Варна Б. Н* M. Сговоръ ул Царь Борисъ 1На>-25 МаЙ П Ш Г.
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АРНЕНС

БУКУРЕЩЪ. — Де1$Г*
татътъ Стурдза вик*,
законодателно преджр"-»»
жение, съ което иска
да бждатъ изпратени въ
Парижъ двама лЪкари
да проучватъ новата
метода на д-ръ Пастьоръ
за инжектнрахе противъ
б*съ. М-ръ председательтъ заяви, че е мислилъ върху тая потр*.
ба, обаче е дошълъ до

ГЛ. РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

ОСШАНЪ 1912

ТЕЛЕФОНЪ М 12i

заключение, какво треб
ва да се намЪрятъ два
ма лекари, които да
бждатъ специалисти и
да бждатъ напълно въ
течение съ тая материя.
ПАРИЖЪ. - Инж. Лесепсъ, който ржкезоди
работить" по пракопаването на Панамския ка
ни -, се завърна въ
Сенъ Назеръ. Той заяви,
че прокопаването на ка
нала ще бжде оконча
телно завършено въ
1889 год.
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Лондонъ 24. Съобщаватъ отъ Адисъ Абеба,
столицата на Абисиния
следното:
— Въ цгьлати страна
се празятъ масови манифъстации въ полза на
незабавното
обявяване
война на И шилия.
Водачите на отделните
пленена и области агитаратъ
усилено между населението, а
отъ друга странг настояватъ
и предъ императора да не се
чака месецъ октомврий, кога
то ще пресганатъ дъждовете,
а да се използва настоящия
моментъ. Като главна причи
на за това настояване те изтъквать, че местното населеиие е свикнало съ несгодите
на шестмесечния дъждовенъ
псриодъ и лесно ги ионасятъ,
затова требва да се използватъ мъчнотиите и затрудне
нията, които дъждовниятъ
периодъ причинява на ита
лианските войски.

И Н И Ш 0 Ш 0 1 ! Ш ТИНТ1 1-РЙ № 1 Щ М М ОТЪ ГРЩИША О&ЛАСТН на ПОСРЕЩАНЕТО
ген. Гьорингъ утре съ аероп-

Посрещането въ Чгрвенъ брЪгъ, К н е ж а , ВЬпв Слатина н пострадалите се»а. НавсЪк ж д е пострадалите стопани еж били успокоени отъ м-ръ председателя. Едно предуп»
реждение на м-ръ председател — невъзможното не бква да се очаква. Какви мЪркм
ще б ж д а т ъ предприети веднага за облекчение на пострадалото население — храни
за лосевъ и изхранване, данъчни облекчения, предприятия за пласиране Труда
на пострадалпгв селяни
Червенъ брътъ 24. Нощесъ М-ръ председательтъ То които пострадалите да пласивъ гара Червенъ брегъ при шевъ разговаря съ много ли ратъ труда си.

лани отъ границата. Кои кжде ще
отседнатъ. Банкетъ въ германската
легация
София 25.
Германскиятъ
м-ръ на въздухоплаването ген.
Гьорингъ ще пристигне утре
неделя
въ 1Г30 часа преди
обгьдъ съ аеропланъ на Божу
рище.
Придружаващите
го ще
пристигнатъ съ други
два
аероплана.
Нашите аероплани ще излетятъ да го посрещнатъ отъ
границата.

ца. Той успокои
население
— Твърдо вървайте въ моя
то и заяви, че ще бжде на та дума, — завърши
м-ръ
правело
всичко ; възможно
председательтъ.
Онова,
което
за подпомагане
на постра
съм ви обещалъ, то ще стане
стопани*
На гарата бъха приветству- далитпу
вани отъ пл-ввенския обласМ-рите ген. Рашко Атана веднага.
тенъ директорь Ионовъ и дру совъ и~Стойчо Мошановъ си
На министрите б е даденъ
ги официални лица.
вземаха бележки върху нЪкои
обедъ
отъ страна на общи
Министритгь останаха да искания на населението.
На аероприотанището
нощуватъ въ вагона си
Само въ'?орЪховско еж уни ната.
Б о ж у р и щ е г е н . Гьорингъ»
Сутринъта тгь разгледаха щожени 100 на сто около 200
щ е б л д е посреиднатъ и
Къмъ 2 часа следъ обгьдъ п р и в в т о т в у в а н " ь отъ. ги-ра
града Червенъ бртьгъ и разпитхиляди декара.
*
гоститп се отправиха
за н а ж е л - Ь з н и ц и т Ь К о ж у ваха
населението
относно
харовъ и други о ф и ц и 
с.
Сойларе,
а
отъ
тамъ
—
поминъка му.
Бъла Слатина 24: Въ 12.30
ални лица.
за
врачанско.
Къмъ 8 часа гоститгь по часа министрите пристигнаха
Ген. Гьорингъ и госпожата
теглиха за Бтьла Слатина.
тунъ, посрещнати' отъ кмата До 3 30 часа министритт му ще отседнатъ въ хотелъ
*
обиколиха
нгькои
постра. „България", а Хесенскиятъ
Кнежа 24. Тази сутринь към на града п др. официални лицг.
дали
отъ
градушката
села, принцъ ще отседне въ Двореца.
Въ
посрещането
взеха
у9.30 ч. пристигнаха тукъ м-ръ
часапрезъПетпредседетельтъ Тошевъ и ми частие цгьлото гражданст а къмъ 430
Презъ деня Гьорингъ ще
проходъ,
съ ав приежтетвува на мача между
нистрите ген. Рашко Лтана- во и учащата се младежь, роханския
които акланираха
живо томобили, тп> се отправи националните футболни ти
совъ и Стойчо Мошановъ.
Посрещнати
бъха
отъ високитп гости^
ха за София.
мове на България и Германия
На приветствието
на
в р а чанския областенъ директоръ Тоушекъ, началника кмета отговори, м ръ пред
на врачанския гарнизомъ полк. седательтъ Тошевъ.
— ~Държ0ваШаЛ}еднага ще
яа- гея.йлршц^,Хпиши:8_й.Ж?ВШ!й«Я,Ек_
Кюркчийски и много други оСофия 25. Днесъ въ м-вото на"
се
притече
на
помощъ,
зая
по дейностьта на новигв пропуска фициални лица.
ВъншнитЬ работи ще бжде израбо
България къмъ 15 юний
ви той, на пострадалото
телни пунктове
Незабавно гоститгь се население, обаче, длъженъ Софпя 25. Ген. КаменосЪ( тена програмата по посрещането
Гьорингъ.
София 25. Отд-влението за отправиха
за тритть съмъ да заявя, че онова, ко бившия началникъ на IV ар. 'наВъгенералъ
Недгьля сутринъта Гьорингъ
митницигЬ при М-вото на фи
пострадали ето е невъзможно, не ще мейски корпусъ въ Сересъ, е и придружаващитгь го ще направят»
нансите, е издало окржжно за най-много
отъ едно малко пжтуване еъ още неосела
Койнаре,
Еница и може де бжде направено. поискалъ разрешение
дейностьта на новитЬ три про
маршрутъ. Сжщия ден*
нашитть
власти
къмъ
15 предгьленъ
Незабавно
щ
е
вземемъ
след
въ германското училище ще се събепускателни пункта по българо Бреница. И въ тритть
Карлово и ратъ членоветгь на германската
.югославянската граница, от села министрите бгьха ните мерки: щ е раздадемъ хра юни да напусне
за колония. Тукъ ген. Гьорингъ ще
носно преминаването на пжт- посрещнати най-радуш ни на пострадалите за посевъ, презъ Варна да замине
произнесе речь за Нова Германия *
Кайро
при
брата
си.
храни
за
изхранване,
щ
е
наници и стоки — Връшка чу
дългътъ на германцитгь къмъ Роди,но
отъ
мпетното
на
Въпросътъ
е
отнесенъ
до
правимъ
данъчни
облекчения,
ната, кждето и да се намиратъ по
ка, Клисура и Гюешево.
правителството.
земята. На журналиститп, Гьорингъ
Щомъ бжде издадено и отъ селение, което имъ из щ е създаоемъ предпоиятия. въ
ще опредгьли специална среща.
югославянске страна подобно ложи бедствието си.
нареждане, веднага пропуска
М-ръ л р е д с е д а т е телните пунктове ще започ- л ь т ъ Т о ш е в ъ заяви,
нйтъ да действуватъ.
дни заема новия си постъ
че д ъ р ж а в а т а неза тия
Най-опаената зона на св-Ьта!
София 25. Новйятъ дирекбавно щ е в з е м е мгЬр- • оръ на полицията полк. Ба,
ни, з а д а подпомогне кърджиевъ, който;вече напъл
30 капитани отъ 38 випуксъ
насе но е оздравелъ отъ недавнашСофия 25. Вчера бЪха пови п о с т р а д а л о т о
ната си силна простуда, тия
ление.
шени въ чинъ майоръ 20 ка
дни
ще заеме новия си постъ.
Къмъ
11.30
часа
минист
питани отъ 38 випускъ, пред
(BDTOBBB ШПИОНСКИ
ставени за повишение отъ на ритгь и придружаващите Полк. Бакърджиевъ е добре
известенъ
като
твърде
волеви
ги лица се завърнаха въ
чалството си.
М-рътъ на войната.ген. Ца- Кнежа, посрещнати отъ хиофицер съ голяма [инициатива.
невъ съобщи повишенията съ ляди селяни и много офи
циални лица
заповЪдъ по армията

стигнаха м-рите Тошевъ, ген.
Рашко Атанасовъ и Стойчо
Мошановъ,

fi. luMri n -шум

rpa a

ПанагаЬкиятъ каналъ!
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Г~ца Йорданка Д. Абаджиева
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Г-нъ Дамитъръ Мариновъ
ще се венчеятъ утре — неделя 26 май 4 часа следъ
обедъ въ църквата „Св. Петка*. Настоящето заменя
отделни покани. Поздравленията ще се приематъ въ църквата.
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За телеграми: Мариновъ
ВАРНА

Г-ци Боянка Каро Вълчева
— и—
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Г-нъ Рачо х. Димовъ

Я

ще се венчеятъ въ неделя 26 май т. м. 2 часа сл.
об. въ църквата „Св. Благовещение — Провадия.
Поздравленията ще се приематъ въ църквата. Нас
тоящето заменя отделни покани.
ШУМЕНЪ

ПРОВАДИЯ
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следъ 15 години отъ извършва
нето мт
Бургазъ 24. Едно престъп
ление, извършено I въ с. Каваклий, сливенско, сега отново
занимава следственитгь вла
сти.
\
По онова време бгьха откри
ти нгьколко обезобразени тру
пове, обвити въ човали ъ за
ровени въ една нива.
Тия трупове бгьха на чле
новете на една известна ци
ганска банда, обаче авторитгь
на престъплението и причи
ните му останаха
неразбулени.
Сега бургазскиятъ спедователь е поискалъ отъ сливен
ските съдебни влаещи \дозна~
нието, макаръ че отъ извърш
ването на :престъпление до
сега съ се изминали 15 години
Очаква се, че властите въ
скоро време ще заловятъ пре
стъпниците.

Интересите иа ц б ш саЬтъ ci шредошепв върху шала, който
ещяша Л г ш ш ш к Тшя океавя!
Затварянето ва кавала означава страшен катастрофи въ Швя свЪтъ!
Най-голвнитБ
оргавищвн гьмжатъ въ екзотачвото прнстаннщг на Панансш кавалъ!
Внешао — когато се очаква иШтт
нршвлше въ
Панамския кавалъ — въ центъра на шнионехитв «шпванин
застава една очарователна млада жена М а р и f a л а н т - ъ . — нреешща нлн жертва еа жестока евдба?
— Опитна шоионка илн слаба безпомощна влюбена жена?

ОНД
въ Пшшмсш канолъ
Увлекателно, оригинално и мощно филмово тво
рение, съ извънредно силно драматнческо изпъл
нение по едноименния романъ на Жакъ Девалъ

Съ бзготзорената въ Франция млада драматическа артистка

Кети Галиянъ и
С п е н с е р ъ Траси
Очаквайте тази грандиозна премиера

Bill Ш Н Ш т ВЪ Кино Ранковъ

№3931

„Варненски новини"

Стр. 2

ЗА ВЪЗРАСТЬТА НА СЪПРУЗИТЕ

Льобовь и с т а р о с т ь
Не еж важни

а чувствата. Съвети кънъ женит-fe, които се
измжчватъ отъ проблемата за старостьта
ГОДИНИТЕ,

Забавата ва л и н т )
отъ француския девически иансионъ-Варна
По случай приключването
на учебната година, на 1 9 т.
м. ученичките о т ъ френския
девически пансионъ
дадоха
литературно-музикална забава
въ салона на бившия мжжки
пансионъ.
На забавата приежтетвуваха
пом. кмета Пеневъ- зам. фран
цуския консулъ г. Пайкуричъ
и родителите на ученичките.
Ц-влата програма б е изпъл
нена отлично и направи сил
но впечатление на приежтетвующитв. Както декламициитв
на френски и български езикъ
така и представените пиеси и
оперетки бьха изнесени худо
жествено и съ затрогваща
топлота.
Особенно силно впечатление
направи на! всички француеката оперетка „Ле шосонъ д е
ла душесъ Анна".
Въ тази оперетка с е отли
чиха ученичките: Мара Янчева, Розка Василева, Виргиния
Димитрова, Калиопа Филипова
Анриета Меламедъ и Юрданка Крумова!

жетв, и женитв се женятъ гостари, отколкото „въ доброто
старо време".
Наедно с ъ това настжпва и
друго едно явление, върху кое
то неотдавна п р о ф , Фетшеръ
обърна внимание, н именно
изравняването на ервдната ро.
злика въ възрастьта на съпру
зите.
Ако тая ервдна разлика до
1905 г. е била 3.5 години, то
до 1928 г. пада на 3 години, а
следъ това е спаднала още
повече, Увеличението числото
на б р а к о в е т е съ приблизител
но равни възрасти с е обясня
ва с ъ факта, че вече болшин
ството отъ браковете почвагь
да се сключватъ при ервцна
възрасть и че възрастьта, при
която жената с е омжжва, с е е
увеличила. И това особено се
о т ъ ГБХНОТО парично състоя констатирва въ професиите,
ние, защото за женидбата еж кждето действително възрас
тьта на младитв съпрузи е
необходими пари.
Така се образуватъ вжтре приблизително равна.
въ обществото, въпреки раз
Дали това е преимущество
личията на отделнитъ случаи, или недъгъ?
определени норми, които мо
Споредъ традиционното сх
гатъ да се изразятъ и с ъ ващане, което може да се
цифри.
обоснове и биологически, мж
Преди войната повече о т ъ жътъ т р е б в а да е по-старъ отъ
мжжетъ въ Германия еж с е жената с ъ о к о л о 5 д о 7 год.
женики главно между 2 5 и 3 0
Но понеже
изравняването
години, по малката часть меж на възрастьта въ женидбить е
ду 3 0 и 4 0 години. А женигв резултатъ вече на късните
преди войната еж с е омжжва- женидби, т р е б в а д а се приеме,
пи главно между 2 0 и 2 5 го че и двата индивида еж на
дини, по-малката часть о т ъ пълно з р е л и , което намалява
твхъ между 25 и 30 години.
вредностьта о т ъ равната въз
Следъ войната, обаче, и МЖ' расть въ женидбата.
Не е безразлично въ коя
възрасть се жени единъ човъкъ, както за самия
него,
така сжщо и з а , обществото
въ което жив-ве.
Напр., знае се о т ъ опитъ, че
твърде рано сключените бра
кове не еж о с о б н о трайни, че
КЪСНИТЕ браково често водятъ
до нежелателни последици и
че голвмата разлика въ годи
нигв не е особено благоприят
на за щастливия взаименъ
животъ.
Възрастьта, въ която хората
се решаватъ да се женятъ, за
виси о т ъ много обстоятелства:
о т ъ климата, който ускорява
или забавя половото развитие,
о т ъ о б щ о т о благосъстояние,
отъ нравите и обичаите, о т ъ
професионалното
положение
на кандидатите и, най после,

Много хора искатъ ца до-1 жените» които не казватъ ис
живеягь до дълбока старость,|тинската си възрааь? Най
но интересно е да се отбел-Ь много четири-петь години. f\
жи, че никой не иска да бжде какво значение има това?
Има множество девойки и
старъ. Всеки би искалъ да
живее колкото е възможно жени, които отначало еж из
по-дълго време, но никой не мамили мжжа, който ги ухаж
желае да изглежда старъ. Това ва и еж показали годините си
желание особенно ясно е из по-малко, а по-късно, когато
приятелството се разрастне, не
разено у жените.
Много девойки и омжжени могатъ открито да признаятъ
жени достигнали
трицесеть лъжата си. Това никакъ не е
години, сметатъ, че не могатъ лесно. Но тукъ на жената
да съперничатъ на младитв помагатъ нвкои малки, малки
хора, мвкаръ да еж по-хубави хитрости. Чрезъ свои близки
й по-образовани отъ много по rfe двватъ на мжжа, който ги
млади девойки и жени. Това ухажва да разбере колко еж
е големо заблуждение. Много ИСТИНСКИТЕ ИМЪ години, или
жени мислятъ, че тридесета пъкъ ужъ случайно забравятъ
година е крайната граница въ на масата кръщелното си сви
техния животъ, следъ което детелство и излизатъ отъ стая
не могатъ да иматъ никакви та. Мъжътъ го намира и уз
мечти и планове. Но това не нава истината. Много девойки
еж разказвали, че по този нае така.
Френскиятъ фипософъ Анри чинъ еж спасявали положе
Бергсонъ е казалъ, че е голе нието.
мо обществено зло дгто же
Нека женигв и девойкитъ.
ните, отъ най-младиуе девой които обичатъ да криятъ го
ки до най старитЬ дами, гле- дините си, запомнятъ следно
T t играха".и пеха топло, ес
датъ на старостьта като на то: въ живота не еж важни
нъкаква особенно важа и го- ГОДИНИТЕ, а ИСТИНСКИТЕ чувст тествено и заслужено бъха ап
9
лтзкарь-ЗАволв>карь
ф
л-вма
проблема.
Бергсонъ ва. Мжжътъ може да прости лодирани. ,
на жената, която обича, ако
казва:
Голъмъ дъль за блъска вото J
се завърна и наново приема
W
Когато жените престанатъ тя го е излъгала за СВОИГБ изнасяне на тази забава иматъ
Кооперативенъ домъ . Б а л к а н ъ " — Мусалла 2
да гледатъ на.своята старость години, но нема да й прости, сестрата възпитателка Еспе- 2
като на проблема, самата про ако тя го лъже въ с е о и т ъ рансъ и учителя г. Черновоблема ще|изчезне. . . Години чувства.
довъ.
те на жената еж само едно
внушение, което не сжществува въ действителность това е
сямоелинъ призракъ, който
среиду о б щ и н с к и я теат-ьр-ь
(РАЗКАЗЧЕ)
лесно може да изчезне ако не
Поканватъ
се най-учтиво всички приятели, познати и
мислимъ за него.
Въ нашето малко село на деления.
любители на отлични питиета и вкусни закуски да приежтЕдна стара дама, искрена и праздника на детето, по ини
— Тези обувки за Боянка, ствуватъ на водосв-вта при откриване новото ми заведение
изискана, разправяла че ни циативата на главния учитель викаше детето на обущаря Пе- — утре недвля — 26 т. м. въ 11 часа преди о б е д ъ .
кога не крие предъ другигв — децата дадоха сценка въ търъ.
ОТЪ
СЪДЪРЖАТЕЛЯ
ГОДИНИТЕ СИ. Веднъжъ тя пре полза на бедните ученици.
— Тази рокля мама я уши
живЪла следната характерна
Следъ забавата всички деца за Боянка, като шиеше моя
случка.
се разотидоха. Останахъ самъ та» каза едно по-големо моми
— Бехъ въ едно големо об въ училищния дворъ и потър- ченце отъ четвърто отделение.
— Ето и кошница съ баница,
щество и се срещнахъ тамъ сихъ съ очи Боянка, детето на
съ една своя някогашна учи училищната слугиня, която се яйца, масло, една хубава п о д ф
на парчета о т ъ английски поплини
лищна другарка, която десеть помина едва преди месецъ. вързана книга, викаха вкупомъ ф
з а нагръдници, маншети и
j
години не бехъ виждала. За- Всеки учитель подредъ взима децата.
ф
я к и з а м ж ж к и горни р и з и
белЪзахъ веднага, че моята ше детето да го храни и да
Боянка с е завтече, взе кни
бивша училищна другарка се се грижи за него. Тая седми гата и радостно извика: „Дет Ф
с а м о до 2 8 т. м. въ ателие
държеше твърде хладно и гор ца Боянка бъше моя.
ски сввтъ" ^детски сввтъ" и
до къмъ мене, макаръ въ учи Детето стоеше мълчаливо и азъ щ е чета вече като Иван
И
1-5
ул Шейново № 4
__
лището да бехме отлични при по лицето му се очертаваше ка Щерева..
ятелки. По-късно
тази моя нЕкаква мжка. Колкото и да
Бвхъ очудена о т ъ д о б р и т е №
ГОРНОБАНСКА
другарка ме повика на страна се мжчехъ да го разсъя, то ос сърдца на селяните, които бви ме помоли за нищо да не таваше мрачно и печално.
ха тъй щедри къмъ сирачето.
ХШРШ
казвамъ предъ хората, че азъ
„ПраздниКа
на
детето*
б
в
ВАРЕЧЕВСКА
— Всички си отидоха, про
щ е имате нови чорапи, като си
и тя сме училищни другарки, мълви най-после детето и гла ше действително праздникъ и
СОЩЕРВЕША
занесете с т а р и т е захвърлени
защото това й било страшно са му трепереше.
въ нашето село, защото щасИ ЯМБОЛСКА
неприятно. . • . Защото азъ ис
ливитв деца изтриха сълзите
=
ЧОРАПИ
— И ние щ е си отидемъ. Ти на едно бедно дете.
крено съмъ признавала СВОИ
въ МЯГДЗИНЪ
огладняли,
Боянке,
или
се
из
ТЕ години, а нея нейните при
Тодорова Димитровв
ятели и познати сметали за мори?
много по-млада отъ нене.
Детето обърна главата си
ще намерите всеки день
РЕКОРДЪ! ®
на Атанасъ Трандафиловъ
къмъ
мене, две едри сълзи с е • РЕКОРДЪ!
пресни при представител
Жената която крие своите
ул. Царь Борись 17, тел. 309
ството на минерални води
години, не само е нетактична търколиха по блЪднитв му бу
зи.
на
ул.
2
7
юлий
16
д
о
ап
Идеално
подновени. Американ
и неучтива, но тя може да оби
— Н е ми е гладно, нито ми Щ м л ж к и и дамски ф
текаРусевъ.
1-2615-30
ди и смути другите. При това
ски типъ. Прилавяне изпусна
всека жена се ржководи отъ е жедно, г-це, но ми е мжчно.
ти бримки на специална машина
единъ см-вшенъ
предразсж- НЪщо ме боли тукъ и (детето
показа
сърдцето
си).
дъкъ; тя мисли, че мжжътъ,
ja Изпълнява всъкакви поржчки IгаЯк Продава се вепосипедъ съвъркойто я задиря, ще бжде на
— Хайде, Боянке, побързай, J c и готовн. Пролени дамски IB ™ шенно новъ в гЛлфонсъТоманъ"
пълно разочарованъ, когато че се заоблачи, щ е вали дъждъ. Щ рхкавицн, [приготвени отъ
Виждане въ Ресторантъ ПресВ А Р Н А
А следоигБ материали: лаваузнае нейните истински годи
— «Децата си отидоха, пов
бълъ
лавъ.
1-2617-3
5
ъ
центъра
на града, най
2
б*лъ,1подесюгь бълъ
ни. Това е заблуждение. Ръд- тори детето".
хигиениченъ,
уютенъ, съ
ки еж ония мжже, които ще
— . Н а л и си отиваме и ние!" Щ§ и кафявъ. [ Работа солидна,
централно отопление.
се разочароватъ, когато узна— „ Н о т е си отиватъ при ба
:: Цени достжпии за всички::
масивна съ о б щ о 300 кв. мет
ятъ ИЗСТИНСКИГБ години на же щите, при майкит-Б си, т е еж 9
Съ почить:'
ра дворъ, на износна цена.
1-2352-0
ната, ако истински я обичатъ деца, днесъ е ТЕХНИЯ праз- Ок
Апостодъ Ив. Горановъ
ул. Раковски № 5 5 .
1-2637-3
и ценятъ. Ако ли пъкъ наис дникъ".
3 ? ул. „Шипка" Xs 16 до
РанновигЪ хали
тина мжжътъ се разочарова,
Нищо не можахъ да проду- ЩВ
Фризьорския салонъ„Се
това не е загуба и жената тръ- мамъ, мжката на детето се
бва да се радва че така ско предаде и, на менъ.
вил ла" намали чувствително
ро е имала възможность да
Д ъ ж д ъ зароси и като хва- цената на електрическото дъл
се увери въ неискренностьта нахъ Боянка за ржка, прибяг
готрзйно къдрене Проверете
на мжжа. Защото нищо не нахме.
най-износно п р и
струва онази любовь, която
Скоро влязохме въ двора,
първиятъ ветрецъ може да от а отъ тамъ въ моята стая. Ста 1№ R№n W W H T ^
вее.
ята б е ш е пълна, съ ученички работка солидна, цени умерени,
Варна — телефонъ № 319
К о л к о г о д и н и мо- отъ моето отделение, даже и справка гост. «Малкия шишко*
1-2628-3
с к р и я т ъ е м а ш е деца и отъ други от- и ресторанъ „Бойолу".
г а т ъ да
10
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«Варненски новини*

ВЕСТИ ОТЪ
цраздника на Св. Кирилъ и Методи. Ное имъ е направило найКЪЛГАРИЯ
силно впечатление отъ всичко. Едно сравнение между
S3 Розоберътъ въ карловско Снощи следъ полунощь не
В\» ежбота 25 т. м. въ 9 ч. ве- и въ другите подбалкански известни крадци еж влезли въ
българскитЪ и югославянскитЬ училища
черьта въ салона на училището
кръчмата на Пандо Пинзовъ,
«Ст. Караджа" театралната чгрупа места е започналъ отъ 24 т. м.
София 25. Председательтъ денъ праздникъ.
при читалището „От. Паисий" Бе Целото производство на ро- находящи се на ул. „Русе" 23.
яа югославяно-българската ли Когато се завърна въ БЪл- жански кварталъ, ще представи за зовъ цветъ ще се закупи отъ Злостороиците еж се про
пжть триактната пиеса „Блуд Б 3 К Банка. Агрономическите
га въ Белградъ Митровичъ и градъ, ще кажа предъ пле първи
ния синъ", драматиченъ и силно власти ще опредЪлятъ кои мъкнали въ крьчмата презъ
задния ходъ, като счупили про
водпредседательтъ на същата нарното събрание на нашата трогателенъ епизодъ отъ послед
ната война, съ участието на видни розови посаждения ще оста зорчето на малката врата, коя
лига Мико Бартуловичъ вчера лига, а сжщо така ще кажа варненски
артисти r. H. Гандевъ и натъ и за напредъ, като се то последствие отворили.
и предъ други фактори, че
шзразиха предъ журналисти нашето сближение ще трвбва Ц. Кандовъ. Следъ представлението държи сметка кжде вирее
Те претърашували целото
ще има весела часть съ народни най-добре розата. Всички оста
те впечатленията си отъ празд- да стане на всека цена.
хора и танци до зори.
заведение
и задигнали за око
Подпредседательтъ на Бчрту- Съюяа на Професионалните му- нали градини ще бждатъ изко ло 600 лв- разни цигари, 20
яика на Св. Кирилъ и Методи.
ренени,
а
стопаните
имъ
ще
Митровичъ, бившъ сена- лооичъ, виденъ писатель, заяви: зуканти въ България — Варненски бждатъ обезще.ени. Това се лева дребни пари и една ста
— Нашето посещение има клонъ, извъстява на спортни и бла
торъ, заявщ
готворителни организации, на всич прави, за да се намали свръх- ра монета.
— Не мога да изкажа ше за цель да върнемъ посе ки бирарии и почитаемите гражда производството на розово ма Крадците не еж заловени.
впечатленията
си отъ щението на софийската Бъл- ни, че при сжщия съюзъ въ Варна сло.
и духова музика
всичко видено на днешни- гаро-югославянска лига. Исках еотъкомплектувана
человЪке. Съюза моли, кои
Щ Въ областните земледелтгь тържества по случай ме да запознаемъ членоветтьто се24нуждаятъ
НОВО НАМАЛЕНИЕ
отъ духова музика ско-стопански дирекции е по
дена на Св. Кирилъ и Ме си съ София и съ България.
и струнни и джазови оркестри за лучена вече парижка зеленина,
въ магазинъ
София, въ която идвамъ вече вечеринки, сватби, манифестации,
тиди.
която
ще
се
раздава
на
ну
състави за бирарии и
Най-силно в пека тление повторно, е единъ много хубавъ концертни
др. да се отнасятъ до съюзната ждаещите се лозари на ниска
отъ всичко ми направи зд и красивъ градъ.
канцелария — ул. .Чирпанъ* 2.
цена, по 25 лева кгр., за да
ул. Царь Борисъ № 2
Отъ праздника на Св. Ки
равиятъ азгледъ на момче
бжде
достжпна за всички, въ
Ризи белъ попл. 95 лв.
тата и момичетата, кои рилъ и Методи имамъ най- Излетъ до Гебедже—Дикили- борбата противъ гроздовия
Ризи белъ рае
95 лв.
то дефилираха съ голгьма хубави впечатления.
Ташъ за божури устройва на молецъ.
Ризи цветни
100 лв.
дисциплина.
Д и в н а е б ъ л г а р с к а т а 26 т. м. неделя БТС „Девнен
Щ Предприетъ е пролетенъ
Дамски чанти
80 лв.
ежь, уредени С А
Н е и а г л адимо впе вмалша д
ски извори". Тръгване 8 и пол. прегледъ на пчелите въ бури
т
Ь
училища,
к
р
а
с
и

Дамски
ржкавици
85
лв.
чатление оставиха въ» ви otr, у н и ф о р м и т е имъ, ч. сутрияьта. Сборенъ пунктъ газска околия. Всички кошери,
Връзки копринени 30 лв.
мене народните» кос а в и ж д а м ъ , че и воъко гарата. Пжтни разноски 20 лв. нападнати огъ болестьта гниЧорапи м. 2 чифта 15 лв.
тюми, вта които бе>ха у ч и л и щ е си има с в о я т а Изпитите при Висшето тър лецъ, ще бждатъ унищожени
з и к а . З а наоъ това е
Кърпи
за лице. бурнузи,
облечени учениците. нмьу щ
о ново. Въ Бълградъ говско училище презъ юлската и заплащани отъ държавата.
носни, кърпи и др. при
и ученичките».
ний нъмаме т а к а в а уред сесия ще започнатъ отъ 18
Щ Миналата седмица Ясемного намалени цени
Извънредно много доволенъ б а на училищата.
юни, 'а заявления ще се при- новградъ е билъ посетенъ отъ | №
1.
1 2394-15
съмъ, че ми се представи слу
Отлично впечатление ми на ематъ до 5 юни".
около 4,000 ученика — отъ
чай да посетя София и да прави и здравниятъ видъ на
Пристигнали еж въ града ни Враца, Русе, София, Пловдивъ Q
видя този вашъ ГОЛ-БМЪ наро- вашата учаща се младежь.
ученички отъ шуменската де и другадг.
Пивница
вическа гимназия. СЖЩИГБ ще Si Отъ с. Индже-войвода,
и
представятъ довечера въ кино бургазско съобщаватъ, че по
„Ранковъ" оперетата „Въл севите въ неговото землище
На 23 т. м. Варн. народенъ Управата на Университетска шебното кладенче*
били нападнати масово отъ
на Илия Тръпчевъ
хоръ „Морски звуци" даде въ та морска биологична станция
полски мишки. Заминалъ е за
продъажава
да продква на найтамъ
специаленъ
агрономъ,
общинския театъръ първия си съ аквариумъ въ Варна съоб почнатъ вторитв мерения на
евтини цени специално запатазигодишенъ спектаклъ съ щава, че предприема научни маркираните калкани и тога който да организира борбата
зештЪ ки вииа, които бЪ пуснала
участието на мжжкия и сме изучвания върху движенията ва рибарите ще се помолятъ за унищожаването на мишките
при освещаването на новопостое.
сения хорови ансамбли. Въ и бързината при растенето на да ги носят живи в аквариума. посредствомъ стрихнинизирано
ното си заведение по
програмата б%ха застжпени калкана. За цельта единъ го- Управата на станцията пред жито.
2 лв, шишенце s 4 лв. регалъ бира
предимно творби на наши лЪмъ брой малки живи кал варително благодари на всич
ШПИОНАЖА
ВЪ
Винаги подържа отлична скара и
автори. Въ първия отдЪлъ ки калканчета се измЪрватъ ки, които ще и услужатъ при
прочути студени мезета
участвува смесения хоръ. Като маркиратъ и пускатъ обратно предприетите научни изучва
1-2638-5
изключимъ акустичнитЬ дефек въ морето. Марката се състои ния.
ти, които се случватъ незави отъ две медни кржгчета, кои
симо отъ подготовката на хгра, то носятъ печатенъ номеръ и
Шуменска девичесиа гимназия „Нанчо Поповичъ"
изнесените творби frfexa по съ едно телче еж закрепени
вече отъ задоволителни.
Днесъ, 25. т.,м. 9 часа вечерьта
въ театъръ Ранковъ
за ГБЛОТО на калкана.
Ще представи съ благотворителна цель
Появата на хора въ такъвъ Умоляватъ се рибаригв, кои
увеличен ь съставъ става за то улавятъ такива маркирани
първи пжть и за шлифовката калканчета презъ тази прому е нуждно по-дълго време. лЪть и лЪто да не ги оставятъ
Обаче, радостно е това увели да мрътъ, а да ги пускатъ жи
фан. оперета въ 3 действия отъ Бордезъ
чение и дано продължм. Като ви въ морето, като съобщатъ
Специални д о к о р и , к о с т ю м и и балети
солистка въ тоя отдЪлъ се въ аквариума кжде еж улови
Балетмайсторъ: В. Табамовъ
прояви г-ца Кирякова — ме- ли такива маркирани калкан
Ръководители { « я * ^ , Р и е Д В в а ъ
чета
и
кой
номеръ
еж
носили
цосопрано съ широкъ размахъ
Цени отъ 8 до 2 0 лева
Билети при касата на театъра
въ средния и доленъ регист ТБ. Едва презъ есеньта ще зври. Тя изпълни партията си
добре, обаче, по-удачна бе
въ СОЛОВИТЕ творби съ съпроводъ на пиано. Тръгваше да за.
върши съ народни пЪсни, за
716
Потайноститъ на нринцъ Карла"
Библиотека Варненски новини"
713
да се съгласи съ духа на про
грамата и името на д-вото.
— Не те ли познава нотариуса Пероке отъ
Въ вторият!» ОТД-БЛЪ интар— Знамъ, че ти си най-вЪрния слуга на го
практиката си?
претира мжжкиятъ съставъ съ
сподаря си1
по-големъ успЪхъ, както въ
Не те ли познава отъ отношенията, които
— Кога тръгна отъ Гренелъ, господинъ графъ
динамично изпълнение, така и
често,има съ властигв?
господаря ти?
въ интонация и дикция. При
увеличение на първигв тенори
— На, Ваше превъзходителство.
— Вчера презъ нощьта, господинъ префекте
и баси-октависти, тоя съставъ
Дзъ познавамъ нотариуса само отъ външния
Б+зше една ужасна нощь.
може дв претендира за пому
изгледъ.
Гърм-вше
и
се
св-вткаше.
голЪмо место въ градацията
на по-добрите ни хорове. Въ
Въ тоя моментъ влъзе въ стаята слугата на
Виждаше се обаче, че господинъ графи има
това направление неко се ра
префекта.
ше
некоя
важна
причина,
да
се
върне
толкова
боти по-усърдно и резултати
скоро и веднага въ Парижъ, — отговори слугата
Графъ Шатильонъ схвана, че той имаше да
те ще бждатъ отличен. За
Филипъ.
пръвъ пжть хорътъ изпълни
му съобщи нЪщо.
Гуславска песень—творба въ
Презъ тая нощь го заведохме най-напредъ
Той се обърна къмъ тайния полицейски
народенъ духъ, посветена на
въ левджийския замъкъ, съ него бЪше и госпо
агентъ
Кроа.
Народния хоръ „Гусла" въ Со
динъ графъ де Гренелъ.
фия, композирана отъ г. Длек.
—'• Продължавай издирванията си, но преди
Министра на полицията внимателно слушаше
Кръстевъ. Явторътъ 6 t бурно
всичко подири случай да се сближишъ съ нота
всека дума.
акламиранъ отъ приежтетвувариуси, безъ да бждешъ познатъ.—каза той съ защйтЪ и поздрааенъ на сцена
давенъ и съвсемъ нисъкъ гласъ.
Тия думи му се виждаха отъ много голема
та отъ диригента на хора г.
важность.
Знаешъ цельта на това сближение.
В. Поповъ. Солисти въ тоя от— Господинъ графъ де Гренелъ придружи
дЪлъ б1зха г. г. Яргиръ ХрисКроа се поклони и излезе.
ли господаря ти? попита той.
товъ — лириченъ баритонъсъ
i
— Само до ловджийския замъкъ.
широкъ регистъръ и приятенъ
— Е, какво има? — попита префекте Шати
льонъ слугата си.
тембъръ и Емилъ Трифоновъ,
Когато господинъ графъ се върна после при
неженъ теноръ съ цветисти
колата, бЪше самъ!
— Италианеца на графа е въ преднята стая
тонове въ височините. И два
Ваше превъзходителство.
Това увЪрение виждаше се, че пакъ успокои
мата солисти изпълниха пар
префектв.
тиите си много добре. Концер— Нека влЪзе!—заповяда префекта.
тътъ мина подъ знака на усър
— Следователно, графъ де Гренелъ е остаСлугата
на Варезе, добави той съвсемъ низко
дно подбрана и добре изпъл
налъ въ ловджийския замъкъ? попита той.
нена програма.
Той ми носи известие, че господаря му е
— Не вид*хъ вече господина графа де Гренелъ.
Гол-вма адмирация заслужа
Веднага заминахме.
пристигналъ въ Парижъ.
ва диригенгътъ r-нъ В. Поповъ
— Върна се безь грижа и безъ страхъ обФилипъ влЪзе въ стаята и застана при врата
и похвала на всички користни
<1атно въ жилището на господаря си.
та. която се затвори следъ него,
и хористи, които допринесоха
Той ще се върне, каза префекта Шатильонъ.
за изнасянето на концерта,
Филипъ си отиде, следъ като съ най-голямо
Когато префекта се обърна къмъ него, ита
почитание низко се поклони.
Черноморецъ хоабъръ|
лианеца се поклони ниско.
вТъ
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Компромисъть между Италия и Абисиния
за сега е възприетъ, чрезъ посредничество на ОН. Какво предвижда
компромнсътъ. Едно италианско предупреждение

въ 16 села загубите възлизатъ 100 на сто. МЬркате на правителството
Женева 25. Италии възприе ко конфликта между Италия и Аби
мпромиса за уреждане на ита- синия, чталиянскиятъ npedematu.
София 25. М ра на Вжтрешло-абисинскич
конфликтъ.
тель баронъ Алоизи
поясни
Съветътъ на ОН се събра на че Италия е съгласна
инци'.
нитъ работи геи. Рашко Атапредявени предъ м-ра на п р а в о с ъ д и е т о . О б е щ а  заседание въ 23-15 часа.
дентитть да се
подлагат*
насовъ заяви:
Компромисъть предвижда сле на арбитражъ, по че Италия не
нието нв м-ръ> Карагьозовъ.
— Положението на всички
дното:^
желае компромисниятъ арбитражъ
София
25.
На
23
т.
м.
предъ
2.
Стажътъ
да
бжде
двегосоляни, които видехме презъ м-ра на правоеждието Кара- дишенъ и платенъ.
1. Потвърждава се цгълостьта на да се простира извънъ пограничниглава V отъ итало- абисинския ' до- r i инциденти и че Италия не привреме на обиколката въ 7 - 8
се яви една делегация
3. Да бжде премахнатъ пис- говоръ отъ 1928 година, споредъ ема
арбитритЪ' да разглеждатъ въ
села е бедствено. Нъма нищо гьозовъ
отъ околийски и областни сж- менниятъ изпитъ по общата който се предвижда арбатраокь и проса за опред-вляне на границите,
преувеличено въ това. Стихия ДИИ.
теория и практика, при ИЗПИ главнб — неприбгьгване къмъ въо- Тоя последииятъ въиросъ щетр*бвада
та е нанесла масови опусто Делегацията предяви след- ТИТЕ на еждии и адвокати.
ржжеча сила.
се разглежда отд*лно, следъ уреждане
2), Определя срокъ за помири то на инцидентитъ и то възъ освова п
шения. Има 16 села, кждето нитъ искания:
М-ръ Карагьозовъ е изслу- телната
процедура.
опустошенията еж 100 на сто.
1. Кандидатите-сждия, които шалъ внимателно горнитъ 3). ОпредЬля се ново обръщане итало абисинския договоръ отъ 1928 год;
Убити еж ниви и лозя. Запа еж прекарали една година въ искания и е обещалъ да на къмъ
съвета на ОН, ако не се пое
Следъ единодушното
гласуващ
зена е само царевицата, но за околийските и областни сж- прави всичко аъзможно.
тигне разбирателство чрезъ арби на компромисната
формула, Латражъ.
Ьвалъ и Идънъ благодариха на
нещастие тая година цареви- дилища, да имъ се зачитатъ
Женева 2. При удобряването отъ италианското
и
абисинскато
цв много малко е засъта. правата, които имъ бъха да
страна на съвета на ОП на форму- правителство, 3d-Проявената от
Населението очаква помощь дени до 12 септемврий, мина
лата за компромисно уреждане на тп>хъ прпмиримост 6.- и обръща погледъ къмъ дър лата година.
за купата на ФК13.
жавата да му помогне.
София 2$, Вчера следъ обгьдъ
Правителството ще взе
на игрище Левски, по случай
ме всички мгьрки за да под
25 годишния футболенъ юби- Ридни гости. Съ каква цель идватъ. Гол*миятъ интересъ кънь
'""'
* • " " » • •
р
помогне. Нарежданията се съ мистериозенъ източник* на .при лей
на ФД.13,
се игри така
дадоха и се провеждатъ и
Наречения
блицъ-мачъ
(евгьтходи. .Аферата" разбулекк
Той идва въ Варна помосъ това и внася обнадежкавиченъ мачъ) между клубоПристигнала
е въ Града ни
0
А
НЪ
9Ть
полицията
ленъ
отъ видни Виенски граж
ветгь ФК13, Левски, Славия™™
™
Р°
представител
дявачь въ. населението.
Ka н а
дани, за да организира една
София
25.
Младежътъ
АС23
i
Виенското
пжтно-турис
'Това което може да се Слави Трайковъ, 20 годигол-вма австрийска кухня.
Четирите клуба играха шест тическо бюро „Мендиалъ".
направи, ще се нйправи въ шенъ, отъ с. Номарица, соГ-нъ Банчичъ е единъ отъ
Госпожа
Аронъ
идва
въ
Вар
най-скоро време.
фиско отъ 1933 година на мача съ по две полувремена. на въ свръзка съ проагитир голъмите приятели на Бълга
самъ правелъ
впечатлание 15 минути.
който дълги години е раВъ резултатъ на състеза ването на нашето летовищеЯвъ рия,
на
съселянитпг
си,
че раз
ботилъ
за проагитирането нв
Австрия.
ОТ
нията АС23 спечели юбилей
Тази сутринь тя бе приета нашия курортъ въ Австрия.
ще се устрояхь въ пострадалите полага съ много пари, во- ната купа на ФК13, съ 5 точки
делъ другаритп си въ Со
отъ пом. кмета Пеневъ съ ко Съ идването на г. Банчичъ въ
области
фия на гуляи съ софиянки плюсъ три гола.
гото размени мисли по орга- ^арна нашето летовище ще
Софии 25. Тази сутринь въ и пр.
низирването и усилването на спечели много тъй, като отъ
Дирекцията на труда се състоя
нашия трафикъ отъ Виена за една страна той ще привлече
Едновременно съ т о в а
една конференция на начал Слави ставалъ все по-грубъ въ мелнишко. Ограбенъ пхтникъ Варна.
много лътовници, а отъ друга
ниците на разните отдъли, и къмъ родителитгь
си и
Мелникъ 25. Миналата нощь Следъ обедъ Г-жа Аронъ ще страна града ще се обогати
подъ ржководството на м-ра често ги заплашвалъ
съ трима разбойника лричакли
разгледа ОКОЛНОСТИТЕ на Вар съ още една придобивка—да
на народното стопанство Стой убийство.
по пжтя недалечъ отъ Мел на. Имахме случай тая сут имаме една кухня, която да
чо Мошановъ.
Това принудило баща му да никъ лицето Христо Джамбаотговаря на вкусовете на ле
Р а з и с к в а н о 6Ъ по въп се оплаче на полицейските зовъ и го ограбили, като му ринь да размънимъ мисли съ товниците отъ Австрия.
нея. Тя е очорована отъ на
роса з а
организиране
задигнали около 2000 лева.
на трудови групи отг» власти.
шия курортъ и ще направи вси
безработни.
Изпратени еж потери за за чко възможно, за да може
Слави билъ арестуванъ и
Възприето бгь да се орга- много скоро се разкрилъ из- лавянето на разбойниците.
презъ тоя сезонъ ние да има между републиканци и монархисти. Гонизиратъ подобни групи и точникътъ на парите му. Мла
хъмъ брой ранени
ме по-вече гости Отъ Австрия.
въ областитгь, пострадали дежътъ се билъ " научилъ да > Ш П И 0 И А Ж А ВЪ
Ятина 25. Вчера около универси--*
Госпожа Аронъ презъ този тета
станаха сериозни кървави без
отъ последнитпг
градушки отваря съ шперцъ сандъчето f Панамсквя каналъ
сезонъ ще летува въ Варна.
редици между студенти републикан- ,
и 6vpu
на 98 годишния си д^до/скриПристигна сжщо въ града ци и студенти монархисти.
то въ тавана и въ което стани г. Стефанъ Банчичъ, дълго- Всички прозорци и врати на уни
рецътъ билъ скжталъ доста леона, които разменилъ за годишенъ директоръ на единъ верситета 6txa изпочупени, a fll
ШПИОНАЖА
ржкопашния бой паднаха голЪмъ
наполеони.
20,400 лева.
отъ най-големите и реноми брой леко и тежко ранени, както
ПАНАМСКИЯ КАНАЛЪ.'
За две години Слави успълъ Крадецътъ е предаденъ на рани хотелн „Амбасадоръ" въ отъ страна на студентитъ, така и
да измъкне 49 златни напо прокурора.
отъ страна на граждани, които cfe
Виена.
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.Потайностите на прицъ Карла*

Лицето му свидетелствуваше за неговото
неспокойствие и недоумение.
— Какви известия ми носишъ?—попита пре
фекте.
Прочее, пакъ ли се завърна въ Парижъ, гос
подаря ти графъ Варезе?
— Да, господинъ префекте, отговори Филипъ
Презъ нощьта пристигнахме тука.
— Отъ Гренелъ ли?
— Да господинъ префекте1
Прочее, идвалъ ли е тука господаря мм?
— Не!
Где е той?
— Та именно това, господинъ префекте, не
знамъ!
— Не знаешъ ли?
Какво разбирашъ съ това?
— Боя се, господинъ префекте/ да не би да
се е случило нъкакво нещастие съ господаря ми
тамъ гдето е отишълъ, Богъ да го паза!
— По пжтя ли?
Та ти не беше ли съ господаря си?
— Да, господинъ префекте.
— И господаря ти слъзе ли въ жилището си
тая нощь?
— Пристигна и слезе.
— Имаше ли иъкой другарь изъ ижтя?
— Господинъ графътъ самъ пжтува!
Само кочияша и азъ бъхме въ колата, освенъ господаря ни.
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-*• Какво стана сетне, следъ като господаря
ти сл-взе въ жилището си?
— Докато азъ приготвяхъ
динъ графа излезе.
— Презъ нощьта ли?

масата, госпо

— Веднага следъ пристигането ни.
— И до сега още не се ли е завърналъ?
— Не. господинъ префекте!
— Ще се каже, че ти си дошелъ тука да търсишъ (господаря си?
Прочее той не каза ли никому, где отива?
— Нито думице, господинъ префекте.
Графъ Шатильонъ се замисли и погледна
предъ себе си.
Това беше едно неочаквано обстоятелство»
"обаче още немаше никаква причина, да се без
покои, защото както беше известно на префекта,
Варезе често тичаше по диритъ на тайни и важни
работи.
Възможно е било щото веднага следъ прис
тигането си, да е искалъ да направи нъкое ново
откритие, което да има свързка съ престжплението въ Гренелъ което той беше открилъ.
— Сега е обедъ, продължи Филипъ.
Съмнявамъ се, да не би да се е случило нъ
кое нещастие на графа.
— Чини ми се, че още нвмаме приичина да
се боимъ отъ подобно нещо, отговори префектв_
Господинъ графъ най-напредъ дохождаше
при васъ. господинъ префекте* каза Филипъ.
Требва да се е случило н-вщо.
Неизказанъ страхъ ме е обладалъ!

намЪсиха въ сблъскването.
Полицията
и жандармерията
едва следъ голгьми усилия
успь
да въдвори реда.
Причината за безредицитгь се
дължи на това, че републиканците
устроиха г о лгь м о събрание, на
което
остро критикуваха акция
та на монархиститп за възстано
вяване монархията.

София 25. М-ръ Карагьо
зовъ въ едни по нови изяв
ление относно новата сис
тема за контрола
на Пе
чата каза:
-~ Новата система щебщ'
де изработена или мотановена следъ като бждатЬ
сондирани и представите]
литп> на печата.
Досегашната система за
контролата на печата ще
бжде промпнена.

та п mm

за областните палати. Чуствнтелнк
съкращения въ персонала на
областнит* смътни палат
София 25. Изпрвтенъ е в*
двореца указъ за удобрение
закона за изменение наредба*
та-законъ за областнигв смет
ни палати, които министерския
съветъ прие завчера.

Споредъ новия законъ съкращам
се много чувствително персонала ял
областнитп палати, като се Уве
личава ,'равкозначително персональ
на съответнитП) отЪгьления пр№
съответнитгь м-ва и дирекции, като
поематг часть отъ задачшшъ н&
областнитп палати.

Пчеларското дружество търси
да закупи восъкъ за йзгорввне пити за членоветв на 4РУ*
жеството. Оферти се приеМатъ
въ магазина на г-жа Стамболиева, Владиславъ 68. Приематъ се и малки количества
восъкъ.

