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Зависть, която говори и кресна, е вивагя безсилна; 01ъ зависть, която мълqi), требва да се боимъ.
Завистьта
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ipttMb 8 щКорпере дела Се%> предава следното съобшние отъ Югославия:
назначенъ за днректоръ на геограЗърхо
... Водачътъ 1на словеене па *а%£яе*ж£ТОпщмя
* , о м в н т ь е раздвижването на народното стопанство, а първото усповив за това
фичезкия институгъ
%итп> клерикали
д-ръ Ко
Н о «« възстанови довЪрието. Отъ к ж д е започватъ трудкоститЪ. Въ какво ще се състои
тецъ даль нареждане до
гпавната заслуга на финансовия минмстъръ
София 9. Мрътъ на вой
9
цоитгь привърженици да се
— Отъ кжде ще требва ната ген. Цаневъ, запптань
де
голгьмо
значение
при
щ
а
отъ
срЪдн,
конто
t
i
въ
непосцздьржатъ въ законодате Не може
вгьрно ли е, че полк. Крумь
Шптъ итт и, mm § заразрешаването на пробле- да изхожда първиятъ тла- Колевъ
инатя избори, които се да to от
е билъ назначенъ за
ковете на еровзвоншото я размива мата за раздвижването съкъ за оживяване на народ директоръ
мизведоха на 5 т. м.
на географичесрече,
Ц
ното стопанство?
те отъ вего се очаква, че той ще на пазара.
кия институтъ, заяви-:
Словенците последвали съ- сегашшт
WNUe да раздвижи яародвоте стопан ho също така първосте Този въпросъ именно ще — Това е вгьрно. Може да
ibrfe на водача си и се въ- м-ръ н а
ство.
пенно значение ще иматъ има да разреши преди всич пишете, че полковникъ Нр.
щриали почти всички. ЗатоКолевъ наистина е назна
Истина
е,
че
главното
и
опитностъта и такта ко м-ръ Рясковъ.
цвъ Словения е им.ло иай- Марко Рязченъ за директоръ на геоусловие за едно нормал не финансовия м-ръ да не
шко подадени гласове.
графическия институт* *
ш н е по
но движение и развитие смущава работата на на При неговото разрешава указътъ за това е вече
Гвъ деня на изборите въ среща (Ъ
на това стопанство е родното стопанство, а не, естествено, на първо излгьзълъ.
Йлградъ настроението е би ИЗВЕСТНИ
ще тргьбва да се
довгьрието.
напротивъ да я облекчава, мтьсто
че твърде възбудено. Станали
държи емптка за ^главния
Трудностите започватъ ржководенъ креЪитенъ инВъ това отношение мгьОколно сбивания между приотъ
момента, когато се по ститутъ у насъ — Българ
роприятията
на
прави
1ърженици на правителството Тъй като
стави
въпросътъ:
телството
ще
иматъ
твър
ската народна банка.
за Версаилския договоръ
ТОЙ 1 3 I O I яа опозициите.
Парижъ 8. , Танъ" ка уВъ Загребъ неколко дни
водно место пише
след
|еди изборите еж били ареното-.
— Ако Германия
наруши
Ьвани няколко стогинъ агивъ миналото. Може ли да ни спаси възприемането
ПоследнитЪ сведения отъ официаленъ източникъ. И четирмата наново Верса йлекия дъговор,
Ьри на д-ръ Мачекъ.
хърватски м-ри въ днешния кабннегъ отречени отъ хърватския народъ. като изпрати войски въ дена втора камара — сенатъ
[Вь цгьлата страна, съ
София 9. Критики
сре
Лругъ би билъ въпросътъ, Кой се ползва въ сжщность съ довЪриеп *на югославянскнг* народимилитизираната
зона въ
щключение на стара Сър- щу нашата
Рейнската область, то тя
конституция ако се иска да се въведе и БЪлградъ 8 Централниятъ из изборитп>\
:
щ 'с& забелтъзва голгьмо еж се появили много пж- у насъ за постоянно така би ратененъ комитетъ продъл
— Характеонд за две- ще требва да очаква най^очарование отъ сегаш- ти — преди и следъ вой- нареченото авторитарно уп жава да получава отъ всички тп листи въ изборитп — строги санкции отъ tmpa§то управление.
Докато нитгь, дори и отъ страна давление. Тогава наистина, краища наострената избира тая на Иевтичъ и на Ма на на Франция и Англия.
телните протоколи.
п първия моментъ
следъ на нгькои либералски ергьди- ще требва да се създаде Едва следъ като получатъ чекъ— е, че и за дветгь
Отнето на *,евтичъ на
О с о б е н о с е застлчп- нозъ основенъ занонъ за вър всички протоли ще могатъ да листи еж гласували и сър
щетъ вергьдъ народитгъ в а ш е -идеята да с е ховното правителство и да бждвтъ провъзгласени за из- би, и хървати.
презъ юннй, юлий и августь
Шщващи
Югославия>-се ст^здаде втора кама се азмЪни изъ основи- начн- рраии-народни представители .Самиятъ Мачекъ. е
София 9. Издядиа &ЩЩ
по листи.
искалъ да събере о- нареждане презъ месеците
mt: зародила
голгъма ра, която mfeла да оси нътъ, по който народътъ
Споредъ предварителнитЪ коло
гури
една
политичес
своята листа
Шжда и вгъра въ прог- к а п р и е м е твеность ще требвала участвува въ проучвания, опозицията не ще
югославяни
отъ» вси юний, юлий и августъ работ
iuama на Иевтичъ, какво на правителството и упр^в/йзкието.
получи по вече отъ 40 мандата. чки племена на Ю г о ното време въ всички дър
$рдравяването на югосла- шдьла д а с ъ з д а д е ра, «•^Разбира се, че каквито и Въ недЪля ще бждатъ про славия.
жавни и общински учрежде
тската държава ще ста- бота на с т а р и т е J=«*- изменение да се лредприе- изведени избори въ 11 общи
Виена
8.
,Нойе
фрайе
прения да бжде отъ 8 до 12 ч.
ни, въ които на 5 т. м. не еж
мвъзъ основа на едноис- литически в о д а и ^ к а - матъ въ конституцията, т е могли да бждатъ произведени. се" съобщава, че споредъ преди обедъ и отъ 3 до 7 ч.
то открие протези
нащо помирение и» зачи- чинъ сво^А 1 " 1 0 поле ще требва да станатъ по
Заагребскиятъ в. .Ново- официалните сведения отъ следъ обедъ.
ще на правата и инте- з а работа на по-мла- единъ заноненъ иачинъ.
сти" пише въ връзка съ страна на югославянското пра
ру\у&^п о л и т и ч е с к и
р/м/ь на всички.
вителство, листата на Иевтичъ
йци.
'Начинътъ, по нойто бъха.
е получила 1,738,390 гласа, а
Агитациите за втора кама
роизведени изборитъ—ч/юзъ
Мачекъ е получилъ общо
по предгьлна възрасть
еа Полша. Цельта е да се премахне монопола
на
щ гласуване,
ншягтмт-, ра, обаче, не хванаха место.
1.063,248 гласа.
партии. Броятъ на народните
пред.
София 9. Съгласно под
Твърди се, че ако се напра- политическите
Освенъ тримата хър писаната
I каквато и^ч« б и л о с в 0 " вятъ и днесъ, те не ще бжставители
се намалява
съ повече отъ
половината.
отъ м-ра на
ватски министри — Ко- вжтрешните
Какъ ще се посочватъ
кандидатите.
одно лрояввна еоля на из- датъ популярни и не ще се
работи зажулъВърбаничъ и Ауеръ поведь,
ртвяя, а ги
превърна
Варшава 8. М-ръ предсе
Цельта, която се преследва
мволненъ
по
възприематъ отъ народа.
пропадналъ е въ избори
г една административноНе е липсата на сенатъ дател ьтъ Славенъ изложи съ новата реформа въ изби тп е четвъттиятъ м-ръ пределна възрасть е на
олицейсна процедура, насади
у насъ, която създаде оеж- предъ парламентарното мно рателната системе е да се отъ Хърватско Хасан- чалника на общинската
Ьародитъ на Югославия
дената отъ всички парти зинство проекта за новъ из- премахне монопола на полити беговичъ, който е м-ръ ветеринарна служба въ
раиието, че Иевтичъ нъма
занщина
и дребнаво
и бирателенъ занонъ, пригоденъ ческите партии, а сжщо така Ьезъ портфейлъ. По то Варна д-ръ Ив. Владовъ
шЪрение да върви по ПАТЯ
да се изкоренятъ и ония по
къмъ новата конституция.
лошо
управление.
зи начинъ хърватскиятъ
i помирение и сътрудничестПо-важните постановления хвати на партизаните, чрезъ народъ е отрекълъ и че
Примгьритгъ
на
съседни
I между отделните народи
на този проектъ СА следните: който те се домогваха до гла тирмата си представиI Югославия, а възнамъря- те ни и по-далечни стра
— Стрната се разпределя советв на избирателите.
нови признания
moeat
тнли въ сегашния каби- вчера направи
i да брани целостьта на ни ни показватъ,
предъ
полицията.
на
100
избирателни
околни.
нетъ.
релавия чрезъ войската и ясно.
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яямцията, върху
старата
|>ова—единъ народъ даупИмява неограничено всички
Станали.
«Това именно съзнание нама* до твърде гол-вма сгепень
*«»нивто, което Иевтичъ си
"tae спечелилъ отначало въ
ШлитЪ на Югославия. ОсМигв отъ шумъ и манифесЩт, които все още продъл
Щпъ да се^вдигатъ около
Йчнооьта на Йнвтичъ, еж въ
fpocTb само ейна завеса,
Щ? народитБ на Югославия
R 'Принуждение
поставятъ
| W СЖщинскигв си чувства,
изчакване на по-добри вре•
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Срща Невтучъ - Сувячъ
й«> Венеция на 18 т. м.

jpft» 8. Срещата между иШвския дършавенъ подсер р ь на външните работи
В » : югославянския м-ръ
редатель Иевтичъ ще се
ШШМ' Венеция на 18
iTv

тинмща

майка и дете въ София. Спасени
съ голгъми усилия

София 9. Вчера сутриньта закусили съ хлтьб
и варени великденски яй
ца майката Аглаица Ми
хайлова и 5 годишното
и момиченце
Марийка,
живущи на ул. Воловъ
№ 43.
Половинъ часъ покъсно и deemtb
започнали
да се свиватъ отъ болки
въ стомаха.
Повиканъ билъ набър
зо лгькарь. Той констатиралъ всички поизнаци
на отравяне.

ВсЪна ед»а отъ тия околии
ще избира по двама народни
представители. По тоя начинъ
броятъ на тия песледните
ще бжде камаленъ отъ 4 4 4
на 200, при едно население
отъ 32 милиона души.

Застрашени посЬви въ Трансилвания

Брашовъ 8. Въ ц%лата ю ж н а » ^ * » » Креслата
часть на Трансилвания, а най силата на едно
вече въ ОКОЛНОСТИТЕ на нашия
градъ

еж

се

появили

ЦБЛИ

облаци майски бръмбари.
ЗемледъчлцитЪ еж силно за
Кандидатитгь за ка грижени поради това неочак
марата ще бждатъ по вано нещастие. Майскигв бръм
сочвани отъ автоном- бари нападатъ ОВОЩНИГБ дър
нитть областни инсти вета и посЪвитъ и имъ нанаголЪми повреди.
тути, като търговски- сятъ
Властит-fe еж наредили да
тп> камари,
земледпл- бждатъ взети необходимитЪ
скитть камари, работ м*рки за борба противъ юя
ническите
синдикати, опасенъ неприятель.

професионалнитго орга
низации. Броят на канди
датитгь не ще може да
на островъ Формоза
бжде по-малъкъ отъ Токио 8. На островъ
двойния брой на депу Формоза стана ново зе
метресение, което раз
Веднага жената и детето оили татите.
изпратени въ болницата яа руския
Две трети отъ членовете руши големъ брой кжщи
червенъ кръстъ. Положени били на сената ще се избиратъ отъ
Броятъ на новиитпз
голЪми усилия и лШрит* усп*ли избирателите, а останалата човешки жертви още
да спасятъ живота имъ. Положени
не е точно установенъ.
ето имъ, обаче, продължава да бя- една трета ще се назначаватъ
За сега се знае за 19
де тежко
„„„„ отъ председателя на републи
v6umu.
Отравянето се дължи на велик- ката.
денскит* яйца които били развалени.

Отречените м-ри оба
че ще могатъ да запа-

Ново земетресение

CU, ПО

поста
новление отъ избира
телния законъ.

Получените отъ хърват
ския водачъ Мачекъ гласове
— надъ 1 милионъ, се тълкуватъ въ тукашните поли
тически среди като едно
сжщинено поражение на пра
вителството на Иевтичъ. Счи
та се, че щомъ като насе
лението на Югославия е има
ло дързостьта да даде надъ
1 милионъ гласове за Мачекъ
при съществуващата система
на явно гласуване — то въ
САЩНОСТЬ би му дало пълно
доверие, ако му бе дадена
възможность
q а гласува
тайно.

ма
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Пловдивъ 9. Вчера б-fe подложенъ на новъ разпитъ Заловениятъ преди известно време
въ Пловдивъ международенъ
касоразбивачъ Спасъ Дойчевъ
Той е направилъ признания за
извършенит-fe кражби въ Плов
дивъ, Русе и Варна, Дойчевъ
поддържвлъ постоянни връзки
съ свои .колеги", който живе
ели въ Цариградъ/На два пжти презъ миналата година Дойчевъ изпращялъ по 50 хиляди
лева на тия свои близки по
професия въ Цариградъ, за да
го снабдятъ съ фалшивъ паспорть и да улеснятъ бягството
му въ Турция. Паспоргь, оба.
че, не му билъ изпратенъ
По-гол-вмата часть отъ кояп
нитЪ златни п р е д м е т и и •£«*скжпоцености Сп. ДоЙче^ "
складирвалъ въ едно специал
но скривалище въ околносЛ
та на града. Това скрива °ищ"
ще бжде посочено днесъ. Въ
него
м е т и теж
ъ били
на к аскрити
с о р а з б и Иич Ннсст рту^Спвсъ Дойчевъ щ е « ж » . ~
даденъ на с ж д е б н и т 5 Д * П р е ~
следъ като в ъ з п о ^ ь В п а с т и
ПР

чина, по който

е

0

И 3 8 е е
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Изкарване млечните крави на паша
Зелената сочна храна оказ ри резултати при пускането
ва благотворно влияние върху кравитв пролетно време на
здравословното състояние на паша. или когато се хранятъ
кравите и върху ГБХНОТО МЛЪЧ- съ друга зелена храна, необ
ходимо е да се знаятъ и спазно производство.
Тя е лесносмилаема храна и ватъ отъ нашите скотовъдци
притежавв спе дифично свойст следните важни правила:
Преминаването о т ъ сухо
во да действува възбудително
върху млечните жлези, коию къмъ зелено хранене никога
засилватъ своята функция и не бива да става отведнъжъ.
еж въ състояние да произве- При никой другъ случай вре
датъ едно по-гол%мо количес дата отъ преминаването изтво млеко. Това е причината, веднъжъ отъ една храна къмъ
гдето пролетно време кравите, друга не се звбелезва тъй
пуснати на паша, увеличаватъ явно, както при бързото пре
минаване отъ суха къмъ зеле
ллечностьта си,
Зелената трева оказва бла на храна. Яко има на разпо
готворно влияние и върху ка ложение достатъчно порасли:
чеството на млекото и млеч фий, люцерна, детелина и др.,
ните продукги. Млекото е оби които могатъ да се косятъ, то
кновено певкусно, но и твър привикването на кравите къмъ
де ароматично, търси се и се зелена храна става въ обора,
цени скжпо. Въ това отноше като къмъ сухата храна се
ние рекорда се пада на хуба прибавя постепенно по малко
вите, ср%дно високи и умере зелена, докато се дойде до
но влажни планински ливади. потолемо количество и следъ
Отъ големо значение за здра това кравите се пускатъ спо
вословното състояние на кра койно на пасбището.
Немаме възможность, а ще
вите и тБхната по-висока млечность е и умереното имъ дви требва да пуснемъ кравите
жение на чистъ въздухъ. Това направо на ливадата или па
се постига спмо когато те се сбището, тогазъ и това ще напускатъ на.свобода изъ паси. правимъ последователно. Сут
щето. Умереното движение на ринь ще имъ дадемъ суха хра
•фавитЬ засилва технитъ ор- на и следъ туй ще ги пустнемъ
гини~~"и ги държи винаги въ на паша, но следъ като роса
изправность. То подобрява апе та съвършено се е вдигдала.
тита имъ и ги кара да погълНа паша презъ първите дни
натъ потолемо количество ле ще ги оставяме по малко вре
сносмилаема зелена храна, ко ме и ще ги прибираме въ слу
ето пъкъ дава възможность на чай на дъждъ и вьчерь преди
кравите да рвзвиятъ по-висока падане росата.
млЪчность.
Този подготвителенъ периЗа да се получатъ, обаче, доб- одъ трае 8—10 дни.
загрубява тъй бавно, както
люцерната и детелината. Суше
на люцерната, детелината и еспар- нето на еспарзетата е по-леко
отъ детелината и люцерната.
зетата
Прибирането (коситбата) ,на Получава се малко, но добро
люцерната требва да се из качествено сено.
върши въ оня моментъ, въ Когато се иска да се полу
*§Й*аг*Це-«*6ие не най-голема чи отъ еспарзетега семе, то за
йаса, а най-богато съ хранител цель се използува първия отни вещества сено. Тоя моментъ косъ. Прибирането требва да
е когато до 10 на сто отъ лю се извърши внимателно, поне
церната е вече цъвнала. Все- же плода лесно опада. Къмъ
ко закъснение на първата ко- прибирането (коситбита) се
ситба влече следъ себе си за пристжпва, когато узреятъ дол
късняване и на последующите ните и средни семена въ c v
коситби. Следъ коситбата, треб цветието и то по възможность
ва да се погрижимъ люцерната сутринь, докле росата не се е
да не стои дълго време на двигнала. Прибира се съ коса,
откоси или купи, понеже отъ която има приспособление съ
това ще пострада следуващата кафесъ. Изсушената еспарзета
се вършее. Огъ декаръ се по
коситба.
лучава
средно 150 кгр. плодъ
Секретътъ за доброто при
биране на люцерната се със или 15—20 кгр. слама и 150
тои въ това, да не допускаме кгр. слама.
да изсъхне бързо, а постепен
но, до самото й складиране на
купи.
Коситбата и на детелинета
•се извършва въ началото на
и старъ строителенъ
цъвтенето. При пребирането и
материалъ на
тукъ се внимава да не се оронватъ листата! които еж найценните части като храна. За
СЕ ПРЕМЪСТИ срешу д-во
цельта да се избегне излиш
„Решителность*
1 3
ното преобръщане при суше
нето.
Еспарзетата се коси въ пъл
ното цъвтене, защото тя не
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ш ш томовъ
TtfHua 1 1

ФантапячшВ и р ш н ш я на Билъ Газонъ

Отъ всички насекоми, найопасни за овощните дървета
еж щитоносните въшки.
У насъ, по овощните дър
вета се срещатъ неколко вида
щитоносни въшки, отъ които
тукъ ще съобщимъ по некол
ко думи само за следните три
вида. които еж няй-важни:
1. Сливовата щитоносна
въшка. Отъ всички щитоносни
срещащи се у насъ, сливовата
въшка е най-разпространена
и най-вредна. Отъ всички ово
щни дървета тя напада наймного сливата. Когато се раз
пространи по целото дърво и
въ големо множество, дървото
спира развитието си, а понекога може да последва зами
ране на отделни клони или на
целото дърво. На тези въшки
се дължи разпространението
на болестьта чернилка по кюс
тендилските сливи. Освенъ овощните дървета, сливовата
щитоносна въшка напада ака
циите, ясена, розите и много
други растения.
2. Стридоподобната щи
тоносна въшка е разпрост
ранена изъ делата страна и
напада всички видове овощни
дървета, но най-много и найдобре се размножава по кру
шите, които и най-много сградатъ. Нападнатите дървета.ако
не се взематъ мерки за пре
махването на въшката, не след
много години замиратъ.
3. Ябълковата щитонос
на въшка у насъ се среща
изъ и-Ьлата страна и напада
главно ябълките, по-редко крушите. При масовото й размно-
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жаване, нападнатите клончета
се покриватъ изцело съ въш
ки, оставатъ недоразвити и
засъхватъ. Но вредата отъ та
зи въшка, въ сравнение съ
вредата отъ сливовата, е помалка.

Сргьдства срещу щатоноснитп въшка. Една отъ
най-важните грижи за всеки
овощарь или притежатель на
овощни дървета требва да
бжде запазването на послед
ните отъ нападение отъ щито
носните въшки. За тая цель,
требва често и внимателно да
се преглеждатъ дърветата и
щомъ се забележатъ щито
носни въшки по кората имъ,
при първия удобенъ моментъ
требва да се пристжпи къмъ
ГБХНОТО премахване, защото
по-късно, оставени да се размножаватъ въ големи коли
чества, премахването имъ ста
ва много по трудно.
Срещу щитоносните въшки
еж познати неколко сигурни
химически средства, правилно
то употребление на които во
ди къмъ пълното освобожда
ване на дърветата отъ техъ.
Но преди употреблението на
тези средства, отъ дърветата
требва да се огстранятъ всич
ки мъртви, сухи, изпочупени и
болни клони, а короната имъ
да се прореди. Следъ това
требва да се изгьржи всичка
та мъртва и напукана кора от
стъблото и по-дебелите клони,
като се внимава да не се на
ранява живата кора. Сжщо та
ка отъ дърветата требва да се
отегранягь и всички лишеи и
мжхове.
взематъ всички мерки за за
пазване на мжтачките отъ бо
лести и паразити.
7. Да се отстраняватъ на
време неоплоденитъ и тези
съ слаборазвитъ зародишъ
яйца. За тая адль яйцата се
проверяватъ на 7-цЯ и 14-ия
день, следъ поставянето, подъ
мжтачката и
8. Да се насаждатъ яй
цата по възможность рано,
защото най-добрите и продук
тивни птици излизатъ отъ ран
ните лупила.

които тр%бва да се спазватъ при
насаждане на яйцата и шжтенето
За добрия (резултатъ от*,
мжтенето, птицевъда требва: "
1' Да избира за насаждане
яйца отъ по-стари птици, опло
дени, съ средна големина, не
по-стари отъ 14 дни, чисти и
добре запазени.
2. Да избира за мжтене
место тихо, кждето мжтачката
нема да бжде обезпокоявана.
Помещението требва да бжде
сухо и съ чистъ въздухъ, а
гнездата устойчиви, за да не
се раздрусватъ яйцата.
колко мжжки трЪбва
3. Подъ мжтачката да не се
поставятъ повече яйца, откол
На 10-15 кокошки 1 петелъ,
кото тя може да загърне.
На 6- 8 мисирки 1 мисиръ.
4.3а мжтачки требва да се изНа 8-10 патици 1 патокъ.
биратъ по възрастни и такива,
На 5- 8 гжеки
1 гжсокъ.
които еж съ спокоенъ темпераментъ птици
ржченъ ЧАСОВНИКЪ
5. Мжтачката требва най
„Омега" загубень по ул.
малко единъ пжть на деня да .Войнишка" — „М. Луиза"; между
става, за да се нахрани и се 12—1 часа. Който го нам*рилъ да
даде възможность на^ яйцатавго донесе въ редакцията срегау
да се проветряватъ. При това възнаграждение.
требва да се внимаваг, да не скжпъ споменъ. часовникътъ е
се изстугятъ яйцата.
6. Да се пази чистота въ
на износна цена же
гнездата и въ помещението,
лезни чембери
кждето' еж rt, както и да се Справка редакцията.
ьо

М в ягашпщи

№

тиста гора, построенъ по волята на импера
ю тора,
чието име носеше до скоро, днесъ е подъ

П Р А З Д Н И К А на ДЕТЕТО
Огъ редъ години вече у
насъ се урежда отделенъ
праздникъ на детето, — една
хубава традиция, .чоято съ всич
ки сили требва да поддържа
ме, докато целото общество
съзнае и разбере значението
й. Детето — това е огледало
то на обществото. Само въ то
ва огледало можемъ да видимъ
и да съзерцаваме бждащето
на народа си. Децата — това
сме самите ние, възрастните,
и въ техъ еж въплотени найхубавите ни бленове — техното бждаще е наще бждаще,
техните радости и вълнения
еж наши, въ техните лутания
познаваме своите, както и въ
чертите имъ познаваме себе си.
Нашиятъ народъ има здраво
етическо отношение къмъ де
тето. Имаме толкова народни
песни, въ които е възпето де
тето, особено детето въ люлка.
Съ такава любовь и дълбока
прочувственость народниятъ певецъ е възпелъ детето или
мжката на майката, когато се
разделя съ него. И за насъ не
остава друго, освенъ да се поучимъ у своя народъ, какъ се
обичатъ децата.
Лошите условия на нашия
животъ, особено, следъ войни
те, изопачиха нашите нрави и
ги отместиха отъ здравата имъ
етическа основа. И ние сега
често слушаме за изоставени
деца или за престжпления надъ
невинни деца. Но това, което
показва, че нашето общество,
въпреки големата морална
криза, която преживева, е все
още етически запазено, съ гласътъ на съвестьта, който не е
заглъхналъ още, а той е праздникътъ на детето, най-светлиятъ отъ всички праздници
Нима е необходимо по-нататъкъ, въ духътъ на тези мис
ли, да напомнямъ примера на

ЯД

ПОМНИ, КОЛКО МНОГО ГрИЖИ ИН|

да положимъ ние, родители
учители и общество, за ^
възпитаме отъ децата бждеиц
добри граждани. Нека no-sad
то обръщаме погледъ км]
училището, дето еж те и нек]
създздемъ училища, които щ
истина да бждатъ гордостьц
страната.
Но азъ има да напомня"щ
единъ дългъ. Той е зловредщ
влияние на улицата, ко»
требва да се избегне. Всичщ
що се зида въ семейството]
въ училище, може въ еди»
мигъ да се разруши наулищ
та. Единъ примеръ може»
поквари душата за цепъш»
вотъ. Една чута дума може
отрови едно сжществуваш
Една гледка може да даде д;
г. насока на мирогледа, mi
се образува у детето. Ej
улична сцена може да рвщ
си детската душа изъ щщ
Единъ порокъ, дошълъ с|
улицата, може да разбие едий
животъ. Морално стегнатом
общество е стегнато и нар
цата.
>й?:;
В. Карагьозовъ
Директоръ на Варненсш
девическа гимнизш

сто креолиновъ разтворъ
добре се изсущаватъ. Вей
измрели кокошки се изгар;
или дълбоко закопавагъ
земята.
. ,-:.Щ
Въ водата за пиене се•»
вя 1 на сто зеленъ ^Kaw
йли^кШйббъ"гГерманганатк:

отъ болести
Онези отъ болестите по до
машните птици, които причиняватъ най-голема см\ртнрсть,
еж силно заразителни и no4fH"
неизлечими. За това стопани
на требва да бжде извънред
но внимателенъ да не прене
се заразата въ двора си. Най- Торътъ отъ птиците е мнй
опасните болести еж холерата по-богатъ на хранителни i
дифтерита и шарката. Заразя териали, отколкото тоя f
ването става като птиците при- другите домашни животни.
ематъ храна, замърсена съ изКОКОДШЯТЪ
ТОрЪ СЪмЪР>
ьерженията на болни Птици. три пжти повече азогь, UW
Често пжти това става съв пжти повече фосфорна i$nt
семъ незабелезано и стопани лина и три и половина flf
на бива изненаданъ отъ из повече калций (варь), оти
бухването на болестьта. Треб кото добре отлежалия обори
ва да се следи здравословното торъ. тези хранителни вет<
състояние на птиците и щомъ тва еж лесно разтворими
се забележи неразположение бързодействуващи.
у нъкои измежду техъ, веднага
Ето защо торътъ отъ док
да се изолиратъ, като се затва* шните птици трббва грижл»
рятъ въ съвсемъ отделно по да се събира и запазва нас
мещение.
но определено место. Сяв
като изгние, може да се _f
Кокошарника се изчиства и треби за наторяване на зеле
и дезинфекцира съ 5 на сто чукови лехи, за цветята!
креолиновъ разтворъ. Всички домашната градинка и др.„
дървени прътове, принадлеж
ности за хранене и пр. се обФризьорския салонъ i
ливать съ врела вода и следъ
вилля"
намали чувствате!
това сжщо съ 5 на сто разт
дълготра!
воръ отъ креолинъ. Здравите електрическото
птици се изкъпватъ съ 2 на къдрене. Проверете!

псуваха или гледаха къмъ слънцето, което
вания и пращаше боклука чакъ върху рел наименованието Ленинградъ, единъ не толкова вече залезваше.
Билъ Газонъ седна на една пейка и се
сите, като същевременно подсвиркваше съ важенъ градъ. Реката Нева го пресича, като
приготви да си изяде хлеба. Внезапно единъ
се разклонява предъ Василовския островъ на непознатъ се обърна къмъ него:
W».
-Ч Чакай бе, лудъ ли си? — извика мла- два ржкава. Въ така образувания трижгъл— Ей братушка, отрежи ми и на мене
никъ се намира прочутата Петропавловска еоинъ резенъ хлебъ! Отдавна не съмъ сладенгмъ.
— Кьчво търсишъ тамъ, братушка? Да не си крепость, чийто затворъ за Русия означава галъ нищо въ уста.
търсишъ пичната карта? Или пъкъ искашъ същото, каквото еж за Италия оловните кеМладежътъ се обърна назадъ и виде край
да заминешузв Ленинградъ? Ехе, имашъда лии на венецианския звтворъ.
пейката си единъ възрасгенъ мжжъ, по видъ
върви шъ польчинъ д е н ь п ж т ь д 0 т а м ъ | щ е
Билъ Газонъ потрепера при вида на чер
тръгнешъ хе по ЧНуй шосе, оттатъкъ. Тукъ- ната крепость. която се издигаше високо пристанищенъ работникъ, който повтори мол
бета си. Отреза парче хлебъ и му го поднесе.
въ нашето село м^ чн0 с е живее.
надъ покривите на града. Той беше вече Непознатиятъ го грабна и седна до него.
Билъ Газонъ се заведа очудено и въпро' стигналъ зъ Ленинградъ и требваше да на
сително въ работника. т о я последниятъ, оба- мери синовете на Баровъ. Само те беха въ — Яхъ, какви времена? Да пукнешъ отъ
че, продължаваше да мет* и д а с и подсвирк- състояние да му кажатъ кжде да търси сестра гладъ посредъ белъ день! Скиташъ кжде ли
ва, като че ли съ никого не беше говорилъ. си. Имаше за техъ писмо, което не требваше не, предлагашъ навсекжде гърба си да го
Въ тове време се зададе и н* ч а л н и к ъ т ъ на да попадне въ чужди ржце. Беше далъ клет дерать, само да можешъ вечерь да натъпчишъ въ стомаха си парче хлебъ. И то откжгарата. Съедно кжсо .благодаря*, младежътъ ва за това.
де? Никжде не се намира работа.
се завъртя на пети и се втурна npt 3b релси
те къмъ шосето, както му беше казплъ ра- Какво ли съдържа писмото и ще може ли ва"тука?Й ""' ТОЛКОва т тРУДно <* преживеботникътъ. За да не буди подозрение, той да намери адресантите?
Скиташе ло улнцит-fe, изморенъ и гладенъ. — Личи си, се си още зеленъ, момче, щомъ
намали хода си и започна да свири съ уста
една мелодия, макаръ, че съвсемъ не му бе Не беше лесна работа да изпълни мисията не я знаешъ тази работа. Кржгомъ по-бърпърмо
место, требваше
да задоволи жичко назадъ, откждето си дошълъ, защото
.
ше въ тоя моментъ до свирня. Беше си оста- си. На ...
г
1илъ хлеба въ вагона и сега стомахъгь му бе глада си. Когато стомахъгь се бунтува, мозъкът тука нема да прокопсашъ. Струва ми се
не може да работи твърде бистро. Купи си, обаче, че си имашъ не Щ о парички. Имаш!'
tie започналъ да протестира.
следователно,
хлебъ и цигари и отиде изъ ли намерение тука да пущашъ коренъ?
Летото край Ленинградъ трае само два ме алеите по брега
на реката, за да си отпочи- — Д 8 . ТЪРСЯ елни познати
„Z». л
сеца, обаче презъ това късо време изсипва не върху нъкоя пейка. Тамъ не беше самъ. тя Барий.
познати - двамата бращедро надъ земята всички дарове и красоти. По пейките и тревата се търкаляха мжже и I Билъ Газонъ си поехяпя „ « « ^ п
Петерсбургь, разположенъ всредъ една бла- момичета, жени
, еха. пиеха, плюеха J се това и м Г б е з ^ ^
и деца

Христа или да споме. ава*
за синътъ на Вилхелмъ щ
или за толкова други поегщ
ни легенди, съ които век
народъ е увековичилълюбо^,
та си къмъ детето, като *
почне отъ Илиадата и се свъвши съ филмите отъ наши дНйч
Нима не е отраденъ фактц*
че съвременното цивилизовай)
общество, което крие въ ^
драта си такива жестоки бор,
би, отделя най-големи гри^
за детето, та дори степен^
на обществената култура Q
измерва съ грижите за дете^
И действително, деньтъ щ
детето не е само единъ пусц
праздникъ. Той иде да ни щ.

сметка съ кого приказва. Загледа се изпи»
телно въ събеседника си Тоя, обаче, изгл«*
даше, че съвсемъ не беше чулъ името.
— Требва да отидемъ въ Адресното бюр»
отговори му той. Ями имашъ ли нещо за «f
шене? Я, цигарки! Брей момче! ами че ти«
билъ богатъ човекъ, бе! Братушка, ако ^
гърдите ти тупти сърдце и имашъ малко п»'
рици, хайде да отидешъ при СтефаноСй»
Егоровичъ, който има найефтината ракия -I*
този край. Не ще и дума, че ракията му«е
е твърде стока, ама ако я гълтаме търпели
ще можемъ да пренощуваме въ кръчмата *f
Билъ Газонъ се остави непознатиятъ Д«"
заведе въ една кръчма измежду най-мрт»*'
те, въ една теснв уличка въ прис1анишчн1;
кварталъ. Тезгяхътъ беше край вратата "
който влизаше, требваше нвй-напредъ 36$
купи нещо, за да може да влезе по-навжИ *
Иначе не му се позводяваше да влезе въго*
ва заведение, което по всичко приличаше«'
°боръ.
На тезгяха стоеше единъ младеж* а
червена коса, който изглеждаше изпитател!»
всичките си клиенти. Съ некои и друп> и*
между техъ разменяше по некоя думе ,**.
поздравъ
Когато Билъ заплати, стори му се, че
гарьтъ му направи некакъвъ знакъ на -»т
маря. Отъ този моментъ насетне той ro'CJj
деше по-внимателно, обаче му се стори»,*
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Утре ще се произведе въ
Нито единъ филмъ не е заВарна .Царь Борисъ" 3
общината спазаряването за трогвалъ толкова силно люби
{„п-Стефшка България е несбъдната мечи п„.
*
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а з а пролетния с е з о н ъ най
„ечество. Бунтъ срещу Берлинския договор п».е .ялошенняп
Р
«* в"
La.
Единъ интересенъепИзодъ.*бългаоск?ят^ "Р ц
' »Р«"* 3» "овети- възстановяване на тротоарите телите на киноизкуството, как
4
новит-fe,
д
е
с
е
н и платове з а д а м с к и манта
и
улиците,
разровени
при
про
• ob.iiарсклятъ наиионаленъ въпросъ вчера и днесъ
Конституцията на българското големиятъ шлагеренъ тони к о с т ю м и , з а млчжки п а р д е с ю т а и к о с 
върху
неговата
снога,
съ
от
карване
кабелите
за
автома
0 царство б е гласувана на 16
филмъ „Славеятъ на Виена".
тюми и голъмъ и з б о р ъ отъ спортни пла
Длрилъ 1879 год. Учредител късването на живи части отъ тичния телефонъ.
Това е една чудна приказка
общото българско отечечество.
тове и одеала, Ц е н и ф а б р и ч н и .
Секция
.Нови
стремежи"
при
ното събрание, което даде на
Но макаръ, че членовете на н-во „Майка" се счита задъл на любовьта, една дивна пое
Be
е
безъ
значение, ако преди да правите ностюмъ, проверите но5>лгарския народъ основния
ма, която рисува живота на
вит* цеви и десени ь- магазина Юнионтекстилъ.
У законъ, се състоеше пре Учредителното събрание съ жена да изкаже своята най- едно младо момиче, и неговиятъ
вишегласие решиха да пристжблагодарность на възходъ отъ низините на жи
_Поеещенкето намагазина не задължава къмъ покупка
димно о т ъ
непосредствени пягь къмъ обежждане на кон сьрдечна
участници вг възраждането — ституцията, даже следъ това— г-жа и г-нъ Пейчеви за готов- вота къмъ храма на изкуството.
| л е м и размери".
щй-героичната епоха, която въ седмото заседание на съ ностьта съ която отпуснаха
.Славеятъ на Виена* оставя
При така дадените обясне
,0Мни историята на България. бранието — неочаквано изник вилата си по случай традици неизгладими впечатления въ
ния, секретариата намира, че
foefl значи, че българската ва нова буря На 27 февруа онната георгьовденска закуска. душата на човека, този филмъ Изъ футболната Сждийска Сек футб. еждия Б. Ставревъ е
Въ полицейското комендантство откроява предъ насъ романа
конституция е въплотена мечта рий с. г., въ дневниците не
извършилъ груво нарушение
ция при В. 0 . С. 0 .
се намира една дамска кожена на едно бедно момиче, което
it нашите възражданци.
Учредителното събрание» по чанта съ разни книжа и една
Секретарията на фут болна на § § 45 буква „М." и 31 о т ъ
-Днесъ. когато Н. В. Царя поводъ речьта на М. Балаба- детска шапка. Който ги е за- притежава слънчева красота та сждийска секция въ засе футболния правилникъ, като е
и вълшебенъ гласъ, като на данието си на 7 Май т. г. съ допусналъ изключенъ веднъжъ
обеща на българския народъ новъ е отбелезано!
губилъ да се яви и си ги приказните славеи.
протоколъ № 7 е наложила играчъ да продължи да играе
изменение на конституцията
— Негово Блаженство пред- получи.
а отъ друга страна за гдето
Този
ш
е
д
ь
о
в
ъ
р
ъ
,ъ духа и съгласно традициите седательтъ съ сълзи ка очи
Утре въ 2 часа заминаватъ разкрива предъ насъ сждбата наказение на футболния сж- като е изключилъ играча не е
дия-членъ на секретариятв — предупредилъ капитана на ти
|нв възраждането, нека хвър- съ гласъ разтреперанъ, тихо отъ Варна гостите и делега
за да като че за себе си, но доста тите, за да участвуватъ въ на едно бедно момиче. Ний г. Борисъ Ставревъ за ржко ма, че ще чака 5 минути за
(имъ погледъ назадъ,
{сведомимъ за настроението впжтно, произнесе скръбните конгреса на запасните офи следи мъ съ трепетъ какъ неж воденото отъ него състезание да напусне играта провинения
1й нашити д е д и , когато гла думи на пророкъ Иеремия за цери, който се открива въ ната, сладката и палава Тере- между с. к. , Ш . Соколъ. — играчъ и, ако той не стореше
за Кронесъ страда, издига се, •Тича" на 7 октомврий 1934
суваха конституцията ни.- Въ оплакващата свите загубени София.
това, по силата на § 45 буква
люби
и най-после намира сво
чада
Рахилъ...
циешната си кореспонденция
По инициативата на Варнен. ето щастие въ прегръдките на год. — Отстранание отъ сек ,М" да свири прекратяване на
цията 1 месецъ и 15 дни.
Но бурите все още продъл- пожаренъ командиръ г. Въл0t само ще загатнемъ за тези
играта, като я приежди 3:0 въ
Мотиви по които му е на полза на противния тимъ, кое
жаватъ. К. Стоиловъ остро ковъ наскоро ще се прожек любимия си мжжъ.
устроения . . .
Големата кино-звезда Марта ложено наказанието: наказа
оежжда жестоката неправда,
Сждбата отреди много ж е - извършена надъ българския тира въ града ни единъ филмъ, Егертъ, като Тереза е божест ния еждия въ обясненията си то му позволяваше да стори
[(токъ жребей за българския народъ. Събранието се успо илюстриранъ газовото, пожар вена. Отъ ц е л о т о нейно сж- къмъ еждийския му докладъ правилника. Понеже не е свииродъ: получилъ съ Санъ- коява. следъ като гласува спе но д е л о и пр.
щество лъха една магия, една пише: „Къмъ 20 минута преди рилъ по установените правила
Стефанския договоръ своето циално решение-протестъ до
вълшебна прелесть и ний безъ края нъ второто полувреме (§ 3 1 ) е нарушилъ § 45 буква
„М", то по силвта на § 49 бук
MHO национално обединение, Великите сили. Но и въ осмо
да искаме, обикваме момичето вратаря ма с. к. .Тича" — Компикувалъ за свободата, коя- то заседание българския на в ъ В а р н а . З а с е д а н и я т а съ златните коси и съ краси левъ Колю нанесе силенъ юм- ва „Г" му налага горното на;
казание — отстранание
и той самъ изкупи съ без- род ностенъ въпросъ не слиза
вите, като звездите и като ус рученъ ударъ вь областьта на секцията на единъ
на комитета.
ой жертви, ето че съ Бер- отъ дневния редъ. Въ деветото
Днесъ 10 часа сутриньта въ мивката на слънцето — очи. стомаха на левото крило на половина.
ккиятъ договоръ Великите заседание на 7 мартъ т. г. им- кабинета на председателя на
М а р т а
Егертъ ни обв . Ш . Соколъ" — Коста, вслед
еждия за съси решиха и разпокъсаха ператорскиятъ комисаръ Лукя- Търговската индустриална ка ива съ своя вълшебенъ не- ствие на който ударъ послед
За <Ьу**& 19 м ° й Т' Ргнен6=»
гата на ликуващия народъ. новъ предупреждава събра мара г. Ябаджиевъ, се състоя женъ, като пролетния зефиръ ния се повали на земята. По
[Покрусата отъ това нещастие нието да се занимава само съ заседанието на панаирния ко- гласъ. Тя п е е съ чувства, съ неже удара б е ш е нанесенъ въ т е з ^ ^ Г В л а д и с л а в ъ * — „Варназначава секретаря
friie всеобща. Нали всички^непосредствената си задача, но митетъ по уреждането на IV топлота, съ сърдце и ни онася пеналтиерията свирихъ пен
на
секцията
г. В. Зографовъ,
Нлгарски покрайнини съ е д и това не помага. Ето и епи промишленъ панаиръвъ Варна. аъ единъ другъ светъ, въ — Кикъ на «Тича».
В^бгъ
а
за
състезанието
на 19 май
единъ
другъ
миръ.
йхва жарь д о вчера браниха лога на тази дума:
Въ него вземаха участие г.
моментъ Илия Булл»»ти върху
т. г. между с. к. „Радецки" —
Любителите
на
хубавите
ху
доодностите и политически
генералъ
Хвлачевъ,
бюрото
на
»Ш. Соколъ"р*Дния като по— Народниятъ представитель
юбоди на българския народъ. отъ Русе Т. х. Станчевъ пода търговската
камара, цялото дожествени филми и музика К. Колевъ^йска Булашевъ и „Яспарухово" въ 5 ч. сл. о б .
игрище .Яспарухово* назна
не требва да изпущатъ случая
На 11, 12 и 13 февруарий ва писменно оставката си, по постоянно присъствие на об да видятъ филма .Славеятъ високд^да му нанася удари чава г. Любенъ Ненковъ.
•лавата. В ъ това време се
1879 год. предъ църквата . С в . неже се уверилъ, че се при- щината, представителите на на Виена", който се прож
(икола", въ стария престоленъ сгжпва къмъ разглеждане на Варн. попул. банка, лигата за тира въ кино »Ранковъ1л*б*то намесватъ въ боя и други иг
рачи и публика. Б%хъ прину•радъ Търново, непрестанно органическия уставъ (б. м. — курорта Варна и други специ то е бисера на то
денъ да изключа отъ игра и
|( тълпели членовете на Уч конституцията) съ което фак ално поканени лица.
_^^се
нуждае двамата — Колевъ и Булашевъ.
Постигна се споразумение за изкуство.
въ магазинъ
редителното събрание и б у р тически се потвърждава раз
Този
фидгТой
не
се
нуж- Булашевъ напусна игрището
съвместно
действие
между
уча
0 разискваха нещастието, ко делението на българското оте
ствуващите въ комитета ин отъ Р§Е"громки препоржки. а Колевъ, подържанъ о т ъ съго бе постигнало освободена чество
ститута и се взема решение Щ1£гастъчно е само името на играчите си, отказа да го на
ул. Царь Борисъ № 2
Колко
много
романтизъмъ!
лотария. Още отъ първия мсбожествената Марта Егертъ, пусне. Следъ като неколко
следъ
доклада на Д-ръ
Носни кърпи европ. 18
тъ се очертаха две мнения: Какъ -иевероятенъ и чуденъ
|^която притежава сладъкъ, като
Килоти
, -20-25
яното ^-ееежтгтце-до-"-п ро-~ ни-се вижда сега патриотизма ковъ за четвъртия м $ т ъ и трелите на славеите, гласъ, за пжти го поканихъ да излезе
и
той
отказа,
принудихъ
се
Ризи
партида
90
Д"
'
«
3
£
б
и
„
,
•
аа
З
ига и твърде популярна то на членовете отъ българското панаиръТ
и
да го видимъ и го препорж- да го оставя да пази при би
Ризи партида
70
на формула — да не се Учредително събрание! Инте з л о « и ^ е л и ^ р ^ в я т ъ н е о б . чаме на всички.
енето на дуспата и следъ това
Каскети
30-45
|рестжпва къмъ приемането ресно би било, какъ ли щеше която цет остжпки.
Дирекцията на кино . Р а н - да излезе. Въпреки изричните
ХОДИ{
Яжурени фланелки 20-30
да
реагира
днесъ
Т.
х.
Стан
зискванията на комитета
и предложената конституция
ковъ" заслужава похвала, че постановления на правилнила,
Корсажи
20-30
1 знакъ на протесть срещу чевъ предъ мжченическия ooj, едъ който председателя на въпреки в с и ч к и
жертви
Халати, кърпи за лице и
сжщия г. Ябаджиевъ изложи ни дава възможность да ви че никой играчъ не може да
(елините сили за откъсването разъ на многострадална ~
др. галантерийни стоки
направеното до сега, вземаха димъ отбрания и съ висока взема повече участие въ игра
а българското отечество, дру- гария
следъ като бжде изключенъ,
на много намалени цени
Щеше
ли
да
«^-Лдоволи
участие
генералъ
Халачевъ,
»то — да* се пристжпи къмъ
а н е на
художествена стойность филмъ. взъ се съгласихъ на тоя ком2-2394-15
той
само
с
ъ
р
>
??кмета
Мустаковъ,
пом.
кмета
|6сьждане на конституцията,
К и н ъ промисъ, да го оставя да пази
ято се отправи предъ над ставка, ак^йаучеше, ако б е . Пеневъ, Калоянъ Маноловъ,
дуспата вече като изключенъ,
вишите фактори и лица не- ш е ф^Жнъ, че бъпгарскиятъ Христо Теохаровъ и други.
понеже духовете беха много
оналенъ въпросъ все о щ е
Интересътъ къмъ панаира
|бюдимия протесть за вели^
възбудени
и се страхувахъ
не
е
разрешенъ,
че
българите
въ всички стопански среди е
1 неправда, извършена
скандала да не вземе по-го«лгарския народъ-^-ВСички въ поробените български по много големъ
крайнини се преследватъ, че
fata обединени в>^Ьр.»о об- България безъ излазъ на от
зо чувство т*-'Ди с е манифес крито море е оеждена да се
Щ културното и национално задуши отъ криза, о т ъ безра
аинство на българския на- ботица и о т ъ нищета?
йдъ и да се протестира за
Библиотека .Варненски новини*
640
.Потайностите на прицъ Карла"
П. Госиодиновъ
652
«вършените п о с е г а тепетва

СПОРТЪ

Около изложбения панаиръ

Е

Сдщшкдшко ваншш

Еделвайсъ

% ш ш в. „Ваш. №•"

XI.
Иливна шахта до морската гради
Край ва наводненията. Една
ивого хубава инициатива
всички си спомняме какъ
,|резъ дъждовните дни целата
Глица бул. „Фардинандъ" и улиИта срещу летната бирария
•Зарокоста", се наводняваха и
иприличваха на истински бла?а. •

За да се сложи край - на тоis, общината е вече започна
ла постройквта на една гра
мадна шахта съ отливенъ каиалъ.
Шахтата ге прави точно
срещу летната бирария „ЗароiKocra".
[ Половината часть отъ кана
ла. който се спуща отъ бул.
•Фердинандъ" къмъ морето,
Ще бжде запълненъ съ пръсть
•И изравненъ.
Подъ изравненото место ще
Иинава самия каналъ.
Другата половина на сжщия
Каналъ ще бжде урегулиранъ
И направена така щото по не
го водата нойспокойно да се
излива въ морето.
/ Р а б о т и т е около постройката
на шахтата вървятъ усилен > и
се. вЪрва, че въ най-скоровреие тя щ е бжде готова.

Градската Санитарна Служ
ба има сведения, че некои
калайджии употребяватъ зв
калвйдисване на еждове за
храна калай силно примесенъ
съ олово.
Употребата на такива еждо
ве причинява бавно, но тежко
хронично отравяне на орга
низма и непоправими повреж
дания.
Поради невъзможностьта да
контролира всеки
отделенъ
случай, градската санитарна
служба моли гражданите да
се отнасятъ къмъ нея за все
ки съмнителенъ пресно калайдисанъ еждъ.
— Въ едно училище въ
Пловдивъ е създадено специ
ално место за опитно памучно
поле. Тамъ учениците ще се
учатъ на земледел^ки трудъ.
Ония училища, които не могатъ
да си откриятъ подобни опит
ни полета, щ е водятъ ученици
те си въ общинското стопан
ство.
s/s .Евдокия"
Всгъка четвъртъкъ и понед/ълникь, 8 часа сутриньта зами
нава крайбргьжно. Връща се всп>ка ср/ьда в ежбота сл. обгьдь.

Печатница „Новини", Варна

Принцесата
— Радвамъ се, че ви намирамъ дома, господинъ маркизе, каза графъ Шатильонъ съ любезна
вежливость на маркиза Монфоръ, който съ недо
умение прие префекта на полицията въ стаята
на хотела.
Маркиза все о щ е носеше дрехи на живописецъ, ролята на какъвто играеше по заповедьта
на принца. В ъ тоя моментъ тия дрехи го затрудня
ваха и му причиняваха неприятность, затова той,
постоянно ги изглеждаше съ г о л е и о безпокойствие, като че не му стояха добре.
Префекта°не изпусна изъ презъ видъ комическо
то положение на маркиза, но той се одържа да се
не изсмее.
— Моля ви благоволете да седнете, — каза
Монфоръ и потърси съ очи некое
кресло въ
стаята -- хиляди пжти ви моля да ме извините,
господинъ графе, че ме намирате тука на едно
место, гдето немамъ нито единъ слуга, за да ви
прислушва.
— Моля ви, драгий маркизе, отговори Ша
тильонъ шеговито и сямъ намери едно кресло
което потегли на близо, отъ само себе си се разумева, че азъ взимамъ подъ внимание обстоятел
ствата!
Не си задавайте грижа и не се безспокоете
драгий ми маркизе.
— Да не се безспокоя ли?
Моля ви, драги господинъ префекте — да
се не ;безспокоя ли? — каза Морфоръ, като си
кръстоса ржцете.
Но помислете, въ какво неприятно положе
ние се намирамъ!
Безъ съм <ение, за това сте дошли при мене,
не е ли тъй?
Я погледнете ме само...

Капитана виде, че Дидие не вземаше учас
тие въ тия смутове и се обърна къмъ другигЬ
арестанти, като ги убеждаваше, да не си нанасятъ
сами зло.
— Я чуйте тоя добитькъ!~прогърмеха много
гласове.
— Сбирайте си ума, хора. продължи капита
на съ смелость, б е з ъ да обръща внимание на б е 
сните ржкомахания на арестантите, гневътъ на
които се обърна къмъ Ялфонса де Гренелъ, кого
то т е ужасно мразеха.
— Какво ни дрънка той?

Той е единъ предатель, който се е присъединилъ къмъ стражара и офицерите! • се чуха заплашителни гласове.
— Я да започнамъ да работимъ преди стра
жара да повика въоржжена сила! продължи капи
тана съ смелость, безъ страхъ и съ съзнание за пра
вите си думи.
Не се поставяйте въ опастность!
Нашиятъ стражарь е кротъкъ човекъЕдинъ дизъ шумъ, оглушаващи кресъци пре
къснаха думите на капитана и десеть мишци се
издихнаха.
Внезапно всичкия гнЪвъ на подивелите ерестанти се обърна противъ капитана, който се опит
ваше да изграе ролята на посредникъ и помиритель и да укроти п о б е с н е л и т е диваци.
— Убийте това куче!
Той е предатель! — чуха се много гласове.
Нахвърлете се върху него!
Убийте го!
Въ момента, когато капитана можеше да се
счете за изгубенъ, понеже побеснелите арестанти
го беха окржжили, а и с т р а ж а р ъ т ъ н е м а ш е възмо
жность да му се притече на помошь, Дидие вне-

Стр. 4

wm

„Варненски новини"

ВАРНЕНСКИ

на финаншитЪ Рясновъ щ D J I H п щ а своя декларация

въ която ще отбележи всички проекти и м*роприятия на правителството. Частното съвещание днесъ въ министерския съветъ
превжорхжаването на България, Унгария и Австрия.
Белградъ 8, Йевтичъ, прид
ружаваш. отъ Максимосъ, за
мина тая вечерь за Букурещъ.
Политическите кръгове от«
цаватъ Големо значение на
предстоящата конференция въ
Букурещъ на Балканското спо
разумение.
»Време" пише следното:
— Конференцията ще се за
нимае главно съ въпроса за
превъоржжаванета на Бълга-

рия, Унгария и Австрия.
По този въпросъ трит^в дър
жави ще се произнесътъ ре1
шително противъ исканото превъоржжаване и ще гласуватъ
резолюции въ този сиисъль.
Сжщо така конференцията
ще се занимае съ Дунавския
и СрЪдаземноморски пактове
и съ евентуалното възстановя
ване на Хабсбургите въ Ав
стрия.

София 9. М-ра на финансиигЬ Рясковъ отъ неколко
дни работи върху една своя
декларация, която ще обгръ
ща финансовата политика на
новия м-ръ и на правителст
вото.
Въ тая декларация ще
бждатъ набелгьзани всички
по важни проекти и меро
приятия, които м-ра на
финанситп ще приложи за
да се раздвижи пазаря, да
се създаде ефтинъ кредитъ
и да се*възвърне довприето.
#
Въ Министерсния съветъ
тая сутринь се събраха ка
частно съвещание м-ра на
Вътрешните работи генералъ
Рашно Атанасовъ, м-ра на
Войната ген. Цаневъ, м-ра на
Железниците Т. Кожухаровъ.
На това съвещание покъсно дойде и м-ра на
Благоустройството
Ник.
Иотовъ.

F,

I

и учителки ще дойдатъ въ Варна
Женева 9. Отъ два дни тукъ пребива^
София 9. На 15 т. м. въ главния директоръ на държавнитпг дългове%
София ще пристигнатъ 100 Стояновъ, който отъ страна на България щ
учителки и учители отъ Люб вземе участие въ финансовия комитетъ Ш
ляна, Словения.
разглеждане българските въпроси.
-W
Управителният-ь с ъ 
Довечера се свиква на заседание финансовия к-тъ, ц
ветъ. на П р о с в ъ т н и я
с ъ ю з ъ е р е ш и л ъ д а да се занимае съ тия въпроси.
Отъ страна на българското правителство до фивав»
имъ устрои тържест
вено посрещане.
вия комитетъ еж представени три доклада.
Следъ нато пресгоятъ день
два въ София, гостите ще
посетятъ по-забележителните
Проучванията, които ще направи проф. Павловъ въ Варов
Намаление по БДЖ.
Членовете хористки и хори'
Mfecra въ страната. Ще по
София
9 Днесъ по обгьдъ при Варненското пристани
Бургазъ 9. Както е известно сти на шуменското музикално
сетятъ също така и Варна. заминава за Варна н-ка на ще.
д.во
„Родни
звуци"
въ
лицето
на 3 VI всека година въ село
Едновременно
съ тщ
Ветеринарното
отдпление
Вулгари, малко търновско, на на своето настоятелство, ис
проф.
Павловъ
ще
прощ
крено
благодарятъ
на
членки.
при м-вото на Народното възможностьта за изнщ
праздника ,Св. Константинъ и
те
и
членовете
и
настоятелст
Елена", ставатъ големи тър
въ София Мачътъ на 26 т. м. стопанство, проф. Павловъ на добитъкъ, особено зай
вото на Провадийския нарожестве
София 9. На 26 т. м. въ който ще приеме строежа Русия, 1кждето пазаря Ц
на този день день нЪколко денъ хоръ „Родна песень" за
построе же да погълне много бц
столицата ще се състои фут- на хладилниците
топлото
и
сърдечното
ни
по
стари жени — Нистинврки, на
д
ни за нуждитгь на износа гарски добитъкъ.
срещане
и
големите
грижи,
боленъ
мачъ
между
българския
чело съ прочутата баба Нона,
които
еж
положили
за
разква
и германския национални ти
играятъ върху единъ харманъ
ртируването на повече отъ сто
съ жерава.
мове.
(100) хористки и хористи —
Презъ последно време игри збукари въ гр. Провадия по
Това ще бжде първото по на Балканското споразумение въ Букурещъ
те на£ Нистинарките привли случай гостуването ни и дава
сещение на германски футбо
то превъоржжаване на първо
*йТъ ~вниманието на учениятъ нето концертъ въ последния
листи
въ
България
следъ
Букурещъ
8.
Централния наложи да направят
светъ.
градъ. Благодаримъ сжщо и
съветъ на Балканското спо известни отстжпкаф
войната.
За тази година се очакватъ на провадийското гражданство,
разумение ще се събере ут превъоржжаването щ
на д-во „Старина".
да пристигнатъ въ с. Вулгари, че приеха гостите си съ не- (
ре на 9 т. м.
големъ брой чужди кореспон присторена радость и за ма
София 9.
Централното
и У»
Дневниятъ редъ на кон България, Австрия
денти и учени.
;
пенсионер- 44 годишна селянка, заради ференцията
совото посещение на концер управление на
гария.
:.;/«|
предвижда:
Дирекцията на железниците та, който «Родни звуци" изне ския съюзъ „Старини"
се
пзневпра.
1. Превъоръжаването
на
Въ политическите cpt|
е наредила пжтуването на же- се на 5 т. м. въ театъръ „Ове
нонституиралъ
така:
Харманлий 9. Вчера България,
се разисква оживено по ви
лающит% до Бургазъ, да ста
чаровъ".
2. Преговорите между ду ножностьта да се пазви
— Предеедателъ
Ата- въ 4 часа сл. обгьдъ вь
ва по намалени тарифи.
Настоятелството „Родни звуци. насъ Лоловъ,
навските
държави.
подпредседа
с. Рогожиново, харман 3. Отношенията
в
между бал на България да се преви
тели Христо
Михайловъ лийско при семейна сва
канските държави и Съветска ржжи, като се отмънят
секретарь Христо
Стоя- да за изневгьра
Слави Русия.
едновременно съ това и |
новъ и пр.
до Габрово, Търново и Пловдивъ
4. Некои въпроси досежно кои отъ ограниченията
Културно проевгьтно и благо Вчера една делегация отъ Грудевъ Дгьлчевъ 45 гоВъ петъкъ сутр. 110 учени творително д-во „Се. Дмхъ" —
дишенъ убилъ жена си стопанското сътрудничество гежно Проливитъ.
ци и ученички отъ търговско Варна, поканва г-da и г-жи чле централното настоятелство, за Дона, 44 г. съ нгьколко между държави! е, подписали
да присътстватъ на из
едно съ конгресното бюро по
Балканския пактъто у-ще* придружени отъ S ду новетгь
вънредното
събрание,
което
ще
сети
м-ръ председателя Тошевъ удара съ брадва по гла
ши преподаватели заминаватъ се състои на 12 й Май (Недпля)
Въпросъть за превъоръжаза Пловдивъ, (изложбата) Габ 10 часа преди обгьдъ въ клубнотои м-ра на вжтрешните работи вата.
Тази сутринь въ-4 и пол*;
жаването
на Австрия и Унга
Убиецътъ е заловенъ. рия неминуемо ще бжде по- бе обесенъ въ Варнокр.Й!
рово и Търново. Въ екскурзи помещение на улица „Дубров- на които вржчиха гласуваните
отъ конгреса резолюции.
ята ще участвува и духовата никъ" № 8.
воръ Юрданъ Тодоровъ Лк|
се живущитгь въ Т а з и о у т р и н ь деле
вдигнатъ едновременно съ тоя бродски отъ гр. Враца, оа
музика, която ще използува гр.Поканватъ
Дружеството
на
3апаснитп>
Варна г. г. членоветгь и не
престоя в-ь горните градове, членове на Разградската коло г а ц и я т а п о с е т и и м ра Офицери кани членоветгь си даза превъоржжаването на Бъл денъ на смърть отъ Русенски
на Финансите» Ряс приежтетвуватъ на общото ме
за да даде концерти съ избра ния .Бтьлий Ломъ" да ирисът*
областенъ воененъ еждъ й
сечно събрание на 12 т. м. (Не-гария.
на програма подъ диригент ствуватъ непременно на 12 т. м.к о в ъ .
ЗЗД.
Осждения посрещна и
Смтьта
се
че
държадпзля) — точно въ 10 часа преди
ля), 11 часа преди обгьдъ,
ството на г. Найденъ Найденовъ (Hedtb
ртьта най спокойно.
f
обпдъ,
въ
Военния
клубъ,
при
въ салона на бирария „Никола
витгъ
отъ
Балканското
Изгубено е черно агне отъ следния дневенъ редъ: 1) Приема
Последното му желание |
Боевъ" ул. .6 Септемврий", на Памучния
кварталъ. Който го
еж схва
на нови членове 2) Четене наспоразумение
му, сумите и други
Започнато е ремонтирането на редовно събрание, за избиране намери да го занесе на ул. не
окржжни 3) Изслушване на докнали вече, че ще имъ се дрехите
ново
настоятелство
и
Контраму вещи да се предадатъ
старата пощенска станция. Въ ленъ съветъ. Колкото и членове„Илю Войвода" М 7, поне лада на членътъ отъ В. С. Съ»
домашните му.
ветъ за сбирката на председа
сжщата ще бждатъ преместе- да приежтетвуватъ, събранието
же е на крайно беденъ граж,- телите
на Двата и заседания
ни некой общински служби. ще се счете законно.
данинъ.
та на Висшия Съюзенъ Съветъ.
на 100-лгвови монети. Фалшиокржженъ екдъ подъ еждъ 31
еитгь монета сполучливи
присвояване суми
София 9. Тукашната поли
ция успе да залови единъ Русе 9. Приключена
окончателно ревизията
фалшивикаторъ на 100 левови секретаря на русенския®
.Потайностите на принцъ Карла"
Библиотека Варненски новини"
650
651
монети и на некои чужди ржжень еждъ Щелиянь "
монети.
митровъ.
запно застана между техъ, бърже отдръпна на
на арестантите.
Въ
интереса
на
следствието
Съ ревизиония актъ се к»
страна капитана и се изправи заплашително предъ
Пушките заплашително издрънчаха и стра
името
на
фалшификатора
още
статира
единъ дефицитъ 01
подивелите нападатели.
жата се нареди.
не се съобщава.
123,000, произлизащъ отъ Щ
Полицията е иззела калъпи своени депозитни суми и'0
Всичко това стана въ едно мъгновение.
Побеснелите смутители не обърнаха внима
те,
съ които бж били работе бюджетни суми.,
|
Самъ Дидие нема време да помисли върху
ние на това.
ни фалшивие монети. ФалшиПрокурорътъ при шу№
това, което направи, той се бе подчинилъ на ед>
Стражарътъ извика на Дидие и на капитана да
викаторътъ е направилъ предъ ския областеиъ еждъ е заве»
но вжтрешно подбуждане
се отстранятъ, наедно съ него, защото стражата
полицията пълии признания. углавно преследване сре»
— Въ водата! - извика той, мраченъ и заплащеше да стреля върху размирниците.
Заловенитп фалшиви мо Щелиянъ Димитровъ възъв
шителенъ и сграбчи първия арестантъ, който то
нети еж изработени спол\ нова на ревизионния акгь,!
Единъ арестантъ хвана капитана.
ку що се тъкмеше да се нахвърли върху капитана.
чливо.
извършените престжплени».
Безобразнико!
Единъ ударъ на Дидие го избави.
Залавянето
е станало
случайно.
Дидие за втори пжть блъсна на страна капи
Ще те хвърля въ водата, за да разхладя глу
тана и се оттегли наедно съ него, за да изпълни
павата ти разпаленость.
заповедьта на стражаря'.
искатъ право да купуватъ паЩФ
Тая сцена ставаше на брега на морето* где
София 9. Централният* *
то се намираха гредите, които требваше да се
скотовъдството и птицевъдството въ
Сега размирниците арестанти се намираха
пренасятъ.
предъ наредената стража.
страната. Учредени еж фондове при митетъ на Търговския й #
Войниците се прицелиха.
м-вото на Народното Стопанство вржчи на м ра иа народи
Дидие щеше да изпълни заглашванието си,
Тая сцена беше страшна.
София 9. Снощи Министер- стопанство едно изложи"
но не успе да направи това, защото единъ отъ
Арестантите за единъ моментъ останаха въ
екия съветъ одобри бюджета съ което иска да се корен!
другарите на заплашвания арестантъ бесно се
недоумение и се събраха ня купъ.
на двата нови фонда учреде
нахвърли върху Дидие, който още напълно не бе
oJf
ни при м-вото на народното наредбата-законъ, съ «
ше се поправилъ отъ последното си боледуване.
Офицера се отправи къмъ техъ и имъ запо
стопанство — за подобрение се дава на БЗКБ изкл»«
веда да се смирятъ и да започнатъ да работятъ,
Стрвжара даде знакъ за тревога, като изве
на скотовъдството и за подоб телно право да закуЩ?
като добави заплашително, че при най-малкия
сти на цел ата стража, съ силно дрънкане на
рение на птицевъдството.
признакъ
на
непослушание,
при
най-малкото
съм
пашкули.
единъ звънецъ, че има опастность.
Първия фондъ възлиза на
нение ще заповеда да ги застрелятъ.
Съ изложението се искв-jj
18 мил. лева, а втория -— на се корегира чл. 1 отъ въпР^
Той се притече после на помощь на ^Дидие,
Арестантите отстжпиха предъ силата, като
4 милиона лева.
който се боричкаше съ двама арестанти, и съ сината наредба, като се Рв3п
бъбреха непонятни думи, понеже още беха разя
Съ средствата на тия два ши и на търговците да зв"?
"ленъ гласъ покани бесните арестанти да се укрорени като диви зверове.
тятъ и да го изслушатъ.
фонда ще бждатъ засилени ватъ пашкули.
H
tflCTBa предна
Капитана стоеше до покровителя си и му по
Дидие и капитана, за да се отстрани всекаM
П Р И Я Т И Я целя
къвъ новъ поведъ на препирня бидоха преместе
магаше въ борбата му.
"»родени 10 мжжки деца И/
и пп„„ я Н Г
ни
въ
друго
отделение,
а
пъкъ
размирниците
би
щи
повдигането
на всички от женски.
Смутътъ не преставаше.
iS
расли на скотовъдството и
доха наказани съ по адинъ часъ по-вече работа
Параходъ „Евдокия" пор»?
птицевъдството.
Стражарътъ за последенъ пжть заповеда на
на день, подъ надзора иа стражата, освенъ това
чистене на котлите, спир?Л
агеетантите да се смирятъ.
и храната имъ биде намалена.
Ирезъ месецъ вприлъ въ туването
за 2 рейса. СлвАД
Майчинъ домъ еж били пре щето пжтуване
Въоржжената стража се приближаваше.
ще бжде. if
И това послужи за осуетяването на всека
гледани 104 души, отъ техъ
командата на офицера достигна до ушите
нова размирица.
летното
разписание
не 1?,*г
еж останали на лечение 49
презъ нощьта.
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