Гедииа XXIV-та — брой чо^-з

Гр. Варна 26 юний 1935 година

П р е д и SO г о д и н и ~~
/0 априлъ, 1886 год.
ПАРЯЖЪ--М.ра на външнитЬ работи днесъ зая
вя предъ Мин. сьветъ че гръцкото правителство не
се е отказало отъ войнственото а. поведение
Франция се присъединява напълно къмъ всички
ппстяпки, направени отъ останалитЪ велики сили
съ цмь да се принуди Гърция да бяде по отстжпчива спремо Турция.
•«» игстяпHtKoa опозиционни ср*ди обръщал, вниманието па поави
телствот. че положението на ВалканнтЬ не си заслужавало!
това голЪмиг* тревоги, защото въ с*щ„ость ГърциГсЛона3.
ва толкова войнствена, защото Турция се обърна към" вели
кигЕ сили съ молба да посредиичатъ за нзбьЪането на вой
вата, а отъ друга страна и великитъ сили постояно насток*
вагъ вредъ Гърция да не отива до крайность. Френската омзяпна изказва убеждението си, че Гърция много скоро ще се
откаже отъ войнственостьта си. ано почувства, че вабот»™
действително отива къмъ война
регатата,

БЪлградъ 26. Вчера следъ
обЪдъ стана едно уясняване
на поведението, което обеди
нената опозиции на д ръ Качекъ ще държи сирЪмо новия
кабинетъ Стоядиеовичъ и къмъ
ркуащнната.
Вчера следъ обЬдъ д-ръ Мачекъ обнародва декларация,
въ която опредЪля отношени
ята си къмъ новия кабинетъ,
Стоядииовичъ.
'
— О б р а з у в а н е т о [на
новия кавинет-ъ, з а я 
вява М а ч е к ъ , свиде
телствува, че внушенията, к о и т о направихтз в -ъ Б-Ьлградъ,
о щ е не cff» чути й не
CrYt в з е т и под-ь вни
мание-

Като с е иматъ пред
вйд"ь известни лица,
влизащи в ъ» новия
кабинетъ, а з ъ считам
нф прложението з а
напредъ нЬма д а с е
измЬни много о т ъ ,
досегашното.

АРМЕНСКИ

АРИСТЙДЪ БРИЯЙЪ:
Най-опасно за единъ държавникъ е да се въздър
жа да дейсгзува поради критиките, които биха му
се направили. Каквото и да прави той нЪма да ги
избЪгне. Стпахътъ отъ критика вь монентъ на дей
ствие води неминуемо къмъ парализия.

НИНОЛА БЕРДЯЕВЪ:

Основанъ 1912-г, — Рл,-реданторъ: В. Юрукрвъ

за

Телефони: 121, 256, 457 — Дневна служба: тел 12)

ВсЪка нация по силата иа своя здравъ ннстикгъ се стреми
къмъ иаксииумъ сила и разцвЪтъ, къмъ себепроява въ нето*
рияга. Това е творческата страна на национализма. Интериационализъмътъ морално пленявва съ аскетическото отричане
отъ националния егоизъмъ. Задъ това отричане» обаче се крие
личния егоизъмъ, иажната за благваолучие, отаазътъ отъ
жертви.

Ш\ шнодип ш пшщи

£ ' о 2 ? 2 Г ^ а * У | ' Р " ь т ъ на в о й н а т а ген. Цанввъ,. Н-^кой м-ръ не е подавалъ оставка. Hfewia о с н о в а н и я
1мяии5?ао п р а в и к а б и н е т н а промяна. П р а в и т е л с т в о т о щ е следва п л т я , н а ч е р т а н ъ въ Ц а р с к и я
$м4чГ>1
срестъ о т ъ 21 априлъ. К а к в о с т а в а оъ ноаата к о н с т и т у ц и я . З а к о ч ъ т ь з а з а с и л в а н е о а н к ц и 8 И • РРвЩУ д е я н и я т а на р а з т у р е н и т е п о л и т и ч е с к и партии е н а п л т ь да б ^ д е приетъ отъ Мин.оъввтъ
София 26 Ц *
СлуховегЬ
в а п о след ъ к ъ за
разногл асня всредъ
п р авителството ha
г. Андрей
Тошевъ, за
- конфликти
между отд 1 л н HTt
министри
по поводъ
на нови за
кони ~й до
ри за по
дадени ос
тавки на
мин истри
се ширятъ не само вср^ъ българското
общество, но еж проникнали и въ чуждия
печатъ.

измислици. HiMa никакви кон
фликти BcptAb редове^ на
правителството. Никой м-ръ
не е подавалъ оставка, нито
има основания сега да се
прави кабинетна промяна,
Кабинетътъ е напъл
но единеиъ п солидаренъ
по всички мтьроприятия,
които той одобрява и
които предстоятъ да се
приематъ отъ Мин. съветъ.
Българскиятъ н ародъ
тргъбва да бжде напълно
спокоенъ и да се отдаде
Запитнъ op тоя поводъ, на ползотворна работа,
м-рътъ на войната генералъ: отъ каквото се нуждае
Цаневъ заяви;
страната ни.
— Всички тая слухове еж
Редната ш ар!ш«я, бндейн$

единна около своя Върховенъ
вождь Негово Величество
Царя, всецЪпо се е отдала
на работа, да отговори на
онова cioe предназначение, за
което е създадена.
— Г-»ъ нмчметре, межете
пи да н м н а ж е т е п о кой пжть
ще вървн праи^^елстаото?
— &о пж?я, който баздо поеочемъ отъ Негово Яея^чествн Царя в ъ нанмфеста му
отъ 21, алряяъ, ?• г.

— Какво става съ но
вата конституция?
— Тоя въпросъ не е лесенъ*
Тргъбва да се правять
мно
го разбивания, а
товаизиск
ва доста врече. Това зави
си
отъ
компетентните
лица, които еж
натоваре
ни съ изработването
на
новата
конституция.
Вь eztbKU случай*
страна

НАШИЯТЪ
—
БЕЛЕЖНИК!*
Риба за курортиствгЬ

Почти встъка година софиянци,
въобще Kvpoomucmumtb, съ изне
нада см констатирали, не Варна,
най-хубавия морски курортъ на
та ни ще има нова
кон България, н гь м а достатъчно
риба.]
ституция.
— Ние идваме въ Варна да се
— Гопгеъ ли е новиятъ отядемъ на пргьсна морска риба,
— оплакватъ се тгь, — а то»..
занонъ за засилване на сан- варненската
риба е по-скжпа отъ
кциигЬ срещу новигЬ полити софийската и почти я нтъма*
Чужденцитгь само
недоумя*
чески проявления на разту- ватъ,
реннгЬ бивш» политически Това е дреболия. Но хората,
за съжаление, обикновено сжпартии?
дяпгъ за голгьмитгь работи по
дребниттъ* Ние втърваме, че при
— Да. Законът!? е вече малко
по-вече грижи, Варна мо
гоговъ и тия дк* ще боде же да има презъ курорта предо*
приетъ отъ Йик. съветъ. Тоя статично и евтина риба.
Славимъ се съ хубавото вар*
законъ ще засили санкциите ненско
грозде, Гордгьемъ съ кра
на Варна, съ нейния плаж,
наго корегйра досегашния сотата
съ банитгь й и т* н. Защо да не
занонъ за разтурването на можемъ да се похвалимъ ц съ
достатъчно морска раба презъ
пзлитичеснитЪ партии.
курорта?

— Ииа ли нЪщо ново по
гранщнтЬ?
— НмзсЪнАде по намитЪ
вчера се саиоубилъ
граници цари пъпно спокойст
София 26. Вчера следъ
вие.
обгьдъ сложи край на жи
• Азъ ще благодаря на Бога,
вота си, въ моментъ на
ако моатгь предположения
цзлгьзьть невгьрни.
умопомрачение, като се
Отъ друга страна, но* че погрешно анулнралъ първия нашъ голъ, обаче отказва дл потвърди тия си
хвърли
отъ III етажъ, д-ръ
събрание на пзрляигвгарния блокь. Блокътъ раздвоенъ, като ш>виятъ кабинетъ Стояди доказания писмено. Контестацнята нз БНСФ остава висяща. Хаджопулосъ ни да ^е^ашното
1~илт>мата часть се прехвърлян, АЪ попарена на новото правителство. Псчалниягъ
Ранко
Ранковъ, юристиовичъ ще има възможност
де единъ много добъръ урокъ.
край на единъ остроуменъ избирателенъ законъ.
консултъ
на Генералната
\да покаже на дгьло на
парламентарния блокъ, из
Еефзя 26. Резултатът! отъ сашд- тъй кзто въ края ва нравщата
банка.
какво е способенъ и какъвъ
брани съ неговата листа.
купа нежду давва св остава думата рефера, защото
курсъ на политиката е т иачъ за Шштт
Явиха се на заседание
готовъ да води, особено по Българая я Штшш, които топваше неговата ти е зашъ.
само половината отъ denyотношение на хърватския да ОЗРЕД1ЛЙ щттт
т V Бал Снощи Хаджоаолусъ и Конmamumfo.
>S^|
въ Карлово очакватъ обща ам
народъ.
£€звтичъ започна речьте си
кански фуШлеяъ т т \ възбуди стантарисъ напуснаха Софвя
нистия
с ъ к$з&игздксз апьззху начина, по
Кабинетътъ Стояновичъ ще mmtm
София 57. Повечето отъ
mm дуюветБ.
за Атина, така щото зънросътъ
комго е бмпъ одраауеа»ъ
направи най-добре, ако поп Съобщи се, че БНСФ е по трЪбаа да се счита за ликвннвамятъ кабинетъ Стоядино» грьцкит-fe офицери, намиращи
вичъ н по отношение на мЬ- се въ Карлово, очакватъ въз
равя несправедливостите, из дала контестация до комитета диранъ. Обаче този случай ще
ком
л»ца| конто алнзатъ о ь становяването на монархията
вършени cnptMO доблестния на купата, съ която оспорва требва да ни служи като единъ
наго. *•*:
Щ&ъШЩ ''&ЗЩ®. въ Гърция и даването на об
правилното ржководство отъ
хърватски народъ, като преди страна
Той
поиска
партията ща амнистия, 39 да се завър?
на гръцкия
реферъ добъръ урокъ и при бждащивсичко
отмЪнй
несправедливи
да
заеме
становище
про- натъ въ Гърция.
|
Хаджопулосъ.
rfe Балкански турнири на ectте политически приежди, по Решение обаче не можа да ка цена да се ангажиратъ за
тивъ кабинета Стоядасилата на които стотици не бжде взето по въпроса, защо рефери лица извънъ балканс
новичъ*
винни хървати гниятъ въ Ми- то югославянскигЬ делегати
Станаха оживени разисква
комитета си заминаха отъ ките страни, лица които знатровица* Други стотици хър отъ
ния.
Говориха много депутати, Казънпъкъ, 25 юний (По теле
София още сжщия день ве- ятъ кога защо свирятъ, кога
ватски селяни еж наказани черьта.
обаче само единственъ Воя фона). Плоадивскиятъ данъчен
Бгълградъ
26.
Би
вш
гятъ
какво виждатъ и какъ се из- м-ръ председатель Иевтачъ Лазичъ, бившъ водачъ на сръб началникъ уведомилъ по теле
съ глоба и затворъ.
Вчера контестацнята не 6 t
даватъ решения безъ огледъ свика вчера следъ обгьдъ на ската селска партия, се обяви фона тукашния данъченъ на
7ия наказания еж най- изпратена нито до междунаро
чалникъ, че отъ с. ГолЪмо
дната
футболна
федерация,
ни
голгъмото нещастие за то до новия секретариятъ на на настроения и народности ^заседание denvmumumtb отъза предложението иа Иевтичъ село, отстояще на 35 клм. отъ
и противъ кабинета Стоядиио града, отпътувала една камио»
тия бедняци и новиятъ Купкомитета въ Букурещъ.
4
нетка натоварена съ 2000 кгр.
вичъ.
щбцнетъ тргъбва да даде в ъ уетмигЬ си обярненми,
р е ф е р ъ Хаджвг*?*
Останалит1ь депута контрабанденъ тютюнъ. Сжщо*
реални доказателства, че огръцкнятъ
о с ь npnaza,
че изп^днапъ ЕтацигЬ се пдавятъ двяиадесеть. Окончателното! цазяред1.децае на еталат*. Кои ти искатъ да се из то уведомление е получилъ и
наши съседи еж поканени да участвувал» въ обиколката.
ще щзмгьни своята поли въ ^Ъшка прц енулк^енето
чака правителствена данъчния началникъ въ Кар
н^
яървмя
кашъ
гоиъ,
не
вщ
тика къмъ
хърватстя дЬпъ Ao^pei увъмнииъ св| София 26 Техническата се опредгьлятъ какщоследва та декларация и про лово.
случайно нзевнг^лъ щ в|».
ща$од%.
грама, които щ е б д . Въ Казънлъкъ се организира
комисия при Българския
I
датъ прочетени пред една група огъ 10 души да
— Йзщснарсь
свирка колоездакенъ съюзъ въ едно
Отъ
моитгь
разговори,
,-\
С к у п щ и н а т а и тогава нъчни органи и полицаи, кои
случай- отъ последнитгь си заседа I
които водихъ въ Бгълградъ та и изсвирцхъ
да с е вземе решение. то заминаха по направление
ния
е
прегледала
отново
I
ВВДННЪ
—
J
№
.
съ Давидовичъ% Иовано- но$ безь да искамъ, —
Нгькои депутати раз на с ГолЪмо село. Контрабан
за предстояобаче, еж отпътували
вичъ и други видни поли заяви той,' обаче отказашпрограмата
1 Дон! — ПЛпп.
щата
„Обиколка
на
Бълкритикуваха
политика- дистите»
по
направление
Карлово.
писмено
тически лица, азъ дой- да потвърди
5. аяАвенъ—Свкпвво— Габрово. та, водена отъ Иевтичъ Тамъ и м е н но накарловскитв
гария*.
тич
сп
твърдения*
дохъ да заключение, че тгь
6. radposo — Тъвново —"
особено презъ последно власти еж заловили камионе
Комисията е решила да
tips ш а о о м ш изглежда че увеличи
еж дошли до убеждението
I Pice —Вавва.
време. Изказаха се мне тката съ 2000 кгр. контра
броя на етапитгь
какво унитарната форма нашата ш ш т а ш остава вшща. съ още два, като ги напра
ния,
че кабинетътъ Сто бандния тютюнъ, както и двама
Ноказаввята на шъ-рефернтЪ въ ви общо деанаеесеть. При 8. Езвва — Вуиап.
на управление на Югосла
ядииовичъ ще бжде по- контрабандисти.
това положение етапитгь
9. Шт — Стара Уора,
вия е окончателно пропад муча» ше оставатъ дечтн В ш д ^
добъръ отъ тоя на Иев
ШШ „Севилля*
б Ш № ^ а а > ^ № ^ ^ »>
10. [тара Загора — Ошдввъ
нала.
тичъ.
намали чувавително цената иа
Това убеждение трЪбва се
11- Плбвдавъ—Гамаивъ—Г
Разискванията ще про електрическото дълготрайно
га да се прояви на дЪло.
12. Дюица— Н и ш д д — й ф и . дължатъ и утре.
Деклар цнята на обедине
кждрене. Проверете.
за
Б*лградъ.
въ
връзка
съ
предстоящия
юнашки
съборъ
ната опозиция на д.р>7. ма
Общата
д
ш
ш
на
Шшшт
е
Още
отъ
сега
се
вижда,
че
чекъ не направи особено
С З Ф И Я 2 6 . й8-рт»тъ"
1,73? ш .
яошо впечатление въ ВЬп>Иевтичъ ще бжде изоставеиъ машата декларация.
раградъ, тъй като въ нея не н а В ж т р е ш н и т - f e
Колоездачниятъ съюзъ отъ по-голЪмата часть депу Веднага следъ това Скуп
се предяаяватъ никакви у«- боти геи. Рашно Аткмотивня искания къмъ новече е разпратилъ пие- тати, които той аатика въ Ску щината ще пристъпи къмъ
танасовъ
предстои
омя ка&*ме?ъ.
на н гь к о а
мени
покани до албанс пщината посредствомъ своеоб разглеждане
да замине з а Б&Л"
спгьшни
законопроекти
п
си избирателенъ за
гвадъ, аъ вр-ьзив о-ь М«рь Атанасовъ ще се кия, ромънския, турския, разния
ще гласува
една
дванадеБолшинството отъ гЬхъ оетинка отъ бюджета, за
уренедането на Ю« придружава отъ проф. гръцкия и югославянския конъ.
ще
подкрепятъ
новия кабинет кона за и з м гь н енпе на
федерации
нашния съборъ аъ Миневъ а отъ Д. Лазовъ колоездачни
съ SO на сто намаление
който
ще
може
да работи съ на избирател
ната
да взематъ участие съ
СОФИЯ.
3
при
система, закона за измгьнебившъ председ. на съюза. своитгъ тимове въ „Оби сегашната Скупщина.
нае закона
за
банствата,
Отзршшв ва [кщшта щз ста като
Датата на заминава колката на
България*.
се внесе
децентрали
зация въ тпъхното
управ
нето още не е опредгьлеОтговоригЬ на тия федера т i \ штШт\ когато
внчъ
ще
прочете
предъ
т
ление.
на.
ции още не еж получени.
пЦарь Борисъ" 16. 1р\

ВДШТ! РЕФЕР! Щ И Ш Ь ШШ

шт ЙШШПГЙ в

Ш Раш Pant

ill

ГцщШ oiBipi

„Обиколката на България * изминела

Генералъ Рашко Атанасовъ зашнава

като такъвъ, за да уреди ни
кои въпросн въ връзка съ посе
щението на ю ш а в ш н т ! со
коли но случай Инашшсъборь

ТУТАНКДМЕНЪ-BAPi

Ш. Рашко Атааасовъ е пре
дседатель на Юнашкия съюзъ
и той зашава за

варненски новини

Стр. 2
Д Н О Д Н Е В К
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Езинътъ на фактите.
Всичките приказки за пре-.
Води се споръ дами Дирек
цията на храноизноса лрЪбва леститЪ на свободната търго
да продължи съществуванието вия съ ечемика не могетъ да
или да се върнемъ къмъ ре убедятъ чича, че тая р§бота е
жима на свободната търговия редна.
съ зърнените храни.
Каква е машинацията?
Ечемикътъ е вънъ отъ гри
Сега ечемикъ се купува на
жите и режима на дирекцията пмеждународни" цени (1—1*50
на храноизносв. Той не е под- лв.)
ложенъ на »валоризеция\ И,
А следъ 2 - 3 месеца, когато
струва ми се» че никакви тео- „ще констатираме", че не е
ритически разисквания за или достатъченъ за нуждите ни, ще
противъ една система не мо« започне да се продава по „въ
гвтъ да иматъ голяма стой- трешни цени* (2—3 ла.)
ность, ско не се постввятъ въ
Кой е продавачътъ на без
светлината на фактите.
ценица? — Селянинътъ произ
Какво става съ ечемика?
водитель.
Вече три години подьредь Кой е купувача по скъпите
той се закупува, по цена, цени?
която знпочва отъ 140 и
— Селянинътъ консуматоръ
свършва до 80 cm. Така се
Никой никого не може да
купува отъ земледтълеца убеди, че това е редно.

производитель. Следъ нгь*
колко месеца само пъкъ за
нуждитгь на земледгьлието
ечимитть се продава по
цена, която се движи меж
ду 3 и 2 лева.
Ето единъ
великолепень
режимь.

А още по-малко вЪкой мо
же да иска в зимницата да
бъде поставена въ положение
то на ^ечемика,
Това ще е истинска селска
катастрофа,
Д.

ПОМОРИЙСКИТЕ ЛОЗАРИ ВЪ ТРЕВОГА
ГолЪма напасть отъ гроздовия и ябълковия мелии.
Подета организирана борба

Поморие 26. Лозята
на гр. Поморие еж на
паднати
повсемгьстно
отъ гроздовия
молець,
който застрашава
да
компрометира реколта
та имъ. Многобройните
прасковни дървета
въ
лозята еж въ още по
лошо състояние: ябъл*
ковиятт молець ги е
задушилъ и тая година
нтма да има никакви
праскови отъ Поморие,
когато друга година не
намираха начинъ да ги
обератъ.
За да се премахне голя
мата опаснесть за лозята
агрекошчиата власт ь, въ съ
действие съ сбщината и адшшкегрзцкята е организира
ла ефикасна борба противъ

голЪмата напасть, нато итт стопани на лозя сд задъл
жени даАпръснатъ лозатЬ съ
парижка зеленина. Пръскане
то се ржководи отъ агроно
ми и специалисти и се кон
тролира отъ самата община
До сега сд употрЪбенн надъ
300 нгр. паршиа зеленина.

Езонови басни.
Древниятъ гръцки мждрецъ Езопъ
е написалъ нвдъ 400 басни. Те еж
се родили въ света седемь века
преди Христа, извървели еж много
пжть, но техната прелесть и дълбо*
чина оща не е изчезнала.
Басните на Езопа еж вечни, rfe
съ, като ония в-влики истини, кои
то никога не остаряватъ и 'които
вськога еж нужни на човеците за
да имъ посочватъ техните отрица*
телни качества и да ги напжетватъ
въ живота.
Избрахъ петь басни отъ Езопа.
Незнамъ кой какъ ще ги разбере,
какъ ще ги приеме, обаче те еж
единъ тежъкъ бичъ за всички онези
въ чиито сърдца еж присъхнали
изворите на човещината, правдата
и любовьта.

Птътвлътъ и елмазътъ

Петелътъ немерилъ въ сметьта
единъ елмвзъ и го захвърлилъ, ка
то казалъ:
— Защо ми е, като не е ечеми*
чено зърно I . . *
Дрехата на
месечината,
Еднажъ месечината помолила май
ка си да й направи дреха точно
споредъ нейната мерка, Майката
рекла:
— Какъ ще ти скроя дреха точно
на твоя мерка, когато днесъ те
виждамъ' като погача, утре като
сърпъ!

Л я с т о в и ц а и славей.

Лястовицата посъветвала славея
да заживее и той като нея, при хо
рата, подъ една страха. Славеятъ
отказалъ и рекълъ.*
—Не искамъ да си спомням скръб
та отъ старото ми робство и за то
ва жив^я само по горите . , .
Паунъ.
Еднажъ птиците се събрали да
си избератъ царь.
, Паунътъ, който е ималъ предвидъ
своята хубость, семъ се предложилъ
като достоенъ царь. Птиците се за
смели и му рекли."
— Добре ти ще си царь, но ако
презъ твоето царуване ни нападне
единъ орелъ, какъ ше ни пазишъ ?
В"ьлкъ> и о в ч а р и .
Вълкъ, като видялъ, че овчарите
ядели една овца, приближилъ се и
имъ рекълъ."
— Каква врева бихте дигнали, ако
азъ прйвехъ това 1 . . . Прометей

acoaaoaoaaaq
З М Р И Ш И а за курортната политика вь Варна

Q

кафяви п ctae*$a тантег-ь
Въ четвъртъкъ, 28 т. м. 7 ч.
„Изработка Пасковъ - Софияр^ вечерьта Варненската община
^Продажба на едро и ф £ « свиква една конференция съ
• бко v представителя r j взрненскитЪ граждани, наемо
Q
КНИЖАРНИЦА
Q датели, хотелиери, ресторатори и др. интересуващи се отъ
нашия курортъ.
' >~
^BapHa, ул. 6 тСептемврий\ J»f
Конференцията ще се открие
Q
срещу „Сшгеръ*.
1-2738- i 5 l j
отъ кмета г, инж. Мустаковъ,
G Q Q Q Q Q U O Q Q Q & J следъ
което заведующъ ку
tmubWJ***hh*M
рорта пом. кмета. г. Пеневъ
ще направи изложение върху
необходимигЬ мероприятия за
Прочутият-ъ старъ
9
повдигане курорта, за да мо
МАГАЗИНЪ
Ц же да се задоволятъ най-елеS
|Ю,Ъ
ментарнигЬ нужди на гостит-fe
•
по отношение чистота, ком
§
•
фортъ, нормировка на цени
пуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
S и др.
Дамска чорапи разни цветове
ФМхшки чорапи
7
мерсеризирани 16 л. Мжжки чорапи цветни
Ще се даде възможйость да
8, Щ
Дамсни чорапи мелашъ
15
се изяснятъ всички спорни
Мжжки
чорапи
цветни
мерсе
Щ
Дамски чорапи трижгълни
• I въпроси между наематели и
ризирани 2 чифта 25 ,
пети, багетъ „Фако"
40
наемодатели и контролната
Дамски чорапи бели спортни
8 , Мжжкн полукорави яки
9, !
Дамски румбакилоти кьоперъ 22
общинска власть, за да се из
Мжжкн кърпи носни
6,
Дамски килоти кьоперъ
25
Кърпи за лице хавлиени екстра 32 , ©
бягва тъ за въ бъдеще недо*
Дамски килоти румба—рае
25
Мжжкн мрежени фланели „Бжволства, които биха зле изло5 Дамски комбинезони трико рае 50
дащность" 20 ,
жили нашия курортъ.
.
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ПОКАНА
Г. Г. Кредиторите на обявеното въ ликвидация акцио
нерно дружество ЯФАБЪ" гр. Варна, се поканватъ, съгласно
чл. 210 отъ търговския законъ, да изтеглятъ вземанията си.
гр. Варна, 21 юний 1935 година.
1-2760-4
Отъ ликвидаторите

ФантастнчннтЪ щитшш т Билъ Г ш ъ

51

бота съвсемъ не му изглеждаше случайна.
Много силно го беше ударилъ камъка, за
да бъде случайно откъртенъ. Обаче нищо не
можеше да докаже. А освенъ това самъ сре
щу толкова души, нищо не можеше да нап
рави» ако почнеше саморазправа.
Съ подозрения въ душата си, той остана
назадъ да върви следъ японците, които ско
ро изчезнаха отъ пътя му.
Следъ обедъ стигпаха до втората спирка.
Следъ кратка почивка, Билъ Газонъ на единъ
кабриолетъ, който бързо ги понесе по рав
ния и песъчливъ пъть.
Въ Гохонъ Мецу нае автомобилъ, който
бързо ги отведе до Готемба, а тамъ се качи
ха на пътническия влакъ за Токио.
Едва когато седна на вагона, разбра колко
изморително б е това изкачване по Свещена
та планина. Целото му тело го наблюдаваше
отъ преумора.
Морякътъ направи опитъ ра отвори дума
за злополуката съ камъка, обаче Билъ Га
зонъ му направи знекъ съ ръка да мълчи,
тъй като немаше вече никакво доверие въ
него.
Не беше ли извършилъ голема глупость,
като се беше сближилъ съ тия двама братя?
Реши още на следния день да продължи самъ
той търсенето.

Щ Съ параходъ „България"
с ъ пристигнали завчера
въ
Бургазъ една нова група отъ
60 българи, съ семействата си,
изгонени отъ Турция. Режимътъ въ Турция за чужденци
те, особено за българигЬ, билъ
станалъ вече непоносимъ.

Даде на моряка щедъръ бакшишъ и се
оттегли въ хотела си.
Два дни се беха изминали напраздно. Но
веднага следъ младежътъ се усмихна. Все
пакъ изкачвнето му по Свещената планина
не беше съвсемъ напразно.
Върху безбройните каменни пирамиди* из
дигнати около кратери, всички посетители за
качаха по едно картонче съ имената си/за да
си спомня божеството за техъ. Това го вър
шеха не само набожните японци, но го вър
шеха и чужденците, увлечени отъ общия
обичай.
Върху една отъ тия пирамиди, които Билъ
Газонъ беше обиколилъ отъ любопитство,
върху едно картонче беше намерилъ надписъ,
който го накара да потрепери отъ радость:
— Те* Газонъ — Иввновна Барове.
Значи, сестра му и другарката й беха се
изкачили по Свещената планина и по подра
жание на всички посетители, беха оставили и
те едно картонче съ имената си.
Билъ Газонъ не спомена нищо предъ мо
ряка за тази си находка, защото б-кше изгубилъ всеко доверие въ него, а „злополуката"
съ камъка беше засилила още повече подо
зренията му.
Радваше се извънредно много, защото
вече немаше съмнение — сестра му и прия
телката й се намираха въ Япония, въ Токио.
Най после ще я намери!

апартаменти отъ 4 стаи, вести/
соко своите здрави десници.
На 23 юний 1935 год. млади-! Потомци на славни деди и де бюлъ кухня, помещение за ба
гЬ доброволци отъ Варненския ца на чутовни герои, съ сто- ня и всички удобства въ Ку".
гарнизонъ положиха
своята Jманенъ и ясенъ гласъ те зая рортната часть на града, бул
войнишке клетва въ гр. Про- виха предъ Бога и предъ из Фердинандъ 43. Може влизане
ведия, като съ това дадоха | мъчения образъ на Майката веднага.Справка Моисъ Н. Ес.
вънможность на гражданит-fe Родина, че ще служатъ верно кенази адвокатъ (подъ област*
1—2773^'
отъ града и околията за първи I и преданно на Царя и Отече еждъ) тел, 109
пъть да присътствуватъ и ството. Единъ следъ други тЪ та отъ тия, които до
воините
участвуватъ въ едно гранди целуваха раздипленото и пок
и
следъ
техъ
с
ъ
я
давали,
и
озно и паметно тържество.
рито съ слава знаме на При- ние стоящите вънъ отъ ред .
Рано сутриньта още въ 6 морци и високо се провикваха вете на родната армия enpt-с
часа гражданството на групи | „Заклевамь cet*
п3аклехь ли нашите делнични чувст*
се отправяше къмъ гарата, а се!а. Въ очите на всички
бле ва и мисленно пренесени
въ 6*30 часа учащит-fe отъ щеше плзмъка на безпредел въ о н о в а
близк
всички училища и различните на преданность и любовь къмъ скъпо наше минало, о и
тихо,
родолюбиви организации като:
Родината и непоколебима го- мълкомъ наново въ нашит*
подофицерската, ловната, ко
лоездачи, работници и др. ^съ товность да защитятъ съ жи се заклехме Родината да бранимъ, тъй както тия, които а
цв^тя и знамена въ стройни вота си България.
браниха въ 1885, 1912 и \щ
редици начело съ ученическата
След клетвата и приемане години. На много отъ които
музика заеха предварително на парада отъ г. Генералъ Ха
определените имъ места задъ лачевъ, Провадийската^ общи сенките бранятъ по кървавиг*'
гарата и заочакваха присти на даде обедъ на който при- граници на българското племе
на много живи отъ които
гането на гостите.
сътствув&ха надъ 120 души. части отъ телата ся заровени
Точно въ 7 ч. безъ 10 мин. Тукъ беха произнесени речи и по синурите на родните превлака се зададе и мина презъ се пиха наздравици отъ г. Ге дели и на много други които
шпалиръ отъ строенните въ нералъ Халачевъ, Окол. упра обагрихе съ кръвьта си Май
двете страни на линията 400 витель г. Б. Германовъ, кмета ката земя" . . .
души трудоваци отъ трудова г. Ж. Груевъ и Учил. инспекСледъ обеда имаше народни
та рота, която работи по ко торъ г. К. Поповъ за Н. В. Ца
рекцията н а Провадийската ря, България и Армията. Г-нъ хора които продължиха чакц
река. Отъ хиляди гърла се Германовъ следъ като подчер до 8 часа вечерьта, когато г.
разнесе мощното и юначно та съ много силни думи зна полковникъ Мишевъ съ хубави
благодари
българско „ура* и се сля съ чението на тържеството казе: д у м и
на провадийци за у к а з азвуците нв Националниятъ ни
„Въ нашите уши днесъ неед ниятъ приемъ, гостите се ка
химнъ свиренъ отъ двете му
нократно
прозвучаха огнените чиха на влака изпратени отъ
зики — военната
и учени
слова
„Заклевамъ
се" произ- много хилядния народъ и об
ческата,
Г- Г. офицерите и войници нисанисъоная тържественость сипани съ цветя хвърляни отъ
те орргаво наскочиха отъ ве- с каквато б е изпълнена клетва ученичките и учениците.
гооите посрещнати отъ Окол
управитель г* Б. Германовъ,
кмета на града г. Ж. Груевъ,
Окол. Деятель г. ПетъръБояджиевъ и всички шефове на
къмъ края на месе^ъ юни т. г. заминава за Цаучреждения начело съ Дрхиер.
риградъ, за два мача съ спортните клубове
Наместникъ
Протоерей М.
Апостоловъ.
Кмета г. Груевъ поднесе
Желающите да посетятъ Цариградъ съ колектизенъ
разкошенъ букетъ съ хубави
паспортъ да се отнесатъ до клуба находящъ се на
приветствени думи на г-нъ
ул, „Драгоманъ* № 26 отъ 3—7 ч. сл. об.
полковникъ Мишевъ — Командиръ на 8-ма Приморска дружи
на. О е д ъ като отговори на при
ветствията на Кмета г. Пол
ковникъ Мишевъ застана предъ
г. г. офицерите и войниците и
съ силенъ гласъ извика: иЮна
ци, кмета на гр Провадия Ви
поднася този букетъ отъ живи
цветя, като синонимъ на жи
ва и неразривна връзска меж
ду народъ и армия и моли тая
връзка да остане вечно така
свежа, както с ъ свежи тия
цветя*. . .
Подъ строй начело съ музи
ките всички се отправиха къмъ
Тя в ней-чиетатз, щй-финиа, иай-изпнт^на,
площада на който беше опоетова е и най-разпространена.
делено да стане парада и се
|
Многобройните
опити да о*дде «митирана
положи клетва. Въ 10 часа
престигна съ автомобйлъ На
опаковка и външенъ видъ сл нгй-красноречиво
чалника на гарнизона г-нъ гедоказателетво за изключителните качества на
нералъ Халачевъ следъ чието
пристигане се пристъпи!започна веднага молебена отслу
женъ отъ Архиер. наместникъ
въ съслужение съ неколко све
«ИДЕАЛА
щеници.
Предъ младите войници беха произнесени силниинапътствееи речи отъ за значението
на клетвата отъ г. генералъ
Халачевъ, Дрхиер. наместникъ
и г-нъ полковникъ Мишевъ.
Паметенъ и незаличимъ ще
остане за Провадийци момен
та въ който недъ 800 души
млади български синове падколене и дигнаха ви

№№№ ЗДЙо
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Следниятъ день щеше д*а му донесе
разсветление на мистерията.
Г Л А В Я 20

едно бързо, отколкото очакваше той,
— Намери сестра ми ли? Къде? Въ опастность ли е? Хайде, бързо да вървимъ!
-—Не, съръ, ье е въ опастность, обаче мо*
Измата
Събуди се внезапно отъ сънь Некой чука- жемъ да й навлечемъ ний опастность на гла
вата, ако направимъ нещо прибързано. Ча
ше на вратата на стаята му.
Скочи бързо отъ леглото, обу си набързо кайте да ви разправя всичко подробно и след*
панталонит-te, притича до вратата и я створи. това ще ви заведа.
Обвзетъ отъ безспокойствие, Билъ Газонъ;
Въ коридора единъ камериеръ чакаше.
седна
на еднамаса наедно С ъ японеца, като
— Гулъ морнингъ, съръ! Какъ спахте? Чака^ви долу въ чакалнята единъ господинъ, си играеше нервно съ чаша.
Ку-Миценгъ му разказа, съ доста много из
които иска да говори съ васъ по една бър
р
въртания, какъ се е блъскалъ и луталъ «
за работа.
— Съ мене? Единъ господинъ? Кажи му, че какъ най-после успелъ да намери сестра *У
го моля да има търпение една минутка. Ей въ една подозрителна к ъ щ а . Тамъ тя била0<
постъпила, безъ да подозира нищо лошо, Д
сега ще слеза.
като
скоро и се отворили очите.
Билъ Газонъ се замисли. Никой другъ не
Японската
полиция, обаче, съвсемъ не <*
можеше да бъде, освенъ дедективътъ Ку Миценгъ, Какви ли новини му носи този жълте- интересува за тоя родъ домове и много нео
хотно се намесва. _ разправеше дедективъту
ликъ типъ?
итъ
друга страна, съдържательтъ на тоя до*Изми се набързо и слезе на долу.
Наистина въ чакалнята го очакваше Ку Ще се възпротиви на освобождаването на *о'
Миценгъ. При появяването му, дедективътъ мичето, така щото требва да се пипа прЩ
пазливо.
скочи на крака и го поздрави.
Необходимо беше първомъ да се установи
— Нам\рихъ сестра ви, — каза му той.
една връзка, разбирателство между Билъ Га
— Какъ? Сестра ми?
зонъ и сестра му.
Билъ Газонъ хвана японеца съ две ржце
Следъ като стояха известно време на РаУ
за раменете, тъй като почувства нужда да се
се
подпре. Мъгла обхвана мозъка му отъ въл говоръ, японецътъ заяви, че може вече дз
направи
посещение
въ
въпросния
домъ,
без*
нение. Работата беше напреднала много потова да бие на очи. Дедективътъ преведе мла-
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ЧуждитЪ журналисти въ Варна

Конституционния™ въпросъ, интелегенцията и на рода.-Извадка отъ една интевесна
статия на бившия м-ръ проф, П. Сгайновъ. — Правителството н конституцията —
думата на политиците—Силна изпълнителна власть.— Трайно управление — това
ще рече управление чрезъ народа.—Управлението не е само техника, но духъ и
сърдие.-Да управлявани,, значи да разчиташъ на организирана политическа сила.
[ С С п е ц и а л н а а н к е т а н а в. „Вари. Н о в и н и " )

Програмата. Кон игзста
Както по рано съобщихме по
канени еж 25 души чужди
журналисти отъ Австрия, Ун
гария, Чехославия, Полша и
Щвейцария, да посетятъ Вар
на. Те се очакватъ да пристигнатъ въ ежбата съ влака
8*35 часа и ще останатъ въ
града ни до среда сл. обедъ,
като гости на лигата за курор
та Варно.
Благодарение за отзивчивостьта на Варненските хотелие
ри и рееторатори, имената на
които допълнително ще съоб;
щимъ тази извънредно полез^
на инициатива на нашиятъ ку
рортъ ще може да се реали
зира.
Въ изготвената специално
за цельта програма се пред

ще посетятъ гоститЪ.

Бургззъ ш П [

курортнитЬ си интереси. Нова делегация до София
Бургвзъ 25. Снощи се със
тоя събрание на представите
ли на общогражданския комитетъ, общинатз, търговската
камара» стоковата борса и об
щото търговско сдружение,
коего реши да се изпрати де
легация въ София да защити
интересит-fe
на
курортното
крайморие относно намаление
то за пътуване по БДЖ презъ
курортния сезонъ.
Днесъ ще се съобщи на
кметоветп» на всички KVрорти отъ бургазкото
край
морие да бждатъ въ Бур>
гасъ въ нокедтьлнакъ,
когато ще се определи
състава
на делегацията и възможно
е последната
да
замине
още сжщата вечерь за Co*
фия.

вижда посещението на дворе
Адресъть на нашиятъ сът
ца Евсиноградъ,
монастиря
рудникъ Печо Господиновъ е:
,Св. Константинъ*,
Ялвджа
ул. „Царь Борисъ* 42. Това за
монастиръ, Карантината Га
сведения на ония, които се ин*
лата, Пода, устието на Камчия,
тересуватъ За „точния'' му адмогилата на Владислалъ Вар
Конституционниятъ въпросъ една такава организирана об ресъ.
ненчикъ, Яквариума и други
продължава да вълнува бъл щность огь хора, която да е
fla 10 юлий Общинското сто
забележителности.
гарската интелигенция. Какво разположена по цЪлата страна, панство за електричество ще
Програмата е така съставена
мисли народътъ върху пред която да подкрепя и съ своя произведе търгъ за доставка
че
ще даде възможность на
стоящото изменение на кон ентусиазмъ и своята енергия на разни кабели за около
гостите да се полюбуветъ на
ституцията — ние о щ е не дЪлото на управлението.
50,000 лева, а на И за про
красивия черноморски брегъ
знаемъ. Истина е, отъ друга * ВсЪко управление, за да бж- дажба на 10,000 кгр. обрабо
и да си правятъ ежедневно
страна, че и отговорното пра* де здраво и трайно, тр-Ьбвада тено дизелмоторно масло, а
бани.
вителство все още не е излЪз- се чувствува обградено съ до- на 15 сжщия месецъ търгъ за
до съ ясно и категорично ста вЪрието на една такава орга доставка на 400,000 кгр. газолъ.
Яко Варненското граждан^
новище по този сждбоносенъ низирана общность: тя е, коя
ство е единно при реализи
Започнато е боядисването на
въпросъ за България,
то ще носи духа на управле фасадите по булевардъ „Феррането на големите инициати
Следъ като приведохме до нието по ц-Ьлата страна, тя е, динандъ".
ви както е случая, Варна мо
сега твърде ценнигк мнения която ще го оживЪва съ свое
же да бжде сигурна въ бждаВарненската телеграфо-пощенна~видни български държав то довЪрие» тя е, която ще се
щето си.
ници и общественици за и бори долу и вредъ и съ слу ска и телефонна станция съоб
противъ изменението на Тър хове и съ клевети и съ сабо щава на всички абонати на
телефонни постове, които еж
новската конституция, съ осо- тажи и съ недоверия.
платили абонамента си само Открити нави съучастници, Какво разказва жената, която подмебенно удоволствие
даваме
Управлението не е само тех
мила детето
мЪсто и на следнитЪ извадки ника, нито само компетентность за I полугодие отъ н. г., да
предплатятъ
сжщия
и
за
11
по
отъ статията на проф. П. Сгай — то е и психология, то е и
Русе 25. Отъ два дни подъ ржка и я закарахъ въ много се говори за МАГАЗИНЪ
новъ, озаглавена „Въпросътъ духъ, то е и сърдце — заради лугодие отъ н. г. най-късно обществото е покрусе лозето на Дочо. Къмъ 10
дойдоха
за новата конституция и заси това еж необходими хора, ор до 30 VI вкл. На неплатилите но отъ зверското убий часа вечерьта
Крчмъ и Бошнака.
Аз имъ
лената изпълнителна власть* ганизирана общность отъ хо до 30 VI ккл. постовете ще се
годиш казахъ:
(сп. * Нация и политика*, год.| ра, която отдолу и навсЬкжде прекъсватъ съ право да се ство на шесть
ГЕРЧО
L кн. 5.)
I да служи за опора и за из- платятъ до 14 VII вкл. съ 10 ната Бедришъ Акифова. „Правете каквото щете —ето Щна ефтиния
[срещу новата поща до II/
детето, но жьшо не го искам!**
Докато
до
ембота
— Около проектит-fe на пра-] воръ на творчески ентусиазъмъ на сто глоба. Неплатилите
следъ това, безвъзвратно гупо А. участъкъ,
жителството за нова конститу за управляющия.
Вър- Ш
бятъ правото си върху теле вечерьта се знаеше, че и азъ се раздгьлихъ.
ЧЕ ПРОДАВА много еф*ция, — се казва въ въпросна
Проф. ГЬ Стайновъ основа фоните, които им се отнематъ авторь на това злодея- нахъ се въ кжщи.
После
тини РИЗИ, ВРАТОВ
та статия — сжществува неяс- телно напомня, че нЪма днесъ
по
чл.
280
отъ
закона
за
по
Крумъ
ми
разказа,
че
той
ние
е
само
Ахмедь
ИсРЪЗКИ, ЧОРАПИ,
ность; собствено, неясностьта въ саЪта трайно управление
щите, телеграфите и телефо- маиловъ—Бошнака,
вче пръвъ похитилъ детето а ^мрежени фланел. и ко
за сега е върху основит-fe, вър на
засилена
изпълнителна ни!е.
лана и др.
ра полицаитгь отъ вто следъ него и Бошнакъ.
ху лринципнигк начала на но власть, което да не се крепи
и ризи по пор&чна, работи
Направени еж опити да се ри участъкъ
вата конституция.
на една такава организирана
Следъ това
установина много износна цена.
Не е достатъчно да се изяви сила, безразлично какво име полеятъ некои улици съ отпа ха, че злодея
Крумъ съ д ъ р в о р а з б н п ъ
отъ официално мЪсто, че ще носи тя, ТПкъ се касае, преди дъци *отъ минерални и други
черепа
нмояъ з з съучастници още
се реформира, че ще се на всичко, до едно дисциплинар масла, като по този начинъ едннъ м д ж ъ н една ж е н а на омаломощеното дете, а Достатъчно е доказано
прави нЪщо ново» че ще се но довЪрие, указано на упраа- прахътъ се поглъща отъ тази
че и безъ реклама
Вчера ззраньта убиеца Ах* Бошнакъ съ бръснача си за
съобрази съ новото време — ляющит-fe за да управляватъ смесь и улиците С2 обезпрамомиченцето. (Тукъ
това еж само фрази, най-общи свободно, бързо и ефикасно шаватъ. Проектира се при шдъ направи следгзнтЪ са- кла лъ
Крумъ и Бошнакъ си протифрази, не е достатъчно сжщо
Явторътъ на статията 4*е на добри резултати да се нама (ишпргшагшя:
на
така да се произнесътъ и не мнение, че въ този пунктъ пра- жатъ по-оживените улици въ
— „Азь самъ не убйхъ воречатъ въ показанията).
Михаилъ Първановъ
по-малко общитЪ формули за вителстзото трЪбаа да се обя града, за да се избегне голе* детето. Другаръ ш бЪ и
„Къмъ полунощь Крумъ и
подъ Военния клубъ
авторитетна държава или за сни. До тогава малцина бъл мата напасть 'за Варна—вди
Бошнака
дойдоха въ дома. ПРОДАВА
приятеля
Крумъ
Ангвловъ,
3
4
гане
прахъ
при
движение.
Ц£
най-ЕФТИНО
засилена изпълнителна власть; гарски политици и обществе
Съобщава се на г. г. Варнен г. Съучастница е и гайката На Бошнака му дадохъ дру галантерия и трикотажъ 1-30
обществото ще очаква отъ ници ще намЪрягъ у себе си
правителството да конкретизи куражъ да се искажатъ върху ските граждани, родени презъ на Крума — Ефтииня, 55 г.* га—тъмна риза. Казахъ му
ра на българска почва, при предполагаемите проекти зз 1903 и 1904 год, неспособни
Веднага група полицай аре- да изтЬзе и се крие — ако
ВЪЛНЕНИ
нашигЬ условия и при налич- новата българска конституция. за физически трупъ и прите- стуватъ Нруш и майна му. го заловятъ, нжщата ще си
нигЬ въ България сили, всич
Заслужава въ реда на гЬзи жаватъ бедна книжка, да се
продадем ь, но ще го спасимъ,
Ефгмршя р а з к а з а :
ки тия общи формули.
мисли да се отбележи, че проф. явятъ на медицинска комисия
— „Азъ бЪхъ скарана съ — Тъй му обещахъ и той
Проф. П. Стайновъ е бившъ П. Стайновъ е намЪрилъ за въ Санитирното отделение —
български м-ръ. До скоро той добре да публикува статията пожарната команда на 28 й майката на убитото дете. Де си отиде".
п о 3 5 лли
6tuie и пълномощенъ м-ръ си въ едно списание, което този месец въ 3 часа сл. об. цата— нащигЬ и гюгаигЬ се
Вчерашния огладъ
сжщо
дампеи вълнени и
на България въ Парижъ. Сле притендира да е идеенъ изрази за освобождаването имъ отъ
Къмъ
10
часа
зараньта
вче
биеха. Решихъ да отмжетя.
дователно, неговото мнение по тель на третото българско по временна трудова повиность.
ра група полицаи отведоха Кр.
П. Г\
конституционния въпросъ мо коление.
Настоятелството при детския На 15 т. м.—презъ деня съоб- Днгеповъ за лозето на Дочо
на конкурентни цени при
же да се счита за компетент
приютъ „Митрополитъ Симеон" щвхъ на синътъ сн Крумъ как Тамъ се намЪри окървазе^ото
но. Той е при това и профетрегнети за подарените 500 то и на Бошанка, че нея ве- дърво съ което е убито дете*
соръ по административно пра
лева, вместо венецъ на почи черь ще имъ намеря нещо.ТЬ то. Тамъ на лозе, както и по
ул. 6 Септември № 2.
йо.
налата г-ца Кица Ив, Теневд
пжтя,
се
стичаха
много
жени,
1-2700-10
въ Югославия.
Впечатлени* сестра на варненските тър се съгласиха. Казахъ имъ що мжже и деца. Tfe хвърлеха ка
• — Конституцията е преди
ята на г. Пинто отъ
говци Бр, Теневи отъ служа то вечерьта да ме чакатъ въ мъни подиръ втория убиецъ и
всичко работа на ПОЛИТИЦИТЕ,
нашето
Атьтовище.
щите и работниците при хи лозето иа Дочо Днмовъ*.
го ругаеха и храчеха. Съ го— казва по-нататъкъ проф.
„ И нея вечерь, при свече лЪма мжка стражата отстраня
П. Стайновъ, — rfe ще трЪбва
Завчера югославянски жур- мическата имъ фабрика въ с.
снабдени съ филтръ за обезврекогато
Бедришъ ваше тълпата отъ похитителя дяване тютюна — търсете ги въ
да иматъ ясна идея за държа налистъ г. Иосифъ Пинто, при- Река Девня, изказватъ своята ряване,
отиваше за газь, азъ я взехъ >— убиецъ.
вата, която искатъ да създа- друженъ отъ госпожата си и голема благодарность.
агенция „Стрела"—Варна.
1—0
датъ— и само следъ това ще деятеля на обновата г. Ивандойде реда на юристит-fc. По чевъ обходиха околностите на
литиците — тия/ които управ- Варна.
ляватъ — отъ тЪхъ се очаква
Сутриньта т-fe посетиха „Евксега да взематъ думата и да синоградъ",
монастиря „Св.
844
„ПотайностигЪ на принцъ Карла„
841
Библиотека „Варненски новини"
излЪзатъ изъ общигЬ фрази. Константинъ" почивнигЬ стан
Ние особено очакваме отъ ции и детския санаториумъ.
правителството да се изясни
Въ детския санаториумъ госДайте дъщеря ми! викаше тя блЪдна и раз
— Тогава моля, кажете ми где е д о 1
по основния, споредъ насъ, тигЬ еж били посрещнати найдразнена.
— Познато ли ви е предместието Белвилъ,
въпросъ за засилената изпъл сърдечно отъ управителя на
И тука ли се увирашъ между дъщеря ми и
господинъ графе?
нителна власть. Поради него, сжщия г. Д-ръ НедЪлковъ.
мене?
— Да, господине!
ако изобщо ще има нова кон Последниятъ ги е развелъ изъ
Карлъ поиска да успокои ядосаната, искаше
Познато ми е само името.
ституция, ще се наложатъ про- санаториума и разговарялъ на
да и отправи една молба и да и докаже доброто
Никога обаче не съмъ билъ тамъ.
мЪни въ сжществующето по дълго съ тЪхъ.
си намерение, обаче у тия, които ги окръжаваха,
Намира се вънъ отъ бариерата.
ложение.
При разделянето си съ г.
които не знаеха положението на рабогитЪ, а само
—
На юго-изтокъ отъ градътъ.
f Новото време въ това отно Пинто г. Д ръ НедЪлковъ подбЪха обладани отъ милость спрямо майката и дъ
шение, наистина, носи свои несълъ букетъ на г-жа Пинто
Тамъ близо до бариерата се намира улицата
щерята, се появи безгранична ярость, която мигизисквания. Сложнит-fe задачи, и я помолипъ при среща съ
Константенъ, която прави часть отъ Белаилъ и въ
новенр избухна, като огънь,
тая улица ще намерите една кръчма, единъ ханъ,
съ които все повече и повече водвчигЬ на югрславянскигЬ
Когато много ржце се вдигнеха заплашител
който носи името:
*е натоварва държавата въ агрономи и ветеринарни л-Ьно, неколко побеснели жени' измъкнаха падналата
«Златна звезда*.
новото време, изключителните кари да имъ благодари отъ
въ несвесь отъ ржцегЬ на Карла, който напраздно
ижчнотии, крито
създа&атъ негово име за хубавите пода
Бихъ си позволилъ господинъ графе, да ви
ги увещаваше, те си проправиха пжть съ нбй на
Днесъ все повече осложнения ръци, които т е еж направили
придружа до това отстранено предмостие, гдЪто
7
ржц-Ь и съ майка й презъ тълпата, която бЪше
* на стопанската криза, бър на децата при посещение въ
отиванието не е твърде сигурно, по такъвъ начинъ
подигнала цЪла буря противъ Карла, когото пе
зо измЪняващигЬ се условия санаториума.
бихъ билъ вашъ водачъ, по нещастие обаче, една
На св
оставиха да каже, нито една дума.
друга обязаность ме заставлява да отида въ дру"
"Ьтовния и вжтрешенъ паСледъ обедъ сжщит-fc еж по
го съвсЬмъ противоположно на това предприятие.
зарь, монетните усложнения и сетили могилата на Владислав
Когато даже той помисли да последва жени— За да отида въ Белвилъ, е много лесна ра
оорбигЬ за девизи и запазва Варненчикъ,
тЬ, отъ всекжде се издигаха заплашителни юмруци,
Лспаруховиятъ
бота, господине!
нето на националната монета валъ, Карантината и Гюндюза.
Лудость би било отъ негова страна да се про
Ц "Редита, всичко това поста*
тиви, всредъ толкова бЪсни мжже и жени, или
Днесъ г Пинто придруженъ
ВЪрвашъ ли ти, че въ кръчмата на улица Кон
вя изпълнителната власть дей отъ пом. кмета г. Пеневъ об
пъкъ да отпочне съ тЪхъ борба.
стантенъ живЪе вдовицата на капитана и дъщеря и?
ствително предъ нови и запле- ходи и разгледа некои индуМалко остана побеснялата тълпа да го събо
— О, ще ги намерите тамъ, господинъ
ени положения, при които се стриялни предприятия.
ри на земята и едно второ нещастие би последва
графе!
ло първото»
Д3 Се
Както
ече съобщихме г.
— Много ти благодаря, за известието, което
•гол-ь
А е й с т в У в а и с ъ поол
Напусто Карлъ се опитваше да обясни на хо
^ма бързина и съ по-голЪ- Пинто събира материалъ за
ми даде и което за мене е отъ голЪма важность,
рата, че е роднина на нещастната.
* Аискретность и съ повече единъ брой на списание „Не
господине, каза Карлъ и се рЪши бърже да оти
Напразно се трудеше да успокои тия що 6feргия и съ повече компетен- делна илюстряция" което ще
де въ тая улица.
т
ность.
ха до него, той се намираше между едно сбирище
посвети н а България. Три
Лавалъ се прости съ него.
отъ бЪсни хора, той биде отдалеченъ отъ тЪхъ до
Л6ДЪ К а т о о т
страници отъ сжщото списа
Когато Карлъ остана самъ, облече се въ ци
СЙЛ
белязва,
че
заванет
площадьта, гдето 6Ъха почнали да се разпръсватъ
вилни дрехи, за да бжде съвсЬмъ свободенъ въ
о на изпълнителната ние еж отделени за пропаган
в
натрупанит-fe хора.
СТЬ Н е з н а ч и в ъ н и к
движенията си и излезе отъ жилището си, безъ да
Чай
° й слу- да на Варна.
Следъ известно време, когато една часть отъ
и
вземе Гаспара съ себе си.
Г. Пинто е възхитенъ отъ
i » че такава една власть нЪ
тълпата се б-Ьше разпръснала, гой биде оставенъ
Обладанъ отъ надежда и радость, той тръг
нашето летовище и той ще
свободенъ и безъ да се замисли, нито една секун
на къмъ отдалеченото предместие Белвилъ.
Р*?низирвм
общность отъ работи щото още презъ това
да, той се опжти къмъ улица Константенъ и отъ
Пжтя бЪше много дълъгъ.
лето да дойдатъ въ Варна нек ! ! / ц В Г о р ъ г ь продължава:
тамъ
отиде до голямата гостилница, вратата на
Може
а
Но
не му омръзна, защото се утешаваше съ
колко
групи
югославяни.
^Ито
,
Д има трайно,
която бЪше отворена.
надеждата, че ще намери Габриела, и си въоржДовечера той заминава за
[еНо еФикастно управление,
Карлъ попита Габриела и ней-сетне сполучи
жаваше, каква ще бжде тая среща.
& то не се опира, именно, на София.
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Въпросътъ за хазартното казино. Спортни игрища и стадиони. Ут
върждение правилника за театъра. Нови улици.
Вчера общинския съветъ раз-'
гледа съставения благоустрой-1
ственъ планъ отъ регулацион
ното отделение на курортния
кварталъ и назначи съответна
та комисия 313 да го прегледа
окончателно за да бжде предаденъ Ъъ министерството на
благоустройството за съответ
ното утвърдение.
Също така общинския съ
ветъ разгледа и съставениятъ
бдагруаррй^твенъ пдс нъ на
стопанството св". Константинъ,
Назначена б е комисия отъ спе
циалисти: техници, агрономи и
др. която заедно съ комисията
по чл. 9 отъ закона на благо
устройството да проучи окон
чателно този планъ за да б^де пратенъ й той въ министер
ството за съответно удобрение.
*
Въ скоро време общ, съветъ
ще се занимае съ въпроса за
окончателното
уреждане на
Варненските спортни игрища
и стадиони.
Натоваренъ е началника иа
общ.
регулационо отделение
.- да~ -напрмйГЧ£о1в<Ь»ияпндд№
ладъ.
Преговорите за отдаването
концесията 'за хазартното ка
зино и плажъ хотелъ продъл*
жавагь. Интересующите се
концесионери еж възприели
почти всички условия на об
щината/ Остава да бжде из
пълнено отъ тЬхъ условието;
да представятъ 5,000.000 лева
залогъ, следъ това ше може
да се пристжпи къмъ склюя:
в а нето на договорите. Това
условие обаче при; днешните
валутни ограничения въ всич
ки европейски държави е най
мжчителниятъ пунктъ въ пре*
говорит-fe. Търси се начинъ да
може да се изпълни и товЬ
условие съ съдействието на
Б/ Н. Банка.
*'""
Правилника и протокола за
учредяване като отделно об
щинско стопанско предприятие
на Варна. Народенъ теагьр/ь
еж утвърдени"отъ Мин.истерството на вътрешнйге работи.
•
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Въ скоро време ще бжде от
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Правото за преследване се предоставя на еждилищата.,

Навво наш buntoojiimiera Шшш облшь

крита 8 метровата улица като
София 26. Закона срещу
продължение на ул. „Чирпанъ» партиитгъ е приеть завчеза Югославия
за разделянето на общинския ра
въ понедгьлникъ отъ
София
26.
Шуменскиятъ
областрнъ
директоръ,
крито
София 26, М-ра на Вщ
отъ държавни парцелъ въ квар министерския съветъ.
пребивава въ столицата въ връзка съ конференцията на решнитгъ роботи ген. Ращ,
талъ номеръ 1.
Новиятъ законъ цели да пре
Тази уличка ще минава се цизира по раншния законъ. областнит* директори, направи следнит* изявления:
ко Атанасовъ, който t
Р е к о л т а т а е добра, Погледнато о б щ о в*ь и г 
верно по край отъ сградата на
председатель н а съюза
Понеже ио раншния законъ е лата ш у м е н с к а область.
околийския еждъ.
О т ъ о б щ о 1 милионъ д е к а р и , пострадали с л „Юнакъ" заяви, че защ
създадепъ набързо, има много
*
отъ природни б е д с т в и я с а м о Ю.ООО д е к а р а и т о
мава въ събота за Б?^
Съ малки изключение Вар неясности и непълноти въ не не в с и ч к и ю о на сто.
ненскитЬ граждани съдейст- го, Преследването на опитигЬ
Взети еж мщрщ за навременно преораване градъ, по покана на югь
ватъ за пълното боядисване за възвръщането старигЬ пар
|
и презастьване на пострадалите площи, за да ствскитть соколи.
на означените по ранр гдарни
тии
новия
законъ
предоставя
Той
осввнъ
Б
ьлградъ
щ
се намалцть ьагубитп*.
улици на града.
Работата върви усилено и на съдилищата.
Все пакь, беднотията си я имащ; кцщи цотц още Загребъ и Лв||
ще бжде завършена къмъ 20
ли не потресающи картини не видтхме, кога- ляна.
юлий.
то направихме обцколка на пострадалите се
*
лища.
София
26.
Министерския
съ
Въ близко време общински
Като добри българи, ще тргьбва до мобилизина Женския съюзъ довечера ъу
те служби на гражданското от ветъ следъ обЪдъ въ 4 часа
София.
деление и и общинскиятъ ежд се свиква на заседание. Ще раме всички свои сили, за да помогнвмъ на нуж
София
26.
.Довечера въ 7
ще вждатъ приместени въ пор: продължи разглеждането на даещите се.
часа въ Военния клубъ Българ.
тера на
новоремонтираната стопанските и финансови ме
Запитанъ за Делиормана, Казанлиевь заяви: ския женски съюзъ устройва
зграда на старата поща и ще
роприятия
на
правителството.
— Съ новия законъ за напояването на безводния публично събрание. Събрани^
се създаде новъ ходъ отъ къмъ
Деянормаш»,
ще дадвмъ хубава и здравословне вода още то ще се ржководи отъ почет!
ftLpa
на
финансиигЬ
Рясдвора въ старото общинско
ната председателка на съюз||
здание за финансовата и дру ковъ още пребивава въ Виена* сега на нови 11 села.
г-жа
Юлия Лл. Малинова.
ги общински служби. СегашМохамеданското население се е отдало на усилена ра
Ще
говорятъ г-жа Иванова;
ниятъ входъ на общината щц
бота. Няколко души, подлъгани отъ недобросъвестни ^исиг-жа Кера Попова, отъ Ваш
служи само за параденъ тати, заминаха за Турция, но се върнаха отъ тамъ разочаро
Попова отъ ПлЪвенъ, Симщкъвъ* Вътрешниятъ дворъ на
за управлението на БЗН Банка лани отъ .примамкит-Ь.
чиева отъ Ру:е и г-жа д-р|
двете общински сгради ще бж :
София 26. Въ утрешния
Тукъ въ България * турцвгЬ се ползватъ съ вецчки Райчева отъ Бургазъ.

9010 I

мо еа 9

Масово глобяване
на хлЪбари въ Бургазъ,
Бургазъ 25. Завчеяа бургазскотр комисарство, по продо
волствието б е издало заповед
съ която се нарежда, че отъ
днесъ хлебаритЪ еж длъжни
да пррдаватъ хлеба приготвнн
отъ смЪсь брашно № 0 и № 2i
равни части?
За да се види до колко се
изпълнява тази заповЪдь още
тази сутринь органите на ко
мисарството еж направили въ
района на общината ревизия
по всички хлебопекарници.
Констатирано е,'" че' много
малко еж спазили запрв^дьта
хлъбътъ не е изготвенъ отъ
равни количества брашно № 0
и № 2, нито' пъкъ е спазено
теглото.
На всички нарушители еж
съставени актове.

toe '№ A n . BOBSBI"

Потайностите на принцъ Карла*

Той си мислеше, че ще сполучи да убеди ле
ля си Доминика, защото такова беше желанието
на сърдцето му.
Препятствието, което му препречваше пътя*
беше изчезнало.
Сега му беше позволено да вземе за съпру
га любимата Габриела.
И тя го любеше съ цялата чистота и пламенность на душата си.
Той знаеше това и се чувствуваше щастливъ.
Беше се вече; стъмнило, когато Карлъ прис
тигна до бариерата Менилмонтанъ и веднага на
мери улицата Константенъ, която водеше къмътол^мия площадь по Белвилъ.
:.
СъвсЬмъ близо до площадьта се намираше
кръчмата »златна зв*Ьда*.
,.--. Въ минутата, когато Карлъ навл-кзе въ ули
цата Константенъ, най-напредъ достигна до уши
т е му единъ раздирателенъ викъ, който се послед
ва отъ силния шумъ на много гласове,
Следъ това Карлъ виде: една кола, конете на
която се б-fexa подплашили и тичаха съ неописуе. ма бързина* веднага следъ това уплашените коне,
като светкавица минаха край него, тъй щото той
нима даже време да помисли, да се опита да ги
спре.
ОсвЪнъ това Карлъ биде обзетъ отъ едно
чувство на загриженость и уплаха, когато чу изпищяването и той бързо прекрачи улицата и мо
ментално се доближи до многото събрани тамъ
хора.
НЪкакво нещастие се б е случило.
Конете, които тичаха силно съ колата изъ
площадьта, безъ да могатъ да се спратъ, беха по*
валили на земята, близо до кръчмата една млада
и хубава девойка, която не бе успела бърже да се
дръпне на страна.
Нещастната беше изпищела отчаено и следъ
това биде блъсната и повалена на земята отъ по-

брой на „Държввекъ вест»
нйкъ" ще излезе новата на
редба-законъ за изменението
ка заиона за управлението
на БЗН банка. Следъ това
ще бжде назначено ноаото
управление на банката.
Ради Васнлввъ, който е
предредатель на управител
ния съветъ на Съкш на На
родните кбоперагйвни баник,
си е лодалъ оставката отъ
този преть.

свободи и права.

Цельта на събранието е ц
се апелира за допущане щ
българката въ обществени
по случай освещаването на мавзо ЖЙВОТЪ на страната

[0Ш1Ш зз щгаваш

Отъ София тръгватъ довечера^
лея Владислявъ Варненчикъ
членоветгь на френската
Преди нЪколко дни полския
легация.
консулъ отъ града ни г. ФранИикой не мисли да прави две
гя б-fe заминалъ за София в ъ
държави
Споредъ сведения оть^ връзка съ уреждане въпроса
София, довечера съ спе-. по оовършването на мавзолея Бгьлградъ 26. Люба ДавА
довичъ бившъ водвчь нас0\
циалень вагонъ
замина- на Варненчикъ.
ската
щ
ватъ за Варна членове», Тази сутринь г- Франгя се. тия и демократическа
единъ отъ водачипт
завърна
въ
Варна.
Въ
раготгь на френската лега-.
на обединената опозццц
съ носъ той ни заяви:
ций начело съ пълн. м-ръ воръ
—Поржчени еж въ София заяви:
Лабуре.
— Правителството на щ
както бронзовигЬ букви* ;така;
T-fe идватъ въ Варна въ връз\ сжщо и бронзовиятъ кръстъ тнчъ падна подъ тежестш
собствените си голш
ка съ посрещането на френс за могилата. Тези дни ще при-J на
въ столицата на Дбкседия
кия краицеръ иВердюнъ*. Как-^ стигнатъ въ града ни специа грешки и подъ ударитб М
Анкара 25. Турското пра то е известно крайцера прис листите — каменари които ще
вителство, слигьтайки за тига въ Варна утре 10 часа; направятъ каменната облицов нашата борба.
Обединената опозиция Щ1
необходимо, при днешнитть преди обЪдъ отъ Кюстенджа,- ка на мавзолея.
обстоятелства, д а бжде Командния персоналъ ще по-^ Мога да Ви кажа* че въ ц-Ь- продължи борбата си до пъл|
I
представено въ столицата сети София, кждето ще бжде ла Полша се правятъ треска на победа.
Въ нашата програма ще cj
ви приготовления за тържест
на Абисиния, назначи тур приеть отъ Н, В. Царя.
вата, сжщо така, че въ София предвиди борба възъ основата
ския генераленъ консулъ въ
„Вердюнъ" заминава отъ еж вече изготвени плакатите на една единна държава. Ни
Александия за управляващъ Варна
въ ежбота.
за рекламиране на ГБЗИ тър кой отъ насъ не мисли да Ш|
легация въ Адисъ Абеба.
жества. Плакатигтз еж израбо дава две държави.
тени отъ виденъ бъпгарски
Москва 26. Номендан]
художникъ и представляватъ^тътъ
на крепостьтй
фрагментъ отъ боя при Варна
Кремлинъ Петерсъ щ
презъ 1444 година.
Библиотека пВарненски новини"
843
Сжщо имахъ случая да ви отстраненъ отъ длщ
дя картината, изобразяваща ностЬу въ връзка съ рщ
битката при Варна. Тази кар
критията, напра вена
беснелитЪ коне, а сетне около нея се б-fexa събра
тина ще бжде подарена на
ли много любопитни.
Варненската община отъ пол следъ неотдавнашните
— Мъртва el
ското министерство на просве арести вертъдъ охрат
Не се движи вече! викнаха женигЬ, една
тата.
тона Кремлинъ
следъ друга.
Не е умрЪла.
С^мо е изгубила чувствата си1
Повикайте единъ докторъ! викнаха няколко
Последните минути на оеддения. Отхвърлени молби за помилваве
мжже.

Турцнадодавамащя

Тогава Карлъ подбуденъ отъ зловещо съмне
ние» си отвори пжть всредъ тълпата и стигна бли
зо до девойката, която лежеше съвсемъ занесена
на улицата.
Въ тая минута той я позна по бледнигЬ чер
ти на лицето й.
Беше Габриела.
Находящит-fe се около него мисляха, че Карлъ
е некой младъ докторъ.
— Конегк я повалиха, се чу да се говори.
Тя е изгубила съзнанието си!
Вече не се движи!
Карлъ бЪше бледенъ като мъртвецъ и обладанъ отъ неописуеми болки.
Той се наведе надъ Габриела, зе да се опи
та да вдигне на ржце нещастната и да я отнесе
въ нЪкоя кжща.
Тогава се появи Доминика» идяща отъ хана и
като пищеше печално и си чупеше ржцет-fe, тя си
проби пжть презъ натрупаната тълпа.
— Д-Ьтето ми!
Моята Габриела! викаше тя и думит-fe и б-fexa
сърдцераздирателни.
Тя съгледа и позна тогова, който бЪше вдигналъ на ржце дъщеря й, и за единъ моментъ
скръбьта и се замени съ удивление.
— Доктора * вдигна!
Доктора е при нея, екнаха гласове до Доми
ника, която си б-feuje направила пжть.
— Той не е докторъ!

София 26. Преди Хизвестно време втетитт Сгьха
заловили
организаторите
на комунистическите яд
ки въ софийската интенданска рота и въ гарнизонната фурна*

6txa оставени безъ после]
ствие.
Вчера въ 4 часа сутриньт^
въ двора на Централния 3d
творъ Ллександъръ Войков*
б е екзекутиранъ.
Войковъ посрещна смърть^
съ спокойствие. Той отказа №
се изповеда и застана хладно*
кръвно подъ бе*илката.
--

Нато такива бЪха тогава
подведени подъ отговорность
Аленсандъръ Войковъ Мано
левъ, отъ с. Комаркца, софийпно и Пенчо Георгиевъ
въ Франция. Застрашень
Тръкчевъ, отъ с. Долна Накварталъ.
марсна, пирдопсио.
Парижъ 26. Въ гр. Сенъ
Сждебнитгъ власти оеж- Жанъ де Мориенъ избухн*
диха първия на смърть стихиеръ пожаръ.
чрезъ обесване, а втория Има опасность, че пожари
— на 7 и половина години ще унищожи целъ един^
rf
строгъ тъмниченъ затворъ квартгелъ^
Пристигналъ е въ града ^
Преди нтъколко дни КавС
сационниятъ еждъ потвър главния директоръ на ЯеСГ
трийското параходно дрУ>«
ди и дветп> присяди*
во Фонъ Дормонди и е отсеД'
Бащата на АлександъръВой- налъ въ вила и Золасъ я .
ковъ подаде молба за помил Утре 10 часа сутрините ^
ване до Н. В. Царя, а съсе- пристигне въ Варненското при;
станище френскиятъ вренеи*
дигЬ — до м*ръ председателя корабъ,
Тошевъ, обаче и двегЬ молби дюнъ*» флотиловодачатъ «ВвГ

