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Преди бо години
KVKypFFHT? ^'fvapuu
1886 г.
. « « . S - . T Д е п У т а ™ь Когълничяну от
лей въ камарата една интер елация по изгонването на шесть ромънци отъ Трансилвания;
11
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„aJ!!il.
«:тро-унгарскит* власти. hV
гериелацията произведе силно впечатление как^
(0 въ тукашнигЬ политически ср*ди, а сгщо и
^1Ймгол*п Р х ,,ИТ *

политич

№ 3920

14 Мой 1935 Г.

ВАРНЕНСКИ

м.
О Б Я В Л Е Н И Я : търговски Т 5 0 кв. си.
ОФИЦИАЛНИ
2 - б О ли.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ на публикация 7 0 — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ

ески кржгове.

ЦАРИГРАДЪ. — Турското правителство не
престава непрекъснато да въоражава войскит*
СЙ и да се запасява съ всичко необходимо ja
едва евентуална война. Вчера пристигнаха HO
OT няколко голЪми транспорта коне, а също и
78 орждия отъ заводит* на Крупъ.
ГЛ. РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУНОВЪ

З О — лв.

А Б О Н А М Е Н Т Ь : за година З О О — лв.
ЗА С МЕСЕЦА
1 6 0 — ле.
ЗА 3 МЕСЕЦА

Ю О — ле.

БАЛАНСИ и пр. по," споразумение
ОСНОВ^ЙЪ 1912

Букурещъ 13. Съвеща$ята на
държавитгь
t Балканското
спорау насъ. Положението не е катаст
У г р е в ъ . Д ъ р ж а а е н ъ в г е г н м к ъ " щ е б ж д е обнародванъ пламътъ за обществено подпомагане. Съетавътъ на кемищение се приключиха. тетмтв
за обществено подпомагане прм грздскнтЪ общини Устройваме на лЪтзвнща з а всички деца в ъ страната,
рофално. ПовредитЪ отъ пос
Издаденото по този муясдаащи се отъ п&туване. Еднообразна форма за децата. №рог*:ам8та на занаятията. Щ е б ж д а т ъ устроени и
ее дни гЬ скали
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ijwatf комюнике е отъ
С
О
Ф
И
Я 14. М-р-ьт-»*
София 14. Въ днешния брой телство, йнспекторътъ по нравственото и здравно тание на младежьта въ ро
цгьмо значение, тъй
на
народното
стопа
\що се констатира въ на „Държавенъ вестникъ' е труда и едно духовно лице. зъзНитание на младежьта. долюбив, редъ и дисциплина
нство
Стойчо
ВНошаро, че положението на обнародванъ бюджетътъ на
к и п о д о б н и л*.то- а сжщо таиа и да. служатъ
Една отъ първитгь гри иВщс иа ч щ
е с е р д а к о в о д я т ъ доброволно и на обществото Hosrs», запитанъ о т *
\алканитп> е повече отъ фонда за общественно подпо жи на тия комитети ще вno.i
с
п
е
ц
иаленъ правилсъстоянието
покойно и не сжщест- магане, който възлиза на 75бжде организирането на н и к ъ , п о ч и в а щ ъ в ъ р х у въ случай на бедствия, нате носно
на
пос-Ьвит-Ь,
заявиз
о
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а
наводнение, земетресение, поратъ никакви
опасна милиона лева.
лгьтовища.
Тия
последнио р г а н и з и р а н е на младе жаръ, катастрофи и пр.
—
Сега
въ
м
-мто
Въ утрешния брой пъкъ на
та за мира.
жьта.
тгь
ще
тргьбва
така
да
се
изработва
една
Ньщо повече. Въ комюнн- «Държавенъ вестннкъ* ще бж бждатъ устроени, щото да , В в и ч к и д е ц а в ъ страЗ
Ще бждатъ организирани подробна т а б л и ц а ,
)то се добавя, че постоян- де обнародванъ нланътъ за даватъ възможность за ната, к о и т о щ е б ж д а т ъ и детски лагери. T t ще слу
к о я т о щ е ни даде
риети на лътувано, щ е
1йть съветъ на БС конста- общественно подпомагане кой лгьтуване на всички деца п
бяйЛатъ с н а б д е н и с ъ ед жатъ за сжщата цель, обаче т о ч н а представа з а
•ра съ задоволство,
че в то е изготвенъ отъ върхов отъ общината, които се н о о б р а з н а ф о р м а , с ъ с - за по кратко време. Тъ не
с ъ с т о я н и е т о на п о то«)Цца с е о т ъ г а щ и ч к и и
|ближилъ моментътъ за ед- ния съвегь на фонда.
ф д а ц е л к а , с р е щ у з а п л а ще се настаняватъ въ посто с-ЬвитЬ у насъ.
нужда
ятъ.
,.<.,,
Веднага следъ това общи
щ а н е с а м о н а е д н а ч а о т ь янни помещения, а въ палатки.
iзаличаване и разширяване
ВЪрио е , че падна»
стойностьта. Друга
За тази цгъль общини- от-т>
i анцчята на Балканския ните ще требва да нристжта '•; ч а с т ь о т ъ с т о й н с о п
и
то
напоследъмъ
пятъ къмъ организиране на тгь ще бждатъ подпомог тьта на ф о р м а т а иде о с 
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за по-въз
пггъ..
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Въ дипломатически крж- комитетите за обществено под нати отъ ергьдствата на д а з а о б щ е с т в е н о под растни деца ще бждатъ чувствителни з а г у б и
въ непосредствена
блифонда за обществено под помагане.
ш тоя пасажъ отъ ко- помагане.
по ннскмтЪ игЬста.
зость
съ
населенитп>
Въ
комитетитгь
при
помагане.
Половината
отъ
„Програмата
на
занятията
шникето се счита, че се
Положението, обаче,
тася до поведението на градските общини, освенъ разполагаемите средства въ - лЪюзящата ще съдържа мтета. Тп> ще служатъ не е к а т а с т р о ф а л н о .
мгария, тъй като едно кмета и общинския ле- ще бждатъ употребени за есзьнъ обикновените те вс- само за пренощуване или Навс-Ьнждез няьдето
шзко сътрудничество съ карь, ще участвуватъ еж- подпомагане на самите нирраж^ення, още и таки за прекарване на крат напоследъкъ пвднамгария било вече повече що така и председательтъ летовища, а другата по ва /предмети, които ще обаз- ки ваканции или празд- х а снЪгове н слани,
на училищното
настоя ловина-— за подпомагане яа,ч8тъ едно пвавмлно възли- нични дни.
пь възможно.
наново е разорано и
паивр—идаждаившишим
За превъоръжаването на
засЬто.
ьлгярия въ комюникето не
Л о з я т а еж п о с т р а 
i казва нищо. Въпросътъ е
дали
на нЪиом мгЬста
по всички гольми въпроси. Изборит* се отлагатъ още ведиъжъ Оже- продъ вчерашния день. Една интересна речь на Димятъръ Върбеновъ
рцеяъ да.бжде разрешеяъ
г
ахт*
сланмт-Ьз
свощиОтяетътъ^удобренъ.съ
анламашш*
.™. .е. - - . ._сточенн сйОроае'вср*дъ опозициита.
i рамкитъ- на единъ Средия
т
8
,
ебаче,
не
еж за
София 14. Коагресътъ на повече отъ 15 години, а не
Атина 13. Комисията, на чени
разисквания.
шноморски пакта, за който
с
е
г
н
а
т
и
.
запасните подофицери вчера по лични подбуди.
товарена да изработи проек
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на жтц т, ш подоОие и бали въ Наш

т щща (жпвдя ц

ШРЕСШ ЙАШШШ ЩОФЩРИ

Срещата между м-ра на
регвворигв ще се водятъ
та
за
новата
кокетитуцчя,
външните
работи Максимосъ презъ целия следобЪдъ про
(поредно сътия за Дунавднесъ
реши
да
се
предвиди
въ
Букурещъ
съ бившата/ръц дължн да разисква по отчета.
пя пактъ.
Интересна 6iuie речьта на
правото на доштеане до на ка кралица Елисавета сестра
Все т о г а в а щ е 6rtv рода по всички голъкн въп на краль Карола, се тълкува Двмитъръ Върбеновъ, заваte р а з р е ш е н о и искакато официално установяване ренъ отъ 19 май като пред
юто, п р е д я в е н о о т ъ роси.
урция з а п р е в ъ о
Отъ днесъ се вднга воен на контактъ между правител седатель на съюза. Между
) * ж а в а н е т о на Дар- ното положение въ цълата ството и бившата кралица. другото, той каза:
1анелитъ.
— Изправямъ се предъ васъ
Тази среща се коментира
«страна.
да
кажа думата си. Това го
много
оживено
и
на
нея
М ръ председательтъ Ц?лБукурещъ 13. Споредъ едправя
отъ предность къмъ ор
се
отдава
твърде
големо
ю съобщение на Агенция дарксъ заяви, че изборите значение.
ганизацията,
въ която работя
теръ, макаръ че въпро- ще бждатъ отложени още
веднажъ, за да се даде въз
иъ за превъоржжаването на
можность на опозицията да
мгария не е бнлъ предвиразвие по добре изборната си
№ въ дневния редъ на
К а к а и подробности е ж установени до т у к ъ .
бо^ба.
онференцияга на БалканскоРусе 14. Най крупна нали следните
Въпреки тази нова от
подроб9 споразумение, все пакъ стжпка, вср/ьдъ опозиция
та търговия
съ коло- ности:
ой е съставлявалъ единъ отъ та се очертаватъ вече две
ниалъ въ града ни се
— Вчера къмъ 4 часа сл.
ай-главнитъ въпроси, разис- течения, едното зя учас
върши
отъ
търговцитгь
обедъ
Манушевъ се качилъ
тие въ изборитгъ, а друговани въ Букурещъ.
Н. Мънзовъ
и Христо на велосопеда си и отишълъ
то—за
тпхното
бойкоти
Съ особенъ
интересъ ране. По този въпросъ се Манушевъ, чийто мага- въ една тукашна голема бан
' следилъ тия разисква- развиватъ много ожесто- зинъ се намира въ цен* ка. Тамъ той изтеглилъ отъ
мя гръцкиятъ
делегатъ
търа на града, до учи сметката на фгрмата една
Шксимосъ, обаче
нито
лището
Хаджиоглу.
голема сума, записалъ я на
"ой, нито
другаритгь получила отъ сърдеченъ ударъ.
Снощи въ 6.30 часа Ману свое име, върналъ се въ ск
Ц нпмало да се обя
лада на магазина и се самоПарижъ 13. Споредъ едно шевъ отишълъ въ склада на
»я/яв безусловно
и ка»
застрълялъ.
магазина
и
съ
.
единъ
курЪегорически
противъ сьобшение на вестниците, шумъ си разбилъ череп».
Христо
Манушевъ
е ропревъоржжаването на г-жа Пилсудска, щомъ полу На и з с т р е л а с е при домъ отъ Лесковецъ,
40
шгария, ако тя се съчила sec-ьта за смъртьта т е к л и М ъ н з о в ъ и слу- годишенъ.

Г-жа Пилсудска

гласи да се
присъедини на съпруга си, получила сър*ьмъ Балканското спо дечень ударъ.
Положението й се смета
Шзумение и да признае
Териториалното ста- отъ лекарите за твърде се
риозно.
Щкво.

"о тъй като изглежда, че
^лгария не е склонна да при,""е тоза предложение* то Бал- отъ 6 седмици въ Полша
"'нското споразумение — вЪр*0 на дълга си за запазване
Варшава 13. Правителство
мира и сг.гурностьта на то,
по случай смъртьта на
т0
а
*°игЬ членове — Щ °
Д
ой едно твърдо и непрек- маршалъ Пилсудски, обяви 6
й
Нно поведение, сходно на седмици всенароденъ трауръ.
*ова т Малкото съглашение
Шт
превъоръжаването на
отъ твърдото становище на
Г
И въпреки това, въ н-Ькои Балканското споразумение, ъ
вьпреки
„ипломатически отъ това до колко исканията
« умерени диплоп
Ч>*гове се признава, че въп му ще бждатъ взети подъ вни
ррмове се иу
разреши мание отъ великигв сили.
Чътъ нЪма да се i v

жащитъ. П О в иканъ
билъ. в е д н а г а лъкарь,
о б а ч е М а н у ш е в билъ
вече трупъ.
Уведомена
била
в е д н а г а п о л и ц и ята,
която незабавно и з
вършила о г л е д ъ и
произвела предвари
телно дознание.
Установено е вече че
Манушевъ самъ се е лишилъ отъ животъ. При
чините за това, обаче,
още не еж уяснени, тъй
като въ самоубиеца не
еж намерени никакви пис
ма.
При дознанието се уз

Смгьтамъ, че при отчета
требваше да се кажатъ
въ Германия
какви еж били причините,
които наложиха на 23 Берлинъ 14. Узнава се,
май, м. г. да се извърши про че правителството
е
мяната, на централната решило да сключи новъ
управа на съюза. Азъ смгь
тамъ, че само конгресътъ е вжтрешенъ заемъ отъ
застрахователни
властенъ да промпня тази група
доужества, въ размгоръ
управа.
на 750 милиона
марки
Вотътъ на петричекия к о н (равни
на
около
25
ми
гресъ бъ измЪненъ. Свикано
лева.
бЪ събрание безъ знанието на лиарда
председателя.
Заемъ тъ ще носи лих
• Лична кауза не
защитя ва 4.5 на сто и ще слу
вамъ, а само
\гстановенитп> жи
за
финансиране
принципи.
Забрави се, че на на обществени
строежи.
20 май 1934 г. на- втория
день следъ 19 май въ Бъл
гария нгьиаше вече
полити
чески лица, а само
българ
ски граждани, които трп>
бваше да служатъ
на но
вото правителство,
което
дойде.

Ямстердамъ 13. Въ околнос
тите на Зюйдерзее, Холандия
еж се появили цЪли ята кома
ри, които на ц%ли облаци се
движатъ отъ м-Ьсто на мЪсто.

Комарите еж толнова мно
гобройни, щото автомобилите
еж принудени д а се движатъ
по бавно, тъй като по причи
на на комарите не могатъ да
виждатъ добре пжтя предъ
себе си,

Пазейки интереситъ1 на съю
за, азъ се оттеглихъ.
СлЪдъ това Върбеновъ гово
ри за политическото положе
ние въ страната до 22 януари
и накрай покани всички да
работятъ за една колкото се
може по гол-вма стабилность и,
ги.
мощность на съюза.
Отчетътъ бъ- удобренъ съ
Речьта на Върбеновъ 6fe че акламации.
сто прекъсвана отъ ржкоплесДовечера ще сг избере ново
кания. Времето му за говоре управително тъ\по, следъ кое
се не б-fc продължено на два пж- то конгресътъ ше се закрие.

Състезание на плзнане въ Америка
Филаделфия 13. Туяъ
състоя голъмо състезанио по
плакане, съ участието на Htколко стотинъ девойки отъ
ц-Ьлата страна.

Стотиците състезател
ки плакаха предъ журито
цели четири часа, съ по
два реда сълзи.
Най-продължителпо
време
е плакала една девойка бив- в
ша машинописка. Тя преста
нала да плаче едва когато й
съобщили, че еанг?жирава за
еданъ филиъ въ Холвудъ.

Н о с т т а пренямера

Съ най-голЪмата съветска артистка ^ н н з Стзит>, е още едно
доказателство, че въ

Кино Ранковъ
се прожектиран, най избраните шедьоври на киноизкуството.
Къмъ програмата, както всъкога:

НАЙ НОВИЯ

лШШ8Ш#

седмнченъ фоисъ-преглвдъ

Qrp.

2

Л.щ

„Варненски новини"
Д Н О Д Н

Е В К

Басни
СПо о л у ч а й Т е з о и м е н и я М у д е н ь )

да сияй,
„Да живгье Царя на бъл своя духъ трпбва
гарите", това е тържест- съ чоегьшкитгь си проявле
вениятъ викъ на всеки ис ния, съ признаване на чуж
което
тински българинъ, въ мина дото благородство
лото и въ настоящето, за липсва у него, съ въздигане
щото идеята за короната до култъ чистота на духа.
обединява и настройва на
Когато мисъльта .за Ца
рода за велики подвизи, ка ря" се появи въ нашето съз
то му насочва сърдцето и нание, ний трпбва
мигно
умътъ, къмъ
най-красивата вено да дочуемъ
великитп
най-благородна
идея — за идвали на нашето
племе.
родината.
Да чуемъ стоновете на поМаята мисъль лп>ти въ робенитп братя, на които
съ вика нза
най-далечнитп
цивилиза бжднинитп,
ще
ции, въ историята на всич Царя и Отечеството"
свобоба.
ки велики народи и на вся- имъ донесътъ
каде азъ чувамъ
възторжеКато че ли чувамъ шепониятъ викъ на народа „да тътъ на миналото, на слав
живпе Царя", за ония вла ното минало, на робското
детели които еж възвели минало, че нашата
скъпа
чили държавата
си и за България трпбва за своето
тпхната
мъдрость и бла величие, за своитп
идеали
городство.
да пази, да се гордей съ най
си, съ най чис
И въ истинско
нещастие благородния
на нацията, когато
вели тия си гражданинъ по сърд
чието на Царя е помрачено це - съ Царя на българитп.
отъ нещастна война, наро
Въ неговия образъ, въ неда, войската, гвардията не говитп най хуменни прояв
показва своята любовь към ления, ний виждаме
човпвърховниятъ вождъ, своята ка съ златното
сърдце, съ
клтпва, а знае да се жер високия умъ и
достойно,
твува съ героизма и съ ду- трпбва
да признаемъ,
че
митгь на френския
гвардей носи короната
на държа
сни офицеръ Га м брон ъ-. вата ни.
умира но не се Съ тържествения
викъ
пГвардията
предаваХ Да живпе
Импера „да живпе Царя на бълга
тора!".
ритп" да поздравимъ
сияй
Човпшкиятъ духъ трпбва ната личность на Негово
да бжде фокусъ, около кои Величество и си спомнимъ
клптва
която
то да се съсредоточатъ най върховната
благородните
идеи, най- сме дали за Царя и Оте
чеството.
красивитгь
пориви.
И. Н. Бакарджиевъ
Човпшката
личность въ

| Н А У Ч Н О и З А Б А В Н О ЧЕТИВО

Еднъжъ вълкъ рекълъ надменно ииниишнвиюнииииявииивниииииинши^виинияваиинямпиииюиив^
на една лисица:
— Чудно ми е, защо Богъ есъзг
далъ такива слаби същества ка
то ягнетата. напримгьръ. Ако
Установено е, че навътре
Неколцина видни лекари за на извънредно ситни частиц,
азъ бгьхъ на негово мгьсто, бихъ
ги унищожилъ всичкитл.
въ морето, на известно раз белязали, че работниците отъ и прекаранъ презъ специален^
Лисицата се усмихнала и ка стояние отъ брега въ въздуха каменовжгленитъ- мини, които филтъръ, а следъ това »разм^.
зала:
санъ съ специаленъ серущ
— Така мислишъ, но ако нгъма- не се съдържатъ никакви ба постоянно еж принудени да въ полуколоидално състоянщ
поглъщатъ прахъ отъ каменни
ше ягнета вълцитп, щгьха да па- цили, нито прахъ.
Презъ време на първите Ц
Лекарите, отъ друга страна, вжглища, еж много малко въз
сатъ трева...
еж установили, че този морски приемчиви къмъ туберкулозата. часа следъ инжекцията ^
*
Единъ щъркелъ затъналъ въ въздухъ е твърде голЪмо по Дори и да заболеятъ отъ нея, явява силна реакция въ със
блато. Нгьколко малки жабчета мотало въ борбата съ тубер rfe я прекарватъ въ много по тоянието на болния, трЪека
видгьли какъ се мжчи щъркела и
главоболие, а температура,,'
кулозата. За да може той да лека форма
рекли на майна си:
Това ги е навело на мисъль- се повишава до 40 градуу
— flvcnu ни да идемъ и помог- се използува, решено е да се
немъ на тази птица. Вижъ какъ създадатъ така
наречените ть, че именно прахътъ отъ безъ това да представлява ъ1
се мтчи горката!..
каменни вжглища е причината солютно никаква опастность,
.плаващи
болници"
Старата жаба поклатила гла
за това. Т е решили да npoefeТази обща промена въ ор.
Първата
подобна
болница
е
еа и отвърнала:
— Вие не знаете на кого иска вече построена и пусната въ рятъ това на дЪло и дошли до ганизма не се придружава отъ
те да п омогнете, ако знаехте действие. Това е единъ пара- твърде добри резултати.
никакви местни усложнения вт,
веднага щгьше да ви се изпари ходъ пригоденъ специално за
туберкулозните
гнезда, нито
Новиятъ
лЪкъ
противъ
ту
всичкото милосърдие. На дяволъ
кръвохрачене.
Кризата
бързо
беркулозния
бичъ
се
използва
болница.
Всичко
въ
него
е
свещъ не се папи...
изработено, до най-малките вече съ ГОЛ-БМЪ успех Ь. Пра- преминава, последвана отъ у.
*
Скакалецъ казалъ на мравка: вещи. изключително отъ сто вятъ се интравенозни инжек силено отделяне на пикочь.
Досегашните опити еж дали
— Омръзна ми вече даскачамъ мана, за да се предпази отъ ции (въ кръвоносните еждове)
ще литна безстрашно като орел пожаръ.
съ прахъ отъ каменни вжгли- 75 на сто подобрения и 20 не
нагоре...
Параходътъ съдържа 1,500 ща, стерилизиранъ,раздробенъ сто пълни излекувания.
Мравката се заемгьла и рекла:
легла
и е снабденъ съ всички
— Ако вегька пчела бпше медъ
брала, бръмбатрътъ най-много... най-модерни приспособления, ВЕСТИ 01Ъ
• БЪЛГАРИЯ ГолЬмата оскъдица на лукъ въ Гервдщ
Еднъжъ магарето отишно при необходими за една подобна
болница. Той ще бжде отвецаря на животнитт и рекло:
Щ Загубите отъ сланата въ
Берлинъ 13. Поради валутни
— Вижъ, канъвъ гласъ имамъ! денъ навжтре на неовходимоРазреши ми да стана проповед- то разстояние отъ бръта и плевенската область на места затруднения, германското пра
еж достигнали отъ 70 до 80 вителство ограничи вноса на
никъ и да тръгна да държа речи..
Лъвътъ премгьрилъ боа на дъл- тамъ ще бжде закотвенъ съ на сто. Пораженията на рапич големъ брой хранителни при
гоушето добиче, заемплъ се и известенъ брой котви по та ния бръмбаръ тази година еж
паси отъ първа
необходи
казалъ;
къвъ начинъ, щото и най-сил
— На глупцитп Богъ е далъ ното вълнение дори не ще много по малки отъ миналата мость.
година.
уста за да ядатъ, а не да ювоПо причина иа тия огравврятъ...
ПРОМЕТЕЙ му оказва влияние. По тази
18 Въ началото на миналата
причина болните не ще има седмица въ хасковско е пад челкя, между другите артику
защо да се опасяватъ отъ мор нала пакостна слана, която у ли, настанала е голъма ос
ска болесть.
нищожяла 2,700 декара бобъ, къдица и на лукъ. Като пос
133) По какъвъ начинъ u съ
Цените въ тази своеобразна
какви бои се прави татуиров болница за лекуване и издръ 800 декара памукъ190 декара ледица на това, цената на
зеленчукови градини и 3,000
ката на кожата ?
лука бързо се покачи отъ 19
жка еж толкова ниски, щото декара лозя.
134) Цвгьтната татуировка ще бждатъ достжпни и за
Щ На 12 хасковското ловно пфенига на 80 пфенига (рав
е възможна само за бгълоко- болни съ нзй-скромни матери
д-во устроило 4 отделни хайки ни на около 27 лева)
житгъ, защото върху кожата ални средства.
въ околностите на града, за
на негритп> тя не би могла
изтребление на вредните птици.
да се вижда. По какъвъ на8Й Завчера неизвестни кра
чинъ, тогава негрит/ъ се таИнж.-механикъ асеист. — Варна
дци
разбилъ единъ прозорецъ
Ц
Споредъ
официални
све
Огнеупорни и паважни тухли,
туиратъ?
„Св. Георги" въ
п л о ч к и и б л о к о в е фабри
135) Въ кое племе на евгьта дения, въ края на м, априлъ,£на църквата
Пловдивъ,
вмъкнали се въ ста
т.
г.
броятъ
на
безработните
"
ка „ Т р у д ъ * Русе
се татуиратъ само женитгь?
ята. кждето се продаватъ све
въ
Чехословакия
е
възлизапъ
И
ПРАВИ:
отоялеаия, водни колена,
130) Презъ пролетьта на
щи и задигнали 300 лева.
вдигатели, мелници, пещи за то
1917 година заводите Крупъ на 736.000 души. Въ сравнение
пене метали и проекти. Съвети и
Ш Група деца въ Бургазъ
изпратили на германския гене- съ миналата година тази циф
поправки парни и газови двигатели.
едно намаление играели завчера съ една кар
раленъ щ а б ь следната телегра ра показва
Жиизифова 22
битна
лампа.
Ненадейно
лам
отъ
4
5
на
сто.
Тази
година
се
ма: .Орждие П-1 готово за
1-2587-3
пата
експлоадирала
и
обезоб
забелязва
no-усилено
търсене
проба*. Незабавно е билъ про
разила 9 годишния Наско ftroизведенъ първкятъ опитъ, при на чиего сезонни работници.
повъ.
Е
Въ
Дунава
при
Нови
Садъ
Хелголандъ. Снарядътъ падЩ Миналата есень по мор
налъ на 90 клм. което пред рибарите еж имали единъ неския
брегъ край Бургазъ еж
обикновенъ
ловъ.
Преди
неставлявало огроменъ успЪхъ.
Военните кржгове, обаче, съв- колко дни Г Б уловили една били залесени 75 декара съ
В А Р Н А
семъ не били доволни отъ то голяма морска риба, тежка 15 общо 24,000 дръвчета. Отъ
5
ъ
центъра
на града, най
зи резултатъ, тьй като било кг р. която по нЪкакъвъ на около 90 на сто еж се хванихигиениченъ, уютенъ, съ
ли
въ
течение
на
идните
нечинъ
се
е
залутала
отъ
Черно
необходимо снарядътъ да пад
централно отопление.
колко години ще бждатъ за
не не на 90, а на 120 клм. за море въ Дунава.
::
Цени
досгжпни за всички::
лесени
и
други
425
декара
по
Ш
Презъ
течение
на
първи
да могатъ германците отъ сво
1-2352-0
ята бойна линия да обстрел те 10 месеца отъ бюджетната крайбрежието, въ съседство
съ
баните.
Брегътъ
се
израв
ватъ Парижъ. Следъ тоя пръвъ 1934/5 година дефицитътъ на
опитъ заводите Крупъ отново Съед. щати е възлъзълъ на нява и се засипва постепенно
НОВО НАМАЛЕНИЕ
се заловили за работа и въ около 3 милиарда долари. Из съ черноземъ.
въ магазинъ
Z2 Отъ много части на стра
началото На 1918 година е би числява се, че до края на бюд
ло вече готово огромното орж жетната година дефицитътъ ще ната съобщаватъ, че тазгодидие, наречено отъ германците достигне до 4 милиарда и 800 шнатв стрижба на овцете ще
„Парижанката". Самата цевь милиона долара. Държавният даде много малко вълна. Това
ул. Царь Борисъ № 2
е тежала 750.000 кгр. Снаря дългъ на 1 май, 1935 година е се дължи на слабото изхран
Ризи белъ попл. 95 лв.
билъ 28 милиарда и 662 ми ване презъ зимата, по липса
дите тежали по 100 кгр.
Ризи белъ рае
95 лв.
лиона долара.
на фуражъ.
Ризи цветни
100 лв.
131) Творецъ на стоманено
Дамски чанти
, 80 лв.
то чудовище „ГолЪмата Берта",
СПОРТИСТИ! Четете все
до площад
Дамски
ржкавици
85 лв.
наркчано отъ германците „Па ки понедплникъ спортна
Лавренти е
Връзки копринени 30 лв.
рижанката", е билъ проф. Ро- та страница на в-къ „Но паднала отъ колата идвайки
Чорапи м. 2 чифта 15 лв.
зенбергъ. Лично той е управ- вини, защото тя Ви пред за пазаря, една столова везна
Кърпи за лице. бурнузи,
лявалъ сложната машинария» лага най-точна информа — 10 кгр. безъ тасове. Умо
носни, кърпи и др. при
при изстрелването на всеки ция.
лява се който я намерилъ да
много намалени
цени
отдъленъ снарядъ.
я представи срещу флотския
№ 1.
1 2394-15
132) Презъ време на светов Отъ ГБХЪ 180 еж паднали въ арсеналъ на Тавинъ Папазянъ
ната воина ,,ПжБмата Берта" Парижъ, а останалите — въ срещу прилично възнаграж
е изтреляла общо 320 снаряда. околностите на града.
дение. 1-3 Съ поч. Т. Папазянъ

Плаващи болници
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Илия Христовъ

Дребни вести

5 глгарското Акцион. Д р у ж е с т в о
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13 край на келията, до самите железа на ре мъкнемъ? — попита младежътъ и загледа веждането имъ пред^- военния еждъ, веднага
шетките. Презъ дъждовни дни случваше се въпросително двамата братя. Тия последните, следъ вечерната проверка, да се измъкнатъ
майка почина отъ скръбь. Избегахме тукъ, водата да нахлуе въ келиите и да издави обаче, продължиха да ядатъ мълчаливо, безъ и да преплуватъ реката до островъ Голодай.
съ надежда, че ще можемъ да минемъ фин затворените въ нея.
Тамъ по-малкиятъ братъ щ е ш е да стои скритъ,
да му отговорятъ нищо.
Докато мледежътъ се разхождаше насамъландската и шведската граница. Б е ш е ни
Едва следъ известно време по-възрастниятъ докато по големиягъ донесе отъ ецинъ прия
невъзможно, обаче, тъй като контролата тука нататъкъ, двамата братя прочетоха още не- притегли до себе си Билъ Гезона.
тель сухи дрехи и пари, за да могатъ да прое извънредно строга. Върнахме се тогава въ колко пжти писмото, като че ли искаха да
— Спущай! — каза му той. Колкото и да дължатъ бегетвото си.
Петерсбургъ, кждето ни очакваше трудна за го научатъ наизустъ. Най-после те го накж- ни радва твоето идване, все пакъ насъ ни
— Верно е, че тази нощь ще имаме лунадача. Сестра ти, обаче, я изпратихме по си саха на парченца, които изгълтаха. Това бе тъевожи положението на нашата работа Въпреки всичко топа, ще требва да рискува
гурни пжтища въ Индия, като я снабдихме и ше най-добрия начинъ да се запази тайната. следъ твоето появяване. Не знаемъ дали и ме, защото иначе може така да се случи, що
изобилно съ парични средства. Уверени бех— Стига толкова си се разхождалъ! Скоро ти ще можешъ да вземешъ участие въ нещо, то да отидатъ напраздно всичките ни усилия
ме, че тамъ тя ще намери некои приятели ще ни донесътъ храната и е по-добре да ни което сме намислили за тази нощь . . . Раз- да се учимъ да плуваме. Искашъ ли да рисбирашъ, нали?
на баща ни, които ще я посрещнать добре. мислятъ за отчаяни. Седни тука при насъ!
кувашъ заедно съ насъ?
Не требва да се безспокоишъ ни най-малко
— Нема ли некаква възможность да из— Да представлявамъ си. Само кажете ми
Въ знакъ на съгласно Билъ Газонъ имъ
за сестра си. Щ е я намеришъ въ пълна безо- бегаме отъ тука или ще требва наистина какъ да се изплъзнемъ отъ тука. На мене стисна ржка мълчаливо. Б е ш е напълно съпастность въ Индия и ний ти се молимъ да утре да умрете? Мене никакъ не ми се иска можете да се уповавате въ какъвто и да гласенъ съ гьосъ. Часовете на очакването му
се заинтересувашъ и за нашата сестра да остана въ тази келия
било случай.
се струваха безкрайни. Слушаше съ нетър
Ивановна.
— И на насъ не ни се иска. Колкото се
И Билъ Газонъ започна да имъ разправя пение ударите на големия часовникъ на ку
— Боже Господи, — извика Билъ Газонъ. отнася до умирането, не си наистина умрелъ, накжсо всичките си патила до сега. Братята лата отъ Петропавловската крепость и ги
Тръгг.алъ съкъ, значи, по единъ съвършено докато можешъ да дишашъ. Но да мълчимъ слушаха внимателно, а сжщевременно и съ броеше.
възхищение.
погрешенъ пжть, точно въ обратна посока. сега. Ще приказваме по-сетне.
— Намерихъ въ джобовете си малко ци
Но нищо, и това е добре. Отъ сега нататъкъ
Мълчанието тежеше като олово върху три
Следъ това те му изложиха плана си — гари. И безъ това при плуването тази нощь
ще зная поне, че сестра ми е жива и че има мата затворници. Времето течеше бавно, в дързгкъ до немай кжде. Но нали и безъ ще се изквасятъ. Хайде да ги изпушимъ сега!
смисълъ да я търся. Какъ ще се измъкна отъ въ келията ставаше все по-тъмно. Най-после това беше въпросъ на животъ или смърть!
Братята се зарадваха извънредно много И
тази тъмница, обаче? Докато се убедять рус се зачуха стжпки въ коридора и гласове.
Безброй дни и нощи братята резали поеха цигарите отъ ржцете му. Не беха пу
наците въ моята невинность, ще мине много Прозорчето на вратата се отвори и пазачътъ подъ редъ съ една малка стоманена ножов- шили отдавна, а най-главното, цигарите ута
време, а а з ъ не мога да чакамъ до тогава.
пъхна презъ него три паници. Затворниците кв железата отъ решетката на прозореца. ложиха до некжде нервите имъ
И Билъ Газонъ започна да се разхожда поеха мълчаливо яденето си. Билъ Газонъ Железата бехп вече до толкова пререзани,
Й
Я<ВаНата МИн та
У настжпи.Удащото едва се държаха и т е можеха всеки оиха рпин»п*Г
нетърпеливо изъ килията — една гксна дуп вкуси и се потресе.
УДВРИ Н а ч
— rS?i г
«овника.
— Прилича нп помия! Хичъ не ми се стои моментъ да ги пречупятъ. Решението имъ
ка, съ влажни стени, поради обстоятелството
— Г отово! Сега или никога!
че водите на Нева достигатъ чакъ до горния тука. Само че какъ ще можемъ да се из- б^ше тази вечерь, въ надвечерието на из
Тримата затворници скочиха „а крака и

ФшшгатЪ пршючш на Билъ Газонъ

iff 3920

„Варненски новини*
ПИСМД ОТЪ СОФИЯ

гария, именно за задълженията
л го молимъ да го включи въ
резолюциите си, които конгре
са ще вземе.
Ура да живее България
Ротари клубъ ще има утре
Да живее Царя
доа научна разходка изъ София. Въ атмосферата на парфюмите. - — Вторникъ 1 часа въ „Крис10 У
Хвала на запасното подофи
^„"„ „ РЬ О с в о б о д и т ель".--См*хътъ и звънътъ на чашит*. талъ" първото си редовно
церство.
да ооикновена житейска комедия. - Пзи хора ся изгубили ком- събрание.
**' Т ' р ч и в о т о к а Ф е — Когато минисгригЬ промишляватъ за
Въ Варненското Полицейско
ььлгария. _ Нощнит* сгражи. — Булевардътъ nycite.
Коменданство се намира единъ
Варненското полицейско ко
Днесъ имахъ скжпъ гость натежава надъ очите МИ — новъ царвулъ и единъ ключъ.
мендантство
съобщава, че да
|П> провинцията. Въ залисии- клепачите ми се притварятъ, Който ги е загубиль да се яви
нъчното управление е поиска
% си около него, не ми оста- но сладостната музика и още и си ги получи.
ло да бждатъ затворени заве
а време даже да прочета ве- по-съблазнителната панорама
Пр случай агитационната сед
ернигЬ вестници. Интересенъ на сцената отново ме пробуж- мица на туристите въ среда денията на ония данъкоплатци
обложени по закона за данъ
зв^къ е моя приятель! Презъ датъ. И азъ зажив-взамъ новъ 15 т. м. 7 и половина часа ве- ка върху приходите съ поЬлотО време, до като е билъ животъ.
черьта ще говори предъ мик тентъ, които не еж изплатили
ь провинцията, само спалъ,и
Салонътъ се е обърналъ рофона на Радио-Варна г нъ патента си за първото полу
ушата му изжаднела за при- Ц-БЛЪ на слухъ.
Софрони Георгиевъ — предсе- годие на текущата финансова
лючения и екстравагантности.
Танцуватъ, танцуватъ. И датевь на д-во „Девненски из година.
— Искамъ,—-каза ми той, — всичко това е така апетитно и вори" на тема Туризьмъ и РоЗа да се избегиатъ непри
JTO старъ софияневъ и бохе- приятно! Ревюто въ сжщность олюбие.
ятностите по затварянето на
ъ да ми покажешъ нощна е обикновена житейска коме
заведенията и лишаване отъ
офия, — не тази, която ние дия — мжжътъ е измамения,
възможность на маса занаят
иждаме, когато дойцемъ тукъ, жената е преластителка или
до конгреса иа запаснигЪ
чии и търговци да работятъ и
подофицери
атоварени съ „стъкленъ ба- обратното. Въ този моментъ
изкарватъ прехраната си, съ
Д-ръ
Цоневъ,
въ
качеството
тъ", а романтичната и кра- не мога да си спомня, кой отъ
си на председатель на варнен което би се влошило още по
№ София.
двамата беше потърпевшия.
вече икономическото имъ със
Подъ думата „стъкленъ баКакто му е реда, следъ теа ския комитетъ на длъжниците, тояние, предупреждаватъ се и
икъ" мо'ятъ приятель разби- търа отидохме на кафене. Но е отправилъ следната телегра се поканватъ тия данъкоплат
ажените които по старъ на- този пжть въ кабаре. Моятъ ма до конгреса на запасните ци да изплатятъ сами добро
подофицери:
якъ редовно придружаватъ приятель се възмущава.
волно патентната стойность въ
Погледите на целия българ данъчното управление до 15
жжегв си въ София. Изпъл— Стига вече! София се е
ихъ обещанието му. И поне- обърнала на подвижна салха- ски народъ еж обърнати къмъ МАЙ т. г. най-късно
е тази вечерь н-Ьмамъ т-вма на . . . Заведи ме между на запасното подофицерство, ко
При намалението на патента
ето изхождайки отъ всички
i кореспонденцията си, ще рода
за
текущата финансова годи
съсловия
и
браншове
ще
даде
юдЪля видъното и чутото.
Отбихме се въ едно кафене
Къмъ седемъ часа си дадох- на бул. „Мария Луиза*. Ча- най-ясенъ изразъ на бедстве на съ 35 на сто отъ размера
за миналата финансова годи
е среща въ сладкарница ,.Со- сътъ е вече 2 следъ полу- ното положение на всички осо
на и дадените срокове до се
т". Тукъ въздухътъ б е ш е нощь. Но, при все това, ка бено н . стотиците хиляди сто га отъ страна на данъчното
панства,
вследствие
задължени
1ровенъ отъ парфюми и по- фенето гъмжи отъ народъ.
упраление,
комендантството
)мади. Гъмжило отъ жени,
— Какви еж ГБЗИ хора — ята имъ, настжпилото обезце предупреждава, че следъ 15
няване
на
ТБХНОТО
производ
лечени по най новата мода. пита приятеля ми.
ство и трудъ. Сегашния законъ май ще бждатъ затворени вси
;ички се суетятъ, приказватъ.
— Хора.
чки заведения на неизправни
ички еж доволни и весели.
— Повечето еж загубили облекчение длъжниците въ ни те данъкоплатци и нема да
що
не
подобрява
техното
по
-Сега ще отидемъ да ве компаса.
се взематъ подъ съображение
ряме, — казва моя приятель.
На много маси „публиката* ложение. Необходими еж ра никакви молби.
дикални
мерки,
които
сьюза
дреме, НБКОИ отъ „клиентите*
следъ малко мълчание:—
хъркатъ, други игррятъ на на длъжниците въ България
Тръгваме.
открито и категорично е предзулевардъ „Ц. Освободи- карти. Кафето ни се указа ставилъ на меродавните фак
който ще се уреди презъ месець
1ь" прилича на пълноводна горчиво.
тори.
августъ въ града ни, варненскитп
K
i B — жени и мжже| сякашъ
—• А сега, на кжде?
художници, декоратори, скулп
Като приветствуваме запас тори въ свойто общо събрание
(Ъшки мравунякъ, неспирно
— Сега остава да отидемъ
разхождатъ. Цилиндри, бом- на гарата, за да видишъ, че и ното подофицерство по случай на 12 т, м. въ общинската чи
кждето е приежтетвува
te, рошоглавци, добре при- въ 3 часа презъ нощьта ча двадесеть и петь годишниятъ талня,
ла цгьлата грууа отъ 140 душа,
му
юбилеенъ
конгресъ
отъ
калните
еж
пълни
съ
хора,
сани — истински панаиръ.
е взела решение да се вземе най)ятъ приятель е билъ на които редовно посрещатъ н името на повече отъ петь хи активно участие въ уредбата и
ювадийскиятъ панаиръ, но изпращатъ всични пжтнически ляди стопани длъжници въ декорирането на павилионитп
Варна, апелираме къмъ него въ панаира, за да може той да
фийския повече му допада. и товарни влакове.
бжде на свойта художествена
да
се занимае съ найтолемия висота,
Ресторантъ „България", Ор— После?
изящество и стилъ и да
икономически
въпросъ
въ
Бълнаправи дълбоко впечатление на
стрътъ ридае подъ сурдинка,
— После бихъ искалъ да
всичка, гости на града ни, Худо«ле смехътъ и звънътъ на надникнемъ въ кабинетите на
жницитгь еж приготвили свойто
ШГБ заглушава всичко. Ка българските министри, които
изложение което ще връчатъ на
на сънь чувамъ отново тан крадътъ отъ съня си. когато
търговската камара, кждето ще
изложатъ своитп, идеи, за да
го. Погледътъ ми се отплес- другите се забавляватъ, за да
панаира тази година да
на страни: елегантни двой- промишляватъ върху прокле ще имате нови чорапи, като си може
бжде уреденъ най тържествено
танцуватъ, очите имъ горятъ тите въпроси на нашата съв- занесете старите захвърлени и да привлича гости отъ цгьла
го запалени, жените еж по- ременность. Остава да отидемъ ^ Ч О Р А П И
и да издигне Варна
= България,
предъ очитт на чуждия свптъ
егантни. отколкото еж въ и въ крайните квартали, кжвъ МАГЯЗИНЪ
като курортенъ и стопански
йствителность, Кенлеритв се дето ще видимъ доста инте
центъръ.
дпреварватъ. и публиката ресни и живописни картини...
ави усилия да ги догони: съ
—- По-добре да си легнемъ! на Атанасъ Трандафиловъ
Фризьорския салонъ „Сеотици халби се изпразватъ
Булевардътъ пустее. Само
вилля"
намали чувствително
ул.
Царь
Борисъ
17,
тел.
309
Ька секунда, но кенлеритЪ нощните стражи стоятъ бодри
Идеално
подновени.
Американ
електрическото
дълготрайно
наги усп-вватъ да ги напъл- на своя постъ. Електрическите
п». Моятъ приятель се пита! лампади блестятъ, а нощните ски типъ. Прилавяне изпусна къдрене. Проверете!
1—0
- Кой ще счупи тази ве- чистачи измиватъ тротоарите ти бримки на специална машина
и улиците. Околните сгради
рь рекорда?
ни гледатъ безучастно съ тъм'
*- Кенлерит-fe.
ните си очи.
- Не. Съдържательтъ.
• — Лака ношь — казввмъ
Излизаме.
.Потайностите на нринцъ Карла*
672
- Сега, кжде? — питамъ азъ.
И
въ
душата
ми
прозвучава
ь,
некаква мелодия, която ме
- Въ театъръ „Одеонъ"
престжплението на Гренелъ
Ето ни и въ театъра, почти унася. Некой въ мене плаче и
— Най сетне узнахъ всичко, което ми беше
рампата. Играе се нЪкак- се смее. Това е монотонната
нужно и то тая вечерь.
ревю-оперета или комедия. и вечна песень на всички гонъ ми
.....n cе ^все eедно.
„nw. ~Бирата
„ к — "^ми градове. ДГоиодиновъ
И това стана случайно.
— Желая да ви чуя, господинъ графе.
По с л у ч а й м з е в п в а н е
У
Удовлетворете любопитството ми!
Благоволете да седнете!

ЧЕнСЕСМЬЕ..

шштт

1а

Почтиtoи

„Ргтжод^лие"

АТЕЛИЕ рРfЦЦДУЛ-ШЕЙНОВО4 а
за последень ткть кани своитгь клиента да
използватъ намалението
на АНГЛИИСНИТЪ
ПОПЛИНИ съ 50 на сто, като си порячатъ
по нгьколко ризи ошити по вкусъ и пълна
акуратность.
Пормчкитп,
се приематъ
до
края, на м. май т. г.

ц,

е

Продава четири машини „СИНГЕРЪ", 15 В.
Сьвършено нови: 1-вата 2,000 лв. И-рата 4,000

Д

Л Ш И друга 5 , 0 0 0 лв.

Q

Съ почитание: РЕПША

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ч. тв 1-Ш5 год.
I варненски Областенъ Сждъ обявява, че е вписалъ въ
к о с и я регистъръ на ежда определението си подъ №210
^ 24 Япоилъ 935 год. съ което се открива производство
сключване предпазекъ конкордатъ на Българско ЯкциоЬо Дружество за строене на кораби, локомотиви и ваго
И» гр Варна съ кредиторите му при направено предло*е изплашена задълженията си напълно съ опрощаване
«ихвите 3 ^ две години и отсрочвание на всички плаща^ГитГо°рДитНеИ'му ее призоваватъ „а 25 май, 1935 годи* еждебно заседание.
Tp. Варна. 8 май 1935 година.
у
*.
Секретарь на ежда: Кулековъ.

— Сами ли сме, наоколо нема ли никой?
попита графъ Варезе.
— Сами сме, утвърди Венсанъ.
— Тогава добре.

Успехъ да туря ржка върху това тайнственно
създание, което носи името талаежмъ!
— Какъ?
Таласжма ли?
— Е въ моята власть!
— Това е много интересно!
Дпъженъ съмъ да ви изповедамъ, че и азъ
съмъ се опитвалъ да узная нещо върху това тайн
ствено създание.
Бабешките приказки, които давагъ храна на
суеверието на рудничарите отъ Гренелъ още не
еж съвършено изчезнали.
— Таласжма още не ми е далъ никакви све
дения върху личностьта си.
Той говори, обаче, върху престжплението на
Гренелъ и неговите показания еж толкова важни,
колкото и удивителни, продължи графа.
За това още тая нощь искамъ да замина за
Парижъ, наеано съ чудното това сжщество, което
до сега не ми е казало даже името си.
— Следователно, думата е за показанията на
това създание и вий твърдите, че чрезъ него сте
разкрили престжплението въ Гренелъ?
— Безъ никакво съмнение, господинъ графе,
показанитята му еж важни.

По случай традиционния рраздиикъ в ъ Аспарухови
(С. Севмесъ), утре 16 май омнибусит!
Градската Оннибусна Станция ще циркулирате

непрекженато презъ цЪлиягь день при цена: Само за отиване ипиЕ
аръщчне 5 лв. з а отиване и връщане 8 лв»за възр-Sf
лв. аа д е ц а . Сжщо така омнибусигЬ ще циркулиратъ и за с. Царево
(Кестричъ) по случай традицнонниятъ сборъ при цена:
25 лева за отиване и връщ не и 15 лв. само за отиване или връщане
Тръгване отъ централната омнибусна станция, телефонъ № 629.
•
Отъ Дирекцията на Градската Омнибусна Станциия4
»«K,^y^MH'iiw;iiiM.«j!gjmra

!*

Отпусна ново предсрочно заемораздаване на след
ните лица отъ Варна:

Хр. I Габровски сп. стр. h Ш Т. I 100,000 лв.
Тодоръ Ст. Власевъ сп. пр. № 97 Т. Б100,000 лв.
В и р р а щ р и предсрочни заеми л,710,000лв.
Следватъ нови големи ежемесечни заемораздавания.
Сведения и записвания при главния представитель г-нъ

Ст. П&тмшевъ, S&pifa, СЕитето № 6.
1 - 3

О Б Я В Л Е Н И Е № 19
гр. Провадия, 4 май 1935 година
Провадийско Читалище: „Ялеко Константиновъ" обявя
ва на интересующите се, че на 25 Май т. г. отъ 16 до 18
часа, въ помещението на Проввдийскета градска община,
ще се произведе търгъ, съ съкратенъ срокъ, при явно надда
ване, за отдаване подъ наемъ 8 парцели на Читалищното
стопанство въ местностьта: „Софу дере" при ежееди: Дър
жавния разсадникъ, шосе, пжть край лозята и праздно об
щинско место, за срокъ две години.
Пространство на парцелите както следва:
I парцела — 4500 кв. м.
V парцела — 4220 кв. м.
II
,
- 4600 , .
VI
— 4520 , .
И
III
.
- 4450 . .
VII
„
- 4270 . я
VI
.
- 4150 „ „
VIII
„
- 7090 . „
Първоначална цена на тия парцели е 50 лв. на декаръ
годишно.
За участие въ търга се изисква 10 на сто залогъ за
две годишенъ периодъ.
Закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е
задължителенъ за участвуващите въ търга.
Разноските за публикацията, гербъ и др. еж за сметка
на наемателите.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки день в ъ
читалището.
Председатель: fn). А. Топаловъ
1-2586-1
Секретарь-касиеръ: (п) С Гължбовъ

Библиотека Варненски новини"

669

— Прочее и престжплението въ Гренелъ е
разкрито* избъбра той.
И тая мрачна завеса се раздра!
И ти, който седишъ горе, нито седогаждашъ
какво е станало тая вечерь!
Обаче, ти и Тъй нито единъ часъ не можешъ
да бждешъ спокоенъ.
Ежеминутно требва да очаквашъ, че съзида
ното ти съ такова изкуство здание ще се събори
и ще те зарови подъ развалините си!
Ти не си спокоенъ.
Знамъ това.
И сега го виждамъ.
И когато забелезахъ това, бехъ вече убеденъ
въ виновностьта ти.
Сега съмъ добре уверенъ!
Доказателствата се намиратъ въ ржцете ми.
Но да млъкна!
Тамо иде некой!
Графа продължи пжтя си къмъ замъка.
Отъ градата на замъка единъ слуга вървеше
на среща му.
Той позна слугата си.

— Филипе! — каза той съ задавенъ гласъ.
Следъ неколко часа, искамъ да се зевърна
въ Парижъ.
Погрижи се, каретата ми да е готова.
Слугата хвана юздата на запенения конь и
го застави да се спре.
Графъ Варезе слезе отъ коня и тръгна къмт
входа на замъка.
Нощьта беше настжпила.
Вжтрешностьта на замъка и стълбите беш
осветлени.
Графа се изкачи по стжпалата, безъ ни най
малкия шумъ, защото те беха постлани съ дебел!
и меки килими.
При всичко че изразителното му лице б е ш е
спокойно, обаче то имаше тъй да се каже страшенъ и студенъ изгледъ, което свидетелствуваше,
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Панихида за Княгиня Мария Луиза
Патронния праздникъ на девическата гимназия. Речит* на епископъ
Андрей и г. Карагьозовъ. Манифестацията.

т т култшйр

10ДПМП

Наредбата-законъ за строежъ на училища. Българския театъръ, лнтератзра и изкуство. Учредява се Взаимноспомагателна каса при м-вото
на Просветата.
Изявления на м-ра на просветата ген. Радевъ

Вчера учащата се младеж.ь чистосърдечие. Тя има найотъ Варненската Девическа гим свътлия образъ между Н-БКОназия отпразнува две свътли гашните наши царици, образъ
но и на държавата еъ сред
дати, годишнината от смъртьта на блага, чувствителна и бла
ства. Фондовете, обаче, ще
на княгиня Мария Лузия и пат городна майка. Тя имаше само
се изнолзватъ само отъ съот
рония празникъ на гимназията. едно отношение къмъ подани
ветните гимназии. Държава
Сутриньта въ 10 и половина ците си — майчинско отно
та се задължава да повърне
часа въ катедралната църква шение. Нека поменътъ за нея
сумите въ сроиъ отъ 5 год.
въ пометъ нч покойната кня не изчезне отъ гсаметьта на
гиня Мария Луиза се отслужи поколенията, нека всъка годи
панихида отъ епископъ Андрей на си спомняме за нея. Миръ
въ съслужение отъ други све на праха й.
щеници.
Следъ рачитъ на епископъ
Църквата бъ- задръстена отъ Андрей и г. Карагьозовъ, кои
богомолци, личеха: генералъ то направихасилно впечатление
Вие като журналисти знае
Халачевъ начело съ офицери официалните лица поздравиха
те най добре при какви усло
отъ гарнизона, началникъ фло последния съ праздника.
вия работи българския култута полковникъ Вариклечковъ,
Образувана б е манифеста
ренъ работникъ.
пол. коменданъ Д ръ Райковъ ция отъ учащигв се, които на
Наредбата — законъ.
И шефовете на много учреж чело съ музиката огь Деви
има Зс главна цель да
дения.
ческата гимназия, преминавай
отговори
на нео6ход«Следъ панихидата епископъ ки по главнитъ улици отиде
м о с т ь т а нашити» к у л т у р 
Андрей произнесе подходящо въ Морската градина, кждето
ни р а б о т н и ц и д а в л д а т ъ
к р е п е н и и з а ттьх-ь д а с е
за случая словЪ. Той между се играха хора и ржченици.
София 14. М-ра на просве п о л а г а т ъ . п о в е ч е г р и ж и .
другото каза:
Тъй скромно и мило се отНаредбата има сжщо главно
— Днесъ се молимъ за ус празднуваха тия дре О/БТЛИ тата ген. Радевъ 'даде тази
за Ц-БЛЬ събиране на средства
покоение душата на скъпата дати.
сутривь следните пояснения за
построяване театрални сгракнягиня Мария Луиза, винов
по наредбата законъ по про др въ провинцията.
ницата за изгражданието на
светното ведомство, приета
При М-вото на Вой
девическата гимназия
снощи
отъ
мивистерския
съната
и на ЖелезнициЛоканватъ се членовегЬ на
Покойната княгиня има'
спортенъ
клубъ
„Шипченски
Советъ:
тть
съществуватъ
фон
ше златна душа, тя възпи'
както и членовегЪ на бившия
та своя синь царь
Бориса колъ"
—
За
гимназиите
и
сред
дове
за
взаимно
спома
спортенъ. клубъ „Черно море", да се
да обичи своя народъ и да явятъ на 19 того 9 часа предъ объдъ ните реални училища съодес- гателни каси. Съ прие
му помага.. . Миръ на пра на общо годишно събрание въ учи твуватъ фондове «бедни уче
тата
снощи наредба
ха й. Нека нейниятъ
при- лището „Царь Борисъ".
ници
и
учебни
помагане*.
отъ'
министерския
съ
мпръ легне въ душата
на Д о б р у д ж и н с к о т о женско д-во
кани
членкить
и
близкитъ
имъ,
на
Съ
наредбата-законъ
ветъ и при м-вото на
всички български
майки... излетъ до Дспаруховия валъ на 15
Говори с ж щ ! директора на т. м. сръда 2 и половина ч. сл. об. приетъ снощи отъ Ми просвгьтата се учредява
Девическата гимназия г. Кара Сборень пункъ омнибусната стан нистерския
съветъ на такъвъ фондъ — за Вза
гьозовъ. Между другото той ция предъ хот. „Лондонъ".
съответните
гимназии^ имноспомагателна каса*
г.
Б
.
ДЧ>ъ
Паскалева
ще
говори
каза:
на тема: „жената отъ природонауч се разрешава
да
изпол- на учителитп и служа— Точно преди 41 година но и куптурно-исчорично гледище",
Н. В. Княгиня Мария Луиза, отъ името на д-вото, „Любовь къмъ зватъ временно за нуж- щитгъ при м-вото.
Така ще могатъ да се обезпатронъ на поверената ми Родината" на 16 т. м. 6 и половина dumtb си тия фондове
печатъ учителите и служащигимназия, е стжпила на бъл часа въ клуба на д-вото. Поканва
Нгькои гимназии иматъ ТБ, когато по една или друга
се гражданството. Входъ свободенъ.
гарска земя.
__; Правителството на Съед. много лоши помещения и причина, тръбва да напуснатъ
Това бъ кай-радостното съучилището.
5итие за българския народъ. щати изготвя единъ законо- нгъма кжде да по нещаватъ
Мария Луиза притежаваше проектъ, сь който ще се въве ученицитгъ. Такива еж шу Сумитв на касата се събиръдки и ценни качества. Ощесъ де задължителното обучение менската, търновската и ратъ отъ ежемесечни вноски
идването си тя обиква българ на всички граждани за защи- др, Такива гимназии ще въ размъръ по 2 на сто отъ
брутната заплата.
ския народъ и той я обиква та отъ въздушни нападения и
могатъ да използуватъ Помощьта ще се отпуща
съ всичката си преданость и | отровни газове.
двата фонда. Това се пра при уволнение и смъртни
ви взаимнообразно.
случаи.
Наредбата-занонъ цели да
нъма да приема на именния си день
се сдобиятъ гианаззштъ съ
Наредено е до всички гари
добри и хигиенични помеще презъ пътния сезонъ да пас
ния и да се помогне времен зятъ образцова чистота.
нъма да приема на именния си дЗнь

ГРАДЪ ЛЛОВбИВЪ-НЕОБИКНОВЕНАТА O I L

Пй нататъкъ н-pa гозорн за българскня театъръ, литература и изкуствоНуждата отъ т а к т Фзндъ добави
гев. Радевъ а чествуваше отдавна.
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„Потайноститъ на прицъ Карла"

че решителния моментъ бъше настжпилъ.
Лицето му бъше блъдно и тържествено.
Очитъ му изпущаха искри.
Той влъзе въ стаитъ на горния етожъ.
Всъко мъсто му беше познато.
Не вървеше ли той като съика по следигв
на Венсана, който отдавна беше започналъ да се
бои отъ него?
И тоя човъкъ съ тайнствения си животъ и съ
«уднитъ си дъла, този благороденъ италианецъ
който знаеше всичко, който бъше обиколилъ
всичките страни, наистина имвше нъщо застр шително въ себе си, нъщо, което вдъхваше неспо
койствие на ВСЕКИГО.

ТОЙ се доближи до стаите на Венсана.
Слугата Паскалъ, който видъ Варезе, не из
вести на господаря си, защото той знаеше, че
графа влизаше навсъкжде безъ предварително
позволение и че отиваше,'гдъто му се нргвеше.
Венсанъ се разхождаше изъ работната си
стая, когато вратата на стаята се отвори безъ ни
кавъвъ шумъ. Графа се появи на прага.
Венсанъ неволно хвърли единъ мраченъ и
недовърчивъ погледъ върху тогова, който б-вше
влъзълъ при него.
— Намирамъ ви още буденъ, господинъ
графе, каза Варезе.
Мога ли да ви пообезпокоя за единъ моментъ?
— Моля заповъдайте! отговори Венсанъ не
брежно, може даже да се каже съ досада и от
вращение.
— Нъма да ви безпокоя дълго време, дойвохъ само да се простя съ васъ, господинъ графъ
де Гренелъ.
Венсанъ го изгледа очудено.
— Да се простите ли? — попита той и за
почна да диша по-спокойно, като да се е избавилъ
отъ тежъкъ товаръ.
— Д а . господинъ графе, следъ полунощь ще
напусна Гренелъ и ще се завърна въ Парижъ.
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— Какъ така внезапно взехте това'решение,
господинъ графе, попита графъ Венсанъ де Гре
нелъ.
Това ме много очудва!
Една мимолетна усмивка се появи на блъдното и спокойно, като мраморъ лице на графа.
Веднага, обаче, тая тая усмивка изчезна.
— Струва ми се, че достатъчно време се ползвахъ отъ гостолюбието ви въ замъка, отговори той.
Вървамь, че ви и ще бждете доволни да се из
бавите отъ посещението ми!
— Тръбва да ви съмъ далъ нъкакъвъ поводъ
за подобно върване, господинъ графе.
— Ба» никакъ не.
Обаче, и тука въ Гренелъ се потвърди удиви
телната ми способность, щото никоя тайна да не
може да се укрие отъ мене! продължи графа.
Тайнитъ ме приг^адатъ.
На тая привлекЕ$г г ость не мога да устоя азъ
Тръбва да узнавамзI.
И другъ пжть ви г р а х ъ това.
И всичко ме инте|^сува само до т о п в а , до
гдето тайната се разкрие.
Венсанъ внимателно и безъ да се помръдне
изслуша ВСИЧКИТЕ му думи.
ОЧИТЕ му, КОИТО бъха устремени върху графа
не се помръднаха.
— Тайна ли?
За каква тайна говорите вие? попита той.
— За престжплението въ Гренелъ, господинъ
графе!
— Открихте ли това престжгсление!
— Над-ввамъ се, че правя заслуга съ това,
где го често откоавамъ най-страшнитъ и най-ужас
ни престжпления!
Може да си припомвате разказигв ми!
— Вий сте успъли прочее, господинъ графе,
да вникнете въ дълбокия мракъ, който покрива

Пловдивъ 14. Вчера следъ обедъ като мълния се ра
знесе изъ града нн сензационнвятъ слухъ, че въ квартала
Столипиново се е появило нЪкакво си чудотворно яйце.
Една жена отъ този кваргалъ имала за насаждане
квачка. Когато започнала да проверява яйца срещу слънцето
едно по едно, за да види дали еж пръсни, тя внезапно си
прехапала езика отъ замайване. Въ вжтрешностьта на яй
цето се виждала ясно фигурата на Исусъ Христосъ. Щомъ
обърнала яйцето отъ другата страна, жената за голяма
своя изненада видела фигурата на Св. Богородица.

Вестьта зи това „чудо" се пръсна изъ гра
да като евгьткавица, Снощи кварталътъ Сто.
пилиново представляваше истински панаиръ.Хц,ляденъ народъ се трупаше и вепки искаше да
види това тайнствено яйце.
Стана нужда да се намЪси полицията, за да запазва
реда.
Днесъ още отъ рано сутриньта многохиляденъ на
родъ се трупаше въ Столипинозо. Навалицата се увели
чаваше още .повече и поради това, че гостите на панаи
ра, които още не сл се разятншли, отиваха всички да
в?дягъ и т% на свой редъ „чудото".
Днесъ яйцето ще бжде подложено на изпитание, за дв
се види дали по средата не се крие некакаа мистификация.
К ъ м ъ 9 часа преди объдъ оживлението стана
необикновено голЪмо и цълиятъ кварталъ бЬ буквално за-.
дръстенъ отъ народъ.
'
По-словохотливи и набожни хорица разправяха на лЙ
во й на Д-БСНО легендата за чудотворните яйца, които Д%де:
Господъ правътгь отъ време на време, за да предупреждава
грешното човечество.
^

Страшна експлозия край Русе
Оставениятъ барутъ да съхне.

Непредпазливиятъ старецъ направен!'
на кжсове
'

Русе 14. Край гр. Русе, на
около 3 клм. отъ с. Кулата се
намиратъ голъми каменни ка
риери, отъ коитс се снабдяватъ съ камъни гр. Русе и целата околия.
Вчера следъ объдъ по при
чина на дъжда барутътъ на
каменяригв се изквасилъ.
Мокриятъ барутъ билъ оставенъ да съхне въ една ба
рака, която служела на работницигв за спане, когато навънъ е студено.
Безъ да знае, не въ колиба
та ся. оставени две-три тор
бички съ барутъ, старецътъ
Георги Петровъ отишълъ въ
колибата да спи. *, Тъй като
му било студено,
запалилъ

огънь. Само следъ нгьколкомФ
нути барутътъ се възплаяй
нилъ.
з

Последвала страшни
експлозия. Колибата би*
ла хвърлена въ въздуха
а старецътъ билъ раз*
късанъ на късове до неузнаваемость.
у

№

съ сублимать въ Разлога.

Разлогъ 14. Завчера
щ
направи опитъ да се самоотрови съ 2 грама сублинап
учителката Надежда Аврамова
20 годишна.
Вь безнадеждно положение,
веднага бе отнесена въ бол
въ София, съ оратори — Андрей Тошевъ ницата.
ген. Цаневъ и Поазлатевъ
София 14. За 19 май се проек
тира да се състои въ София
голъмо публично събрание, на
което ще говорятъ м-ръ пред- ще бжде отпразднувана скромно
седательтъ
Яндрей Тошевъ,
София 14. Въ недгъм
м рътъ на войната ген. Цаневъ ще бжде отпразнувам
и директорътъ на Обновата
съ скромно тържества
Попзлатевъ.
Запитанъ, решено ли е око годишнината на 19 Mi
нчателно дали ще се състои
Дирекцията на обновата Щ
това събрание или не, дирек устрои по този случай въпр»,
торътъ на Обновата Попзла винцията събрания, на които
тевъ заяви:
ще бждатъ разяснени отъ ор«— Сега отивамъ на докладъ торитв историята и смисъя!
по тоя въпросъ при м-ръ пре на държавната промъна.
дседателя Тошевъ. Ако събра
нието ще се състои, ще ви съоб
щя довечера.
колкото орШ.

Тошшата 1 1 9 Hi

въ Гърция и военното положение вдигнато

Атина 14. Отъ днесъ въ
цгъла Гърция е
вдигнато
военното
положение,
а
председателътъ
на репуб
ликата
отмгьни
всички
смъртни приежди,
Огь днесъ започва да изли
за и органътъ на венизелиститъ „Елефтеронъ Вимасъ".

№ № ОПШЪ иШ
Русе 14. Вчера къмъ 10
часа преди обедъ отъ тукаш
ната държавна болница изб li
ra опаенвятъ апашъ Пегьръ
Ивановъ, по нрозвище „Сме
ха"

София 14. Завчера I*
т. м. въ Тетевенъ падни
градушка, като леденк
тп> зърна били голгьМ
колкото орпхъ. При*Ч'
нени били грамадни 0
ти по овощнитп> др**
чета.
Презъ същия день балканътъ въ казанлгшк6
билъ побплялъ отъпФ
%%И?та градушка.

По щш шшжш
преотстжпва се КРЪЧМА с*
цълия инвенгаръ, съ добра
клиентела и гол*мъ район*
улобенъ н за гостилница
Справка редакцията.
Й

