочакатъ отъ нетърпение.
МАГАЗИНЪ
LDliU!
Разбира се, веднага с л е д г в си казва (то е винаги намеле
лжжичката следваше и обе но) Прибавя се къмъ него чи
". (ПОДЪ 0КРЖЖНИЯ
слото на годините, което нейщаното възнаграждение.
еждъ;
Това продължи така нЪкол- добрата приятелка на тази же в
пуска
на
басвословко
ниски,
незапомнени
до
сега
цени:
ко дни съ все сжщия усп%хъ, на посочва (то е винаги наду
Дамски чорапи разни цвЪтове
ОМжжки чорапи
7,
докато единъ день актрисата то). Този сборъ се разделя на
две
и
средното
аритметическо
мерсеризирани
16
л.
М
ж
ж
к
н
ч
о
р
а
п
и
цв1;тни
8
f
б е заменена временно съ ед
g Дамски чорапи мелаижъ
15 Мяши чорапи цвЪтни мерсе
U Дамски чорапи трижгълни
на възрастна, доста презреле ще ни покаже истинската въз
расть на жената,
ризирани 2 чифта 25 „
О
пети, багетъ „Фако"
дама.
g Дамски чорапи СгЬли спортни
Мжшки полукорави яки
9„
Щомъ влезе отъ вратата,
J5 Дамски румба килоти кьоперъ
Мяжки кърпи носни
6„
тя започна да прилага такти
« Дамски килоти кьоперъ
Кърпи за лице хавлиени екстра 32 „
g Дамски килоти румба—рае
ката на актрисата, за която
Мжжки мрежени фланели „БжДамски
комбинезони
трико
рае
50
дащность" 20 „
б е ш е вече чула.
съ SO на сто намаление
и всички други галантерийии и манифактурни стоки при
— Момчета, — извика имъ
при
н а м е в о н е м е л е к и ц е н и . Ие пропущайте т о з и
тя съ веселъ, шеговитъ гласъ,
който отъ васъ е послушенъ
единстленъ въ града ни случай!
и си вземе лекарството» ще
2674S-20
в воеве
му дамъ следъ тона една це,Царь
Борись
лувчицв!
^OBEIfciH"
За голема нейна изненада

Em!

Четете

4 2 и е избътнала н-вкаква опасность, която на
него му б-вше неизвестна. По пжтя тя на
бързо 6t,uie предала на този квлугеръ пръ
една малка, измачкана и мръсна бележка. стена и бележчкцата, съ молба ца ги преда
Билъ Газонъ се загледа въпросително и въ де на оня който произнесе името й.
бележката, и въ калугера.
Опасностьта тр-вбва дв е била голяма,
— Твоето спасение е въ Лотуса. Нминъ! —• щомъ не е имала време да довърши започ
промърмори просякътъ.
ната втора думи, подъ думата „Япония".
Затвори отново уста и продължи да гледа
Билъ Гвзонъ не можеше да си обясни дру
втренчено къмъ слънцето.
гояче нъщате. Може би сестра му знееше,
Младежътъ гореше отъ нетърпение и за че той вече се немира въ Калкута и е била
това трескаво разгърна бележката. Извика отвлечена насила въ Япония.
отъ изненада. Върху хартията имаше написа
Въ крея на крейщбте, кеквото и да се е
на само една думица.
случило, сеге му предстоеше ДЕ открие новит-fe следи на сестра си.
— Япония.
Изложи ьъ няколко думи немЪрениьтв си
Съ разтреперани ржце Билъ Гвзонъ при
ближи бележката до очи и различи подъ предъ сфицера и следъ чоьв се раздълиха
думата «Япония" буквата »п*. Не можеше да нвй-сървечне. Следъ това се качи въ стаята
означава нищо друго, освенъ „помощь". сч, за да приготви бегежа си и да напусне
Сестра му, значи, се намираше въ опасность. Индия колкото се може пс-скеро и да стпжТова страшно откритие го замая и той се тува зе Япония.
ИНДИЙ, страната на детскитъ- му блтнове» му
върна въ хотела машинално. По пжтя офицерътъ презъ повечето време го влачеше б^ше изпречила на пжтя кекви ли не пре
живълици. Припсмки си кешьте, прекарана
почти насила.
въ
кжщете нв бегвтия индиецъ и прибътна
Въ хладната чакалня на хотела можа от
ново да събере мислите си. Едно обстоятел до прозореца.
, Долу БЪ грединвта, въ гъстгка еще лежаха
ство бЪше положително:
— Въ ржцете му се намираше единъ тре- парчетата отъ статуйката на Бога на отмъ
воженъ знекъ, нвдаденъ отъ страна на сестра щението. Бсгътъ съ златния рогъ не можеше
вече нищо лошо да му стори. Ще напусне
муТова означаваше, че тя е била въ Калкута скоро Индия, страната на мегитъл

ФантастнчннтЪ п р ш ш ш я на Бвлъ Газокъ
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Z случай праз- • _ •
пустнахь
дницитгъ Ш 8 1 Ш
черетпиь
са ВИНА, за домоветгь 5 лева.
Добруджанския кварталъ, до новото у-ще
Ст. Караджа.

Ганчо Ив. Щеревъ
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Културно Привито Читалищно Дружество — Варна
П О К А Н В А
всички свои редовни членове на общо годишно събрание,
което ще се състои на 25 т. м. б часа сл. обЪдъ въ читали
щния салонъ при следния дневенъ редъ:
1) Огчетъ на настоятелството.
2) Избиране новъ Улравителенъ Съветъ.
3) Разни
Събранието се счита за редовно, ако единъ часъ следъ
обявеното време приежтетвуватъ колкото и да е членове.
До гласуване се допущатъ само редовно издължени
членове.
Отъ Дружеството.
1-2736-1

Нарневско Градско Общинско Управление

Е
№ 14455
На 31 день отъ публикуване настоящето въ в.
„Варн. Новини", отъ 10 часа, в ъ тържната зала на
Варненската градска община, щ е се произведе търгъ
с ъ тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ
доставката на 4,500 кгр. подово масло.
Приблизителна стойность на доставката 60,000 лв.
Залогъ за правоучастие 6,000 лв, в ъ банково
удостоверение.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр. еж за сметка на предприемача.
Поемните условия се виждатъ в ъ общината.
гр. Варна, 14 VI 1935 г.
ОТЪ ОБЩИНАТА

Варненското ловно д-во „СОКОЛЪ4*
съобщава на членовегв си> че ония отъ гЬхъ, които не еж
се явили по отпразднуване патронния организационенъ праздникъ на 19 май т. г. и еж изпратили необгербвани молби
и писма, каквито и да еж rfe, еж длъжни въ 7 дневенъ
срокъ, считанъ отъ деньтъ на публикуване настоящето, да
се явятъ въ дружествената канцелария и ги обгербватъ съ
по 3 лв. гербова марка.
Следъ тоя срокъ необгербванитв м лби и писма ще
бждатъ оставени безъ разглеждане и наложени съответните
глоби.
1-4734-2
Отъ
дружеството

Достатъчно е доказано

че и безъ реклама

ПП

iОФIIИ"
на

Михаилъ Първановъ

91ШТЛ ||][«!

^ И з р а б о т к а Пасковъ—София*"

{щ&Продажба на едро и dpe-Ui
d бно и представителя Q

g

подъ Военния клубъГ~>

ПРОДАВА най-ЕФТИНОп1
галантерия и трикотажъ

js^Bapna,

1-30\щАсрещу

ГолЪма национална вечерь
урежда въ полза нп фонда
„Порталъ паметникъ" при 8 п.
прим. дружина, въ общинския
театъръ на 1бт,м. 8'45 ч. веч.
читалището „Огецъ Паисий"
Военната музика на 8 п. при
морска дружина, подъ дири
гентството на капелмайстора
г. Първанъ Николовъ, ще из
пълни българската рапсодия
1„Т о й
не
yjn и р а"-

IV

Между китайските пирати
Г Л ft В ft 16

Капитан-ъ Као-Ченъ»
По дяволит-fel Като че ли пъкълътъ б-вше
изпречилъ всички свои обитатели по пжтя на
Билъ Газонъ, за да му попречатъ да изпълни
мисията си!
Отъ толкова време вече насамъ се намира
въ пристанището на Келкутв, изложенъ на
палящигв лжчи на слънцето, а още нито
крачка напредъ ме б-Ьше направилъ и не
знееше какво да предприеме.
Бъше намЪрилъ по единъ чуденъ начинъ
тревожната бележка, оставена отъ сестра му,
кеято го зовеше въ Япония. Същевременно
явно бтше, че сестра му се намира въ опас
ность. ТрЪбввше, значи, да бърза колкото се
може повече, в въпреки всичко тове, не мо
жеше дв отпжтува за Япония, по причина на
ствчката на моряцитв.
Тази пречка се б-тзше появила на пжтя му
тъкмо сега, когато се считаше толкова близо
до цельта си. Какво urfetue да прави сега?
Стисна юмруци, а отъ усткитЪ му се от
къснаха нЪколко думи, не твърде цензурни. Но
каква полза отъ псувнитЪ? ТрЪбввше да из
мисли н%какво сръдство да се добере колко
то се може по-бързо до Япония. Съвършено

J

КНИЖЯРНИЦД

Q
J
J
,—.

ул* 6 .Септемврий",
Сингеръ".
1-2738-15\Л

следъ което ще бжце изнесена
пиесата „Блудниятъ синъ", сил
но драматиченъ етюдъ въ
две д е й с т в и я
отъ г. Г.
Хр. Казанджиевъ. Въ пиесата
участвуватъ известните наши
артисти г. г. Н. Гандевъ и Ц
Кандовъ. Билети на касата на
театъра.
1-2

Шщ Паоизиенп

безразлично му б-вше какъ ще стане това.
Започна да скита изъ района на пристани
щето, на ловъ за какъвто и да било сгоденъ
случаи да замине за Япония.
— Здравей! Лзъ мислЪхъ, че вече си заминалъ за Япония,-зачу той внезапно гласа на
офицера.
— Иесъ! Ей сега ше хвърля дрехите и ще
преплувамъ до Япония,— Какъвъ славенъ свЪговенъ рекордъ на
плуване ще бжде! Само че, шегата на стра
на, не виждамъ какъ ще можешъ да заминешъ за Япония, при тази стачка на моря
г
ците.
И младиятъ офицеръ, на когото Билъ Га
зонъ б-вше направилъ такава неоценима ус
луга, го покани въ единъ баръ да се почерпг.тъ и да си поговорктъ.
г м Т ? Г а М Ъ ' Ч е С е г а с ъ в с е м ъ не ти е до шеЕ Л т ИМЗи !. Ъ П р а в 0 д а с е притеснЪвашъ. Не
?п?иг» H B M t p H Н И Т о е я и н ъ европейски или
японски параходъ. но все пакъ обиколи сво
бодното пристанище. Може да те вземе съ
себе: си капитанътъ на нЪко* китайска джонт«««и в т в ъ р д е безопасно едно подобно пжтуване, но все пакъ сега за сега то е единствения начинъ да се откъснешъ отъ Индия.
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ШШНТНЛИЙ

tarn»! ia жената

Дребни вести

СЕЛСКНЯТЪ ПИСАТЕЛЬ- ЦЕРКОВСКИ

\ошъп на писателя е доброто старо време, Домакинит* му еж въплощение на Щ Професоръ Вороновъ изДа се каже, че Церковски е то и се загубва изъ висините.
дтриаршность и чистосърдечие. С Чилингировъ за жената следъ освобожденне- намърилъ новъ серумъ за про
Пребиватъ въ го ада ни глав- единъ неженъ синъ на българ Може би това е некаква илю
о. Като съвременникъ той разкрива обаянието и чара на нъчюгашната българка.
олята на ижша и интересни на жената. Иътолко думи върху обществената дей- дължение на човешкия жи ниятъ секретаръ на министер ското село, етвьрде малко, за зия само...
ность на женскит* д-ва. Днешната жена и писательтъ.
вотъ. Този серумъ има още ството на финансиите г Цар-да се характеризира и изтъкне Но изведнажъ Ви обхваща
Специална анкета на в. .Варненски новини"
по-добро действие отъ оня, вулковъ и началника на коо- целата добродушна сила на некаква мжка, сърдцето Ви
Нвмерихме големия писа брото име на семейството пред който по настоящемъ се упо перативниятъ отделъ при Бъл тоя истински типиченъ българ се свива болно, секашъ тамъ
требява, тъй като унищожава гарската Земпеделска банка г. ски селянинъ. Целото негово се загнездва нещо.
ель у дома му, както винаги външниятъ свЪтъ.
и нЪкои хро Борисъ Димевъ.
творчество секашъ е отпечааобиколенъ отъ книги, седОтъ тамъ и началото, отъ автоматически
нически
боледувания
на орга Днесъ 14 часа пристигатъ въ тъкъ на една корава, напукана
Ето тая сжщата чудна, почти
юлъ по турски на креслото си, което ни едно истинско еснаф низма.
Варна една голема група ек селяшка длань, която мирише незнайна болка много по-чес
m главата съ килнагь фесъ. ско семейство не се отклони:
G На недавнашния балъ на скурзианти. Те ще престоятъ на току що разоранъ черно- то се среща въ произведения
[расивата му писалищна маса „Каквото става въ кжщи, дру
л
о
н д о н с китв аристократи. въ града ни 4 часа и въ 18 земъ, на детелина, на зелена та на Церковски.
i пълна съ ржкописи, разтво- гите да не го знаятъ".
»енй книги и купъ огъ вестОтъ тамъ и големите деяте даденъ с ъ благотворителна ве 4ерьта ще заминатъ съ бъл селска ливада, на узрела ни
Тя води сърдцето му изъ
ли отъ близкото ни минало — цель, неколко видни дами но гарскиятъ параходъ „Царь ва. . .
1ИЦИ.
неговите живи образи, по ме
сели
скжпоценности
съ
обща
Единъ
дъхъ,
който
се
проФердинандъ"
за
Цариградъ.
характерни,
дисциплинирани
и
Ст. Чилингировъ е словогданите, на чешмата, изъ се«отливъ и приятенъ събесед- честни, които сложиха основи стойность отъ около два ми На 19 юний екскурзияртите ще смуква въ душата и я упоява ценките, по полето . . .
лиарда
лева.
и
замайва.
Церковски
е
немисе
завърнатъ
обратно
въ
Вар
те
на
всичко
хубаво,
на
всич
гйкъ. Съ своите приятели той
Церковски взима направо
Ц Тазигодишната пролеть на, като една часть отъ техъ слимъ безъ тоя дъхъ, както
е държи непринудено, — отъ ко трайно у насъ.
своите
герои отъ тия места
ние
не
можемъ
да
мислимъ
ще
останатъ
на
летуване
въ
Следъ това именитиятъ пи- въ Европа е била най студе
флата теу осанка лъха патриНего
малко
го е еня, че тЬ
рхалиость и сърдечна прос- сатель ми казва, че презъ пър ната отъ последните 58 годи града ни. Екскурзиятите еж българското село безъ негови не еж достатъчно
целостни,
те
живи
образи,
свързани
въ
отъ
Австрия,
Чехия
и
Унгария.
ота. Обикновено, ако не пише, вите години следъ освобожде ни. По причина на пролетни
че
понекога
техните
ежеднев
идилия
съ
широка
и
безкрай
ой или пуши или прехвърля въ нието, дори и малко по-късно, те студове е била отложена и
Неделя 16 т. м. въ Евангел
ни
болки,
радости
и
събития
на
селска
радость
и
понекога
1ЖЦете си божигробските си между жената и мжжа въ сетрадиционната прочута лон ската Църква — ул. Драгомейството винаги еж същест донска изложба на рози, коя манъ 4 П-ръ Г. Сивриевъ ще съ една особена, пакъ селска та на техния животъ не еж
(роеници.
Разговорътъ ни протече как- вували най дружески отноше то се устройва всека година говори въ 10 часа зараньта на мжка, която, струва ми се, най напълно достатъчни, за да се
о и другъ пжть гладко. За- ния. Мжжътъ всекога се е съ- на 1 юний. Вместо това, из тема: „Светътъ огждеьъ", а въ ясно биха изразили думите — даде една истинска и дълбока
ючнахне съ най-пресните но- ветвалъ съ нея за своит-fe ра ложбата ще се устрои презъ 8 часа вечерьта П-ръ Гаврилъ сърдечна болка. Една болка, драма. Достатъчно е, че тия
есеньта.
ини, разисквахме върху бъл- боти.
Цветановъ ше говори на тема: която се среща само въ Чехова- образи еж взети направо и
...Вървите изъ полето самъ. неугладени отъ живота, че те
арската конституция, засегЩо се отнася до домакин
Ц Въ Лондонъ се е състоялъ „Безводни кладенци". Входъ Слънцето е наклонено къмъ еж живи, че действуватъ и го
1ахме и неколко болни лите- ството — тамъ жената била неотдавна конгресътъ на евро сдободенъ.
заникъ. Предъ васъ се вие ворятъ непринудено. Това е
>атурни въпроси. Но ето че пъленъ господарь. Той под пейски «е будисти, съ участие'
прашниятъ пжть, отъ двете ви достатъчно, за да се създаде
ъвсемъ неочаквано азъ му черта предъ менъ, че българ то на делегати отъ Англия'
страни еж тучни зелено жълти една драма — идилия.
рставямъ въпроса:
ката отъ онова време се отли Франция, Италия и Германия.
ливади, далечъ се зеленеятъ
въ
пивница
„Сунгурларе*.
Клопката
^ — Кажете ми, г. Чилинги чавала съ своята ученолюби- Европейскит* будисти сметатъ,
ридове, а дърветата хвърлятъ Другото? — Другото ще до
ровъ вашето мнение за бъл- вость и човещина, следи отъ че само будизмътъ може да
Отъ едно известно време съ тъмна
примамлива сенка и върши мирисъп, на сено, дъарката?
които можемъ да откриемъ спаси Европа.
държателя на пивница «Сун канятъ за
отмора и почивка... хътъ на детелина, на дини и
Т о й б ъ р з о о т г о в а - дори и днесъ почти на всека
гурларе" е констатирвалъ, че И изведнъжъ
отъ тая самота зрело жито, шуртенето на из«
>я, че въпросътъ ми билъ мно- крачка въ българския животъ.
отъ заведението му липсватъ Ви събужда некакъвъ
гласъ» вора и... песеньта на кавала.
о общъ.
Съ голЪмъ вьзторгъ ни го
пари, цигари и други работи. н е к а к ъ в ъ
д
а
л
е
ченъ
Т о г а в а , к а ж е т е ни вори С Чилингировъ за и обще
Това дало поводъ на съдър в и к ъ, на п ж д а р я, на- Това е една особена магия
мнението си за българката ствената дейность на българ
жателя на пивницата да се некой овчарь или пжтникъ. съ безрой знайни и незнайни
на „Джанаваръ-Тепе".
1впосредствено следъ освобож- ката следъ освобождението,
върши
болки, която може да плени
На 17 т. м. понеделникъ — усъмни, че некой
1ението. която епоха съ така- която се отличавала съ своя »Св. Духъ", е праздника на обири въ заведението му и Викътъ се понася надъ поле всеко сърдце.
1а гольма вещина не веднъжъ пжвмъ моралъ и човечность. Варненското Ловно Д-во »Со- снощи той устроилъ клопка
гте описвали въ романите си? — Свидетели за това еж чи колъ" и на Археологическото на крадеца.
- подкачихме ние.
талищата к а з а натъртено д-во „Херминъ Шкорпилъ" — Къмъ 1 часа и половина
РЕНОМИРАНИЯ М А Г А З И Н Ъ
крадеца се промъква отъ кло"
Писательтъ веднага започна писателя, — които още преди Варна.
По този случай на горниятъ зета въ кръчмата и започва
|а говори, като че диктуваше освобождението броятъ меж
:татия или обясняваше нЪко- ду членовете си, дори въ се день двете дружества устрой да пипа каквото свари.
iy своето мнение върху некой лата, жени; свидетели еж мно ватъ големо тържество на
Въ този мигъ единъ вистрел
Съобщава на почитаемите си клиенти, че се пре
1Ъпросъ, за който преди това гобройните женски дружества, „Джанаваръ-Тепе".
се забива въ пода и заповедь
които
все
още
очакватъ
своя
мести на ул. „Царь Борисъ." № 6 (бив
Въ 7 часа сутриньта ловците „Горе. ржцете" накарва кра
! говорилъ вече:
шия магазиоъ „Берлйнъ")
\— Когато се говори за же- историкъ, за да видимъ колко да се събератъ предъ канце деца да замръзне на место
По случай преместването си предюта веднага следъ освобож гол-вма роля еж играли и гв ларията на дружеството — пл. то си.
лага на извънредно н и с к и цени
дението, особено за жената на въ Д-БЛОТО на българското въз „Независимость" № 30, отъ
Малко по-късно заловения
'Снафчна презъ тази епоха, раждане — д-вло толкова на гдето подъ строй, начело съ крадецъ е вече въ близкия по
С л е д н и т Ь а р т и к у л и : ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ.
:мъ"га се, че тя едва ли не се мжжа, колкото и на жената. знамето и музика, ще се от-лицейски участъкъ. Тукъ той
ЦЕ, РИЗИ, ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ, ОБУЩА ЛЩЖКИ, ДАМСКИ
! намирала въ едно особено, Ето такива, очертани въ бът- правятъ за .Джанавара". Тамъ е призналъ, че е вършилъ си
и ДЕТСКИ и в с и ч к и д р у г и г а л а н т а р и й н и
!дно изключително робско по ли линии, еж били нашите ще се отслужи молебенъ и за стематични кражби въ „Сун
артикули
ложение. Върху какво се ос майки. Да пи дъщерите имъ упокойна при гроба на Хер- гурларе".
Съ почитание:
новата това твърдение, не зная. приличатъ отмалко-малко на минъ Шкорпилъ.
Името на крадеца въ инте
1—Ю
Ив. К и р о в ъ
Ложе би, то се дължи на не- гвхъ — нека други отговорятъ. Ще се проазведатъ стрелби реса на • следствието се пре
сои отъ произведенията на
На сбогуване азъ благода- по асфалтови панички и.раз- мълчава.
Зазова, съ сюжетъ взетъ изъ рихъ на г. Чилингировъ за дадатъ парични награди.
кивота на българите въ зале- твърде ценното му нтервю. Той
Следъ това почватъ народ
Пгрвиятъ ечмиченъ снопъ въ|списъкъ.
ia на турското владичество и ме изпрати до кжщната врата, ните тържества и веселие.
варненско е падналъ вчера въ* Всички подписали списъка на
1Ъ зарите на свободните ни а жена му непрестанно се из
1-2734—2 ,
с. Игнатиево (Русларъ)
пълн и-ръ въ Лондонъ
общото сдружение се свикватъ
ини, като: .Хаджи Яхилъ", виняваше, че този пжть съмъ
ЧленоветЪ
на
с.
к.
„Варна"—
София
15.
Поисканъ
е
на събрание въ вторникъ 18
.Чичовци" и „Митрофанъ и дошълъ и съмъ се измъкналъ Работното време въ варнен
}ормидолски"'. ft може би, и неусетно. И азъ съжалявахъ за ската сточна гара начиная отъ агреманъ за назначава Варна, които желаятъ да от- т. м. 5 часа следъ обедъ въ
ю недостатъчно проучване.
това, защото г-жа Стаматка 17 т. м. е преди обедъ отъ 7 нето на Симеонъ Радевъ биятъ трудовата си повин- кафенето на Стоковата борса,
ность на игрището, да дой
Моите впечатления, обаче, Чилингирова прави много ху до 11 часа, а следъ обедъ — за полномощенъ м-ръ въ датъ въ клубного помещение за избиране на делегати за
П. Г.отъ 15 до 19 часа.
^атъ тъкмо противень харак- бави сладкиши.
Лондонъ.
и да се запишатъ въ общия околийския синдикат ь.
•еръ. Язъ заварихъ и запомчихъ жената като равнопраГОРНОБАНСКА
1енъ съ мжжа членъ въ св
ХНСДРСКА
ойството, ако не и нещо ПО|ече. Колкото грубъ и недоШШША
Твланъ да беше еснафинътъ
Потайностите на принцъ Карла*
800
Библиотека Варненски новини"
797
ia видъ, той никога не е билъ
й
ЯМБОЛСКИ
иранинъ, нито къмъ другар
ата си, нито къмъ децата Насне шапката, беше поручика.
Те се виждаха като две нощни сенки.
|ротивъ, въ еснафските кжщи
— Едно важно известие, господинъ граф^.
Лавалъ бърже и решително скочи въ колата
,ар-Бше такъвъ миръ и така
Едно лошо известие,—каза той съ свойстве
хвана
юздите и шибна конете.
в слога, че днесъ, при про- ще намерите всеки день
ния си грубъ начинъ.
Той се спусна следъ техъ и следъ малко
пресни
при
представител
повутото равноправие, едва
— Не ми го казвай тука! — го прекъсна
време би могълъ да ги догони, съ бързите си
ството на минерални води
и би могло да се посочи неВенсанъ сухо и съ позелителенъ гласъ.
коне, това той добре виждаше.
на ул. 27 юлий 16 до ап
<о приблизително гЬмъ въ
— Иди въ замъка и ме чакай тамъ.
Започна' се единъ ужасенъ ловъ посреднощь,
тека Русевъ.
1-2615 30
емействата на съвременните
Лавалъ се покори.
Наоколо не се виждаше нито единъ човекъ,
^телегенти."
Венсанъ съ чуднт сила съуме да се сдържи
когото би могли Габриела и майка й да повикатъ
жглова кжща отъ
и да прикрие вълнението си.
>#BfepHo е, въ кжщи господна помощь.
7 стаи съ три
Следъ това, когато колата се отправиха об
гвуваше само волята на мжАко преследвача имъ би ги стигналъ, ако той
ратно къмъ замъка, той пакъ се върна при земле
:а, тя се проявяваше на вев- отделения въ центъра на гра
би турилъ ржка на техъ, тогава и двете биха
владелците.
а стжпка, на нея се подчиня- да масивна южно изложена
загинали!
аха безпрекословно всички каналъ вода елекричестао та
Той гореше отъ нетърпение и съ големо
— Ела мила мамо!
е за друго, а за да се запази ванъ и изба кладенецъ. Всич
усилие, мъжа да укрие вълннето си.
Върви! — й се молеше бедната Габриела,
цинъ незиблимъ авторитетъ, ко 330 кв. м. ул. Плевенска
обзета отъ смъртенъ страхъ.
Какво
известие
беше
това
що
му
се
носеше
отребенъ както за възпита- Na 30 Справка Ст. Московъ
Лавалъ?
— Не мога вече.
1 2672-10
ието на дйцата, така и за до Сжшия апресъ.
Какво ли го водеше туке съ такава бързина?
Не мога вече да тичамъ!—каза Доминика, ка
то изохка.
Най-сетне следъ часъ, който му се видя цела
iJJjJJJJJJJjJJJJJJJJJJJJ
вечность, землезлаееците се наканиха да се про— Охъ, Божичко!
да се простятъ съ графа и да си отидатъ
Ще ни стигне.
J
— Бегай"ти!
При всичко, че Венсанъ беше толкова вежТи се спаси!
ливъ, щото попита гостите си не желаянъ ли да
J За улеснение на клиентит* си 1-та Българска
Остави ме назадъ!
хапнатъ нещо въ замъка, те обаче му благодари
ПЛЕТАЧНА ФАБРИКА
1
J
ха и му обещаха, че скоро пакъ ще дойдатъ и
Викай на помощь,—отговори Доминика.
напуснаха Гренелъ
Колата на преследвача постоянно се прибли
J
Следъ това Венсанъ се върна обратно въ
жаваше до техъ.
на ИЛИЯ ИЛЕВЪ - Габрово
U
замъка.
J Придворенъ доставчикъ, откри СНЛАДЪ на Q
— Нема да те оставя!
Около три часътъ следъ пладне пристигна
1 собстаенат/ь си произведения въ ул „Охридъ"
Нема да се отдалеча от тебе,—заяви Габриела
въ згмака,
— Моля те.
J № 21, кждето винаги се намира пълния асорСкоро щеше да настане и времето, когато
Заклевамъ те.
тиментъ отъ производството на фабриката:
Венсанъ обикновенно обедпгше.
Бегай!
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J
Като дойде въ замъка той виде на една стра
Остави ме назадъ!
горми р и з и , ч о р а п и п д р . д а т е н м и rj
на
колата
на Лавала.
— Да бегаме отъ пжтя!
X д е т « « и н и я о т и , к о р с а т м ш д р . ta«»
Венсанъ скочи отъ коня подаде юздата на
Ела тука налево, да навлеземъ въ гората.
м^чни, в-ьшземиу ш ш е т в з р ъ , м в а т а
единъ слуга и сетне влезе въ замъка.
Тамъ не може да ни гони съ колата!
Слугата му Паскалъ на стълбата му съобщи,
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Една малка ливада ни отделя отъ гората.
J 1 Посетете и се увпрете въ истината, —и^1
че господинъ поручикъ, както се наричаше Ла
Доминика едвамъ можеше да диша.
валъ въ замъка, го чака въ коридора.
Но тя събра последните си сили и напусна
Венсанъ мина презъ коридора и заповеда на
пжтя съ Габриела.
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Директорът нСчмноазшсъ отказа да говори върху становището си по въпроса за увеличението иа нашия търговски флотъ. колксi хаибЧ
ще се сгроятъ общо. Тържнигв книжа се разпрашатъ вече
—•••< ->
София "id
Директорътъ ни Дирекцията
за
Инициативата на софийското д"
храноизносъ
Каназирски,
Масово явяване на работа. Единственото изключение
„Юнакъ"
единъ
инспекторъ,
нойто
да
запитанъ по въпроса за
София 15. Директорътъ на
провгъри на самото мгьсто приСофия 15. Софийското д-з
реформиране
на
дирек трудовата повипность полк. чинитгъ за това
въздържане.
„Юнакъ- е решило да отнр!
цията
заяви:
Николовъ заяви, че на 18 юни
Тази сутринь
м-рътъ подписка за събиране на ви
— Това е работа на мра започва вториятъ обектъ за
на
благоустройството т НОЙОЩИ, съ коию да t
на народното стопанство. Ако настаняване на безработни.
отмени
запо построи едкнъ новъ модерен
Прави впечатление, че до Иотовъ
го попитате него, той може
10 аеропланъ.
сега ех се явили на рабо вгьдьта за удържане
да ви каже мнението си.
заплатите
Запитанъ какво мисли та почти всички записани на сто отъ
Определени
еж вече
безработни.
на безработнитпг,
кои
по въпроса за увеличение
KOMUCuumtb,
които
щ
Само едно изключение има то еж вече
настанени
то на нашия търговски
събиратъ
помощитгь.
—въ Мастанлий, иждете отъ
на работа
по
първия
флотъ, Каназирски отго
записани около 500 души СА
Ще бждатъ поканен
обектъ.
вори:
се явили на работа само 17
и
гостите
на Балкат
— Като официално лице,
Иъмъ вторнккъ ще прис
души.
адата
дадатъ
и me cei
мене ми е неудобно да пра
тигне м-рътъ т финансите
вя изявления, безъ разреше Командированъ е,отъ София
ята
лепта.
и веднага ще му бжде пред
нието на м-ра на народно
ставена за удобрение горна
Новиятъ аеропланъ щ
то стопанство.
та
наредба.
носи
името
.Юнакъ",
Запитанъ въ връзка съ по на спиртния монопол се привършва
mm
ведената срещу него кампания
София 15. Въ м-вото на
въ печата относно особенното финанситп) се привършва
мнение, изказано отъ него по вече наредбата, съ която Спасениятъ по чудо строителенъ работникъ. Патилата на щ
млЪкарь
За улеснение на въпроса за увеличението на се урежда начина за ликви
да рабогятъ съ два часа повече за
на
гражданството, нашия търговски флотъ, Ка диране на монопола
София 15. Предъ входа на Въ това време
покри
въ покза на бедствуващите.
спирта и сливовата ракия.
назирски отвърна:
кооперация
ул.
«Стефанъ
Караджа",
до
скелята
минавалъ
един
Габрово 15. Вчера Габрово
Предвиждатъ с е редица по
СЪЕДИНЕНИе"
— Нападкитгь
срещу
централната
поща
се
ремон
млпзкаръ
съ
кисело
мм
б е обектъ з а събиране на по
ложения относно начина, по
о т ъ
мощи з а бедствуващи, деца — Варна, откри два склада мене изхождатъ
тира.
зданието
надъ
бозадко.
Сандъчето
паднш
който ще стане това ликви
останали б е з ъ подслонъ отъ за продажба на ЛЕДЪ -пър личности,
некомпетен диране.
жийница „Шкода".
върху
количката
м
вия
на
площвдъ
«Мусала*
въ
природната стихия, паднала въ
тни и незапознати
съ
Днесъ
къмъ
8.15
часа
един
преобърнало
я
и
разс,
плевенска область. Незапом двора на Цукато, а втория д о материята, лишени отъ
работникъ, който поправял
млпзкото.
нената стихия б е минала. Не аптека Русевъ. Продажба всЬмазилката на петия етаж: пало
общественъ
авторитет,
виждана градушка б е падна ко време отъ 6 сутриньта д о
София 15. Вчера зами се подхлъзналъ.
За щастие, млгъкарт
могатъ
ла, която уби хиляди декара 10 вечерьта.
1-2716-6 затова тп> не
на за Виена, за да се лгъСкелята паднала, а пад се отървалъ самосъ уплак
да ме
засегнатъ.
посеви и остави повече отъ
кува бившияшъ
либерал- нало сящо така и сандъче- та си и съ разсипано мм
1.000 деца да кършатъ пръсти
Не намирамъ за нуждно да
Велосипедъ пжтнишки, д о б р е
ски м-ръ д-ръ Am.
Бояд- то съ хоросана.
отъ гладъ. Стотици семейства
имъ отговаряш..
По една щастлива случай- ко. Освенъ това, Ьилъ п
запазенъ
с
е
продава
на
много
ЖИВбЪш
останаха на улицата, безъ на
износна цена. Виждане на ул. Запитанъ по-специално от
успелъ поцапанъ отъ млпкото
същния.
Мин. съветъ въ едно отъ ность, работникътъ
„Коста
М.
Тюлевъ"
(30
линия)
носно строежа на кооператив последните си заседания му д а с е залови з а скелята и варьтаГ
Вчера, н а ч е л о с ъ Н
Преосв-нщенство С о ф р о н и й N° 5, домъ Д . Папанчевъ.
ни хамбари по ж. п. гари, той отпусна еднократна помощь увисналъ въ въздуха.
Сжщо така и неколт
Знеполски, О б л . Директоръ
ЗА РЕКЛАМА!А се сяди по заяви:
Сандъчето
съ
хороса
минувачи
еж били изпръска
отъ 50,000 лева, за да се леЙоновъ, Окол. Управитель Ки- резултатипиъ — рекламирай
—
Съ
постановление
на
на
паднало
на
улицата.
съ
кисело
млеко и варь.
кува.
т
лифаревъ и Кмета Ил. Кожу- те само въ . Варненски нови
Мин.
съветъ
отъ
5
май
е
харовъ с е направиха посеще на*, защото се чете най-мно
ние на по ГОЛ-БМИГБ индустри го отъ всички провинциални възложено на Дирекцията вършенъ подъ ръководството
ални предприятия. Тази вечерь вестници.
1-0 на храноизноса да ванси- и подъ върховната контрола
Гнешниятъ иу разговорь съ кмета. По голЬма реклама за нашия i
се състоя о б щ о събрание на
ра на земледгълскитгъ коо на БЗК Банка.
рортъ. Директни влакове.
представители на всички уч
Дадени
ся
вече
нарежда
реждения и организации въ Комисията щ е продължи с ъ  перации, членуващи въ Об ния до банката да разпра
Тази сутринь на пжть за ЦаЯко за този сезонъ не и
Габрово.
бирането на средства. На съ щия съюзъ. на земледгъл- ти по клоноветл тържни- риградъ, по служебна работа, гатъ да с е организиратъ
Представителя на работни бранието се апелира з а по- ckumn кооперации необхо тп> книжа за постройките. главниятъ директоръ на желъз- ректни влакове щ е бждатъ в
ците иска да се разреши единъ голвма щедрость о т ъ всички димите суми за построй
Ще бждатъ построени о б  НИЦИТБ г. полковникъ Б. Кол- снати поне директни вагони,
день да се работи съ 2 часа граждани и селяни отъ об-ката на
кооперативни що 4 4 кооперативни хамбари, чевъ се отби въ Варна.
Г-нъ директора обърна вн
повечег за въ полза на бед ластьта, както тръбва да прояВъ 10 часа той посети г. мание на г. кмета да се напр
хамбари
по
ж.
п.
гари.
съ вм-встимость отъ по 5 0 0кмета, с ъ когото конферира
ствуващите, п о н е ж е же вятъ въ този моментъ къмъ
вятъ о щ е повече усилия о
Строежътъ ще бхде из- тона.
лаятъ искрено да помогнатъ. ближния сч.
о к о л о мъркигв, които еж взе направените д о сега за й
ти и предстоятъ д а бждатъ п р о б р о т о рекламиране накурор
ведени за по-дгброто уреждане ни специално въ България.
на нашиятъ курортъ и улес
Директора заминава та
ненията за посетителитъ чуж
вечерь
с ъ параходъ »Фер»
денци въ него.
нандъ"
з а Цариградъ, с
Библиотека „Варненски новини"
798
.Потайностите на принцъ Карло.
799
Г-нъ кмета му отправи мол
кждето
п
р е з ъ Варна ще се)
ба д а се организира директно
върне
въ
София къмъ cptl
желъзнопжтна връзка
поне
Те се отдалечиха отъ полето и се доближиха
съ въпроса, какво занимава толкова
много
два пжти седмично отъ Пловдо една гъста гори, която се намираше тамъ.
тия хора.
v
дивъ д о курорта Варна.
Лавалъ не можеше да ги преследва съ колата.
— Стария рудничарь Латуръ, стареца отъ
Директора на ж е л е з н и ц и т е
пустата рудница, тъкмо сега преди единъ часъ
Той скочи на земята върза юздите на едно
г. Колчевъ обеща д а проучи въ столицатата по случи
съобщи» че пакъ видълъ таласъма, следъ толкова
дърво и почна да ги гони пешкомъ.
въпроса и д а даде едно бла
Балканиадата.
дълго отежтетвие.
Но снажния мжжъ не можеше бърже да тича.
гоприятно р а р е ш е н и е на въпСофия 15. Снощи и mi
Землевладелците казаха на инспектора да
Доминика и Габриела навлязоха въ гората.
роса.
имъ разкаже, каквото важно знае з а таласъма.
сутоинъ влаковстп доне(
Тамъ царуваше дълбокъ мракъ.
ха голгьмъ брой госта oi
— Сега наскоро той с е бЪ изгубилъ,—започ
Те изчезнаха отъ ОЧИГБ на преследвача си,
на разказа си К а х о р ъ .
цплата страна за голп>*&
но той не губеше надежда, че ще ги стигне.
Днесъ внезапно пакъ с е появилъ!
футболенъ турниръ.
Следъ малко и той стигна до гората.
въ Търново
Всички вярваха, че е загиналъ, че отдавна е
До сега ся, пристига!
Той тръгна напредъ.
Търново 15. Завчеракъм
престаналъ да живъе» сега обаче внезапно пакъ
Доминика едва можеше да тича.
въ
столицата надъ 30.01
полунощь въ една
стая
се е появилъ!
Габриела я повлече съ себе си.
гости
и футболисти.
отъ избата на тукашния
Тая случка, види се, че прави голяма сенза
Така те изчезнаха между дърветата.
Довечера
се очаква
ция между рудничарите.
Воененъ клубъ се самоуби
XXII
пристигнатъ
нозн
нънолно I
Отъ когато с е б е изгубилъ таласъма, рудни
работникътъ Иванъ Ивачарите
слизаха
въ
рудницитъ
загрижени
и
упла
яяди
гоати
отъ
провинция!
Помиряването
новъ Дечевъ, 19 годишенъ,
шени.
отъ търновско.
Т е биха обладани отъ мисъльта, че щ о м ъ
Графъ Венсанъ д е Гренелъ имаше на гости
София 15. Редовниятъ конгр<
Младежътъ е посегналъ на
таласъма
с
е
е
изгубилъ,
щ
е
се
случи
нъщо»
щ
е
нЬколко близки земледЪлци, които -искаха да разна
д-вото на българските агр»
живота си поради нещастна
настане нъкаква опасность.
гледагь новите приспособления, които б е ш е нами ще се състои въ София и!
любовь.
правилъ въ РУДНИЦИТЕ директора Ивено.
Догдето той с е намираше долу въ дълбо
и 17 т. м.
Землевладелците бЪха на коне.
чините, хората с е чувствуваха по-сигурни.
Между другото, т е минаха и презъ селото
Действително» така бЪше и сега, като че н е на работниците и всичко привличвше вниманието
кой / о в а р ъ с е б е отмахналъ отъ гърдите имъ.
на гостите.
Въ тая минута на далеко по пжтя, който во
Малките колиби, които съвсемъ приличаха
д е ш е къмъ замъка, се появи една открита лека
една на друга, бъха всички построени отъ почи
кола, теглена отъ два коня и приближаваща се с ъ
за сведения на варнекци, гости, ресторанти,
налия г р а ф ъ нарочно з а рудничарите.
голъма бързина.
нарнацарии
П о с р е д ъ селото с е намираше една зала з а
Въ нея с е намираше само единъ човъкъ,
молитва.
който д ъ р ж е ш е юздитъ.
Тамъ всъка зарань, преди д а с е започне ра
ОЧИГБ на Венсана виждаха всичко.
ботата, с е правеше обща молитва.
Той забелъза колата и веднага позна седя
. Когато землевладелците по-сетне стигнаха д о
щия въ нея.
големата рудница» д о която с е намираше пуста
Решително и бърже, той с е извини предъ
та рудница, забелязаха. че г о р е при входа стоя
гоститъ си, които о щ е се разговаряха с ъ Кахора.
ха м н о г о работници, и с е разговаряха з а н е 
Следъ това изтърча къмъ пжтя и тамъ доча
щ о важно,
ка колата.
и
о т ъ СЪДЪРЖАТЕЛЯ
Венсанъ с е обърна къмъ инспектора К в х о р ъ
Човъка, който с е д е ш е въ нея и който си
Везадоволствого срешу нац. социалистическия режимъ. Масови арести
Лондонь 15. Вестницитп, шени въ Берлинъ, Хамбургь,
се научаватъ отъ Берлинъ Хемницъ, Лайпцигь, Бреслау,
не напоследъкъ се упражня
ва натискъ върху всичка въ Руръ и Рейнската область.
Въ Баденъ, нгькои отъ
ония, които се подозиратъ
били за
като противници на нац- арестуваните
социалистическият режимъ плашени, че ще ги
завъ Германия. Органитгъ на стрелятъ и съ
вързани
тайната германска поли очи били отведени
въ
ция см извършили около
полицията.
Тамъ
били
1200 арести въ Берлинъ.
Тоя натискъ засега най-ве наредени до стената и
дадени
всички
че работническите с р е д и , биватъ
които
пред»
всредъ които напоследъкъ не- заповеди,
екзекуциидоволствието до толкова е шедствуватъ
последната:
нарастнало, че на изборите за тп>. Само
не
била
назначаване представители за „Огънь бий",
Нещастни
персонала на фабриките ори произнесена.
съвета на трудовия фронтъ, ците подложени на тоя
соц. националистическите ка новъ, видъ мораленъ торвпоследствие
ндидати получили само 50 мозъ,били
оставяни така.
Некои
на сто гласа.
отъ
тп>хъ
полудели.
Най-много арести ех извър

[ШИК.

М и т обектъ за и л и безработни започва oi 18 тм.

Наредбата за мшдаиша

и it waist за

Мияпг) Щшт шт

Отпусната оонощь 50 ш. ла.

.

Bli [P.

te илаш

МЕС

че отъ 15 того месарскиятъ магазинъ на ул. Царибродска 46
подъ хотелъ Ьорисъ (табахната) пуща първокачествено тлъс
то агнешко месо по 32 кгр.

