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НоЗЬЗ

ВАРНЕНСКИ

Преди 50 години
5 декемврий 1885

а

АТИНА. — Общественото мнение се опасяотъ единъ въоркженъ конфликтъ съ Турция.
ВИЕНА. — В. .Политишекореспонденцъ" се
учава отъ Петербургъ. че рускиятъ Импера|»ъ е твърдо рещенъ да подържа спогодбата"
тримата императори, за да се запази мира
Европа.
гЛ..РЕДАКТОРЪ:

В. ЮРУКОВЪ

ОСНОВАИЪ 19J2 Г.

ТЕЛЕФОНЪ № 121
\ * * * - - « И \ . • • HWWtysgigiWWy WlW»t^lrf<».t?Sl»;

тина 25. Гръцкото I
жителство, въ съгла-\
съ подписаната гръцпурска военна конция, уведоми турско\правителство, че ще
гли флотата си съ 8
тра-торпильори, нгъ\ко крайцери и извее{Ь брой подводници.

Б. ]. К. баш е възпри юни ш и ш ошо съоирапето на ш и н а ш

Запазва се принципа за солидарната отговорпость на коонераторит*. Ще се пазятъ интереситъ на гарантит*, като се действува първомъ
само срещу ниизправнитЬ длъжници. Разсрочка на задълженията за 10 години. За напредъ н*ма да се чака „до харманъ".
Длъжницить- ще трЪбва да престанатъ да се надЪватъ на сюнгеръ — казва управительтъ на БЗКБанка Ставри Андреевъ.

въ Югославия.' Конфе
ренциите на нъколко
партийни водачи.

Велградъ 25. Презъ по
София 26. Вчера упра
малит-Ь с ъ н о о л е р а - не на задълженията), а да
следните
дни въ Белградъ
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разбератъ че|ще требва да плаеж
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неколци
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и, Яца СтаЪндонъ 25. Днесъ въ рациитгь.
рите
си
задължения.
новичъ
~
на
радикалите
згоу една 25 хилядна
Решихме да се запат
Що се отнася до задълже
па направа шумна де- принципа за солидарна
С л е д ъ и а т о б я д а т ъ нията на кооператорите—сел
БългаритЪ еж наследи и Йоца Иовановичъ — на
строция срещу на Ma та отговорпость на ко- ежзену.тир&мм д*Ьло- ски производители, изменени ли отъ. дедите и праде земледелците.
te на помощьта за без- операторитгь, възъ осно зет"Ь на' д л ъ ж н и к а - т ето е въ смисълъ, че нема дите си качеството да бж
Между тп>хъ еж състоя
тнитп.
ва на това, че когато в с н ч я н т Ъ ту мюимгй, да се чака идването на хар датъ почтени въ изпла ли вече нп>колко кочферен<
>едъ кметството дефили- еж раздавани
кредити, ане» о щ е о е т а н е з з манъ, за да се заплати тога щане на дълговете си. ции. Твърди се, че на тия
повече отъ 10.000 души. това се е вършило имен пояривжие, е д в а т о  ва ц-Блото зздължение къмъ Ний ще искаме сега бъл- конференции еж били разскиятъ съветъ изслуша но съ огледъ на креди- г а в а щ е с е п ^ и и т л п - банката. Това ще накара длъж гаринътъ да се върне къмъ мтънени мисли върху възгацията и реши да предо- тоспособностьта
н а *»&. к ъ м п о с Ъ г а н е в ъ р  ниците да престанатъ да раз тази си хубава племенна можностъта да се дойд<у
i въпроса па едва специ- всички кооператори.
до едно споразумение за
х у Д"Ьиов®тЪ ма о с т а чататъ на сюнгеръ (заличава традиция.
комисия, като изказа съ
общо излизане въ разнитгъ
еменно мнение да бждатъ
избори, като законодател
1етворени исканията на
ни, сенатски и пр,
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з а е л е к т р и ф и к а ц и я т а . Щ е плащлтъ» налогъ. и о н и я ,
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Югославия
се
вьзтановява
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к о и т о о й п р о и з в е ж д а т ъ с о б с т в е н а е л е к т р и ч е о к а '! Вашингтонъ 25. Вчера СеПроучвала се и възможноБелградъ 25. Презъ по
енергия.
преки големия мразъ,
натътъ гласува законопроекта,
стьта
за създаването на една
София 26. М-рътъ на съоб размпра, опредтленъ въ съ който се ограничава свръх следните дни се състоя чова обща политическа пар«яла се е подобна маниконференция на предстащия и въ други некои щенията Никола Захариевъ е чл. 42 отъ закона. Тп> производството на петролъ.
&"Ня,всички., петролни пред вителите,на юаботнически- тия, въ която да влезатъ бос
ще опасятъ-ъъ БЗК E&rt приятия,
(ве на ЮИШЕЯ Уейясъ, съ подписалъ заповедь за apzкакто се знае, до се
ненските мохамедани, словен
ието на десятки хиляда ложеиието на наредбата-за- ка вспуки месецъ отъ га се определяше ма^сималенъ те камари, която се зани ските клерикали, радикалите
лтетно контингентъ за количеството ма съ въпроса за безрабо и земледелците. ПреговорнгЬ
конъ за електрификацията на съответното
фестанти.
страната. Въ тази заповедь се електропроизводителн о петролъ, което имъ се разре тицата въ страната.
въ това отношение още не ех
HtKOH отъ участвувалите въ, напреднали твърде много.
посочва начина, по който ще предприятие, заедно съ шава да произведатъ. Тиа нор
не се спазваха.
тази конференция—бивши соц.
върху ми,Пообаче,
се събиратъ приходите, за но редовния акцазъ
новия законъ, за нап
Журналистическата лотария
електрическата
енергия
редъ не ще разрешава изна демократи, cm се събрали на
|>ия 26. Тиражниятъ пистъ восъздадения фондъ за елек
за освптление.
сянето въ чужбина на ония отделна конференция, на коя
1Л%мата журналистическа трифициране
количества
петролъ, които пре- то решили да бжде възстано
Индустриалните заведе
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въ Съединенит* щати
ния, които си прайзвеж гентъ За нарушения секонтин
по следния начииъ:
пред ческа партия.
Плащането на печалбите
цатъ собственна електри вижда затворъ и тежки глоби.
—
Налогътъ
върху
кон
Нюйоркъ
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Парахода „Бургазъ" зами
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Фрьолихъ
'датель ген. Златевъ о р г а н и з и р а н е н а о б щ и т ъ
Sama-законъ за орга. с ъ ю з и н а р а б о т н и ч е с к и  авантюритЪ^на младия хусаръ?!
i
гне на занаятчиите. т е о р г а н и з а ц и и .

piiraiD st ЙП9

съ щ в д о да ношжг пр принудителното съби
ране на дългове, да се запаз
ван но въшшшъ интересит! на гаршнтл За напредъ,
при екзекутиране, ще се дейст
вува \т спромо неизправни^

КШ i (Е СЪБИРаТЪ И Щ Л 1 90 ФОНДА

[щпрщстшо на шцтШ.

демократическата пеотия

Тнважннятъ и п

\] тщ пю нулата

Глория Паласъ
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Стр. 2

Варненски новини

СТРАНИЦА НА СЕЛОТО
16 ДЪРВЕТА Bib Ш Ш Ш

З е м л е д t»/i е к и в е е т и

Снабдете

Брой fe
с е | З н а е т е лио

съ Булонски конопъ
Понеже местния конопъ е
много изроденъ и дава малки
доходи - средно 450,500 кгр.
стъбла отъ
лемръ^Ъ/птг
ския конопъ дава .700,800 кгр
стебла на декаръ, то налага
се щото всеки земледелецъ —
производитель на конопъ да
замени местното семе съ о у
лонско.
Безразлично дали конопа се
сее по-малко за свои нужди,
или за продаване, семето тре
бва да се замени съ Вулонски конопъ, като се има предвидъ потолемия доходъ и по
доброкачественото влакно.

22). Какви религиозния
ри
(танци)
тпълнЯш%
дервишитгь?
Щ
23). Отъ историята 1
знае, че дори и нгькоц~Кп
ле сж слизали
въ ареш!
да се борятъ срещу ч ? и 3
Кои cm били тия крале}
-. 24). Колко годишень ш
малко тргьбва да б«де
динъ бикъ, за да може I
бжде изведенъ на аоеип*
PeHan
за борба?
i

СмЪтаме, че така получения
Презъ последните три годи
1) Да се 5 остърже старата леме по лозите.
е необ
ни въ опитното поле край се" изкуственъ т о р ъ
напукана кора по стеблото и
За зимно пръскане се взема ло Павликени били извърше ходимъ за много селски сто
дебелите клони и да се изго 3 — 5 кгр. въ 100 литри вода. ни редици посевания на слън панства, тъй като оборския
ри. Да се остържатъ: мъховете Съ него е добре да се пръска чогледа въ три различни дати, торъ, който се произвежда отъ
и лишеите. Почистените стеб при разпъпване на дърветата, съ цель да се види кое време добитъка въ иного случаи се
ла да се намажатъ сг варо- когато вредителите еж се съ е най-благоприятно за сеид* явява недостагъченъ. Остава
Отговоръ на по-рано зада.!
витъ резтворъ, примесенъ съ будили отъ зимния сънь и лес бата му.
само компетентните агрономи
денитевъпроси: ;; i
говежди лайна, за да се задър но се сразяватъ, безъ да постПосетъ б и л ъ слънчогледъ да обяснятъ на нашия селянин
радатъ пжпкитЬ.
19).
Борбите
съ бикове HJ
жи по-добре.
презъ втората половина на какъ да го приготовлява.
6) Резидба на овощните априлъ и втората половина
се приписва арабско потекли
2) Изсъхналите дървета да
Изкуственъ торъ може да си
Споредъ историческите *даН14
се извадятъ. ИзсъхналигЬ, за дървета. Пречистватъ се дър на май.
получи всекой, тъй като той
тия борби сж били въведи
болели и изпочупени клоне ветата, като се изрезватъ или
Полученъ билъ следниягь освенъ, че е много евтинъ, но
Не е безразлично, дали ще въ Испания отъ мавритЪ. Щ
да се изрЪжатъ до здравото съкратяватъ клони и се разре резултатъ: засеването ; презъ се и приготовлява помного
сеемъ местенъ конопъ съ до ните полкоьодци и испански
место. Извадените дървета и дява короната. Овощни дърве м. мартъ е дало средно за простъ начинъ.
ходъ 450,500 кгр. стебла отъ т е рицари се борили, яхнац
изрязани клони да се изгарятъ та застарели могатъ да се под три години 191 кгр. на декаръ
младяватъ,
като
се
отреже
по
з а да ни служатъ като огнище
Миналата година въ насъ е декаръ, или булонски конопъ върху коне, срещу РазЯрен,
при 42'60 хектол. тегло; презъ
за зараза на здравите дърве една четвъртъ отъ клоните априлъ 180 кгр. на декаръ било произведено 46,728 кгр. който дава 700,800 кгр. стебла бикове. Следъ време тия бор,
дотъ декаръ.
би сж станали за испанциЦ
та, понеже може да съдър- имъ.
при 43'32 хектол. тегло и през кръмно цвекло.
, 7) Изтърсване снега
о т ъ май 133*40 кгр. на декаръ при
жатъ червеи, ларви и др. .
Тази година ние ще имаме
Цената на семето на булон- гЬхната национална забава.
3) Гжссеничнигв гнезда на дърветата. Натрупания при ви 43 хектол. тегло.
по-голема реколта.
20) 'Средевековнигв худоц
ския конопъ е около 9 лева
златозадника и бълата овощна елици снегъ требва да се отър
*
ници много често сж рисува
Така получениятъ резултатъ
килограма.
пеперуда, както и яйцата . н а сва, защото може да изпочупи идва да гюкаже, че слънчогле
ли по стените на църквитЪ т»
Въ варненска околия се сее
пръстенотворката да се съби клоните.
ка наречения тогава >Танщ
да, който е мразоустойчива ежегодно 34,000 декара слън
8) Събиране присадници — култура, дава най-добри резул чогледъ.
ратъ и изгарятъ. Златозаднина смъртьта и или «танць щ
кътъ прави гнезда отъ листа калеми за пролетно облаго тати, когато с е сее презъ
мъртвите". Тоя танцъ пред
Една часть отъ полученото
та на дърветата и въ гвхъ родяване. Режатъ* се едного мартъ.
София 26. Назначенъ е за ставлява хоро, на което сж а
слънчогледово
семе
се
изпол
зимува като малка гжсеница дишни клонки,; но да се вни
Сжщите опити еж били пра зва за масло, а другата- по-го кметъ на с. Пчелникъ (Пчела- заловили всекакви кетегорщ
по върховете на клоните. Въ мава, на дървото да останатъ вени и въ карнобатското поле лемата часть се превръща на лово), варненско Никола л р . хора —• отъ царя, папата, pat,
всЬко гнездо има по 100 и по 2—3 пжпки.
ните степени благородници\
и еж потвърдили това.
слънчогледово кюспе.
Жиколовъ отъ гр. Варна.
Присадниците се вързватъ
вече гжсеници.
разкошни дами, да чакь и
Желателно е нашите агро
Гнездата ясно се виждатъ и на снопчета отъ 50 — 100 и
последния беднякъ и просей
съ специални ножици, прикре се зариватъ на открито навън номи да обяснятъ това на на
Хорото се е водело, под* вищ
пени на дълъгъ прътъ, требва като се оставя да се вижда шите селяни, тъй като малци
на музикантъ или хороводещ,
на въ насъ знаятъ кога и/как
да, се изрезватъ и ?изгарегъ. малко отъ върха имъ.
отъ кухнята, млекарниците и отъ самата Смъртъ. Това хор<
До
сега
въ
нашата
страна
9). Торене Торъ се хвърля би требвало да се сее слън
Белата овошна пеперуда, об
е имало за цель да изобрази
за да даде по-големи не е обръщано ГОЛЕМО вни харманите. Тиквите, зеленина, че предъ смъртьта всички чо
разува гнезда но сжщия на преди ^разкопаването или ора чогледа,
трева, люцерната и цвеклото
ох
и
мание
на
свиневъдството.
чинъ, но по малки. Требва по нето. Може да се употребятъ*Д °Д
1
Вследствие на това, и този тя ги яде съ най-големъ апе- веци стгватъ равни.
сжщия начинъ де се унищо *и изкуствени торове по съве
титъ.
21).
За
разлика
отъ
доевн»
клонъ
отъ
скотовъдството
Въ последно време въ опитна
жаватъ. Пръстенотворката зи тите на агронома.
Въобще свинята е огличенъ те гърци и римляните, при)
подходящо
10). Посаждане на дървета та станция на образцовия чи- не е получилъ
мува въ форма на яйца по
трансформаторъ
за превръща средните векове се е танщ
место
въ
нашето
селско
сто
100—200 на сиви пръстенчета та. Може да става целата фликъ край Русе е била нап панство, макаръ че за него, не евтените окопни, зърнени вало много по-малко. Нка
равена
химическа
анализа,
за
около тънките клончета. Въ зима; когато земята не е зам
особено въ балканските и под и други храни въ скжпи и отъ папите дори сж npontf
некои мвста на тия яйца ви; ръзнала. Колкото порено се да се установи хр&нителность- балканските места, има отлич. много търсеои продукти. Дори нали танците. Едва презъ %
та
на
изкуствения
торъ,
полу
посаждатъ, толкова по добре
катъ «кукувича плюнка".
и днесъ, когато знаемъ, че не несанса, който черпеше вди
чаванъ отъ слама, слънчогле ни условия.
.Пръстенчетата мжчно се запазаря ечемика и царевицата новението си отъ антични
дови,
царевични
и
други
по
При сегашното тежко сто се продаватъ отъ 2 —3 лева
белезватъ, но требва да се
култура, танците беха възо!
добни отпадъци.
панско и финансово положе кгр. цена сравнително други
събиратъ и изгарятъ. На гж
Искате ли да преживеете не
новени. По това време се и
Установено било, ЧЙ изкуст ние на страната, при силно- години по-висока, а за 1 кгр. да и първото балетно пре;
детворката яйцата еж на куп
забравими минути?
нарастващите
н
у
ж
д
и
на
вения торъ има същата храни«
чинки, покрити съ жълтеникавъ
Набавете си най-сензационното
свинско мась се плаща отъ 24 ставление въ Европа. Счита«
орга до 30 лв., то нема защо зем
телность каквато има обикноае- населението и онази
мъхъ и приличатъ на парче
четиво на XX вЪкъ!
че първиятъ балетъ е бй
низация
въ
земледелското леделецътъ да продава зърне,
ниятъ оборски торъ.
ирахань Намиратъ се въ ос
ЛЮБОВНИТЪ АВАНТЮРИ
представенъ презъ 1489 гад
Изкуствения торъ отъ слама ни стопанство, която требва а напротивъ требва да се на по случай венчавката и
новата на дебелите клони. СжКРАЛИЦА ДРАГА
и други подобни отпадъци се да се извърши, нашата сто стреми съ излишната храна племеника на Галеасъ Сфо|
що да се събиратъ и изгарятъ.
получава по следния начинъ? панско - земледелска полити да изхрани свини и да прода ца съ Изабела Арагонска. Tt
намира се'за продань при всич
4) Почвата да се обработи
върху непромокаема глинеста ка требва да бжде насочена ва месото имъ.
т агенции над-во „Стре
— да се разоре или разкопае
балетъ е ималъ за сюжетъм
основа настиламе същински къмъ отрасли и стопански клола" и въ всички вестни
дълбоко — ла лежи на буци
гендата за аргонавтите и j
Въ
балканските,
полубчлоборски торъ на дебелина око нове, които се подаватъ найкарски будки.
презъ зимата.
златното руно Той е имал
канските
и
гористи
места,
кж
лесно и най-бързо на подоб
:
ло 3 см
Цена 120 лева
Остъргването на кората и
незапомненъ успехъ.
i
дето
пасищата,
мерите
и
го
рение.
Такъвъ
едиън
отрасълъ
цената е намалена съ 40
обработването на почвата е
Този пластъ служи като из
рите
съ
буковъ
и
джбовъ
жена сто.
отъ големо значение, понеже.
точникъ и развъдно гнездо на е свиневъдството.
лждъ преобладаватъ, могатъ
червейчетата, отъ които чермикроорганизмите, които сж
Нема друго домашно живот отлично да се използватъ ка
Ония
господа,
които
не
сж
вясватъ ябълките, сливите и
въ Съединените шатк }il
необходими за ферментацията но, което съ своята висока про- то безплатни или много евти
др. се криятъ подъ кората на получили покани отъ Студ на тора. Върху тоя пластъ се дуктивность.да се сравнява съ ни източници за изхранване и
Ню-йоркъ 25. Общиятъ ай
стеблото, или въ почвата, или д-во за бала на 26 т. м. мо наслоява влажна слама на де свинята. Благодарение на гбле- развитие на свини, преди пос на фабриките 3d ризи въ 0
подъ сухите листса, опадали гатъ да се отнесатъ до Воен белина отъ 1'30 до 150 метра мата си плодовитость и уеи тавянето имъ за огояване.
единените щати съобщав#
ния клубъ, кждето ще получат
на земята.
че 100 фабрики отътоябрая
такива всеки день
1-2 Предварително тая слама тр4б ленъ растежъ, една добра май i При развитието, обаче, и на намиращи се въ щатигЬ Hi
5) Зимното пръскане. Презъ
ва да е стояла на двора презъ ка свиня може да произведе' този отрасълъ, пазарътъ треб
зимата, или къмъ крея на мцъ
УМиЛЯВАТЪ се почитаеми зимата, за да е добре навла- годишно съ прасетата си отъ ва да бжде потърсенъ и под йоркъ, Пенсилвания и Кон!
февруарий, дърветата да се т е абонати на вестника да жнена и да е. погълнала пове две прасила 1,200 кгр. месо и сигуренъ. Що се отнася до тикътъ сж били принудени!
напръскатъ съ 10°/о разтворъ
че азотни съединения. НБКСЛ- сланина. Значението на свине вкуса и изискванията на кон затворятъ вратите си.тъМ
отъ карболиннумъ въ слънче нредпдатятъ абонамента си за ко дни следъ настилването на въдството се още повече за суматора, българскиятъ земле не сж въ състояние да Щ
текущата,, година, защото въ сламата върху оборския торъ силва, като се има предвидъ, делецъ лесно ще се нагоди.
щатъ заплатите бърху баз«|
ви дни, когато нема ветъръ.
установена отъ Институт» 1
Действува противъ лишеи, преки желанието ни ще енремъ започва усилената фермента чег свините най-добре използПрочее, земледелци, обър стопанското заздравяване J
мъхове, кръвна въшк, щито- изпращането1
му. Предпла ция.* сламата пуши и темпера ватъ всички дадени имъ хра
.
носна въшка, и убива яйцата тилите за цела година ще турата въ вътрешностьта й ни, За образуването на 1 кгр. нете по големо внимание вър страната.
на вредителните ларви. При
достига отъ 50 до 60 градуса. живо тегло е необходимо 3"800 ху този отрасълъ.
Засегнати
сж
надъ
20Д
;
Инж. П. Хаджиевъ работници, които оставатъ&
употреблението на карболи- получатъ обявените 4 кники Щомъ почне това, тогава куп до 4'500 кгр. зърнени храни,"
1—0
неума требва много да се даромъ.
чината се сгазва и върху нея когато за сжщого количество
работа.
___J
внимава, защото ако се случи
се настилва новъ пластъ отъ месо при говедата е необходи
1 крайно
бепо-силенъ, изгаря дървета, ако
слама, която обезателно треб мо б до 8 кгр., а за овцегЬ отъ
денъученик
е по слабъ, не действува. Сол
РанковЪ— Кралица Кристи ва да е навлажнена. Наслоява- 8 до 10 кгр. храни.
плете дамаджани
и кош
барътъ го превъзхожда.
нето може да продължи не- "По отношение на храната, ници, съ което се и пздър
Въ Европа по настоят*'
на
Глория
Паласъ—Безстраш- колко месеца. Сламата требва свинята е едно отъ домашните жа. Работа СОЛИДНА. Це имаме 1935 година. •Той служи противъ гниене
да се държи постоянно влаж животни, което е най-невзиска- ни УМЪРЕНИ. Справка
на плодовете, струпясването ниятъ граничарь.
гос
Интересно е да се знае *
Училищно кино — Детето на, като се покрива съ снегъ телно. Най-често като основна талница „Малкия
имъ, брашнена мана по ябъл
Шишко' година иматъ по своето $•
или се зчлива съ вопа.
ките щитоносни въшки и кю на престжпника
храна й служатъ отпадъците (Земледпл ски
ханъ).
броене разните народи I
света.
!
Азъ съмъ извънредно заетъ чески статутъ, или съ други и се вълнувайте по-малко!...
Така напримеръ, въ Ки"
~XL
съ работа.
думи конституция.
Впрочемъ вие,-Шварцъ треб
сега е 4570 година, въ пр*
Да бжде проклетъ часа, ко ния — 1282, въ Етиопи»'
И не забравяйте, моля зи се,
Вие ще видите каква възхи ва да се чувствувате щастливъ:
че азъ съмъ краль! Азъ съмъ тителна конституция ще изра вие намерихте любимата си гато свързахъ съдбата си съ 1943. въ Египетъ —•
неограниченъ господарь
на ботя за моите верни подани жена, която считахте навеки еждбата на Шарлъ Леонара!
I960,'
(№ит
от
шгошо!
и
мрщш
всички
вулоди
отъ
мжжки
и ци, които ме обожатъ! То ще загубена; отъ простъ смъртенъ
Да бжде проклета моята сла- Персия •— 1313, въ Япония'
1
61
• женски полъ.
бжде прелесть, а не конститу станахте министъръ на проми- бость, която ме накара да се 2593, въ мохамеданскигИ'!'
Азъ се разпореждамъ съ ция! глзъ мисля отначало да шленостьта и труда и сенаторъ подчиня, да го оставя да вър ни - 1353, въ евреите - ^
Впрочемъ, требва да ви съоб
ши каквото иска
ща една новина, която надала живота и смьртьта имъ, а въ приложа системата на така на Вулоджистанъ
а индусите означаватъ сь
ще ви се стори приятна—часгь това число е и вашия животъ наречения просветенъ деспоА казахъ ли ви, че съмъ
Ако той беше нормаленъ слото 11 552.197 284 9 0 0 ^
На основание на мЪята власть тизмъ. f\ когато самосъзнание учредилъ сеиатъ съ 77 сена човекъ, азъ мисля, че немаше
отъ жреците се затвориха въ
Варненското
Градско «j
едно здание близо до вулкана, запоредвамъ ви да си отлежи то на вулодите се развие, азъ тори и че стоите въ списъците да стане нищо лошо. Но той щинско управпение извест».
тамъ, кждето се обработва ни- те и да оздравевате по-су.оро, разбира се, споредъ духа на като несменяемъ председатель, беше побърканъ,
да безъ на родителите на роД<*
хилита и когато ние се опи за да ми помагате. Въ про- времето ще модернизирамъ а Карпентеръ е вашъ замест- съмнение, той беше лудъ!
младежи презъ 1915 г. «оИ'
тахме да щурмуваме зданието, тивенъ случай азъ ви обявя- конституцията, съответно раз никъ.
Дяволски уменъ, адски хи подлежатъ да бждатъ зап«,
проклетите фанатици вдигнаха вамъ „макази" и ще ви от витието на моя веренъ народъ.
За останалото ще погово търъ, но все пакъ лудъ пото- ни въ облагателния спИС*
И
така
нататъкъ.
в въздуха зданието и себе си е правя въ лоното на богиня
римь после.
мъкъ на юнквиегадорите. Чо ще се състави до края на ,
помощьга на некакъвъ взривъ. Санниа.
Съ една дума — предъ насъ
— Почакате, Шарлъ! - вик- векъ съ железни мускули и сецъ януарий т. г. Умол»'^
Но азъ мисля, че грижите има ужасно
интересна ра нахъ езъ.
Така че зданието съ всички
кръвь отровена отъ отровата се родителите да се явя^ j
машини за обработване на ни на вашата годеница ще иматъ бота.
— Наричайте ме Санниаси, на атавизма!
общинското управление ,
Нзъ поне мисля, и искрено мой приятелю!
хилита е само развалини. Това много, по-ефикасно действие,
№ 12 при чиновника по н«0^
И
какъ
майсторски
заставяотколкото целата фармакопея се надевамъ, че целата тази
е твърде жалко
Той се усмихна, поклони се ше всички да му се подчиня- ните списъци и провер*^
—Все така, азъ мисля, че ще на вулодските жреци и затова комедия съ конституцията и на Алиса и изчезна . . . да ватъ, какъ омагьосваше всички! мейното по-.ожение и «аТ^
и1
мога да обребогвамъ нихили- съмъ спокоенъ за вашата прочие нема да ми умръзне законодател ствува.
Не, въ неговата душа седе ално състояние и под» ^
на четвъртия день.
та отчасти! — се отзовахъ азъ. участь.
И азъ пакъ не знаехъ, ка- ше истински дяволъ, който се декларация обр. 21. H e g ,
Но това ще покаже бжде- къвъ е този човекъ. И не
—Толкова по добре! Значи < Сега азъ отивамъ на извън
подиграваше съ всичко и надъ т е се следъ съставяне оЩ (
загубата не е толкова голема, редно заседание на законода щето.
знаехъ подиграва ли се съ всички!
телни*я списъкъ нема Д*,
а
колкото мислехъ. Но доста телната камара за бързо из
А сега, лежете, поправяйте вулодите, съ мене или. .
Но каква полза да се оплак взема пгдъ внимание з ^
тъчно сме приказвали Шварцъ! работване на единъ органи- се, яжте, пийте, спете повече,
Или съ самия себе си.
неното семейно и матер"'
вамъ?
(следва)
съсюение.

йазначймъ кмвтъ въсПчшикъ

flu шип ищшшишга
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: Театъра и ниша днесъ::::
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Брой 3813

Стр. 3

Варненски новшни

Дребни вести 1 М Ш ПА Ш Р М ПРАВИ Ш И Е Ш М ПРОИЗВОДИТЕЛНА Единъ дъвъ по улицитЪ ш гдада

$А САВОВЪ ген. о. з.

•шшт i

парахода „Княгиня Мария Луиза
за 40*денонощия

12,200 километра
4

птни в п е ч а т л е н и я , . р а з с ъ ж д е н и я и с п о м е н и )
На азиатския брегъ, тамъ ския кратеръ, отдава честь, му
кде далечъ се виждатъ ви зиките свираха Шуми Марица
ИНИГБ надъ старата Троя, и салютираха съ топовни гър
прочутата 10 годишна об- межи.
в- и-дървения конь.
Нощно време малтенскиятъ
резъ световната война тур- заливъ п едставлвваше Н-БЩО
№ войски въ Дардйнелите твърде феерично. Всички па
командваха отъ Мустафа раходи, крепостьта и целотб
алъ; който победи войски- крайбрежие б е х а ' осветени'
на: Антантага, командвани ft прожекторите на параходи
генералъ Хамилтонъ. Тукъ те и на крепостьта разнасяла
на славата на Мустафа Ке СВОИТБ ЛЖЧИ ПО ВСИЧКИ ПОСО'
ъ.
ки. Най-напредъ
посетихме
тъ тукъ- направо между адмиралския параходъ „Викто
ДКИГБ острови се отправих? рия", който по това време б е
зп Малта. На б октомврий ше най-големия. Сжщо и па
5 часа вечерьта минахме рахода „Кампадаръ". И двата
зай носъ Матапанъ — най беха на сухо въ докове. Сто
тици моряци работеха
п о
1ата часть на Гърция.
ь Малта стигнахме въ 1 и ГБХЪ, за да ги изтържатъ отъ
• ч. сутриньта на 9 октом- миди и други морски рестел при доста развълнувано ния, който се бвха полепили
е. Отъ време на време по корпуса имъ и пречеха на
•ШГБ приливахч въ палуба бързото движение. Тукъ виi добитъка, който беше дехъ какво чудовище пред
ь, понякога беше до ко- ставлява отъ себе си единъ
параходъ, който не е въ во
в въ вода.
1 разсъмвание се почна дата. Четирипеть месеца следъ
Ьварването на добитъка' и пристигането ми въ България,
другата стока, която беше телеграфътъ ни донесе новина
(назначена за Малта, ft ние та, че при едни морски ма
[Ьктора съ Иванъ Николов неври къмъ Триполи, парахо
ия пжтникъ въ парахода да „Кампадаръ" ударилъ по
Бургазъ до Малта, който средата парахода „Виктория";
ie дошълъ тукъ да урежда и го потопилъ на една дълбо
ОВСКИТ+D работи на баща съ чнна! отъ 400 метра.' Около
гъ Николов и съ нъчкои отъ 500 моряци и адмирала сжръ
церите, съ лодката на на- Жоржъ Тройенъ се удавили.
агентъ" излязохме да се
Всичко т о в а е станало
одимъ изъ града и да ви- следствие на една. погрешна
* забележителностите. Ние команда, дадена отъ самия ад•о съжелявахме за втори миралъ и неотменена, въпреки
къ пжтникъ защото, ком предупреждението на „Кампа
ата ни се намали.
даръ". До колкото си спомнямъ
» 1893 год. б-fexb въ Малта, това направи големо впечат
фужавахъ Царь Ферди- ление на Царь Фердинандъ.
ъ л княгиня Мария Луиза
Като фаталистъ, той вероят
вхното свадбено пжтешес- но е мислелъ, че нЪкой отъ
съ големия океански па- насъ е донесълъ нещастие на
дъ „Амфитридъ", който Виктория.
иално беше наетъ отъ
Сега, следъ 40 години, Мал
йтелството, и който за та не ми направи впечатление,
ая бвшз украсенъ и при- особено„въ строително отноше
чъ за цельта.
ние сжщите ГБСНЙ и криви ули
(ЛОНИГБ, коридорите, стъл- ци, както и тогава. Има само
i 6txa укичени съ цветя и Н-БКОЛКО нови постройки, сжщо
добявгха най-хубавата про и неколко постройки на прис
в градина, а за ядене и танището и единъ грамаденъ
е имаше всичко което мо- плаващъ докъ.
и да намеришъ, наприОтъ Малта тръгнахме на 9
>i въ Виена. Майка ми, октомврий въ 5 ч. следъ обЪдъ
ъ да я прости", бика зала Още при излизането отъ прис
гь птичка млеко до по- танището, ни почна лошото мо
шъ, ще го нам-Ьришъ". ре и силенъ насрещенъ вЪтъръ.
1алта младоженците сс- Така беше и въ 1893 година.
са 3 дни и жив-bxa въ па Тогава вълните беха много по
ча. Тогава въ Малта стиг- висока и по-силни. Амфитридъ
е: надвечерь, забгльзваше като че ли се изправяше
JHO смущение на офици- правъ, когато идваше вълната,
ГБ власти, щомъ узнаха й следъ това политаше надолу;
">истигането на Царя. по като че ли отиваше на дъното,
въ Това време той още а следуващата въдна пъкъ об
m e признатъ и не знае- ливаше
ц-влата му предна
къ да го
посрещнатъ. часть.
шилата нощь спаси по
Помня тогава веднага ме
пиеш. Сутриньта, види се
. получените наставления хвана морската болесть и ц%ли
Пондонъ, когато нашиятъ 48 часа до Патрасъ— Гърция,
(одъ вдигна българското кждето тогава отивахме, не се
J, отъ крепостьта и отъ дигнахъ отъ леглото си. Разби
:ИГБ военни параходи, ко- ра се, имаше и „Фридрихъ хе
огава беха около 15, по- раусъ", но това беше на мла
i топовни салюти и вснч ди години.
Сега вълнението беше по^зики засвириха Шуми
ца. ЦЪлиятъ заливъ екна малко. До като излеземъ съвбългарския националенъ семъ на открито море, вече
ь и отъ топовни гърмежи. ряхме, и азъ веднага си легia направи големо удо- нахъ и нищо не-усетихъ презъ
вие на Царя, като го сме нощьта. На сутриньта рано
за полу признаваче. Be бехъ на капитанския мостъ.
ю тази среща е била из- Ветъра свиреше около въже
айствувяна отъ майката тата на парахода. Облаците
аря, княгиня Клементина, 6txa ниско. Единъ огъ моря
беше етъ^ва на англий ците ми обърна внимание на
кралица Виктория и го- единъ облакъ, който се спус
каше надолу къмъ морето канейна приятелка.
1нага следъ салюта дой т фуния. Насочихъ бинокъла
на „Амфитридъ" адмирал Това беше вихрушка — смерч
Жоржъ Тройенъ, начал Виеше се много бързо и во
на Средиземноморската дата подъ него като че ли
иска флота и управителя кипеше: бела, пенеста и се
алта да поздравятъ Царя. повдигаше на около единъ
<алото време вь Малта метъръ. Това |се случи на 5
! едно тържествено шест- — б километра отъ парахода
збеди, вечери, въ военни- и затова се виждаше много
фаходи, въ наш я пара- ясно. Лагътъ показваше 4 ми
въ длореца на управите- ли скорость вместо 9 и поло
пр., посещение на.псич- вина. Преди насъ тръгна отъ
(бележителности въ града Малга белгийскиятъ параходъ
злностьта и посещение на „Джеронда" ние го настигнах
<и военни пираходи. Въ ме и оставихме задъ насъ.
(слепее).
л параходъ имаше почетога съ музика. Сжщо поJ j>OTa на всвки паракодъ,
ай който минаваше цар

Чшшу...

У! Броятъ на банките въ
Съец. щати постоянно спада.
Презъ 1921 гад. те еж 20,800,,
презъ-1925 г.'— 24.600, преди
двз години — 18,400, а на" '1
януарий 1935 г. техния брой е
бйлъ само 15,986.
— За непредъ евангелската
църква въ гр- Гронъ,Германия
ще събира входна такса отъ
всички лица, които ще желаятъ да'приежтетвуватъ на вен
чалните обряди.
: Щ Въ заводите на Фордъ,
«автомобилния краль на Аме
рика, еж били приети на ра
бота нови 10.000 работника.
Това е станало по причина на
тойа; че Фордъ възнамерява
презъ първите три месеца на
'тази година ца1 произведе рекорднкя б р о й о т ъ 220.000. ав"
томобили.
Щ Поради свръхпроизводст
во на интелигенти, естонското
правителство е наредило тази
година да не се записватъ ни
какви нови студннти въ уни
верситета.
ИталианскитЬ дипломата
за напредъ >цй бждатъ задъл
жавани да знаятъ и френски
езикъ, ако говорятъ английски
и немски езици. Въ този духъ
е изДело неотдавна една на
редба италианското правител
г
ство.

Населено «а Търговище

Новия начинъ на плащане.

София 26. Дирекцията
на монопола за спирта е
решила да създаде улес
нения за производителите
като съкрати значително
процедурата по изплаща
нето на предадените ра
кии.
Новиятъ редъ на пла
щане е следния:
— Произзодительт ь щ е
представи служебната бележ
ка въ общината — бела раз
писна за нозхтъ ракии и вре
менна разписка за старите.
: Ведчага общяната съставя
ртсь т лредзтавенигБ'слу

1

По-силенъ отъ всички познати до сега експлозиви
Едно необикновено свойство
Ню-йоркъ 25. Военните за
води .Дюпонъ компани" отъ
Уилмингтънъ. щата Делауежръ
съобащаватг за изнамирането
на^ единъ новъ експлозивъ,
който надминава съ 20 на сто
отъ най-мощнигв експлозиви
известни до сега на науката.

Новиятъ
експлозивъ,
нареченъ
.нитрамонъ",
притежава едно свой
ство, което ртзко го
отличава
отъ всички
останали, а именно той
не избухва незабавно.

На Богоявление
еж загубе
ни въ Морската градина очила
заедно съ калъфа. Умолява се
лицето което ги е намерило
дг ГИ представи въ редакцията'
срещу възнаграждение:
""

ВНИМАНИЕ!
ЯКО ИСКАТЕ да БЪДЕТЕ
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
СЛИЗАЙТЕ ВЪ

|

26 януари

|

жел-взни пръчки. Въпреки вси
чко това, нитрамонътт! не избухналъ.

Тази случка имала единъ
трагиченъ и най-неочакзанъ
край. Зв^роуйротительтъ отъ
този.циркъ ималъ
особена'
слабость къмъ този лъвъ.
Когато той се научилъ за
убиването му, получилъ сър-.
деченъ ударъ и починалъ.

За избухването на нитрамона е нотребенъ специаленъ
динамитенъ патронъ, съ д о с а
голъми размери.
Нитрамоиътъ е едно азотно-амонячно съединение, което
съдържа 40 на сто кислородъ, авантюрит* на младия хусаръ?!

Густавъ
ол и^ъ

т. м.

въ оригинално декорираните салони на
Военния клубъ;
1-0

ВЪ СКЛАДА
НА
ул. Съборна и Владиславъ до Кино Глория Паласъ
се продаватъ всички
качества
каменни вжглища,
за Варн.
гражданство, за индустриалци и тухлари на изгод
ни цени. Депозитъ въ склада
Перникъ-на рампата срЪщу електрическата централа 1-1365-0

АНТОНЪ ШОКАРОВЪ

Играната съ големъ усп*хъ

•4

9

НАЧАЛО 8-30 |

арабска приказка въ 9
картини отъ Едуардъ
Кноблаухъ
Ориенталска музика, ансамбловъ и соло ориенталски и египетски балети

КЛЕМЕНТИНА 12 София
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
и СТУДЕНА ВОДА, БА,НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР! !'НО: ОТОПЛЕНИЕ.
(Съдържатель:
i
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
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За напредъ изплаща*
нето на касовитгь 6"е?
Жежки ще става о т ъ
чековата служба при
пощенскитпу станции^
По тоя начинъ много
трудъ и време ще се
спести на производителйтпг.

Откритъ новъ експлозивъ

презъ 1934 и 1926 г.
София 26. Населението иа
Търговище брои 10,419 души»
срещу 10,490 презъ 1926 год.
, Ловечъ има 9,481 души сре
Били правени опити за въз
щу 9,135, Ор-Ьхово 6,582 срещу
пламеняване
на известно ко
6,076, Ботевградъ
(Орхане)
4,946 души срещу 4,965 презъ личество нитрамонъ. Стреляли
върху него съ пушка, билъ е
1926 година.
хвърленъ въ огънь, правили
ЛИЧНАКАРТА въ него дупки съ помощьта на
нагорещени до зачервяване

заедно съ чер
вена карта
на иметоДшигъръ Атанасовъ
Курудившвъ, който ги е намерилъ се умолява да т донесе
на касата иа театьра срещу
»ъзчагйаждекие.

жебни бвяежки и ги изпраща
на данъчния началкинъ. Този.
последнйятъ веднага издава
касова бележка, иоято се
връща на общината, а тая
последната ц врячва везабавно HI производителя.

Паниката всЪдъ гражданигЬ, Трагич
ниятъ край
Парижъ 25. Населението на
гр. Санта Круцъ, отъ островъ
Тенефир, КаьарскигБ острови
преживъ моменти на неописуемъ ужасъ.
, Внезапно по улицитЬ на гра
да се прявилъ единъ огроменъ
лъвъ, 'койтр^ тйчадъ лудо ' ^
рсевалъ. ужасъ навсъкаде, щдетр се'появяв^дт,; '
"Лъвът принадлежал на един,
пжтуващъ циркъ, който отъ
нЪколко дни гостувалъ въ то
зи'градъ. ЗвЪрътъ успелъ да
избъта^ отъ клетката, си,, по неЬнймание на пазачит^.
I Образувана била хайка отъ
•войници й жандарми й не след
много лъвътъ бйлъ убитъ въ
двора на една фабрика, ограденъ съ високи сгкни, които
зверътъ не можалъ да прес
кочй.

Утре,

Цени на мгьстата 23',—• 6 лева
недтьля 2 7 — д н е в н о 3 ч. — К"ЬОМЕ~ГЬ

,Потайностите на принцъ Карла

Внезапно една мрачна и зловеща усмивка се
появи по мрачьото лице на Венсана. . .
— Да, това е възможно избъбра той, доволенъ отъ мисъльта, която му текна — да, посръдъ удоволствията си, ти ще загинешъ! . . .
Който иска да те погуби, той тръбва да знае
и твоитъ слабости! . . .
XX.

Габриела
Тоя печаленъ и унизителенъ животъ, който
Доминика и Габриела бЪха оеждени да водятъ,
действуваше твърде пагубно върху ГБХЪ, при всич
ко че ТБ се стараеха да укриватъ една отъ друга
болкигв си
Доминика благодареше на Бога, че дъщеря
й оздравъ и се закле, че безъ никакво роптание
ще търпи ужеената си еждба. Габриела отъ своя
стране постоянно размишляваше по какъвъ начинъ
гда пемоне иа майка си.
Многократните опитвания да намЪрятъ н-Ькоя
следа отъ нотариуса б-fexa останали, безъ никакъвъ
резул<атъ; но зъпреки всичко това, Доминика поч
ти встзка вечерь, като сецъше въ малката стаица
на баба Ру-Ру, казваше на Габриела, че тя още се
надъва да открие дирята на нотариуса Пероке.
[..-.*- Една сутринь, следъ като б^ше прекарала ед
на безсънна нощь, по причина на ВЪЗДИШКИТЕ на
майка си, Габриела тръгна замислена изъ уличка
та Сенъ Лоранъ и внезапно забележи, че предъ
една кжща се дигаше гол-Ьмъ шумъ и глъчка.
Много хора, между които и неколцина поли
цейски стражари, бъха заобиколили единъ господинъ когото искаха да закаратъ въ полицията, а
Габриела дочу, че хората говор-fexa, какао тоя господинъ се обвич^валъ, че билъ фалшифицираль
никакви полици.

Библиотока .Варненски новини*
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При такива обстоятелства, азъ не мога да ви
заплатя големата сума, която съмъ ви о б е щ а л ъ . . .
— Защо това, господине графе?—запита Пе
роке изненаданъ.
— Понеже искамъ да съмъ предпазливъ!
Когато любимата отъ васъ девойка види у
тебе една толкова голема сума, може да се осъм
ни въ нъщо и да разпръсне това, а пъкъ азъ съмъ
длъжен ь да се старая да се избътне това.
— Това е една излишна предпазливость, господинъ графе I — каза едноокия, като се странно
изсмЪ.
— Въпреки всичко това, азъ съмъ заставенъ
да вземамъ такива предпазителни мЪрки.
— Тъй щото, ще требва още единъ пжть да
правя това дълго пжтешествие? Зловиди ми се, азъ
съмъ принуденъ да ви заявя, господине графе, че
нъмамъ време и другъ пжть да идвамъ до тука.
Ако днесъ не ми дадете обещаните двадесеть
хиляди лева, ще ме заставите да мисля, че нямате
намерение да ми ги дадете, а въ такъвъ случай,
н а ш и т е
свръзки требва да се считатъ ве
че за прекженати!
Венсанъ съ големо усилие задържа избухва
нето на гнева си.
— Какво искашъ да кажешъ съ това, Перо
ке? — попита той.
— Искамъ.да кажа, че ще бжда принуденъ
да се отнеса къмъ вдовицата на капитана.
— Искате да ме плашите ли Пероке?
— Да ме пази Господъ отъ подобна мисъль,
господинъ графе, но азъ съмъ длъженъ да ви ка
жа, като честенъ човекъ, че обстоятелствата могатъ да ме принудятъ да направя това!
— Целата сума сега не мога да ви дамъ,
Пероке, отговори Венсанъ, следъ кратко мълча
ние, като извади единъ портофейлъ отъ джоба си.
Не мога да ти дамъ целата сума, защото не
мога да се доверя на тебе! Не се извинявей, до-
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Германия i t i в

Това не е никакво условие: заявава. тий а едно естествено право

.----j?-

В н и м а н и е т о н а це.ла Е в р о п а п р е м е с т е н о о т ъ
Берлинъ 27. Въ едни
С а а р ъ — в-ь М е м е л . П р е г о в о р и м е ж д у г е н е р а л н и  свои
и з я в л е н и я
те» щ а б о в е н а б а л т и й с к и т Ь д ъ р ж а в и ц и . Р у с и я щ е
с е н а м Ь о и . Постлнпкит*. н а Л и т в а п р в д ъ
Хитлеръ заяви, че Гер
полското правителство.
мания нгьма да се за
Парижъ 2£. Целата пре касно въ помощь на немско върне въ ОИ, за да води
са продължава да се за то население въ Мемелската пазарлъци относно раве
нимава съ опасностьта, ко область.
за
ВсБКиднеаНо пристигатъ ве нството въ правата
ято виси надъ Литва.
сти за концентриране на вой въоръжение.
Веднага следъ победата си скови части отъ двете страни
Германия нема д. се за
вь Сааръ. Германия е пренес на границата.
върне
въ никакво общество,
ла: веднага всички свои усилия
Говори се, че между гене
върху областьта Мемелъ. Гер ралните щабове на трите бал преди да получи пълно ра
манската преса все по настой тийски държавици Литва, Лат венство. Това не е пи най
чиво изнася положението на вия и Естония еж започнати малко едно условие, а едно
немците въ Мемелската об- преговори за съвместни дейст
ласть и иска Германия да се вия и за едно евентуално;пре- естествено право.
намеси бързо въ гвхна полза минаване на съветските вой
Това е елка голъма опас- ски презъ територията имъ.Въ
ность за държавицата Литва, добре осведомените кржгове
тъй като ако и бжде отнета се твърди че въ случай на София 26. Дирекцията на
конфликтъ между монопола съ спирта и раобластьта Мемелъ, Литва е въоржженъ
Германия и Литва, Съветска киитп изпратила до обласериозно заплашена отъ раз Русия ще вземе открито от
стнитгь представители ок
падане или подълба.
браната на Литва.
ржжно
съ което нарежда:
Военнитть аташета
на
Предгидъ
на късното
Лондонъ 24. .Дейли ек- великитп сили усилено протуряне
въ
действие
на мно
спресъ' пише:
учватъ положението
в ъ
го отъ спиртоварниците и
— Европсйскиятъ полити Мемелската
область.
чески прожекторъ промгьни Твърде характерно за по и настжпилата зима, спир.
насоката си. Лтчитп му ложението е обстоятелст товарниците немаха възсе измгъсгпиха отъ Сааръ вото, че официозътъ
отъ можность да строятъ по
върху Мемелъ.
Ковно е изпратилъ
главния мещения при спиртоварни
Германската пропаганда си редакторъ въ Варшава,
за отнемане на Мемелъ е за да влп>зе въ приговори съ ците з а депозитъ н а
въ пъленъ ходъ, подъ пълна полското правителство. Тоя спирта.
Поради това
Дирек
пара. Налага се европейско фактъ придобива
особенно
то обществено мнение да значение, като се знае, че цията нарежда да се
ffinde на щрекъ.
до сега между Полша и наематъ
времена депо
По.голгьмата часть отъ Литва нгьмате дипломати зити за спирта.
английскитпг вестници да- чески отношения.
въ цен
ватъ подобни предупреж Мисията на въпросния пратъра на
дения и подчертавитъ, че теникъ на литванското прави
следъ присъединяването на телство е да склони полското радз» апартаментъ отъ 4 стаи,
Сааръ къмъ Германия, тая правителство да не съдейства кухня, вестебюлъ, маза и пе
последната ще гасил > още на евентуалната акция на Гер ралня на ул. Драгоманъ № 30
Справка бакалницата.
1—3
повече дейностьта си въ мания противъ Литва.

Надеждаяе da спиртоверннцнтЪ

Ш Lt П№ Ш

това направление.

Изтъква се, че нац. социввистигЬ чувстватъ силна нуж
да отъ подобни акции и вън
шни успехи, за да закрепятъ
вжтрешното си положение.
Варшава 25. Отъ неколко
дни положението на границата
между Литва и Източна Пру
сия е твърде натегнато.
Губернаторътъ на Източна
Прусия Кохъ на едно публич
но събрание произнесе речь
въ която заяви, че сега, следъ
победата въ Сааръ, Германия
ще требва да се притече ефи-
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..н ме шерам и а
Продължава
te
ока
за
София 26. М вото на фи деля за леките минерални
нансите е дало нареждане
до данъчнать началници въ
езкисълъ съгласно монопола
на лени re минерални масла,
продължава се сроиа за впи
сано на лскягъ минерални
масла до 15 февруаркй.
До сжщата дата Дирек
цията на монопола опре-

и:катъ нъмекитъ заселници
Букурещъ 25. Узнава се,
въпреки опроверженията отъ
официално место, че немски
те заселници въ Бесарабия,
които съставляватъ твърде го
лъма чагть отъ населението,
еж започнали да органиЗиратъ
една сепарастическа акция.
Pfc искатъ и въ Бесарабия
да се устрои плебисцитъ, по
подобие на тоя въ Сааръ.
Властите еж пристжпили към
масови арести, обаче при все
това движението не е могло
да бжде задушено, така щото
станало нужда да се пристжпи
къмъ още по-строги мърки.
Има известни указания, споредъ които и други и вестни
части отъ неромънското насе
ление, които съставляватъ гра
мадното мнозинство въ Беса
рабия, съчувстватъ на сепарас
тическото движение и еж гото
ви да му окажатъ пълната си
подкрепа.

Мра ш просветата

^тшшшш^шшшшш^шшш^!^ генералъ Радевъ въ Пловдивъ
Раниов*»

стихиенъ успъхъ

1вин триуифъ на Божествената

Грета Гарбо

София 26, Днесъ въ Плов
дивъ е пристигаалъ м-ра на
просветата ген. Радевъ. Отъ
Русе е пристигналъ досегаш
ния тамошенъ н-къ на гарни
зона полковникъ Ив. Тодоровъ
на когото генералъ Радевъ ще
предаде Пловдивския гарнизонъ.

ОП) 3 часа цвдц
Ангажирайте билети предварително

Потайностите но прчнцъ Карла

бави той, азъ те добре познавамъ и знамъ колко
ти чини кожата!
01 зная азъ всичките ти лоши навици, знамъ
азъ, че посещавашъ известни мъхта, които не се
ползуватъ съ добро име, и азъ затова съмъ длъженъда бжда колкото е възможно по-предпазливъ.
Ти ще получишъ целата сума напълно и ни
що нема да спра отъ нея, а ще ти дамъ всичко,
което ти обещахъ, но по-сетне въ Парижъ и при
другъ случай.
— При другъ случай ли? — повтори Пероке,
неспокоенъ и като си подигна рамената.
— Следъ кратко време, добави Венсан, а кол
кото за днесъ вземи тия петь хиляди лева.
Видътъ на банкнотите успокоително повлия
върху Пероке.
— Това е само една часть отъ обещаната сума, господинъ графе! и азъ сигурно разчитамъ, че
следъ нЪколко дни ще получа и остатъка — петнадесеть хиляди лева.
— Ще ти ги дамъ въ Парижъ, Пероке!
Върви си сега!
И да те нагостя не мога, защото въ замъка
никой не живее, пъкъ освенъ това и азъ бързамъ
да се завърна въ Гренелъ.
— Никой не обитава въ замъка, повтори съ
лукава усмивка едноокия и пъхна получената су
ма въ джеба си, следователно щ-вхме да бждемъ
тука само ний двамата, ако не бЪхъ довелъ Люсиепа. — Това место никакъ не ми се нрави, гос
подинъ графе, и за това нам-врихъ за добре да не
идвамъ пакъ въ такова пусто место.
Тия стари, високи стаи — толкова отстранени
отъ останалия свйтъ. Никакъ не ми е по угодата тая пустиня I
— Сега се проумехме — ще те намеря въ
Парижъ, Пероке. Дзъ се довЪрявамъ на вашите думи, господинъ графе, даже така ще бжде по-добре, защото

Библиотека "Варненски новини

масла сжщите продажни
цени, лак вито еж биле до
влизането въ сила ка зано*а
а зя бензина се говишава съ
единъ левъ.

Прага 26. Въ кварщй.
рата на инж. Формисг
убитъ
отъ германец
нац.
социалистически
терористи,
живущи«{
Прага, бгъ открита едщ
тайна радиопредавател
на станция,
съ мощ,
разчистена напълно
ность
50
киловата.
София 26. Отъ Дирекцията
на БДЖ. съобщаватъ че вчера Тази тайна радиопредавател.
линията Ввдинъ София е би на станция се търсеше отад
на отъ чехеките власти.
ла окончателно разчистена.
За нея германскитЬ т. ц
Днесъ отъ София бе пуснат власти още отъ м. ноември
първия влакъ за Видииъ.
1934 год. б-вха предупреден,
чехеките власти за сжщест
ването на станцията.

Лианята B i n - M i

leiiart ореш

София 26. М ръ председате'
ля генералъ Златевъ тази сут
ринь въ Министерския съветъ
прие унгарския пълномещенъ
м-ръ Руднай де Рурно, дирек
тора на Обновата Попзлатевъ
и английския пълн. м Р Ъ .

Инж. Формисъ е билъ сп«.
циалистъ по късите вълни \
той избралъ най доброто Mfe
то за цельта. Неговата стек
ция е действувала извънредв{
добре и откриването й е ст*
нало само вследствие на до
носъ, а не съ помощьта щ
технически средства, които щ
при Варненска Инспекция на Труда сега се оказали безрезултагщ
Борсата
на Труда
при
Варненската
Инспекция
на
Труда има сведения, че нЪкои
отъ бюрата, кбито продаватъ
осиг. марки и правятъ разни
услуги на работодатели и др.
при см-вната на старите осиг. до сега въ ГЛОРИЯ ПАЛАС1
книжки съ нови еж вземали
съ разнообразна програма
пари за формулярите които
1) Фоксъ
прегледъ
служатъ при тая смена,
2)
Стари
ветерани
— дп
Съобщава се за знание, че
комедия.
всички формуляри които еж ска
необходими при смената на 3) Тримата срещу смъртья
старите осиг. книжки съ нови
се даватъ безплатно отъ Бор
сата на Труда стая № 8. Но
в ъ Н е д е л я 27 т. м.,
понеже въ момента Борсата
Начало 10 ч. пр. об.
на Труда не разполага съ спи Разрьшеноза учащи. Цена 3,5,8II
саци обр. 74 и описи, такива
вс*ки може да си начертае
самъ, съгласно изложените об
София 26. Въ 4 и лол.1
разци въ Инспекцията.
следъ
обтдъ ще мике пра
ПППМИГМ11Я11И11.1 11 ®лъ Борсата. софийската гара турш
Дружество
на запасните мръ на външнитпг рабо&
подофицери „Другарски съюз* Рющю А-асъ. Ще бяде и
поканва членовете си да се срещнатъ отъ м-ръ Баш
явятъ на 27 януарий т. г. въ 8 ловъ.
Запитанъ мръ Батолш
часа сутриньта въ дружество
„Майка" на общо годишно съ защо Рющю Арасъ не мт
презъ Атина, както 6n>ui
брание.

Борса на Труда

Посетете мою щщщ
к и н о УТРО

шгтнш Штъ т т\\
малайски дщнш

вилъ по рано, каза, че mod
не му е известно и ще V3«nj
причината при срещата А
съ него.

243

пжтуването до тука е съпроводено и съ големи раз
носки.
Венсанъ направи единъ знакъ съ ржката си,
който даде на нотариуса да разбере, че може ве
че да си отиде.
Пероке се поклони ниско.
— Довиждане, — каза той и излезе отъ ста
ята, въ която Венсанъ остана самичъкъ въ настжпилата вечерна тъмнина.
Разтревоженъ и съ мрачно лице, Венсанъ сле*
дЪше съ погледите си нотариуса, който въ отсрещ
ната стая размЪняваше няколко думи съ Люсиена.
а сетне наедно съ нея, той слезе отъ стълбата и
се качи въ колата, която чакаше до входа на
ловджийския замъкъ.
— Тоя пжть ти се отърва, избърбора Венсанъ.
Вероятно ти си предчувствувалъ нЪкоя опасность, затова си довелъ и свидетелка, обаче страхътъ, който ти ми вдъхвашъ, още по-силно ме зае
тавлява, да те премахна отъ пжтя си. Азъ ще те
туря на сигурно мътто, тогава само ще се избавя
отъ тебе.
Венсанъ се изправи до прозореца.
Въ тоя моментъ Пероке и любовницата му
влизаха въ колата.
— Тся съучастникъ не ми дава мира, въздъх
на Венсанъ — това еднооко и злокобно създание
което постоянно се м-Ьрка предъ очите ми, като
нЪкой зълъ и заплашителенъ духъ, и отъ което
азъ ще зегина, ако не сполуча да го унищожа,
требва по вевкакъвъ начинъ да се премахне —
азъ ще се успокоя само тогава, когато той умре!
Сега той се връща въ Парижъ, за да разпи
лее, наедно съ любовницата си, сумата, която взе
отъ мене. . .
Твоитй дни еж преброени, Пероке!
Ти ще умрешъ!
Сега азъ ще намисля начинъ, ще намеря
едно сигурно средство, да те накарамъ да замълчишъ за винаги, и безъ даже ти да се усетишъ!

ткритъ

таеиъ раднопредаватель въ Прага ъ*
е станало разнрилането

IM12,500 Щ
Ново-Пазарското Българско Училищно Настоятел
ство продака по спазаряване 8. II. 935 г. около
3,000 кгр. ябълки отъ разни сортове запазени вт.
въ хранилище. Споразумение може да стане ИЗЦБЛО
или на части.
1 1981-2
Огь Настоятелството^

Какъ гледа Италия
на новото българско правителство
Рим 25 и Кориере де ла Сера*
като пише за оставката на
кабинета Кимонъ Георгиевъ,
пише следното за новото пра
вителство:
— Новата правителствена
промена въ България нема да
докара никаква промена въ
външната политика на стра
ната.
Оставянето на Баталовъ и
на ген. Златевъ въ кабинета е
една гаранция, че нейните
ржководни линии нема да се
изменятъ.
Въ областьта на вжтрешната политика новото правител
ство ще пристжпи съ най-говеиа енергия къмъ засилване
авторитета на властьта и зат
върдяване на положението

София 26 Въ целата страв!
отъ нощесъ се отбелезвасн
но застудяване.
Най-ниска температура ъщ
ра бе отбелезана въ Чирвав*!
и Кюстендилъ-14 градуса №..
нулата, София -12 гр. Садов»
и Пловдивъ-11 гр. Биде»*
Плевенъ и Каззнлъкъ - Ю 'Р
Хасково 7 гр. подъ нулата^
Платове
за вечери
костюми меланжи за tf*
раета за панталони, тъмно«'
ни, кафяви и др. хубави ^
чества при склада , Берлин*
ул. Д . Борисъ" № 6.
1 — 1259-0
Студенти ще спестите е*
рите си, като купите wf
качествени платове отъ сняаД*
„Берлинъ" ул. „Ц. Бор**..

