\

ifofl- XXI11-

Варна 19 февруарий 1935 г.
•ям

рроди 5 0 години

НЕНСКИ

13 януарий 1886
кшг«<«>Ь.-.Народътъ има нужда отъ едно
I ««на ново училище. Това е не само една
Кмя но и една справедливость, една абсоfci необходимость. За него ся потръбнн,
WL учители материално осигурени.-безътрег . в* ДУшата с и з а УтРеш|1ИЯ д е н ь . за да мо
с* достойнство да се отдадатъ на тъй
Ьятв си задача на народни възпитатели,
Е както до сега—да стоятъ съ заплати, ней
неизГ.тени отъ Htuomo месеца наредъ.
IБУНУРЕЩЬ.— Макаръ че сме въ ср-вдата на
1 , "«art,
. аъ
» , ц*лата
п-ЬпЯТЯ
ГТПЯНЯ
ПЯПатТ.
nnnnui
страна валятъ
проливни

,Л'%

№3837

3?К!

*И5ИЯ»«*''-

ячшШ

ТЙРЙФД 11 МПШШ

ДАЗИНЯ"
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ОФИЦИАЛНИ
а - 5 0 ле.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ на публикация 7 0 — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ

З О — лв.

А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година ЗОО — лв.
ЗА 6 МЕСЕЦА
1 6 0 — лв.
ЗА 3 МЕСЕЦА

Ю О — лв.

БАЛАНСИ и пр. по с п о р а з у м е н и е
ОСНОВАЯЪ 1912 Г.

ТЕЛЕФОНЪ № 121
ЕЕшавЕшнгжак»

клградъ 18. М-рътъ на
псхдиетоДрагутинъКоичъ
рви следните изявления
ь журналистите:
$ъ обтия планъ за релиране на администрацияпредвижда
А Югославия,
„ се прокара коренна рема въ слдебното вед ом ст

р и т и до вчера

па ген. Кшиош д п получаватъ мш потвърждение

Нова версия отъ гръцка страна относно укрепяването на гръцката граница откъмъ Българин. Едно интересно сиъшение на измислици,
интригп и самохвалсгва, комбинирани съ уверения за .добри чувства" къмъ българския народъ н пожелания
за „по ГБСНО сближение" съ България
Софкя 19. Гръцките вестни училища подготвят всп>Моето съвещание съ начал Балканите СА окончателни
ци хвърлятъ пълна саътлина ка година по 100
никъ щаба на армията ПРОС Въ това отношение нищо не
души
върху обстоятелствата, които
се отнасяше до едно еле
може да се премени, нито
ефицери и ТО
предизвикаха известнитъ- изяв- действуващи
ментарно укрепяване за защи
офицери. та въ периода на мобилизаци по настоящемъ пъкъ съще
вения на гръцкия ген Кате- по 1000 запасни
Б ъ л г а р и я е р е ш и л а ята и организиране на отбра ствуват ь некакзи обстоятел
ниотисъ, началникъ щаба на
ерео мгьсто проекти- гръцката армия и защо Гър д а п о д о б р и , о с в е н ъ нителните сили отъ внезапно ства, за ианви годе Sejcioсядиатгь да бтдатъ ция е била принудена да укре тлоивнаи, ипвлътциъщл аа т аи сжт .р ап. нападение.
НСЙСТвйЯ.
границата си откъмъ
Следъ изработването на то
MHO независими въ мо пява
н а , а н а й в е ч е о т к ъ м ъ зи проектъ ще се реши дали
Необходимо е да прибавимъ
|#о отношение, като се България.
Т р а к и я и И з т о ч н а М а ще се извършатъ укрепления веднага, казва вестникътъ, че
Тгьзи
изявления
били
на
\Ш всгька възможность
правени следъ съвещанието к е д о н и я .
та или не.
намеренията на Гърция спреопазване надъ тгьхъ намежду
Отъ
всичко
това
м
ра
на
войната
мото и да било поли Z' н. Кондилисъ съ ген. Пате- с т а в а т ъ я в н и н а м ъ р е - В. „Хройя" п ъ к ъ пише.*
мо България не еж се проме
— Известно е% яе как нили. Въ насъ винаги сжщерско въздействие, фаво- ниотисъ.
н и я т а н а Б ъ л г а р и я то офицерството, така и
щчя и пр.
Успоредно съ въпроснитгь с п р ъ м о Г ъ р ц и я .
разнитгь
националисти ствува едно твърдо желание
)свенъ това,
сждо- изявления гръцки тгь вест
Споредъ сжщитъ сведения,
за по rfecHO сближение съ
рзводството ще бж- ници помпетватъ и след- новото българско правителство чески организации и учи България и за едно широко
щостотворено, пра- нитт сведения, черпени отъ е решило да изпълни програ телството въ България сътрудничество съ нея въ
употргьбяват голгъмо ста
%дието ще бжде на- пСериозенъ източникъ*:
мата за подобрение на съоб
рание, за да внушатъ на икономическо и търговско от
—
Както
се
научаваме,
пи
\вено евтино и досщителните средства.
българския народъ идеята ношение.
що, за да се нама- ше „Елефтеронъ Вима" пра
Интересно
е
да
се
отОсвенъ това, и Гърция,
че България безъ Тракия
търазходитгь както вителството е решило да при- бпглтжати
едновремен и Източна Македония не и съюзницитп
й отъ
стжпи
къмъ
укрепяването
на
държавата, а така
но съ това и изявления може да живгъе.
Балканското
споразуме
границата,
тъй
като
сжщестио п за странитть.
та на гръцкия мръ на
Въ уводната статия на ние искрено желание за
дийсниятъ персонглъ ще вуватъ проверени сведения,
войната ген. Кондилисъ. САЩИЯ взоткчкъ, нато се из крепването на това поче
Българпя
е
нарушила
сж[в обнозвнъ и подмладвнъ.
— Гръцкото
прави тъква значението на грьцно- слеОното чрезъ влизане
1щв, ще се направи всич- щесгвено Иьойския договоръ.
телство,
казалъ
той, ту£С£9то споразумение, се то на България въ него.
До
1926
година
прикрито,
.кмЪбио, за да маже с *
не
вижда
никаква
опасприповтаря и декларацията
поради
^сжществуванието
на
Гърция ще съдейству
jsian» персоналъ въ Юг оность
за
мира
на
Бална
Титулеену, че днешните ва за
контролъ, а
едно
по-ттено
\ш да се издигне машл съглашенския
Нгьма никакви граници на Бглнанитъ ся, опознаване
8Ъ BCtKO ОГНОШвИИв НЗ следъ това явно България се канитп,
на
гръцкия
намгьрения.
окончателни.
I висота, която ще MV подготвя въ военно отношение. военни
народъ
съ
българския
за
. От"ь д р у г а с т р а н а , Г ъ р 
да
се
създаде
по-тпгсно
е пълна сжд*йгка незави
Зесгнйкътъ
завърша
съ
България обучава
го ц и я ОЪ СЪ.ЮЗНИ[Д,ИТТ2. СИ
приятелство
между
В0П>.
дишно отъ 45 до 50000 дв аи н аЗгаищ еи т ив ъ т есръист тооряиня ит еа следните дуй»:
—
Днешните
граници
на
двата
съседни
народа.
войника, а военнитгь й с и и б е з ъ у к р е п л е н и я .

Видни гости отъ Югославия

въ София, начело съ Браниславъ Нущнчъ.
Тържество въ Народния театъръ и
банкетъ въ „България"

Бълградъ 18. Съ конвенци
оналния влакъ тази вечерь
стпжтува за София югославяиския драматически писатель Браниславъ Нушичъ.

Той е поканенъ отъ бъл
гарския Народенъ театъръ
да приежтетвува при пред
ставянето на българската
сцена на неговата пиеса
„Опечалената
фамилия".
Нушичъ се придружа
ва отъ следнитп* дра
матически
писателшБинички, Теодоръ
Маноиловичъ, Мина Предичъ*
Велимиръ
Живоиновичъ,
Иосифъ Яуюнджичъ, Beлимиръ
Янковичъ.
*

Югославянскиятъ драмати
чески писатель Нушичъ ще
пристигне въ София
диесъ
11.40 часа На гарата той ще
бжде посрещнатъ отъ дирек
тора на Народния театъръ
Василевъ, заедно съ артистистите отъ театъра и нашите
драматически писатели и др.

Въ петъкъ вечерьта ще
се устрои голгъмо търже
ство, съ банкетъ въ рееторантъ „България". На
банкета ще присътствуватъ и югославянскитгь
ТОПАНСКИЯТЪ
делегати, които ще взеn it СССР за 1935 година
БЕЛГИЯ ПРЕДЪ ОБЩА СТАЧКА
|« увеличения се предвиждатъ
матъ
участие въ прегово
Отмънени еж влаковетъ за 23 и 24 февруарий. МЪркитъ- иа властьта
Паниката въ Халкидическня полуостровъ. Срутени и попукани кхщиIПоевтиняване ва живота
рите
съ България.
Населението стои на открито
ще упражнява
Брюлселъ 18 Водачите на дармезията
еква 18. Обнародванъ е
Солунъ 18. Тази сутрпнъ въ
че тамъ земетресението пре
стопвнскиятъ планъ на социалистите пре юржчаха на най-строгъ контролъ върху
8
35
чава
тукъ
бгь
почувства
дизвикало
голЪма
паника на учителя въ с. Сърнепо. Изнесени по
за 1935 година.
23 февруарий да се обяви движението по векчки пдпино силно земетресение.
тресающи факти изъ партизанското иинале
|*ввжнитъ негови пред» обща 2 4 часова стачка.
всрт>дъ
населението.
цг, съобоасно интересите на
Прекратено следствено дт,ло но '
Отъ Халкидическня полуосрния еж спеднитъ:
Земетресението
тра
партизанско давление
Въ връзка съ това офи общия рвдъ
тровъ се получи съобщение, яло около 15 секунди и
|Производството на тежСтара
Загора 18. Отъ 15
циално
се
съобщава,
че
1*индустрия тр-вбва да въз
т,
м.
продължава
да се ра
и
било
придружено
отъ
на 24 милиарда рубли — управителътъ на областьзглежда въ града ни инте
силно
подземно
бучене.
леката — на 38*5 мили- та Брабантъ е забранилъ
ресното дгьло по убийство
рубли. Производството каквото и да било
дви предизвикани отъ интерниранитъ отъ БЪлградъ студенти. РаненитЪ съ Най-силно е било усетено то на учителя Теню Геор^съветската индустрия ще
въ Ерисо, Арнея,
Пале- гиевъ отъ с. Сърнево.
камъни полицаи. Убитъ търговецъ въ Подгорица
жение отъ провигцията
Йва да се бори съ еврохора
и
др.
Белградъ
18.
Както
бЪ,съ-*да
се
камгъси.
Както се знае, по това
'
Схото индустриално про i мъмъ столицата.
убийство
главнитп обви
общено
по-рано,
отъ
Белградъ
Демонстрантите
започнали
Епиценгърътъ
на
землетреОпределените часозе за
•дство и да се старае да
няеми
см
б
вшия директоръ
хвърлятъ камъни сението е билъ въ залива
UMTSCTH отъ п а з а р и т * . Об- движение навлановвте за 23 беха изгонени група студен тогава да
на
прогимназията
въ това
? увеличение на индустри- и 2 4 февруарий еж отмене ти, замесени въ студентсквтв срещу полицията, отъ които Ерисо, кждето беше еаицен- село и единъ учитель
[ю производство ще тр-вб- на Ще се извършаатъ само размирици въ белградския уни има четирма полицаи ранени търътъ и на го.тЬмото земе
Вчера по това
дтло
i» бжде 16*1 на сто.
а трима граждани. Веднага на тресение на 22 септнмврий, бп> разпитанъ единъ от
верситета
с*
общения
и
автобуси
и
то
I Общото количество на
"сички ранени 6 t дадена л е  1932 година.
най-важни.пгъ свидетели
Изгонените студенти 6txa
Сведенията за ш и р о к и т е л*цата. които ще миучатъ
карска помощь.
Човешки жертви нъма ни — бившиятъ
окржженъ
огъ полицяята въдворени въ родните имъ ме
Ьдни маси ще тр%бва да разршеме
Слщо и вь Подгорица ин> какви, обаче има г о л ъ т брой управитель
*•'• величено съ една пета. да пАтуватъ.
Акрабовъ,
ста —• Цегияа и Подгорица,
терчирамое студенти се опи- срутени и попукани кжщи. който изнесе
/Оборотътъ на дьржавнипотресаюПоезъ тия два дни т н Днесъ отъ Цетиня съобща- ПЛ4 да предизяинатъ д*мон^Рговски предприятия за
Броятъ на срутените кжщи е щи подробности изъ живать, че интерниранитъ* тамъ сграции въ де^я на пазара.
'Ижба на дребно ще тръбН-БКОККО десятки, обаче броятъ eomi
на
партизанитп
W достигне до 80 милиарда
студенти се опитали да пре- Полицията и тамь се намъна попуканите е извънредно а тпхнитгь
Ли
неокачес- съ едно увеличение
дизвикатъ манифестацри. Въ ехла к уельла да пръсне
въ концентрационнит-Ь лагери
големъ.
твими
давленич.
с*ДНв трета въ сравнение
София J9. Въ страна връзка съ това бъ* издадено мгнйфестаититъ.
Населението въ града Той съобщи на ежда, че бив
И?34 година.
интерни следното комюнике:
8ь ед-о лично ебявакв стои
Iv;°8 продажните цени та оставатъ
на открито, отъ шия инспекторъ на полицията
— Днесъ къмъ 11 часа между 'едхнъ търговецъ и страхъ предъ опасностьта9г- Сппуджиевъ е прякрилъ поЬ^Роизведенията за ши-рани всичко още 132 ма
Шшп> народни маси се
една не много голгъма гру ея*нь фризьоръ, търгонецъть отъ ново катастрофално казанията
'"""
~ на най
" важнитъ сви
"
Шижда да се направятъкедонци.
детели по това дЪло и не ги
па,
съставена
отъ
студен
бяль
еиъптн!?
рачзнъ.
Паедч
ачера бгьха разпрате
земетресение, като онова е представилъ на ежда. Това
теная на обща сума
ти и работници комунис
?3 милиарда рубли (око- ни писмата за освобож ти се опитали да устро- да поч*н?, тей е успълн да презъ 1932 година.
той извършилъ по внушение
;* «а сто).
на единъ биашь народенъ пред
даване на нови 44 д\)ши ятъ демонстрации аъ Це йЗ«ьнна рвволзааа сн и наставитель.
Ж Е . В» Е . П Ш
V Земледплското произ измежду
тпзхъ,
които тиня, като използватъ панилъ те*но фя^ньозя.
Вследствие на това сжцъгь,
Всички вядове мебели ху
^во
ще
тргъбва
да
въз
освободени пазарния день.
&®№шявшшвашк
приведенъ въ заблуждение, е
баво качество ще намерите въ
TiHa 1725 милиарда ще бждать
прекратиль второто следствено
Щ съ едно увеличение днесъ ~~ утре.
Демонстрантитгь се съ
- Сталщша оощность
дЪло. Понаже потърпъвшитв
Mi
Ще останатъ въ кои брали на пазара и скоро
W 28-милиарда рубли —
повдигнали въпроса п|>едъ Ди
Магачина
се
намира
въ
р? IS на сто.
центрационнитгъ
лагера били заобиколени отъ гру
рекцията на полицията и Двореобщия складъ на коопе
следователно,
общо аа па любопитни селяни.
въ
I
ца г. Акрабовъ билъ задълрациите ори Варн. попул.
женъ
самъ да поеме дознани
банка. Изработка солид
"" ЗА РЕКЛАМА!А се слой по Полицията предупреди
ето. По кжено по поаодъ на
НОЩЬТА
Нрлет-ъ
на и гарантирана. Прие
резчлтатитгь - рекламирай-ла манифестантите да
това г. Дкрабовь билъ увол
ненъ.
^ ь . - и о щ ь т а Рте само въ .Варненски кови- се разпръснатъ. Понеже
матъ се и ооржчки.
ни', защото се чете чаи-мно^ \тгъ отказали да сторятъ
П
о
с
е
т
е
т
е
Далото буди необикнозенъ
1И1П1Б JOSIlf
1—0
магазина!
ингересъ верздь гражл,анстзото
w отъ всички провинциални
~-" ' ' " I това, тя била принудена

ЧЕРДШHGT0 ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ВЪ СОЛУНСКО
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БРОЙ 38^

Варненски новини

Стр. 2

ПРОЛЪТНАТА ХРАНА

Г£ДНОДНЕВКД

ВНАУЧНО И З А Б А В Н О 4ETHQQ

Жертвите на глада
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огъ д ръ Вя. Руменовъ

ПианочгШг

Д а и з ч е з н е една легенда

.По-вече то оть неправдитгь вь
евгъта съществувать благодарение
Единъ изобретатеяь .
Оть статистиката е устано вилнто хранене имать освенъ нор-на туй, казва великиять франиуски.
вено какво въ началото
на про- малнитгъ количаства вь дневната на писатель Викторъ Хюго, че вь него
Поголемвтв часть отъ сто да не се изтощава прекомерно, слилъ пиано, на ковго
Иска и по-силно торене следъ гатъ да свирятъ болни Ч!'
летьта
и най вече презь м. на белтъчина, въглехидрати, маз благата не еж справедливо разпре паните у насъ считатъ че:
Мартъ, здравето на хората е нини и витамини, още и мин. соли дгьлени".
всека
по-добра реколта
не могатъ да н а п ущ а т Г *?»
— ПосЬешъ ли едно ово
по-неустойчиво и за това уми- вь продуктитгъ, отъ които ся, На земята хиляди- човпшки сяОвошката
иска
сжщо
така
ТО.
. ,Л*Г1
почистване
и
отъ
нейните
се
щно
дръвче,
не
остава
освенъ
ракията презь това време еж приготвяне ястията и тгъхниять шества проливатъ горчиви сълзи за
най-много
Пианото има по cpi f l J
химически характеръ. Нашиятъ ор- корица глгьбъ, а други хиляди прьс- да чакошъ да роди, та да съ- зонни неприятели презъ иро
Причинитгь за това еж много, ганизъмь и неговитп, сокове —лим катъ милиони за разни глупави ка бирашъ плодове.
подъ клавиатурата, { п Д ч
лвтьта и летото.
но най-важни и оть най-го мъмо фа и кръвь иматъ неутрална хими призи и охолства.
Практиката е показала, оба Всеки собственик на дръвчета които е леглото не лЩ'
значение се считать две — влия ческа реакция.
Споредъ годишния бюлетинъ на
нието на студа и влагата презъ
Съ хранителните продукти ние женевския комитетъ за подпомъга- че, че н^ма нито единъ видъ требва да се заинтересува и откъмъ краката. Следг;t01
зимата, и неразумното
хранене приемаме минерални соли, които не на нуждающиттъ се, глади и миовощни дръвчета, които да не да изучи макаръ и отчасти целата клавиатура се и
презь зимата, което се влоша иматъ и киселиненъ и основенъ ха зерията еж поносили презь \934 г. наказватъ стопанина си заради кое дръвче какви неприятели напредъ и се наклоняваЛ
ва още повече пролгътьта.
рактеръ. Само тогава, когато коли живота на 2300.000 души,
*Щ
липсата му на каквито и да има, кога се появяватъ т е , надолу,
Лошото влияние
върху наше чеството на еднигв и другитЬ соли
Половината отъ тгъзи нещастни
Болниятъ се подпира,,,,
какъ и кжде зимуватъ. Това
то здраве на тия две причини е такова, че отъ гЬхъ не се нару човпшки сжщества, подгонени отъ било грижи около т%хъ
би могло да се намали до зна шава естествениятъ химизмъ въ стройния призракъ на глада ся
О т ъ друга страна, нема ще му подскаже и най сигур главница, безъ обаче да ?'
чителна размгьри, ако хората нашето гвло, може една храна ед сложила сами край на своя безра- т а к ъ в ъ видъ
о в о щ н и ния и най-лесния начинъ да и може да свири „ а £Л!
испълняааха
най-елементарни- но ястие да се счита за нормално, достенъ и тежькъ животъ.
безъ да се изморява 0гп?'
дръвчета, к о и т о
д а н е ги унищожи.
тп> повели на науката за здра отъ гледището на правилния о б Н
осо6
По сжщото време когато тия
»«
Създаването на едно овощ много.
веопазването.
мтзнъ на веществата при интимното клетници ся. умирали като мухи ьъзнаграждаватъ стопанина си,
Презь тоя сезонь на годината вътреклетъчно
хранене. Когато безъ корица хлпбъ и безъ капка ра ако той се заеме по-отблизо но дръвче изисква дълги го
Лекарите отдаватъЧол*'
се пада и великия пость. Отъ пъкъ съ храненето приемаме про дость, безмилостни кожудери и спе съ ГБХЪ и полага необходими- дини. Това го знае много доб значение на това изобре,.,
гледището на новото въ наука дукти, въ които имаме минерални куланти, за да подържатъ умишле
та за храненето, повелитл
на соли съ повече киселиненъ харак но, нарочно ценитгь на продукти Т-Б грижи и старания за тЪхъ. ре всеки стопанинъ. Това ни тъй като то щ е спомогне
православната
черква — да се теръ, често настжпватъ ненормал тгъ СА унищожили 568.000 вагона
Едно овощно дръвче иска налага още по-зорко "да па- по бързото и з л и в а н е неон*
пости, следъ като презь
зима ни състояния въ химизма на орга зърнени храни, 144,000 вагона оризъ, редица грижи, тъй като и не зимъ овощните си дръвчета, болни, които щ е иматъ
та храненето е било повече съ низма и неговитв сокове, което 267,000 чувала кафе. и 2,500,000 ки приятелите му еж много на защото занемаримъ ли ги, мо- можностъ да се ползватъ .«I!
хранителна продукти
отъ окисъстояние е вече не само едно лограма захарь'
брой. То иска редовно торене, жемъ да ги оеждимъ съзнател него.
вотински произходъ,
и главно и предразположение къмъ разни за
Ако тгъзи продукти не бгъха уни
месо и тлъстини, е повече отъ болявания, но дори и е причина на щожени, съ тгъхъ би могло да се почистване презъ есеньта, зи но на загиване и следъ това
наложително, за да се ползува редица болт>сти и страдания като: спаси живота почти на всички из- мата и рано на пролЪть отъ ще бждемъ принудени наново
ме съ по-добро
здраве.
подагра, вртериосклероза, затлъс- мргъли отъ гладъ и мизерия презъ разните паразити, прекопвване
да чакаме редъ години, дока
Ако се разгледа обаче въпроса тявания, чернодробни и бъбречни 1934 год.
Всички се оплаквагь, a mi
на почвата подъ него, за да то ги зам%стимъ съ нови овощ
за постенето и се проучи — П-БСЪЦИ и камъни, диябетъ, хронич
Да споменемь ли за милиардитгь
кой у насъ пости, че тъкмо ония ни невралгии и други болъсти на франкове и долари, които лежать се попречи на бързото изпаря- ни дръвчета, годни да даватъ много отъ всички жените
които трпбва да постятъ, и обмяната на веществата въ орга по каситгъ на Рокфеларовци и вепка ване на влагата отъ земята плоцъ.
отъ войната насамъ щ2
презь пролгътьта
продължаватъ низма.
година растатъ и се увеличава за и за да се разруши растител'
отъ .нашите нрави обаяним
Ето
защо
требва
да
прого
да се хъанять най-зле и най- не
Отъ последнитв изследвания въ емттка на мизерията и глада кой
разумно. Това е предимно наше- лабораториите, както и отъ набто се увеличава и расте между чо • ностьта подъ него, която би нимъ пакостната легенда, че на добрите обноски.
изсмуквала иначе земнитъ- со овощното дърво може и е
то градско население,
по-замож- люденията въ клиникигЪ И болни- вгьчеството?
Мжжете ставатъ ece'no-щ,
натгь хора и
инталигепцията. цигЬ е установено, че отъ голЪма
кове.
Страшни факти.
длъжно да ни дава плодове, ко внимателни, по малко щ
Презь есеньта п началото
на полза за здравето е, ако отъ време
Tt говорятъ, че по свЪта има хора,
безни, съ други думи изчея
зимата вредата отъ многото на време човЪкъ си промт>ня ре които за да имъ бжде на ТБХЪ добре, за Иска също така и разредява- безъ да се грижимъ ни най
учтивостьта имъ по отношен
ядене на месо намалява
до го- жима на храненето, и вм*сто пос да труиатъ грамадни печалби ех готови не на изобилнити плодове, за< малко за него.
на жената.
лгьма степень оть това, че при тоянно да се храни съ месни ястия, да минатъ презъ труповете на милиони
готвенето на ястията и хране да ги замъни съ такива приготвени унижени, оскърбени и онеправдани.
И при все това, въ само;
нето изобщо се
консУмиратъ отъ растителенъ произходъ.
Tt3H голтши неправди раждагь недо
сърдце на Европа — въ ВИЙ
зеленчуци и овощия въ доста
Ss на Варненската Градска Филхармония
«.
За насъ българите това е отъ волствата, rt раздухвал, и запалватъ
сжществуватъ хора. на ад
тъчно
количество.
революциигЬ, ТБ издигатъ барикадите н
особено
значение,
защото
нашия
Вь края на зимата и презъ организъмъ по наследство не е на i t правягь човъка да забрави всичко, да
Новосъздадената Варн. фил- хармонична линия, която пре това обстоятелство съвсемц
про летьта обилието на зелен- годенъ да може да се справя съ му причернъе предъ очитт, и да хвани хаомони», която си е постави
минава презъ целата компо имъ прави впечатление. Н
чуцитп и овощията намалява и много месната храна. Нешигвбащи първия гшть, кой го му се изпречи отпреде.
ла
за
цель
да
обедини
отдел
зиция
и обединява отделните прогивъ т е намиратъ товв»
понеже, поради здравно невеже дЪцовци и прадЪдовци винаги еж
Народа не ще нито милиардите на
ство, не се прави нужния под- постили по два дни въ седмицата Рокфелеръ, нито палатите на ИНДИЙСКИТЕ ните музикални сили въ гра части въ едно художествено ление за напълно естег.твен
боръ а изборь на хранителнитгь (ср-вда и петъкъ) и презъ всичките махараджн, народа яска хлъбъ, иска ра да ни и да поднася на публи цело. Не бива да се забравя,
Основанъ е въ Ваена в«
продукти, ястията ставатъ все установени отъ черквнта дълги пос бота, иска и той да живъе единъ добъръ ката издържани концерти въ
и клубъ, който си поставя i
обаче,
че
въ
края
на
краища
по еднообразни, нехранителни и
а най-строго еж спазвали Велик и човъшки животъ.
рамките на провинциалната
задача да се бори против
често дори и дезъ витамини и ти,
Въ насъ въпреки безработицата, въпре действителность, дебютира на та требва да остане и че ос учтивостьта.
денските
пости.
съдьжащи голгьмо
количество
тава
въ
съзнанието
на
слуша.
Нека, прочие, ние градгкото на ки кризата, случаите на самоубийства оть 15 т. м. Дко и съ некои не
ненормални минерални
соли,
Членовете на този клубъ^
теля творбата като иелостно
селение и интелигенцията не изна- гладъ и мизерия ех много редки.
Оть такива храна
организма силваме
Особено напоследъкъ, требва да приз- достатъци, концерта б е дъл емоционално възприятие. Това отпочнали вече една извънрц
нашитъ
добри
наследстве
почва да страда и става пре ни заложби като се хранимъ пове наемъ, държавата прави всичко възмож боко осмисленъ отъ желание
но енергична борба за изхвц
разположенъ къмъ
заболяване.
но за да помогне на бедните и безработ то да се работи и импулсиранъ последното г. Николовъ пос
Преди се емгътате, какво вредата че съ растителна храна.
тигна съ симфоничната поема лянето на" известни..прием!
ните и облекчи тежката имъ и нерадос
При липса на прЪсни зеленчуци, тна схдба...
отъ стремежътъ къмъ насаж яТанеца на мъртвите" отъ отъ нашите ;нрави, като-м
оть честото хранене съ месна и
щлъстинна храна се дължи на го-тръбва да си разнообразимъ хра
музикална
Разбира се това е малко, но доброто дане 1 а здрава
Сенъ-Сансъ. Тукъ той показа примеръ ржкуването и с м
мъмото съдържание въ нея на едни ненето съ доброкачествени консер желание е на лнце, а то говори, че въ култура.
вирани
зеленчуци.
големо разбиране и вдълбо- нето на шапка.
медни вещества, наречени пуриани.
насъ човещината и милосърдието ? още
Ние не се съмняваме въ това, чение въ работата си.
Оть по-новитгъ изучвания обаче се
— Щомъ като жените opt
Пролетната храна за здравите не ех изчезнали и, че има хора, които
установи, че вънъ отъ пуриннитгъ тръбва да е по-лека и по-разнооб мислятъ за онези, които гладувате и ми- защото само хора, обгорени
тендиратъ за равенство п
Мжжкиятъ
съставъ
на
хора
вещества, голгьмо значение за пра- разна.
зерствуватъ.
отъ огъня на идеалистични
мжжете, казва се' въ усти
За гладния и най малката помощь е пориви, могатъ превъзмогвай «Морски звуци" изненада съ на тоя клубъ, смешное rti
сочните
си
гласове
и
топлото
облекчение.
м*чм«м
ммамяяяамяммммямпммчйгммммммммйямммчмйяямя
ки несгодите, при които еж си и проникновано изпълне претендиратъ за по-други 4
Специално въ Варна комитета за под
Използувайте р-Ьдкия случай
помагане на бедните прали всичко въз поставени да работятъ, да ни ние. Г-нъ Поповъ напълно при- носки къмъ ГБХЪ отъ стри
можно за да изтрие колкото е възможно поднесатъ програмата, която общенъ къмъ него, го водеше на мжжете, отколкото млшег)
по-вече сълзи и да стопли по-вече сиро прозвуча на сцената на Варн.
съ такава вещина и лекота, че помежду си првктикувагь. '.
машии сърдца.
театъръсправедливо изтръгна възторги
Помощи въ форма «а продукти се да
Програмата на този пръвъ на публиката. Уверени сме, че
доха ненолко пхти и пакъ ще седадатъ.
Разбира се безработнит-fc не се нуж концертъ беше по-вече пред „Морски звуци" ще крепне?'
даятъ отъ пемощи, милостиня, а работа, ставителна, въ нея беха ,за- поцъ ржководството на дири
Варна .Царь Борисъ" 3
но въ случая, за сега това е пеобходимо. стжпени автори отъ най-раз
гента си и се надеваме да го
хотела 4
По добре компромиси, отколкото гладъ.
ГОЛ-БМЪ изборъ огь чисто въл. платове за мжжки
Държавата взима мерки и нека се на лични епохи и направления: чуемъ и въ самостоягеленъ
Камериера вежливо ш
. костюми, които магазина пусна въ продажба
дяваме, че въ най-скоро време въ Бъл Петко Стайновъ, Сенъ Сансъ, коицертъ.
пжтника, който още ней
гария нема да има нито безработни, нито Бетховенъ, Райсичеръ.
на много ниски цени.
легналъ:
гладни.
Не е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, проверите ноХубавата творба на нашия
Центъра на продукцията бе
Нека се надяваме ек що че ще дойдатъ
— Да не ви е нещо зле, №
РИТТ, цеви и десени на магазина Юнионтекстилъ.
и по дебри дни за целия светъ° когато даровитъ композиторъ Петк ше концерти за пияио С moll подине, че не си легате? 4i
Посешенуето на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0
по земята нема да има унижени и оскър Стайновъ »Сънъ
сънувахъ",
бепи, когато по нея нема да умирате ед разработена въ единъ ориги- отъ Бетховенъ. Солистътъ г. сътъ е вече единъ следъ п(
Н. Найденовъ е отдавна поз- лунощь/..
ни отъ глад, а други да пилеят съ шепи
злато за глупави капризи и ненужни наленъ стилъ, беше може би натъ. на Варн. публика като
— Нищо, благодаря, чакм
най-слабото постижение на даровитъ
охолства.
пианистъ-виртуозъ. да заспятъ дървеницигв. пм
Този деиь ще дойде въпреки всичко, диригента г. Първанъ Нико съ здравъ усетъ. Сигуренъ въ тогава да си легна азъ...
защото въпреки всичко надъ света рано ловъ. Въ желанието да се да
или късно ще забиятъ камбаните на чо де едно своеобразно тълкува техниквта и бравурата, той да
Между габровци
де изпълнение, което далечъ
вещината, любоььта и правдата.

тт\\

[ИМФПННЧЕО ш ш п

СУХИ Д Ъ Р
НАРЪЗАНИ

По 3 0 0 лв. т о м а
въ склада на д-во „ Д О В Ъ Р Н Е " , срещу
градина до Юнашкия салонъ.

ние, да се подчертаятъ тонови багри и да се вмъкне ефектичность въ отделни пасажи,
пожертвува се целостьта на
(съобщение на Варн. търг.-индуст- творението. Чувствуваше се,
риална камара въ връзка съ прила че се нарушава спойката, оная
%••]•%£& mtfi*sxsm

градската
1-2

i

ПРОМЕТЕЙ

За d u n n i кметове

гане на закона за занаятитт)

1) Законенъ майсторъ е само
онова лице, което притежава
майсторско свидетелство за за Организирането на работницигЬ
зидари, месари и др,
наята, който упражнява.
РАБОТНИЦИ,
2) Незаконенъ мейсгоръ е Завчера въ единъ отъ салони
УЧЯЩИ С Е ,
това лице, което се опитва да те на Търговската камара се
ИНТЕЛИГЕНТНИ,
упражнява н%кой занаятъ безъ състоя събрание на работни
да притежава майсторско сви ците строители зидари, меса
ЧЕТЕТЕ В-КЪ
ро-колбасари, дърводелци и
детелство. ,
3) Общинските 'кметове еж лодкари. На събранието се
законно задължени да следятъ беха стекли цовече отъ 400
и допускатъ да се упражнява души отъ тия браншове.
Следъ речите на инспекто
занаятъ само отъ лица, които
КОПРИНЕНИТЪ
ви
притежавагъ съответни май ра на труда д-ръ Василевъ и
и кос
сторски свидетелства и еж ре околийския деятель на бно рокли, мантата
вате Ив. Иванчевъ, които ра тюма
гистрирани предъ общината.
ще с та натъ
4. Всъки общински кметъ е зясниха въ кратце целите и напълно
нови, ако ги
задълженъ да преследва неза задачите на новата държава,
боядисате
и изгладите
конните майстори, като лица, както и на организирането на
само
при
А.
С. Винищки,
които еж недоучени въ заная работничеството, се пристжпи
та и нарушители на закона за къмъ избирането на временни ще останете
напълно
занаятите. Изключения не мо управителни тела на горнитЬ доволни. Ул. Cm. Стамгатъ да се допущатъ подъ ни- браншове.
боловъ № 19.
1-2026-30
какъвъ претекстъ.
Речите беха изслушани съ
5. Общинските кметове но- внимание и и пратени съ ура
сятъ големя отговорность пред и ржкоплескене.
М-вото на народ, стопанство и
Търг.-инд. камари, за незакон
НИКОЙ НЕ ХВЪРЛЯ
ните майстори въ районите ПАРИ на улицата. И при
нд
си. Глобата за такива случаи все това има хора, кои
е отъ 300 до 3000 лв

Вчерашното раОотническо събрание

ДОМАКИНИ,
К о н с е р в и р а н и я т ъ З е л е н ъ ~6обЧ>
с е п р е п о р ъ ч в а к а к т о на з д р а в и ,
така и на слави организми и
страдащи о т ъ Захарна болесть,
плевритъ и други болести, като
м н о г о з д р а в а храна-

ргамиммиииицяииаиииаваиямЕа

NЕ т о заидо
Ш йд аВАрРеНк А
. КЩ10, И . H I Щ ш 1ШШ
ламирате в ъ него, означава найдобри резултати да постигнете.

2] IJ. ВУЬТЬ

Ш i n цвднпа мелница шт

за дървената конструнция. Посгжпване веднага.
Споразумение: СТ. Г. КАДЪНКОВЪ гр. Слизенъ. 1-2053-3

надминава границите на хуба
Двама габровци малкоЩ
вото. Оркестърътъ сполучливо ди да заспятъ повеждат* р»
допълняше солиста и неговия говоъ;
съпроводъ подъ палката на
—• Ей, Димо, спишъ ли?
г-нъ Николовъ б е ш е лекъ и
-— Какво има?
отмеренъ.
Ст Ив. СтОяновъ
•—Можешъ ли: да ми «!•
мешъ за утре стотина лева?
— Остави ме, сега спя!..
МЛАДЕЖИ,

Чеше 6. вимн й ш

то плащатъ за реклами
които не постигатъ
цельта си.
Свирятъ два джаза

Слугински акълъ

— Пено, я вижъ вънка,*
во е времето!
— Не може да се види»"'
сподарю. има мъгла

"Корвазъ
Въ кръчмата стоятъ ДвИ
души, Единиятъ пие ракия ^
сламка.
J
— Каксо е това?;-f™
очудеьо другия.
¥,
~ Нищо, обещахъ -на*Г
си да не докосвамъ никог!^
устни ракиена чвша.
виждашъ изпълнявам*'
нието си.

Пактъ
— Татенце бе, какво Iff
пактъ?
;L,
— Пактъ значи Д8 "
кавга въ кжши!...
#e d
— Я а-а. разбрахъ, зн«*^
си отиде бабо!... , м0ЯГг**
ЕВТИНАТА ТАРИФА *£

клами требва да накара вс*
го да се замислии -* SJ3,
рекламите въ този л*--'о
20 вестникъ еж така евтини'

Кпой 3337,

№№1 ш въоръжението
Подготвят-ь н о в а воина

КОЙТО

еж акционери на военнигв фабрики. Обвиненията
на сенатора Бора ^ 1 ^ а

Стр. 3

Варненски новини

на 1934 година показватъ намаление въ сравнение съ 1933 година
Въ коя класа се нхтува най много.

II « щ I покани 1

Постоянното приежтетвие на
строителния комитетъ на с. к. Тича
умолява всички членове на сжщия
да присАтствуввтъ на общото го»
I ПтИ Ж у Р н а п ъ " съобща- ли връзка съ голЪмата фирма
дишно събрание, което ще се със
Ь! евнаторътъ Бора е пу« Мицуи.
тои днесъ, 6 30 часа сл. пладне въ
L % . една сензационна
Викерс Армсгронг има свои
клубовото помещение. Комитетьтъ
Joa въ която изнася но- клонове въ Испания, Ирланще даде своя отчетъ.
а
^ яни » муниционнитЪ фа- дия, Холандия. Нова Зеландия
Комитета на закрила на i децата
il
въ с. Новградецъ изказва своята
които подготвятъ в о й н а . и пр. Крупни акционери на
гол-Ьма благодарност ь на собстве
зрътъ Б о р а и з т ъ к в а , че Викерсъ Ярмстронгь еж между
ниците на стъкларската и порцела
многобройните к о н - другите сегашниятъ английски
нова фабрика въ с. Пебеже* за про«
явената щедрость да подарягь 50
Невилъ Чемберлейнъ,
^ЙЦИИ за " " Р * и Р5 3 °Р Ж - м-ръ
Плитки и 50 дълбоки "ении за уче
бившиятъ министъръ на вън
— /. Класа — 182,000 Отъ сточни пратки съ го- ническата
V държавите ияи-енертрапезария въ селото.
шните работи, съръ Остинъ
лв. II класа — 4,966,000 лема бързина — 6,160,000 лв. Тоя жесть, освенъ че улесни дълото
J'ce готвят , за война.
Чемберлейнъ, който въ 1915
комитета и зарадва малките де
to муниционните фабри- година „е получилъ Нобело
ле. и IIIкласа 81,571,000 съ намаление отъ 1,785,000 лв. на
чица, но той дава отличенъ примеръ
а страдатъ отъ кризата, а вата п р е м и я
за
насърдчаване
обществената по»
л9. Презъ 1933 г. за съ- Отъ сточни пратки малка
за миръ;
жертвателность.
«ениицит* имъ получа. съръ Джонъ Саймонъ е прощптгь месеца праходътъ бързича еж получени 218 ми
печалби и дивиденти - далъ своите акции миналата
Мгьстния занаятчийски комитетъ
отъ пмтници е билъ лиона лева, съ едно намале свиква
въ срЪда 20 т. м.'7 часаве[до и 30 на сто отъ капи- година. Въ 1944 год. големъ
87,081,000 лева, значи ние — отъ 28 милиона лева. чертьта въ занаятчийския клубъ об"»
акционеръ
на
Викерсъ
Армща разширена конференция съ дне
публикува статистики,
венъ редъ: наредбата за органиаиВЕСТИ ОТЪ
които се вижда, че индус- стронгъ е билъ тогаващниятъ
рането на. зан.аятчиихЬ, На конфе
-tj нЪкжде се е засилила. министъръ, лордъ Балфуръ.
-•
БЪМАРИЯ
ренцията ще уаствува м-встния де*
Акционери
на
Викерсъ
г\рмbnpMvt933 год.индустриgg Комитета за с ъ б и р а й ятель на Обществената обнова г.
19. II. 1935 год.
стронъ
еж
били
и
еж
лордъ
L производството е звеи
помощи за бедните граждани Иванчевъ.
s/s „Балканъ"
На пжть за Цариград и Варна. въ Ломъ изнесълъ въ печата Работницитп, шивачи и шапкари
ю Съ 80 иа сто, 65 на сто Кързонь, лордъ Кинердъ, пред*
имената на
всички ломски се свикватъ на организационно съ
s/s „Мария Луиза"
*мсмБ1Кв на оржжейни- седатель на съюза на хрис
за утре сръда въ 12.30 часа
тиянските младежи, много проРазтоварва въ Хайфи.
граждани, които не дали опре брание
", иунициоините фабрики.
по обЪдъ въ салона на Търговска
тестански духовници - пр.
s/s
.Царь
Фердинандъ"
делената имъ минимална по та камара. За утре въ 7 часа следь
гиналата година 2 милиОтпътува отъ Портъ-Сайдъ'на мощь или еж я дали не напъп об-вдъ работниците бръснари и фри»
Доработки еж намерили
Френските заводи Шнайдеръ
пжть за България.
но. Изнесени еж и всички rfex зьори се свикватъ на организацион
^ 1.500.00 отъ т*хъ еж — Крьозо контролират въФран
s/s .България"
но събрание въ Занаятчийския дом.
ни
„обяснения".
рпкили труда си въ муни- ция 183 фабрики за оржжия.а
. На пжть отъ ЯФа за Варна.
Присжтствието на всички е задъл»Ш Стоковата борса въ Бур жително,
^ии фабрикивъ чужбина—230 фабрики.
s/s „Бургазъ"
Днесъ с вр Бургазъ и довечера газъ обмисля въпроса за по
На края сенаторътъ Бора
ниската фабрика Викерсъ
Наскоро ще се произведе ще отплува за Цариградъ.
стройката на специаленъ кан
заключава;
щаам народна банка
та ръ. на който да може да
— Идеята за ..ечелене отъ търгъ за продажба на 5 об s/s „Евдокия"
четвъртъкъ и понедгьл- се претеглятъ едрия добитъкъ, ЦРЕКОРДЪ!
таторътъ Бера прави сен- войната, за трупане богатства «ниски мЪста. находящи се въ Всгька
РЕКОРДЪЙ
никъ, 8 часа сутриньта
зами
(онни разкрития з* учас- отъ бедствието и мизерията търговската и курортна часть
нава крайбртьжно. Връща се всгь свините и пр. които се но- ВЯПЪРВА ВАРНЕНСКА РАБОТИЛНИЦАВ
рна видни държавници на нещастните населения, пре на Варна.
ка ертъда и ежбота сл. обгьдъ. сятъ въ града отъ производи
Ш
™
Е9
тели за продань.
|}6рикуването на муниции дизвиква възмущение у всеки
На първи мартъ е насрочено
Чужди
параходи
'
Ш
Т.
п.
станции
въ
некоИ
•
М/ШК11
и
ДАМСКИ
Q
мжия. Английските муни- искренъ човвкъ. Обаче, да се спазаряването за направа на
Тази сутрань пристигна въ Вар градове въ страната еж започ
|ни заводи Викерсъ Арм- нгсърдчаватъ
разногласията хладилници вь халите, находя ненското
пристанище
италиан нали вече да продаватъ и ра
ргь имали единъ дирек • между народите, да се раг- щи въ улица „Шипченска", бу- ския параходъ
.МЕРАНО".
ПИзпълиява всЪкакви поржчки
Той пристига отъ Одеса, ще ботнически марки.
|въ Ромънската народна пространяватъ лъжливи вести, фета въ морската градина и
Щ Птицевъдното д во въ гр. й!и готови. Пролетни дамски рж|i, Викерсъ билъ акиио- да се подхранва недоверието монастиря „св. Константинъ*. товври 50 тона о'объ и ще зами
Щкавици, приготвени отъ следнит*
не довечера въ Италия.
и на муниционните заво- и подозрението, за да се увеПо настоящемъ ежедневно въ Довечера заминава сжщо гер Фердинандъ пуща въ действие Щматериали: лавабълъ б*лъ. поединъ
инкубаторъ
съ
капацидесюетъ бЪлъ, сивъ и кафявъ.
кода въ Чехословашко, личатъ печалбите — това е новооткритите трапезарии въ манския параходъ
„АНДРОСЪ".
тетъ 1,000 яйца. Въ него ще
Работа солидна.
щриатв Викерсъ — Терни върхъчъ на човешката низость ХХвекъ се хранятъ около Той отива въ Кюстенджа.
И
Съ почить:
могатъ
да
залагатъ
яйца
за
Очакватъ
се
да
пристигнатъ
^лия.авЯтония поццържа- и подлость . . , "
500 бедни ученички и ученици италианскитп
щ
Апостолъ Ив. Горановъ
параходи „АВЕН- излюпване всички
желающи
и
отъ основните училища и про ТИНО и „ЧЕЛНО".
|Ул. „Шипка" №16 до Ранкостопани, срещу
минимално
t
вит* кали.
гимназии.
възнаграждение.
Знаете ли, че въ Вашия
— На много места въ стра
'£i Руската медицина е отБразилското правителство
Габровската колония „Янтра"
ВСЬКИ знае, че найдобре
jjunmo да почне сжщинска белезала новъ успехъ. Мос градъ имаме представителство поканва всички габровци на ната еж основани кочевъдни
to противъ змиите които ковския неврологъ Гротъ е за приемане и предаване на общо годишно събрание въ и овцевъдни дружества. По боядисва и чисти ft. C Винйцкафене „Мусала" на 20 т. м. следните ще си набавятъ по ки Варна — Ст. Стамболовъ.
Йла напасть за страната. изнамерилъ успешенъ начинъ дрехи? Магей Недковъ.
2 — 2026 - 30
7
и пол. часа вечерьта, за из родисти кочове, а презъ зима
р>та ще бждатъ употре- да се прилага диатермията за
Презъ месецъ януарий еж из
|СИециални отровни бом- лекуване на болестите на оч дадени 188 удостоверения за биране на ново настоятелство та ще се запасяватъ съ ледъ,
|бито еж въ състояние да ните клепки, червата, епилеп безплатни лекувания Те се и вземане решение за даване за да организиратъ презъ лет£3 Мюнхенската полиция е
1—2 ния_сезон дружествени мандри. конфискивала отъ книжарни
\ть всички змии. Война- сията, нервните заболявания, разпределятъ както спедва: 34 на вечеринката.
[_•
Презъ
зимния
сезонъ
на
|де' започне още презъ захарната болесть, несъразмер- въ майчинъ домъ, 127 въ Вар
ците всички трудове на Левъ
Презъ 1934 год. варн. община
ности на лицето.
|ие на този месецъ.
ненската държавна болнииа, е събрала за сметь 2.192,000 много месга въ страната се Толстой, Чеховъ и Тургеневъ»
прожектиратъ
кооперативни
ЦТ Въ Богота, Колумбия 20 13 въ разни други болници. лева. Сжщата сума е била из
като ги сметнала за съветски
|Б8варскиятъ м-ръ на про
генерали
се скарали въ единъ Издадени еж сжщо 8 удосто разходвана за почистването на филми.
писатели.
р енаредилъ да се съкресторантъ. Въ всеобщия бой верения за санаториума въ града.
НТЬМА ДОМЪ» в ъ В а р н а ,
Ц Италианската
фабрика
«рограмага на всички
к т д е т о . В а р н е н с к и н о в и  „Капрони" е получила разре
Трънъ, 3 въ Дреново, 2 въ
Щв, за да иматъ повече взели участие и десетина дру Ески-джумая и 1 въ Пещера.
н и " д а и в п р о н и к в а . Ето шение отъ унгарското п авизащо, да рекламирате въ
Дно време уЬениците да ги висши офицери. Полицията
н е г о , о з н а ч а в а н а й - д о б р и тел тво да основе свой клонъ
На 18 мартъ е насроченъ тър
рвуватъ въ културно по- можала да въдвори реда само
р е з у л т а т и д а п о о т и г н е т е въ Унгария. Клонътъ на Кап
съ
помощьта
на
сълзливи
бом
га за отдаване под наемъ об
рскигв манифестации и
рони въ Унгария ще произ
би.
щинските
зеленчукови
и
гра
* занимаватъ повече съ
вежда аероплани за неколко
ga Приходите отъ заплати ничарски дюкяни, находящи
държави отъ дунав. басейнъ.
въ Германия презъ 1934 го се на пазарния площедъ.
дина
еж
възлезли
общо
нз
(Възатаора въ Дко, Па№а проаеждатъ
гладна 29 милиарда и 600 милиона,
к
' стотина евреи, които съ 2"5 милиарда марки повече
поникнали въ Палестина отколкото презъ 1633 година
!?нтрабанденъ начинъ, безъ Въ сравнение съ 1932 година,
Библиотека «Варненски новнни"
337
.Потайностите на принцъ Карла
№'Tt пасиоргни формал- обаче, общите приходи отъ
340
*х затвора отъ дълго заплати еж били през 1934 съ
*_се намиратъ в затвора. 7 милиарда маоки по мапко.
— Това твърде често се случва, господинъ
— Не е той, господинъ следователно! отго
следователю,
каза той съ жаръ, всеки отъ насъ
вори В и л м а р е .
^ p L има своите квартали и ний не се конкурираме по
Д в а м а т а комисионери б е х а освободени.
\fli\i'между си. Вилмаре дойде при мене, даде ми пакеП е р о к е съ Габриела останаха о щ е при М
о\'|та и възнаграждението и после ми каза да отнеса
— Обяснениею на комисионера не изкл!
.гг^пакета въ салоните на госпожа Бери и да го предруга една възможноаь, се обърна той
дамъ на нотариуса Пероке.
нотариуса, твърде лесно е, щото некой да .._._ л Ч
— Каза ли ти той това име?
взри другиго съ изпълването на тая поржчка. я-'"г>^
— Да, господинъ еждебний следователю, да,
-- Господинъ еждебний следователно! — каза.^л"
б е ш е ми казалъ това име, азъ много помня име
Пер ке, като се изправи, а сетне добави по спо
^шиятъ патладжанъ дейстната, улиците, номерата на кжщите, когато се
койно: — моля ви да не забравяте, че имвте предъ
касае до никоя поржчка, азъ всичко точно извър^успокоително
върху
себе
си
единъ
честенъ
гражданинг.
Не
швамъ •— азъ правя като коларите, като техъ и
рвн а т а
система,
^ В и е сте нотариусъ и знаете каква е моята
азъ постоянно повтарям! имената, които ми к а Има го и с е г а п р е з ъ зимата
длъжность, господинъ Пероке, отговори Мара съ
жатъ, за да не ги забравямъ.
к о н с е р в и р а н ъ к а т о с аал. а т а „ З е отвръщение, госпожа Бери ми беше казала, че
" и
и кк ага ти ов еочъао -.
За единъ моментъ всички млъкнаха.
л е н ъ х а й в е р - ь ,«
вие отъ време на време сте имали причина да
тавна ч а о т ь н а
Писаря, който пишеше въпросите и отговобедите ревнив-ь, а ревнуването е една страсть,
рите и който отъ самото начало седеше на маса*
която не знае граници и която е въ положение да
та до сжцебния слецователь, стана и донесе единъ
направи всичко!
стопъ на Габриела.
— Госпожа Берни ли? — попита Пероке съ
Мара прочете протокола.
една саркастична усмивка, тая добра жена, между
Следъ мапко полицейския приставъ каза на
нясъ да бжде ка"ано е твърде глупаво, следова
комисионера Вилмаре, който току що беше дотелно не може и да отговаря ва думите си!
шълъ, да влезе въ стаята.^
Ревнуввние1
съСуперъ рефлвксна схема. 06
Следъ като сне отъ него установените пока
Та за какво бихъ разнувалъ, моля ви, гос
зания за личностьга му, еждебния следователь се
хватъ на вълните отъ 19 до
подине следователно!
обърна към него, съ въпроса да ли си припомва, че
2300 м.
—За госпожица Люгиена Бери, господинъ
миналата зарань е предалъ на комисионера Детнотариусъ.
роа единъ пакетъ.
Приема направо Дмерика —
семи не
Истинско чудо при
Това е така глупово, щото и вий подобно
На тоя въпросъ Вилмаре, отговори утвърди
телно.
бихте
повервали
въ
възможностьта
на
ИГН. ПЕНЕВЪ
НоЩО— О т ъ к о г о в з е пак:-та? г о попита п а к Мара.
^сала" 2В ъ дадения случаи, к а к в о вий н а р и ч а т е р е в н у
— О т ъ е д и н ъ господинъ, господинъ следовав а н и е , г о с п о д и н ъ следователю, каза П е р о к е , като
телю!
си подигна рамената, госпожица Люсиена, е моя
— Вчера зараньта л и ?
л ю б о в н и ц а и тя много цени моята л ю б о в ь , к а к ъ
— Не, оная вечеръ, ио понеше б е ш е късно,
бихъ м о г ъ л ъ п р о ч и е да я ревнувамъ1
азъ отложихъ извършването на поржчката, за
вчера сутриньта, а тъй като никаква друга робо
Не, • е, господинъ следователю, вие с е поста
та немахъ въ града, дадохъ пакета на Детроа. да
вяте на една ф а л ш и в а нога.
го предаде той по принадпежность.
— Между темъ въ случая, който ни занимава
чудното е това обстоятелство, господинъ нотариус,
Издадена е нова наредба и
таблица, утвърдена отъ мини
стерския съветъ за ДЛЪЖНО
СТИТЕ и заплатите на службите
при общинските и училищни
учреждения. Споредъ тъхъ, вси
чки заварени чиновници си запазватъ правата, макаръ и да
нЪматъ нуждния
цензъ, освенъ кметовете и помощникъ
кметовете. Последните требва
да иматъ обезателно висше
образование.
Изготвени c s поемнигв усло
вия за доставка водопроводни
трьби, нуждни за водопрвода
Батова — Варна и за разши
рение на градската мрежа. Щ е
се състоятъ два търга на 25
т. м. Доставката възлиза на 5
милиона леьа.
Въ последно време много ба
кали, градинари и други теглятъ ексикъ, а особено това
става при складовете за дърва
Нека респективните
власти
ВЛ-БЗЪТЪ въ ролята.
На варненската рибна борса
се продаде: 200 кгр. попчета
отъ 9 до 12 лева, 200 кефалъ
отъ 22 до 38 лева кгр. Рибо
лова е слабъ. Цените еж
средни.

София 19. Главната дирек презъ 1934 г. е получено
ция на БДЖ е издала бюле- съ 262,000 ле. по-малко.
тинъ за приходите на Б Д Ж
Огъ превозъ на багажи е
презъ последното тримесечие получено 1,410,000 лева/ч съ
на 1934 год.
едно намаление отъ 93,000 лв.
Отъ пътници
презъ
ме. въ сравнение съ 1934 година.
сецатгь
октомврийдекемОтъ к о л е т н и п р а т к и
врий 1934 г. еж
постъпили
е
получено
128,000
общо 86,819,000 ле. разпре
делени
по класа,
както лева, с ъ увеличение
о т ъ 13,000 лева.
следва:
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жду двата братски народа. Народния театъръ^
Всички българи искагь да се завърнатъ. Положението имъ много
тежко. Бътството на Злати отъ Сибиръ. Тормоза въ Г. П. У.
София 19. Въ 11-40 днесъ тлръ" ноято п*с*хъ още по
Разговоръ съ бътълцитЪ.
пристигна
съ ноивеицчонала време на първата саъбено—Нми какъвъ е хала на
Тази сутринь пристигнаха съ
въ
Софин
югеелавянсиия пи българсна война, въ 1885
италианския парахопъ „Мере онези българи, които избътаха
но" отъ Съветска Русия Тодоръ напослед^къ съ лодки, мотор сатель Браниславъ Нишичъ, година, въ иояю участвувах
Т. Пуканковъ, съ семейството ници въ Русия.
съ когото пжтуватъ още иато вфрейторъ, азъ гледахъ
Пуконковъ клати глава:
си: жена, 2 момичета и 2 мом
на българите иаго на братя
иъиолно писатели.
—Много тежко: rfe всички
чета и Минко Димитровъ Зла
По случай своето идва и считахъ, че войната ще
еж пишманъ, ама късно. Пре
тевъ.
Петко Т. Пуканковъ е на- ди да се кача на парахода дой не Нушичъ заяви предъ донесе тежки юторичесни
пусналъ преди 34 години Бъл доха такива около 10 души представителите напечата: злини.
гария и е емигриралъ въ Ру при менъ: ГБ си чукаха глави
гЛзъ бъхъ убеденъ че, ще
— Пристигнахме въ брат
сия. Той е отъ гр. Велико те съ юмруци скубяха си ко- ска София, за ла манифес дойде день, когато ще оправТърново. По занятие е гра- СИГБ и ме молятъ съ сълзи на
моето становище. И отъ
очи да кажа на близкигв имъ тираме още веднъжъ на дая
динарь.
тогава до днесъ, винаги съмъ
Минко Д. Златевъ е напус- да направятъ всичко възмож шата любовь и идеята за работилъ за сръбско българс
налъ България и- емигриралъ но за да се развърнатъ въ сближение на двата брат кото приятелство.
въ Русия преди 19 години. България.
ски народа.
Моето убеждение
е, че
Тежко, тежко е братя веРу
Той е отъ село Виноградъ,
тия народи ся свързани съ
Тая
любовь
спр/ьмо
бъл
сия,
светнаха
ми
ОЧИТЕ
когато
Горно-Ор%ховско. По занятие
ед
стжплхъ на свободна българ- гарския народъ, не е плодъ еонакъвъ манталитетъ,
е градинарь.
на моментно
настроение, наква душа.
тка
земя.
Питаме Пуканковъ:
тъй като азъ съмъ писалъ
Тука идвамъ между
дру
Питаме Минко Златевъ:
— Защо б%гате отъ Русия?
за
сръбско българско побра- гото и по покана на Бъл
—Ями ти защо избяга?
Кои еж причините?
фтимяване още тогава, ко гарския писателски съюзъ а
Той отчаяно отвръща:
Той едва сдържайки сълзи
не емгьяха Българския
народенъ
теа— Какъ нъма да избягамъ, гато мнозина
ни обяснява:
даже
да
мислятъ
за него. търъ въ връзка съ предста
интернираха
баща
ми,
майка
— Напуснахме СъветигЪ, за
Въ своята първа книга вянето на моята
пиеса
щото не може да се живъе ми и менъ въ Сибиръ защото
„Опечаленото
семейство"
„Спо1и?нитъ
на
единъ
ефрейотказахме
да
влезем
въ
колхоповече тамъ: вевка йечерь ид
ваха агенти отъ ГПУ, взимаха зите. Бои, мжки стредания,
ме, завеждаха въ затаора и ми гладъ. Успъхъ да избягамъ
една нощь въ градъ Таболскь,
искаха злато.
Щ е се
се проучи основно закона за организирането на занаятчиите
Това ставаше почти презъ отъ тамъ въ Кавказъ. Писахъ
день. Дадохъ каквото имахъ. въ България дз ми пратятъ
София 19 По въпроса за въ ц-влата страна, необходимо
Когато свърши златото аген паспортъ и следъ нечовешки прилагаието на наредбата-за е да се издаде окржжно.
тите нв ГПУ започнаха да ми мжки се добрахъ до Одеса, конъ за организирането на за
Предстои среща съ предстазадигатъ покжщнината и ме качихъ се на паратода ,Мира- наятчийското съсловие отъ ми витель на търговскигЬ камари
но" и слава Богу стигнахъ нистерството н а народното и за да се установи основното
белите.
стопанство даватъ следнитъ ос положение на закона, а следъ
Търпяхъ много, но най-пос- живъ въ България.
Какво става съ клетите ми ветления: за да може наредба това ще стане и срешата съ
ле търпението ми се изчерпи
и азъ решихъ да бъгамъ отъ родители въ Сибиръ, незнамъ та законъ да се разясни, да се деятелите.
дадатъ всички указания за не
Русия. Големи мжки прежи- Бсгъ да имъ е на помошь.
Безспорно е че се налага
въхъ докато дойда въ Бъл
Както Пуканковъ, семейство говото ед н а кв о прилагане бързина, обаче бързината негария: започнахъ да визирамъ то му, така и Златевъ еж мно
ма да бжде такава, че да из
пвспорта си отъ 3 февруарий го добре облечени. Тъ иматъ
ключи бързото и всестранно
1934 година и едва ми дадоха бодъръ видъ.
проучване на въпроса.
виза на 5 февруарий 1935
Пуканковъ е ималъ съ 4
Дирекцията на полицията
Дирекцията на храноизноса
година.
другари българи около 70 де
съобщава, че въ първо време
София
19.
Т
ш
сутринь
м-рът
кара
градини
въ
Русия.
Ходилъ съмъ по-вече 300
ще започне да отпуща взаиДнесъ беглецитв ще зами- на вжтрвшхитъ работи поли. мообразно зърнени храни за
пжти отъ градъ Домбозъ, до
градъ Дигостонъ за виза По натъ въ роднитъ си градове
Крумъ Колевъ повети Дирек изхранване на населението въ
харчихъ 10,000 рубли презъ
цията на полицията.
варн. околия. Ще се раздатъ
тия разтакания и може би ни
отъ складоветъ иа дирекцията:
Въ
кабинета
на
директора
кога не ЦГБХЪ да взема виза
отъ склада Оборище — 5 хнл.
тей
прие
началниците
на
раз
ако не бъше нашия пълномо
кгр.. Новградецъ — 5 хил гр..
ните отдЪлевия.
щенъ министъръ г. Михалчевъ,
склада Варна — 15 хил. кгр.,
Той ми помогна много.
Предъ гвхъ той заяви, че Раздаването ще става съглас
приема вече Дирекцията на по но закона, само на най много
Всички българи които еж
лицията и изказа пожелания нуждающигв се.
въ Русия, плачатъ и искатъ да
за усърдна и ползотворна ра
си дойдатъ въ родината.
бота.
Положението е тежко, непо
носимо-.,
Отъ имв|0 на персонала от
говори директорътъ Ковачевъ.
Питаме Пуканковъ:

Организирането на занаятчиите

М-р Колевъ приелъ

те ли взрнкв н о
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Потайностите на пр-шцъ Карло

Яко поржчката не е била добре изпълнена,
за това не съмъ отговоренъ азъ, а той!
— Где получи пакета, Вилмаре?
— Въ предмъттието Баньоле!
Както ви казахъ, бъше вече твърде късно.
— Можешъ ли ни описа тоя господинъ, кой
то ти е прлдалъ пакета? попита еждебния следователь.
— Б е ш е единъ господинъ съ висока и еле
гантна шапка, обвитъ въ една дълга мантия — отъ
всичко личеше, че бъше богвташъ.
— Забелъза ли ти въ него H-БЩО биещо на
очи? Искомъ да кажа, забел%залъ ли си Н-БЩО
странно въ него?
Комисионера Вилмаре помисли малко.
— Не знамъ, господинъ следователю, каза
после той, не можахъ даже добре да видя лицето
на тоя господинъ!
Той бъше заелъ такова мъсто. щото свътлината на фенера да не пада отгоре му.
— Имаше ли нъкаква черна връзка на очи
те си?
— Може и да е ималъ, това, обаче, азъ не
мога да утвърдя, защото шапката му бъше нахлупена до ОЧИГБ му, като да искаше да не бжде
познатъ.
—• Какво ти каза той?
— Нищо друго не ми каза, освенъ че тръбва
да се отнесе тоя пакетъ въ салона на госпожа
Бери.
- Не ти ли каза и името на нотариуса
Пероке?
- Да. господинъ следователю. той ми каза
това име и азъ б%хъ го казалъ на комисионера
Детроа.
— Где остана тоя господинъ, Вилмаре?
— На това не обърнгхъ внимание, господинъ
сгедователю.
Мара се обърна къмъ полицейския п р и а * в ъ
и малко говори съ него.
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След това пристава отвори вратата и каза на
нотариус^ Пероке, да влвзе, той носеше една ви
сока и елегантна шапка и беше наметнатъ съ дъл
га мантия.
Пероке като влъзе въ стаята, сне си шапка
та и поздрави еждебния следователь.
— Турете си шапката на глава, се обърна
Мара къмъ Пероке, турете я по надолу, нахлупете
я до ОЧИТБ — още по надолу — таке!
вилмаре я погледнете тоя господинъ.
;'омисионера изгледа нотариуса.
— Тоя ли господинъ ти подаде пакета?—по
пита МараВилмере си поклати главата.
— Но, господинъ следователю. азъ бихъ съг
ледала тйя черна връзка на ОЧИГБ му, отгевори
той сь самоувъреность.
— Гбсподинъ нотариусь Пероке, по миналавечерь, вий сте излезли отъ кжщи съмевмъ КЪСНО
кзза еждебния следователь
— Да, господине, късно излЪзохъ отъ кжщи,
но това излизане се отнасяне до моя честна работа, отговори нотариуса, като се усмихне.
— Длъженъ съмь да ви помоля, да ми кажите, где сте били.
— Необходимо ли е това?
попита Пероке,
— Де!
— Не искахъ да го кажа, но понеже натройчиво г-;е питате ... .
— Бклъ ли си въ предмостието Беньоле?
— Не, господине, б1^хъ изъ булесердигв,
Познавате ли Вузре, дворцовия кроячъ?
Азъ съмъ му длъженъ една малка сума и
бЪхъ му обещалъ да му я заплатя презъ тоя день,
затоза ходихъ у Вувре, да го помоля да ме почака'
още малко.
— Вилмаре, прочие ти загвявашъ, че не
познезпшъ тоя господинъ като човъка, който ти
е далъ пакега? - попита еждебния следователь ко
мисионера.

ШН ЕШ1Ж 1 1 1 П Ш 1 И
Представенъ

проектъ на Мвото
за счетоводителите

на финансиитп,, Закон!
Щ|
ще се измгъни

София 19. Институтътъ на заклетипиьщ
товодители е представилъ вече въ МвотА
финансиитп, една проектонаредба
за цщ
нение и допълнение на закона за търгоескщ
KHUZU
,».
Този прректъ сега се проучва усилено отъ м-вото;
Цельта е съ въпросната наредба да се установим
може да бжде счетоводитель, а сжщо и какви условна трЗ
ва да изпълнятъ лицата,.които желаятъ да получвтъ KJSJ
вото на счетоводитель.
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Най-важното измп>нение, което се предвижщ
да се измгьни по такъвъ нвчинъ воденето на книгай
и тяхното контролиране, за да може тп, да служащ
като пълно доказателство при установяване на 4
щия дохо^ъ и при облагането съ данъци.
fe
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Съ други думи цели се да се отстрани щ
можностьта за каквито и да било невпрноещ
прикривания и пр. по търговските книги, коищ
евентуално недобросъвестни лица бихажелам
да вмъкнатъ
вътпзхъ.

Съюзътъ
на запиши офицери
ще иЕЛ*зе съ декларация по поло

жението въ страната.
София 19.
Висшиятъсъюзенъ съветъ на
запаснитп
офицери се свиква на засе
дания презъ втората
поло
вина на м. мартъ.
Съветътъ ще се
занимае
съ редица
важни
иьпроси
изъ живота на съюза.
Особено внимание ще бя
де отредено за
разглежда
не на положението
на дър
жавата.
По вътрешното
и вън
шно положение на страна
та висшиятъ съветъ на за
паснитпг офицери ще излгь
зе съ една декларация,
въ
която ще се подчертае,
че
съюзътъ на запаснитп
офи
цери удобрява
днешното
управление,
което е въ ду
ха на неговитгь
разбирания
за заздравяването
на дър
жавата.
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Тежко раненъ виденъ пщ
Москва 18 Днесъ е 6|
извършенъ атентатъ срещул
дача на единъ колхозъ *-я
знатия комунистъ Бурлеког
Сжществуватъ големи ош
ния за живота на Борлаксп]
Въ връзки съ тоя атенга
еж извършеци много ареом

Ромънското държавво шр

отъ мост ще бжде върнато
годбата постипма., |

Букурещъ 18- Ромъно-руф!
rfc преговори относно щ |
нето на ромънското дъ|#|)
съкровище, отнесено а
ква презъ 1917 годинай1|
ключиха успешно.
т!
По поводъ на.това Aipiuj
ниятъ ппдсекретарь на si|
шните работи съобад^прм
камаргта, че съветскот|;«*р|
вителство поставя на разпия
жение на Ромъния каситМ
които се съхранява това №$
край Кюстенжа. Тридесеть вагона разру вище, а именно злато,бижу]
шени. HoBtuiKint жертви
скъпоценни картини, стои*
Бунурещъ 18. Единь това- ски архиви и ценни ржкор<

штщш тщт вланъ

ренъ втанъ, състоящъ се отъ
повече огъ 6о вагона, дерай
лн„а близо до Нюстенджа.
Тридесеть вагоьь нзкочиха
навънъ оп^релсигБ и паднаха
отъ насипа. Много отъ персо
нала на влака еж убити и
тежко ранени.
Д.< сага еж измъкнати из
подъ развалините на вагони
те трима убити.
Щетигв еж много голъми.

БюцжетнтЪ м т щ . канави

утвърдени. На какви суми въз
лизатъ
София 19. Вчера м р ъ т ъ на
народното стопанство утвърди
бюджетите н а
търговскитъ
камари.
Бюджетътъ на софийскаат
Търговска камара е утвърденъ
съ обща сума на приходите и
( разхоуигБ отъ 12,850000 лева,
на русенската - 4.480,000 лв.
пловдивската — 5,83400 лева,
варненската — 8,312.000 лева,
а на бургазската само 3,840,000
лева.

за наемъ
Днесъ къмъ 2 чеса
об-Ьдъ шивачътъ ХрисгО
ровъ отишълъ при хазаин»
Иванъ Поповъ мелничарь,
кантората му на ул, 0хри|
26, съ цель да го помоли
го почака известно време
наема.
'-'^ili
Между двамата нваЩ
остъръ споръ. Въ силно -Щ
дразнено състояние Пор*
извадилъ кама и наранил^
ко хазаина си на петь »F*
Две отъ ранит-fe еж въ гърди?
Положението на ранени?
е тежко.
Наранительтъ е задържи

(ШШбшшотбплеш
въ България
София 19 Споредъ п едварителни изчисления на дкрекцията на статистиката на 1
януари въ Бьлгария градско
то население: достигнало ииф
ра.-а 1 252.301 души, а селско
то 4 828 748
Споредь тия цифри процент
но, населението на Бгьлгария
е около 79 на сто селско
'е*
около 21 на сто градско.

881Щ Ш

който желае даазпита *
тинско удоволствие w
изкупването си, то» w
посети
,.

"наПЕГЬРЪ ВЕРГИВВ1>
въ гр. Варна, ул. H " " ^
Георгиевъ" М бЗ,задъ,№>
повия хань", защото я«Г,
ще намтра изобилна^
ла и студена вода, «V* ,
най добратп, магаж»^,
тслляци, а сжщо т»
всички необходимиудоО№
Работно време: за* „
вегьки делниченъ де*?
6-30 uacacvrnpummaoo
часа вечерьта- ,.
За ммже: вепкй оен ^ (i
6-30 часа вечерьта oofi
полунощь и ваъки **•"!/«.
п праздничень день o ^ f ,
емтриньта до 12ч.по" •••*
1-1497-30

