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ВАРНЕНСКИ

Преди 50 год
12 декемврий, 1885
ЯШЬ.
До преди нгьколко дни
тукъ цената на месото бгьше
отъ 20—30 стотинки
килогра
ма. Отъ вчера, обаче, цената
внезапно се покачи и сега месо
то се продава отъ 45 до 50
стотинки.
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ПАРИЖЪ, — Сключенъ
е
мирътъ
. между Ф акция u Мадагаскаръ.
По
У салата на договора, владетелската
•
династия
на Ма^аскаръ
възприема
френскпн
протейторатъ
и
освенъ
това Франция ще получи една сума
отъ 10 'милиона франка, като поен.
но
обезщетение
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Моеква 31. Помощникъ ко1исарътъ на войната ген. Туачевски направи докладъ на
при обсада въ село Шипка,
казанлъшко
;нешното заседание на кон: първиятъ денъ на конференцията на ОКОЛИЙСКИТЕ управители, отъ шуменската область. ВъпросигЬ, които еж разисквани вчера и които
бждатъ обектъ на разисквания днесъ и утре. Износътъ на едъръ добитъкъ, птици и млъчни произведения. Нови обекти за износъ на
реса на народните комисари ще
Казанлъкъ 31 Властите от
български земледвлеки произведения. Какво н*що е беконъ и какво значение има той за нашата износна търговия. Развъждане на сви
а СССР върху състоянието ни йоркширъ въ България. За износа на добитъкъ и беконъ еж почти купени осемъ парахода, никои отъ които щ? бждатъ съ хладилници. давна диреха нелегалния комунистъ Иванъ Ивановъ, роа червената армия.
С Е д и н ъ с л у ч а е н - ъ р а з г о в о р ъ о-ь д и р е к т о р а н а Ш у м е н с к а т а о в л а о т ь г - н ъ Б Казанлиевъ)
домъ отъ село Пъстрово, чир
Ген.
Тухачевски
из- Въ единъ случаенъ разго- Бехъ щастливъ, наедно съ за първите общи нужди наизобаче, нашиятъ добитъкъ, ме панско бившъ кметъ на сжчъкна, че
военниятъ воръ съ шуменския областенъ
носа.
-••• •
сото му е по-вкусно и по-цен щото село.
управителите,
'юджетъ на съветска директоръ г. Казанлиевъ, кой
На 29 януарий казанлъ.щ»~
Постепенно и системно сви но и отъ този тъй прочутъ
та армия е нарастналъ то както се знае, председател да направя посещение, между невъдствотоу насъ ще стане трансилвански- -добитъкъ. При киятъ околийски^улрйитель
стопанската конферен другите фабрики и предприя' занятие на всеки селски сто- това, при стопанските начина^ узн_»лъ,^че--Ива1ТбИвановь се
ш6'милиарда
и 500 ствува
ция на околийските управите тия въ Варна, и на предприя панинъ, а даже и на много ния, които правителството от- укрива въ с. Шипка, канлъштлиона златни
рубли, ли отъ обласгьта и който се тията на г\сенъ Никоповъ. То градски среди. Предполага се, почнало и подкрепата, която ко. въ кжщата на Никола
юето представлява ед- см%та за единъ огь добрите ва, което ВИД-БХЪ да се е на че нашата външна търговия дава на този големъ стопанс Христовъ.
\а десета часть отъ познавачи по известни стопан правило въ връзка съ износа чрезъ износа на добитъкъ, ки деецъ Ясенъ Николовъ, азъ Управительтъ веднага изпрана едъръ добитъкъ, птици и птици и други, ще даде едно виждамъ какъ следъ неколко тилъ стражари да заловятъ
тджета на Съветска ски въпроси, ний межахме да други
отъ тоя предприемчивъ перо, до колкото азъ разби години стопанската звезда на Иаановъ.
разменимъ
мисли
съ
него
*
по
>усая.
отношение на перспективите, българинъ съ голЪма самона- рамъ отъ около 3 милиарда България ще стане много яр>
Стражарите обсадили кж
Презъ течение на 1934 които се откриватъ за нашата деяность, идеализъмъ и гра лева.
ка, много блескава. Виждамъ щата и поканили комуниста
мадните материални възмож
Ъдина еж били пост- износна търговия.
Като имаме предъ
видъ, и единъ народъ, щастливо бла- да се предаде. Въ отговоръ на
ности, които той притежава, че ни предстоятъ оживени сто годенствуващъ, една държава това Иванъ Ивановъ започналъ
Запитанъ
какво
е
било
ра
оени общо 53 и 577
ме накараха да вервамъ, че пански
зисквано вчера въ
превъзмъглата стопански, кул да стреля съ револваръ. За*„
тчни парахода.
наистина този найголемъ въ
вързала се престрелка, въ ретурно и политически.
конференцията
на
околийските
Той изтъкна необходипросъ за износа на добитъкъ, отношения съ Съветска Русия
зултатъ
на която комунис ъгь
управители
При тая здрава система по
птици и др. ще бжде разреостьта отъ увеличение
билъ смъртно ранеиъ.
и
редица
мероприятия,
които
отнешение на бекона, наде
шенъ най-благоприятно.
г1сленностьта на Черве- г. Казанлиевъ ни заяви:
Раненъ билъ и стрежарьтъ
правителството е ваче набеле- вамъ се съ години да догоним
—
Първиятъ
день
на
кон
Най-важниятъ
обектъ
въ
Димитъръ
Марковъ.
ата армия.
зало,
строгия
му
стопански
и Дания. Тъй многото приказференцията б е посветенъ на нашиятъ вносъ за близкото
Той подчерта, че по на- въпроси отъ чисто служебенъ бждаще си остава беконътъ ппанъ и пр., азъ мога да под ване за
дебело, че разраства
Какви данъци
гоящемъ най-голямо вни- характеръ. Язъ изтъкнахъ вси отъ свинско месо. Зная какво чаргая
нето
на
нашата икономическа трансформирането на нашите еж постжпили през м. декемврий въ
чки
лоши
страни,
които
съмъ
представлява
английскиятъ
па
ание се обръща на възпроизведения
Варненското данъчно управление.
въ службата на заръ за бекона. ЛондоНъ тър криза е вече спрено и че е
хоплавателния отдлзлъ, констатиралъ
кметовете и дадохъ съвети за си годишно 7 милиона глави намеренъ вече пжтя за ней нема да дойде по единъ из- Некои цифри за другитЪ околии;
въ рамкигЬ на този от- премахването имъ. По всички свини. Ний тамъ не изнасяхме ното разрешение, а също и
Общитъ- постъпления
куственъ начинъ. То ще дой
тъ най-голямо внимание поставени за разглеждане точ до сега нищо. Дания, тая мал че парични^тъ ни пазаръ ще де
Споредъ сведения отъ Ми
по единъ естественъ пжть,
бжде
облегченъ
въ
големъ
^освещава-на - - зимното ки околийските, угшавигели ка мяпчл м: шттьшня....н-Ьипгя: * p a b ' i 4 b K « - ~ " - ' •' -. •••-'•••
e гореказаниятъ,. но нистерството на\ финансиите*,
• • — - - какъвто
разискваха и се постигна ед страна, чрезъ трансформира * Пакъ се връщамъ на въп искатъ сеv честнигв усилия на постжпили въ държавното съ
!тене.
но уеднаквяване на възгле нето на една голема часть"отъ роса за свинското месо. Живо власть и народъ. И въ конфе кровище отъ пр-кки данъци
— Общо взето, Черве- дите.
нашите земледелски произ
днесъ свинско месо мо ренцията, която азъ свикахъ 65.167.813 лева.
пга армия, заяви Туха^ —• Какви конкретни задачи ведения — царевица и др., тегло
Това е общото постжпленив
же да се продад> на ' свобод отъ големо съзнание за моя
(веки, е вече напълно си поставя конференцията?
изнася средно около 3 милио ния пазаръ до 8 лева кгр. дългъ, въ тия неради години отъ целата страна.
това за борба съ който — Повечето отъ околиите, на глави свини на лондонския Следъ като доставката на па за славния български народъ, По отделно въ БургазкОь
раходи-хладилници стане свър- азъ ще подчертая съ огнени ли то данъчно управление• еж
да било врагъ на. дър благодарение на сушата, еж пазаръ.
нии на моите помощници око
въ бедствено положение-храни*
авата и ще можеИда се фуражъ еж изчерпани. Извес Какво би било, при всички шенъ фактъ, тая цена ще от лийски управители, че те ще постжпили преки данъциТми
те идеални възможности за
лионъ и 203,336 лева, въ Пле
скочи
дава
три
пжти.
|рави съ задачата си!
изпълнятъ своя дългъ, ще оп- венското 1,583,995 лева, въ
тно е вече,' че и правителство-*
Състоянието на съветската то издаде нова наредба-з,конъ| рашгьждаие и угояване на Нашата страна е благословена равдаятъ надеждите, които шуменското 1,260,855 лева.
свини,
Язъ я наричамъ рай, защо правителството имъ . е • възло
енна индустрия е такова, че крито цели подпомагане на
Въ Варненското данъчно
бедствуващото
население.
то
българската природа е най жило, ако т е се хвърлятъ въ
• случай на война тя ще
ако пращаме на тоя пазаръ
управление
еж постжпили1 огь
една
стопанска,
дейность
въ
ценната
въ
света.
Свинята
йор
Спряхме
се.
на
въпроса.какъ
)же напълно да осигурява да се постжпва,'за да може поне 1 милионъ глави? За мо кширъ, отвъдена подъ. българ широкото българско поле, съ преки и косвени данъци презъ
!
ЖДИГБ на войната. Всички бърже и ефикасно да се кон' мента ний не бихме могли да ското небе; ще бжде по-добро единъ фанатизъмъ , съ една м. 'декемврий безь посгжплеповече отъ 300.000
преданность и съ идеализма нията отъ изпълнителните деЗ
обходими сурови материали статиратъ. бедствията, за да изнасяме
глави свини, а пъкъ и нема- качествена отъ всички свини на истински и самотвержени ла 2,343,500 лв.
обходими за военното про- може своевременно да се изис ме оная порода, която се търси отъ същата порода, въ която и родолюбци.
Тези постжпления - еж огь
водство, могатъ /да се на- ква -.,
на английския пазар. Тая поро да било друга страна, Ето, на
целата
околия.
Накрай подчертавамъ, че
да е английския йоркшир Както примъръ.-Ромъния, нащата съ
вчтъ отъ вжтрешяия пазаръ, • подкрепата на държавата
Презъ сжщия месецъ 1933
седка
изнася
най
хубавия
на
днесъ^е.най
г
о
л
е
м
ъ
.
патриотъ
ка щото Съветска Русия не което за въ бждеще "ще става се освадомйхъ отъ Асенъ Ни- видъ, на тлъстини и на месо тозиу който- промишлява.. сто-: год^сжяпостжпили отъ сжщитЬ
предприятията му ще
данъци 2,110,995 "лбВа.t зависи отъ чуждия вносъ. много леко. при наличностьта коловъ,
иматъ грижата да доставятъ и трансилвански едъръ добитък, папски.

It,

отратъ ш дола на бмашата пасна търговия

i

Смъртно p a n « o w n

J

Общото отъ' 1 априлъ до^ЗО
на' новия'законъ -за-обществен
развъждатъ необходимите раз
декемврий 1933 година-' въ
но; подпомагане. \
'
Варненското данъчно управ
^ Най"важниятъ пунктъ на на плодници, които ще бждатъ
ление еж постжпили отъ "пре
Шата: конференция- е изработч доставяни на населието въ це
тенденциозни • Министерството ването на . стопански ;петгоди лата страна за размножаване.
ки и косвени данъци 47891780
па финансите предупреждава! ц|енъ'планъ •• за - околиите* Тоя Л Тай порода "свини 1'у 'йасъ
ль е в а за .сжщото време пра"зъ
1
Масови
поздравления
отъ
провинцията.
.Единъ
жестъ
на
английския
нрал
вирее отлично"; Опити* въ това
1934 година пъкъ еж пбстжСофия1. Между заиц- планъ ще обгръща въпроса за отношение
еж правени. •* Поне
пили>33,600,000'лева.
шала
на
Двореца
си
да
София
1.
По
случай
Рож
културите,
който
требва-да"-се
:
ирисованитт лица отъ
же свйнитеу , за^ беконъ
ще
: Тези. постжпления— еж - огь
и
засеятъ»-площьта
•
която.
треб
посети
българския
пълн.
дения
день„на.Царя
на
велзЖСтни срШисе-''разим атъ^средо- • щанда ртъ "1*й лог-"
це-латв- юколия^
ва да" се зас%е,"комасаЦиЯ| ко
въ Лондонъ ида му
юстранЯватъ усилено операции, общи продажби й рЬмй около 80 5'кГр. отглежда кжде въ страната еж били м-ръ
нието-имъ
Ще
бжде:
най-икоотслужьни
вчера,
молебени
поднесе
поздравления и НТЬМА Д О М " Ь в-ь В а р н а ,
\ухбве, че щп>ли да пр. Въобще, ще мислймъ най мйчно за' наЩия селски стопаи
еж
били.
устроени
на
пожелания
по случай кн иъ' д едта о н. Ве апррноеннискквиа . н оЕвтио
кдатъ премахнаШингь- сериозно за всичко онова;кое нинъУ а най важното, "нашето
о да рекламирате в ъ
Рождения день на Царь зн ае щ
т отъ монополитп. \ TQ требва да легне въ Нашите зернено проиаводство. напри- родни манифестации.
го,означава най-добри
условия за стопански възмож
0т,ь цялата страна най- Бориса III.
м е р ъ царевицата, която нема
Отъ М-ВОТО на финансиите н о с т и — всека околия
резултати да постигнете.
добра' цена, трансформирана (1/1ескаво е било това тър
връзка съ това съобщава*
въ беконъ5; ще добие една не жество въ Варна.
официално, че нищо верно споредъ психичните и геогра- имоверно
висока цена" и нема
фачески условия
ма въ тия слухове, които еж
Отъ всички кметове въ
защо да се изнася тя въ Хо
на Дирекцията на полицията. ВъншиигЬ имъ белези. Даденъ Юдневенъ cpoin.
цъло тенденциозни и зло- да бжде заздравена.
страната,
см били отпра
ландия.
за доброволно'предаване,
Единъ ; планъ,
прокаранъ 1
мерни.
вени
поздравителни
теле
София
1.
Дирекцията
на твнно, вг рху левото слепо бко
Но тукъ се явява едно дру
твърдо — убеденъ съмъ, че
грами.до
Негово
Величес
сини белези отъ рана, десната
полицията
>
издаде
днесъ
го
страшно
неудобство.
ЯнЛицата, които се по- стопанскиятъ, обликъ на , от
следното- официално
съоб ржка слабо повредена.
тлийскиягь
пазарь
требва
до
тво,
Особено
много
теледелните
околии
ще
бжде
съв1аватъ на подобни слубжде достигнатъ съ удобни
громи см изпратени отъ щение: Дирекцията- на по ?2. Боголюбъ д-ръ Наумъ
iBe, рискуватъ сами да семъ другъ — ще бжде свежъ1
съобщава, че съг Бочевъ, родомъ отъ Варна. 24
граждани отъ провинция лицията
параходи-хладилници
увредятъ на работата, Нашиятъ най-гол!>мъ обектъ
ласно наредбата-законъ
за годишенъ, ръстъ среденъ лице
износъ еж произведенията
та и София, които еж защита -безопасностьта
на обло у коса руса, брада и мус
:о очакватъ премахвайе- за
съ
прекъ
рейсъ,
за
да
се
ог
на селските стопани. Очертава
въ таци бръснати, левОТО ОКО ЙЗ'
поздразнли Владигпеля по огпжавата, обнародват
i на некои монополи.
се едно голймо перо за бъл раничи конкуренцията много
„Дьру.-пчепъ вестникъ"
брой куствено, носи очила.
случай
Рождения
му
день.
по
далечни
на
ония
страни,
гарската износна търговия на
126 отъ 4 септамврий,
1934
Царьтъ е получилъ поздра год. дирятъ се лицата:
Ако въ ероиъ отъ -10 дни
едъръ добитъкъ, на млечни които до сега задоволяваха
лондонския
пазарь.
Този
въапроизведения, птици и най-вавителни
телс;риии
и
отъ
всич
отъ
обнародването на настоя
1. Петьръ (Пецо) Трайковъ
росъ, обаче е тоже разрешенъ
жното на беконъ.
ки
««/«тя
владители
въ
Европа.
щето
въпросните лица не се
Гировски, роденъ на 2 юний,
Днесъ за днесъ положение- отъ големия човекъ и сто
търси деятели
явятъ
доброволно предъ вла
пански реформаторъ — Ясенъ
Направи впечатление, 1896 година въ с. Върбене, ледобро възнаграждение за нието , на скотовъдството • е Нип-оловъ, Той ми съобши
н(:к0
стите,
ще се поиска" по СЖЧв английскиятъ
краль*Р" >
Македония, ръстъсре
много страшно, което е вло
_
града Варна..
;
снощи
една
радостна
нг.
пно,
дннъ,
лице
обло,
брада
малка
добеиъ
редъ обявяването имъ
личната черна, може би бръсната сега,
jpaBKa агенцията, нагсжщата шено за тая • година и отъ че въпросътъ за покупката на Георгъ, освенъ
1
липсата
на
фуражъ.
Изгледиза
заподозрени
по ежщияза|Септемврий 16, срещу църк
телегра мустачки черни подстригани,
осемь парахода-хладилници е поздравителна
rfe, обаче, за едно добро бж- разрешенъ и такива ще имаме ма,
вата «Св. Никола".
нонъ^
е натоварилъ
мар- коса черна, левото око изкусдаще еж на лице.
1-2003-3
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Гръцко-тувски пограннченъ инцндеитъ

I Н А У Ч Н О И З А В А В Н О ЧЕТИВО)
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Лсши навици

Обстрелванъ гръцки поиощенъ влакъ. Двама ранени работници. На
Ние българитп
имаме една
Т а л а с ъ м ъ или р е к л а м а
много лоша черта: не умпемъ
какво се дължи недоразумението
да пазимъ обществените имоти
Въ градъ Ландхурстъ, неда зултатъ:
Солунъ 31. Съобщаватъ срещу него пушечна стргъл и блага
Наближи ли 8 часа, всич
лечъ
отъ Бреслау, отъ извест ки—сами
По лесно е да накарашъ нгькой
дами, в и ония дами,
отъ Димотика и Дедеагачъ ба. Въ влака се намиралъ и нашенецъ
да копае цгьлъ день но време насамъ се подвизава
на френско- ями, отколкото
за единъ|гръцко турски по директорътъ
да му вкушишъ единъ таласъмъ, който обика които, макаръ и да не еж са
гръцката ж. п. компания. че народъ, който не умгье да па
вечерь квартирите, въ кои ми въ кжщи, но иматъ по-сла
граннченъ иицидентъ.
Влакътъ веднага билъ зи общественитгъ си ценности, ля
би нерви, напущатъ домовете
то обитаватъ сами жени.
Поради голгьмитгь на върнатъ обратно на гръц трудно прогресирва.
Тоя талъсъмъ се отличава си и тръгватъ датърсятъ мес
Не знамъ дали нпкжде въ Бъл
воднения въ Тракия, гоъц- ка територия. Отъ стрел гария съществува клозетъ, об* отъ всички досега известни съ та, кждето да уби*тъ времето
китгъ ж. п. власти изпра бата на турските постове ществена скамейка, паметникъ, това, че е честенъ, миренъ и си до 11 часа, когато таласъда не еж изпъстрени и
мътъ се оттегля на почивка.
тили единъ помощенъвлакъ били ранени двама гръц които
украсени съ разни подписи, мо- почтенъ таласъмъ. Никого не
По тоя начинъ редовно все
нограми
а
ценични
.мъдрувания"
плаши,
нищо
не
краде,
и
си
съ материали и работни ки работници.
Особено клозетитп,
това е има и строго определени ча ка вечерь всички локали, като
ци, за да извърши нужниЕдинъ день преди това нлщо ужасно, вулгарно, хунско:
кина, театри, кабарета и тЬмъ
за посещенията си.
тгь поправки, по линията войниците о т ъ сжщия цтълитгъ стени еж • окичени съ сове
подобни еж препълнени съ
ЦЪлата
полиция
отъ
появя
най-отвратителни ценични ри
Солунъ-Одринъ.
постъ обстрелвали една сунки, цгъла мозайка отъ човпш ването му до сега е непрес публика и вършатъ отлична
низости, . .
танно на кракъ, за да го за работа.
При Караагачь линията гръцка дрезина, въ която киКато
ги гледа човпкъ, потъва лови, обаче тапасъмътъ си ос
Единъ малко по-скептично
се
намиралъ
директорътъ
минава презъ турена терито
въ дънъ земята, не отъ срамъ, а
тава неуловимъ.
настроенъ
журналистъ сега е
отъ
скръбь,
че
сме
тъй
невъзпи
на
гръцките
железници.
рия. Турените власти били
тани и вулгарни.
Той
се
задоволява
само
съ
поставилъ
питането:
предупредени за изпращането За щастие, никой не билъ Имахъ случая веднъжъ да видя това:
Д
а
не
би н е к а к с и
единъ бюстъ на Ботева, на ве
на помощния влакъ и било засегнатъ отъ куршумите. ликия
— Между 8 и 11 часа ве- т о я т а л а с ъ м ъ д а е
ппвецъ на свободата, цгьлъ
*
дадено съответното разре
натруфенъ еъ разни глупави под черьта
обикаля поменатите некое лице, специално анга
и монограми.
квартири, безъ да разбуди аб жирано отъ съдържателите на
шение.
Атина 31. Вестниците из писи
Какво еж цтляли тгьзи, кои
lypcKitmtb погранични по казван, огорчението си за то еж надраскали името си по солютно никого а, само раз въпросните заведения,- за -да
стове, обаче, не били пре станалия инцидентъ по гръц бюста на вгьликия човпкъ, бо- мества предметите отъ едно ,плаши дамите и да ги заета
рецъ и поетъ.
место на друго, поставя ги на вя да правятъ алъшъ-веришъ
дупредени на време. Когато
покажатъ, че ех го виждали ли, опаки или изпразва съдържа на локалите?
гръцкиятъ влакъ навлгьзълъ ко турската граница при Ка- илиДапакъ
да обесмъртятъ имената си ли?
на турска територия, тур- раагачъ, койго седължалъяа Само единъ аразенъ, чов*къ може да нието имъ на пода
Яко това се окаже така, то
Целата преса описва- най
посегне,къмъ пеликия олодъ на безсмър
скитгь граничари открили едно недоразумение.
ще бжде най оригиналната и
II

ПАНИХИДА
По случай 40 дни отъ смъртьта*на милиятъ ни съпругъ
баща, братъ, зеть. вуйчо и роднина

ТЪРГОВЕЦЪ
щег се отслужи панихида въ неделя на 3 февруарий въ 10
чв а сутр. въ черквата „Успение ПресвЪтая Богородица".
Поканваме роднини, приятели и познати да приежтетвуватъ.
Отъ опечаленитгь

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ СЕЗОНА

Само ПРИ магвзнн-ъ

ГолЪмо намаление на европейски поплинени готови ри?,и отъ 2 4 0 л в . н а
I 5 0 л в . и отъ бп>лъ поплинъ ЮО л в .

S
м

[ 6 6 л в . 0 други галантерийни сто
ки при доста намалени цени.

„РУЖЪ"

i-5

подъ хотелъ „Мусала*

П О К А Н А
Дружеството за Българо елинско сближение има честь
да помоли г. г. варненските граждани да посетятъ устрой
ваното отъ него на 3 й февруарии, 10 и пол. ч. преди обътгь
въ салона на Търг. Инд. Камара голЪмо публично събрание
на което ще говорятъ:
1. Г-нъ Боянъ Лбаджиевъ за целите и задачите нв
д-вото и за Търговските ни отношения съ Гърция.
2. Д-ръ К. Караджовъ за културните ни отношения и
и връзки съ Гърция отъ възраждането ни насамъ.
Отъ настоятелството

Р А Д И О ,,KADETTE'« 3050ЛВ.
Съ 5 лампова мощность, идеална селективность,
безъ антенаи земя, хваща 50 станции. Представитель:

Bf. Караалановь
„6 Септемврий", срещу .Сингеръ", При днешните
всекигодишни иновости въ радиотехника а, не е
разумно да се купучатъ скжпи апарати.

ТАЛАСЬМЪТЪ

тието по такъвъ глупавъ начинъ.
Който иска името му да бжде вЬчно,
безсмъртно HtKa даде живота си като
Ботева за своя народъ, н*ка умре за не
го, н^ка прекара безсънни нощи въ съ
зерцания и чудни съновидения, HtKa исцЪе топли пъхни за своя народъ, накто
ги ntxa Яворовъ, Дибеляновъ, Смирненски
и се обезсмъртиха...
Особена болка еж що обзема душата иа
човЪка когато иде въ вълнолома и види
бронзовия бюстъ на Фердинанда окиченъ
отъ разни подписи, монограми и дати.
Драскали еж върху носътъ му, челотз
му, ушигЬ му, дори не еж пощадили и
очиА му.
Защо е всичко това?
Жалка българска действителност!.!
Да говоримъ ли за канцеларии^ иа
разпити държавни и общински учрежде
ния, чиито стени еж изпоцапани съ мас
тилени петна, а писалищнигБ маси изпъс
трени съ разни резки и драскулки?
Ние тр-Ьвва да се освободимъ отъ
този си лоша черта, да не ценимъ
общественитЬ блага и имоти.
Това трЪбва да стане нл всЬка
цена, дори въ краенъ случай да ни
се наложатъ нак.зателни санкции,
аа се изработи законъ противъ рушителитЪ на обществените блага и
ценности.
Ние трЪбва да свикнем-ь да це
ни мт. nfiiuerTBPHufb Лпягя и им^—О
като собственит-fe си.
Единъ добъръ гражданинъ не
може да руши общественитЪ цен
ности. . . Веднажъ двама английски
журналисти посетили столицата нв
една балканска държава.
Обхождайки града англичанитъ се
спрели предъ единъ хубавъ мряморенъ паметникъ, и като видяли, че
той е изпоцгпанъ съ разни подписи
и монограми, иомърсенъ, се обърна
ли къмъ вода а си и рекли:
— Хубави паметници имате, но
не Ги заслужавате I . . .
!
Водачътъ очудено запиталъ:
— Защо, за какво?. . .
Журналистите безъ забикалки от
върнали:
— Защото не умеете да ги це
НИГБ и пазите! Я

ГБЗИ,

които не

умЪятъ да пазягь нвщо, тт» не го
зеслужаватъ!...
Нека в-Ьрваме, че днесъ когато
претендираме за обнова, ще обно
вимъ и характерите си и душите си
и ще привикнемъ да ценимъ обще
ствените ценности и блага.
ПРОМЕТЕЙ

подробно подвизите на тала
съма и съ това му прааи още
по-голема реклама. Получилъ
се едннъ твърде особенъ ре-

ioofit: DO щщщ
Египетското правителство 'и
готвя единъ законопроектъ t
който пирамидите щ е бжд1!?
обявени за свещеннн тш
нални паметници.
Съ него ще се забрани Н|
чужденците за напредъ да 1
изкачватъ по пирамидигЬ. nl
този начинъ ще се избегнел!
вреждането на външнитЪ crW
Ще се премахнотъ всичк!
драскотини и писания във,!
каменните блокове на щ!
мидите. Следъ това пирони!
те ще бждатъ покрити съедй1
пластъ отъ траенъ изолатор|
който ще предпази пирами»
те отъ атмосферните влияние,

a i привита,
Разградъ

*

Ялиансъ Франсезъ нлщ
Разградъ на 21.1. вечерьтгу{
трои събрание въ салона н» %
талище „Развитие* на кощ
говори на френски г-нъ Рищ
Жираръ на темаг ..салонит* ц
сжщевременно най ефикасната вестниците презъ време щ
ргклама за кина и театри, из ;френската революция .Салоад
бе препълненъ съ слушатели
мислена до день днешен ь.

на J

Освобождението на Разгради

! На 2St ст; ек— 16-й януарц|
г. града ни бе освоб^
Испанскиятъ инж. Циерва е 1878'
До какво техническо съвър
денъ
отъ братя-та руси, коии
шенство еж достигнали новите построилъ единъ новъ типъ лролеха кръвьта си за са бо
военни аероплани ни показват аеропланъ, специално приго дата на България-. По този ся^
недавнашните опити, извър денъ за извършване 1на по чай- имаше- тържество и ноле
служба по едннъ бенъ се отслужи за загиналнй
шени въ Калифорния преди щенската
;
неколко дни върху военното твърде оригиналенъ начинъ. • великани и живите ветеран
ееропристанище Марчъ Филдъ.
Новиятъ аеропланъ има ед-. Държа-речъсвещеникъ Марш
Тамъ, еж били подложени на на обикновена перка отпредъ, Кръстевъ за значението
изпитание най-новите военни съ която се придвижва нап- праздника и 6fe-изслушана i
аероплани—типъ БиингъП.2б, редъ; както всички останали големо внимание отъ .всичи"
които летятъ съ една бързина аероплани. Освен ътова, обаче, приежтетвующи* на тържеещ
и точность, неподозирани до той-е снабденъ и съ-. друга, то. Присжтствуаа^ «елото гр«|
сега.
много по^голема перка,.която данство, уяащата мла»
Средната скорость на тия е инсалирана- на^ гьрба на родолнабивите- организащ
нови стоманени птици е 300 апарата* така-да- се каже». и р а з н и т е> «ултурно^
клм. въ часъ, като при нужда при въртенето •си го тегли-пра светни, организации и eoi
тя може лесно да бжде надми во на горе.
сковите чаоги. Пристигнеш
ната
ковникъ Стефановъ. начални
Когато
-н
а
м
а
л
и
съответно
Това което отличава нови въртенето на^. хоризонталната на разградски», гарнизонъ
те апарати, е обаче друго. xTfex- порна I, засили тона_на верти Ьбздрайи вогткт , организ1§
ната конструкция е направена калната, апаратътъ се спира и и войските.. Тържеството J
по такъвъ начинъ, щото тех остава на едно • место; въ въз върши пря весело настроев
ниците съ право считатъ, че духа, неподвиженъ.. Въ това
хор*
не може да имъ се случи ни време той предава и>, приема и се- извиха! кръшни
*
каква злополука. Те еж спе пощата, следъ което наново се
циално пригодени и за найчтруд понася напредъ, къмъ.следния ', Офицерит*. отъ 19-а пми
ните акробати чески.1 фигури въ градъ, определенъло;.маршру шуменска- дружина у?грО1»
На .29.U вечерьтв пехотнаве )
въздуха,
та му.
съ,. концертна часть.
.
Най-внушителната:, имъ ма
Дко. се въведе- вт», употреб
нифестация,, която е изумила
дори и познавачите,. е ; билъ ление новиятъ моДелъ. пощен : БНСФ'СП1 кл. „Ботеет*" Ь
ски аеропланъ,, щвг о& спести Градъ уреди на 29 и.- 30.i i
следния* номеръ::
Дев^еть, отъ новите, ограм- значително време,, тъй като салона на^ училище „Царь I
нитапарати,.когато летели* съ апаратътъ не ще има нужда рисъ 1|(," спортни и танцови}
бързина отъ ЗООоклм! въ-часъ да каца въ междинните пунк Йави, съ, благотворителна Щ
.образували една странна фи тове. Освенътова^ не ще се, j— подпомагане безплатйитк
гура — накацали! единъ, надъ обслужаатъ, както, до сега, со- ченически трапезарии при«1
Иванъ БЬп4
другъ, и п о този начинъ из мо некои! големи ярадове, а '.Здраве^.
вършили най>всевъзмо»ши ак ще може да се приема поща
П о с е т г в т о б.ьпга|
робации,,безънито>единт»> впа- отъ всеко по-голямо селище,
ратъ да избърза^ или, да оста тъй'като трва<, не«а да бжде скалга националнаii
не иазадъ,, нито. да, са откъсне съпроводено съ. много губене ^черъ пр; 2 мша,Т1м »Л(
време.
огъ общата, прула..
боаз» към&ь. Родкн'
Известието за •вова пости
та*.
И
жение на новите, апарати пре
дизвика всеебща сензация.
ЕВТИНАТА ТАРИФА *
'.шшттщштттттятташшшшшшшш

НИКОЙ НЕ ХВЪРЛЯ
ПАРИ на улицата. И при
есе това има хора,.коитоплащатъ за реклами
които не постигатъ \
цельта си.
|

адамв тр-Ьбва т накара Р
ш да сь замисли — s
рекламите* *ъ този иде{|
Ето, з а щ о д а р е к л а м и р а т е в т ^ н е г с к о з н а ч а в а , май.
вестнвкъ еж така евти»»?.
добри р е з у л т а т и д а п о с т и г н е т е

тпшштшттлщшилпшш

По некога сиелчаци-възпи- дата на училището, и острохвана малко щегоглито, но все
пакъ съ достатъчна вера въ татели загасяваха осветление върхата кула на него» напом ланата. х;тая. Напрадихь
истинностьта на думите си, то въ целата сграда и на гру няха» напусната старинна кре крачки и въ този мигь I
— Та ето какво ми се слу- дни нашата крайбрежна кра единия отъ техъ. Лошото е, па тръгваха по дългите, кори* пости Приближахме. Лодки здрв»*ц коколесгн ржи* )"•
ьи въ единъ отъ ония първи савица носеше върху плещите продължи той, това, че тамъ дори и безкрайни стълби да очакваха и ни отведоха на ос- дъдгигЬ си пръсш около»а
та ми съ такава бързи«
дни отъ пребиваването ми въ си достатъчно любители на всеки пжть около полуношь търсятъ незнайния .таласъмъ*. трова.
такава сигурност»» сЪкаи»»'
острова, започва съ увлечение морето, решили да се полю- се чуваше едно съ нищо не Но sa големо техно очудване,
Първата задача, която ми t e ГОДИНИ ме очавкаха.
електротехникът Попниколовъ. буввтъ на родните брегове. обяснимо, тайнствено чукане, въ вечери на такива търсьчнн
Въ тъмнината две блКГ
Бехъ отъ ония щастливци, ко Попаднахъ между бивши въз което призори изчезваше ви компании, таласъмътъ преста възложи отъ началника на
ито требваше първи да зав- питатели отъ Рибарското учи- наги. Това чукане, мистично и ваше и се изгубваше неизве училището* беше да се про отъ ужаса на страха очи1 ,
ладеятъ острова и неговате! (пище. Отъ дума на дума, раз монотонно, не остана тайна стно кжде за да се появи на вери електрическата мрежа ха всичко, което се вижй
преди Започнахъ да се заду^888
солидна каменна крепость — говорът се пренесе върху жи за никого. Говореха си учени следната вечерь пакъ наново, Дошлите, тукъ вече
мене
група
ученици
огъ
учи но за мигъ се опомних*, j
вота на бившите ученици— ците за него, спореха възпи когато поотделно всички бър
Морското училище.
лището,
беха
се
запознали
съ
заха да се прибератъ уморени годената сграда и както от цете ми напипаха *°П
Разделихме се съ близки и рибари. Разправяха квкъ Сър- тателите и началникътъ.
яка. Разбрахъ какво се «J
же
усвояваха
практическите
Полекалека обикновените отъ тежкия дневенъ трудъ.
рано сутриньта потеглихме съ
сетне разбрахъ, имаха доста чило. Погалихъ по *"
си
занятия
и
какво
благотвор
спорове сформираха мълкомъ Слабиятъ североизточенъ ве- тъчно подробни сведения за
крайбрежния параходъ „ЕвдО'
тайствената фигура и •*.
върху една смътна представа за не търъ
кия" .за Созополъ. Морето но влияние оказва
постепенно се усилваше. «Таласъма".
обадихъ Влезлият малко
техъ
този
постоянно
друженъ
квкъвъ духъ на бога Аполонъ Тукъ-тамъ гладката повърхност
подъ ярките лжчи на юлското
Беше къмъ 10 часа вечерь ди мене учеиикъ, за Дв 1
слънце, изглеждаше като ог и винаги свързанъ съ опаст чийто храмъ преди две хиля се нарушаваше отъ некое пен
ромна царствена багреница, ностьта на бурите животъ. ди години е лежвлъ на сж- ливо бело гребение, което за та, когато ми съобщиха, че въ повредата, позна глас'
обкичена съ брилянти отъ После разговорътъ се пренесе шото това парче земя, гдето мипь се появяваше и после подземния етажъ осветлението извини се сърдечно и се:
множество лодки, корабчета и върху солидностьта и удобст сега се издига училището. Раз бързо изчезваше въ дъпбочи се е повредило. Взехъ каквото губи въ тъмнината.
беше необходимо и се envcИ до сега не знамъ
кораби. На палубата погледът вото, което дава за живеене бира се, товв се възприемаше ните.
самата
училищна
сграда,
съ
нахъ
по стълбите. Беше съ ше този таласъмъ",ио _•
под явна резерва и то толкова
се плъзгаше по безкрайната
По
небето
се
влачеха
тънки
тъмно, но днесъ вите му ржце ще поми»,
синя ширь и секашъ неволно своите множество стаи, цен по явна, колкото по-голема бе светлосиви и белезникави об вършено
се спираше тамъ некжде, трално отопление, достатъчно ше компанията въ, която •е лачета. Наближавахме. Отъ презъ деня ми се случи да ра дълго,
около южния край на красиво пресна вода, електрическо ос спореше. По отделно, обаче, лево се очертаваше зеленика ботя тукъ и затова разчитахъ
Мич. I рангъ M»t' I
всеки мислеше мелко по вече, вия контуръ на острова „Св. да се насоча, безъ, светлина,
изрезания Бургаски заливъ, ветление и пр. и пр.
кждето сега отивахме.
— R знаете ли, кое един по-дълбоко, по горещо и по- Иванъ", Звдь него малкото къмъ стаята, гдето се намиратъ
електрическите предпазители
ствено
беше лошо тамъ, под- чудовищно.
Въ такива чаровни летни
островче ,Св. Кирилъ" и сгра
Мапипахъ дръжката на же
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парахода „Княгиня Мария Луиза". 12,200 километра
за 40 денонощия
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Пжтни впечатления, р а з о т ж д е н и я и с п о м е н и )
Посетихъ сь снахата и коло- ли километри по улиците, през
жалния музей, гдето еж изло- които минаватъ разнебитените
кени всички произведения на коли, се пофиватъ съ чакълъ,
юлониигв, а особено твзи пвтъкъ, пръсть и пр. и въ вре
)ть Малайските острови: Ява, ме на дъждъ тия улици ста
5орнео, Суматра. Целебесъ, ватъ непроходими и нвма кой
Чова-Гвинея и др. Какво бо- да обърне внимание на това,
••атство. тамъ има всичко, зла макаръ че всичко влиза въ ка
i0, желязо, петролъ, вжглища, налите и ги задръства.
Диаманти и разни други кулУ насъ въ София най нови
•ури. Всички видове фрукти, те части на града въ благоус
5анани, портокали, фурми, тройствено отношение еж по
1бълки и пр. имате манила, долу отъ вевка критика, въ
in. която се правятъ параход- сравнение на старите части на
ш вжжета, всевъзможни видо- града. Нвкой ще ми каже, че
ie дървета, сжщо и хининово Холандия е богата страна.
гьрво, и какво ли.не още. На Нима софийската община не
бави ми впечатление, че но- е богата? Нима нейиитв при
ията въ н%кои острови, осо- ходи еж малко? Но повече отъ
ie;40 накитите приличатъ на половината отъ тия приходи
взи носени въ софийско. Ка- отивать за охранване на пар
0 че ли влизате въ нЪкой зла тизанитв.
вреки магазинъ въ старата
Въ Холандия земята принад
латарска чаршия въ София- лежи на държавата и на об
'ривнитв, обицитв. висулките щинитв и се дава подъ на
ю челото на булкигв, накити- емъ за пасбища, ниви, гради
•в по гърдить и шията, въоб нр, постройки и пр. Рвдко има
це всичко, което носятъ софий- частни собственици на терени.
китв шопи се носи и въ Ма- Това еж владения останали отъ
1вйските острови.
старите времена. Тукъ н-вма
Градътъ Ямсгердамъ по стро кооперативни строежи, а има
!жъ и благоустройство може нвколко акционерни дружест
;в се раздали на . три части: ва за постройка и експлоата
Старата часть на града, нова ция на апартаменти.
а часть и най-новата часть, Тия дружества наематъ из
троена отъ 1920 год. насамъ, вестни квартали отъ община
Въ старата часть улиците еж та, застрояватъ ги и даватъ
•вени отъ два до 5 метра и подъ наемъ дюкянитв И апар
риви както по тепетата въ таментитв. Понекога ще види
(ловдивъ. Всека кжща си има те две, три улици съ еднооб
вой собственъ изгледъ, съ ли- разни здания, които принаде отъ 6—8 метра, партера лежатъ на едно и сжщо д-во.
бнкновенно е дюкянъ и надъ Понеже подпочвената
вода
его още два три етажа съ по е много високо, тукъ нема из
дна стая, входовете еж презъ би. Япартаментитв въ първия
юкяна. Има тукъ тамъ кжщи етажъ и въ партера иматъ отъ отд-влни входове, но това е двлни входове. По-горнитв
уксъ.
етажи еж най-много по три
1
Стопаните или наемателите апартамента на една стълба.
К обикновено и търговци и Тукъ сжщо както въ Чамъживвятъ въ СЖЩИГБ кжщи. кория земята се дава подъ
Лмстердамъ е построенъ наемъ, съ тази разлика, че
!>рху^д%съчлява"почва7 слабъ наема въ Ямсгердамъ вевка
!ренъ, следствие на което въ година става по-евтинъ за
1Я частъ на града повечето насърдченне на строежа, а въ
гь зданията еж изкривени, Чамъ кория вевка година по
шедени назадъ или напредъ, скжпъ. Самоковската община
одо като кулата въ гр. Пиза като че ли иска да изгони
курортистите отъ Чамъ-кория.
»" Италия.
Въ старите и въ новитв
Новата часть на града е
югоустроена, както въ го- части на града се забелвзва
по стрехите издадени греди
•мигв европейски градове.
|Най-новата часть на града е и на твхъ има по една кука.
1Й благоустроена въ вевко Това ми направи впечатление.
ношение. Всеки апартаментъ Оказа се, че всички мебели,
цължително трЪбва да има пиана и въобще ГОЛЕМИТЕ тяня и всички други удобства. жести се вкарвать въ кжщи
Улицитв еж отъ 2 0 - 2 5 мет- съ макари презъ прозорцитв
широки, булевардите отъ които еж много широки, тъй
—70 .чегра, по средата гра като входнитв врати на всич
«и, тротоаритв 5 метра ши- ки апартаменти еж много твски, всички улици и буле- ни. Единъ човвкъ тежъкъ 120
зди еж павирани или ас- кгр. едва ще влвзе вжтре.
ятирани и има посадени Стълбите сжщо еж твени и
рвета брветъ. На вевкжде стръмни. Стжпалата сжщо еж
Европа както и у насъ, твени и понвкога ще трвбва
)бенно въ Англия, брветътъ да стъпвашъ настрани* за да
|аразенъ отъ никаква бо- може да се задържишъ. Ху
ггь, пренесена отъ Ямерика, баво, че у насъ въ България
!гьхне, тукъ вирве отлично, нвма. този обичай да се ос
«е би песъчливия и нано тавятъ греди съ куки на стрв1Ъ теренъ да помага за Гхитв, защото вевки день щвх10. Канализация, водопрово- м е Да наблюдаваме да виси
електрическа инсталация, нвкоя влюбена или нвкой неефонни кабели и всичко, щастенъ въ любовьта си мла(то е подъ терена, се прави дежъ, нали сме уменъ народъ.
По цълия градъ презъ две
8ди да се почне постройкана улицата, а сжщо и при три улици има прокарани дос
:тройката на новитв здания. та дълбоки канали, които се
' Hacv следъ направата на съединяватъ съ ръката и глав
1ажа на нвкоя упица, на ния каналъ. който съединява
тия день се разкопава за Ямсгердамъ съ морето. Макаръ
се прокара каналъ или во- Ямстердамъ да е на морето
роводъ за нвкое здание и Зюдерзее, прокопанъ е каналъ
|тв така лошо се запълватъ, направо къмъ Северното море,
години подъ редъ оставатъ по който се движатъ голвмитв
ки, нвщо като изкуствени параходи. Зюдерзее е плитко,
пятствия, които препъватъ единъ до четири, а тукъ таме
ата и чупягь оститв и ре- до 7 метра» както Язоаското
игв на колитЪ и автомобй- море и затова тамъ е най
а, а по нвкога причиняватъ голвмия риболовъ. По кана
лите се движатъ лодки» кате
атастрофи.
онеже квартирата ми бЪ- ри» влвкачи и шлепове отъ
въ най-новата часть на гра. 100 до 1000 тона. Въ приста
вевки день минавахъ по- нището има шлепове и до
й нови постройки, Петь 3000 тона, които носятъ вжг
ра на страни отъ техъ не лища, храни и други тяжести
<ете да видите тухла, варь, по Рейнъ, Маагь, Шелда и по
•ькъ или пръстъ. У насъ другитв рвки и канали.
(следва)
ло новитв постройки е не«
ходчмо огъ тухли, варь, кя1и, желвза, каль и пр. Ко.
> се копаятъ основите на
постройчи и се прекарватъ
читв, чакълъгь. пвсъка, цв- постановка на Ст. Бъчпаровъ

Ш Поради крайно лошото
време и голвмите енвжни
nptenn, въ е. Река, Югославия
една покойница била завър
зана на еднз дърво, за да не
я разкъсатъ. Едва на вториятъ
день, когато времето се подо
брило погребението било до
вършено.
Щ Ямериканскиятъ .кралъ
на каменнитв вжплища" Тибоди заставилъ сина си да прекжене науките си въ универ
ситета и да работи известно
време съ 20 долара седмична
надница като простъ рудокопачъ. „Требва да започне отъ
най ниското стъпало, казва
Тибоди, който иска да стигне
до най горното.
S1 Като диета противъ ревнивостьта препоржчва единъ
парижки лвкарь:—На празенъ
стомахь сутринь да се пие по
чаша вода, следъ това поло
винъ часъ бърза разходка на
чисъ въздухъ, колкото се може
по малко месо, безъ силни под
правки. Кафето и тютюна—аб
солютно забранени. Препоржч
ва се занимаване съ отвлече
нитв науки, като математиката
напримвръ.
Щ Фордъ е напрар.илъ предложение на ромънското пра.
вителство да издигне своя фа
брика въ Букурещъ напролвт
Мин. съветъ се е занималъ съ
предложението му. М-рътъ на
търговията намира условията
на Форда за приемливи.
Щ Съв тека Русия ще пред
приеме износна офанзива, най
вече съ индустриални произ
ведения. Германия най много
се опасява, че тази офанзива
ще обхване известни видове
гогови машини, съ което ще
конкурира силно германския
износъ на машини.
Само при Ив. К Поповъ
колониаленъ магазинъ Василъ
Георгиевъ — Мусалата ще на
мврите пъленъ чешитъ най
доброкачествени консерви и
сардели. Производство Братя
Кирякови. Цени подъ вевка
конкуренция
1 ^—10
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Знаете ли? I
БЪЛГАРО - гръцките ОТНОШЕНИЯ IЪшшкштгршт^ашя^шшшштттмжшвшЛ;,
България прави всичко за уреждане на висящите, въароси.
Изявления
;
на ген, Златев*..

Ятина 31. „Елиниконъ МеОтъ това желание се вдъх
лонъ предава следнитв изявле новява а нашата политика
ния" на българския м ръ предсоремо, южната ни ежеедка
седатель ген. Златевъ:

— Външната политика гръцката република. Всички
на България остава неиз въпроса, между дветь страни
менна. Тя се вдъхновява могат/ь да бхдатъ уредени.
Българското правителство
отъ твърдата воля, на бъл
гарския народъ да поддър арави всичко, което зависи
жа приятелски отношения, |отъ него, за да улесни гЬзшосъ всички страни, а спе [то уреждане. Тая политика на
циални J своите съседи, двата народа ще бжде единъ
съ които желае да заякчи цененъ приносъ за стабилизи
културнитт^си и стопански рането на балканския и евро
връзки J
^__ пейския миръ.

Ормтвуа ш н Ъ '
които нЪматъ достатъчни прослу
жени години за пенсия
Завчера въ салона на рес
то р а итъ „Ешмедеме" се състоя
учредително събрание на вси
чки бивши държавни, окржжни и общински непенсиониранитв служители.
Събранието бв отлично по
сетено.
Общия съюзен организаторъ
г. Н Ст. Тотковъ съ една збита и съдържателна речь обяс
ни целитв и задачите на съю
за, като на края апелира вси
чки бивши служители да влвзатъ въ редоветв на своя съюзъ и работятъ за неговото
закрепване и засилване.
На края събранието едино
душно избра следния времененъ шесть члененъ комитетъ.
Въ него влизатъ следните ли
ца: Величко Захариевъ, Ятанасъ Копчевъ, Захари Кулаксъзовъ, Симеонъ К. х. Дечевъ,
Стефанъ Ивановъ и Жеко Бостанджиевъ.
Избрания комитетъ ще сви
ка въ най-скоро време еДНб
общо събрание.
Настоятелството на Вар
ненското Ловно д во съобща
ва, че всички членове на ц-то,
на които е изпратена покана
№ 423 отъ 21 ян1арий, 1935
гч. еж. длъжни да взематъ уча
стие въ хайката на 3 т. м.
Участието на по възрастните
отъ 50 години не е задължи
телно.
<

постановка на Ст. Бъчваровъ
ЗА РЕКЛАМАТА се ежди по
резултати тгь — рекламирай
те само въ „Варненски новиплете дамаджани и кош
ни", защото се чете най-мно ници, съ което се и пздър.
гъ отъ всички провинциални жа. Работа СОЛИДНА. Це
вестници.
1 0 ни УМЪРЕНИ. Справка гос
тилница „Малкия Шишко'
(Згмледгьлски ханъ).
за Ж.

taopoJOPUli"
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Стр. S

.Потайноститв на принцъ Карла

тата рудница, който бвше съгледалъ и позналъ
събирачката на бурени.
— Де! де! та ти не знаешъ ли, че азъ вина
ги се събуждамъ преди да се съмне? — отговори
старата Марго, студено ми е и за това отивамъ
да се разтжпча и да посъбера нвкой и другъ буренякъ!
— Я млъкни — чувашъ ли"нвщо?
— Какво ли ще да е това? — попита очудено рудничара Латуръ...
Едно глрхо чукане се зачу.
— И азъ слушахъ до сега съ внимание, дано
да узная нвщо, каза старата Марго, не ги ли
се струва, че това чукание иде отъ «червената
кжща"?
— Сега, обаче, нищо се вече не чува, — каза
рудничарътъ Латуръ.
Старата се замисли и поклати побелвлата си
глава.
— Да, да1 но при всичко това, тука има не
що! — избъбра тя.
Нвкой чукаше, азъ твърде добре чухъ.
Това може да еж въздишкитв на жената на
капитана, койго единъ Господъ знае, где се нами
ра сега. Старата и суевврна Марго се прекръс
ти и изпусна едно охка ние, което идвше отъ дълбочинитв на сърдцето. Какъ всичко се измвни
следъ смъртьта на покойния графъ.
Рудничарътъ Латуръ, като не искаше напусто
да хаби времето, продължи пжтя си, а следъ него
тръгна и баба Марго.
— Знаешъ ли, твоя милость, какво ми минува презъ ума?—каза руднича|<ътъ Латуръ и посочи
на «червената кжща* — и ти знаешъ добре, че не
е пръвъ капитана, който е изчезналъ тукъ въ Гренелъ I
— Мълчи, млъкни Латуръ!
Никой нвма желание да говори за това.
Знамъ азъ какво искашъ да кажешъ.

ВЕСТИ ОТЬ
= = =
БЪШАРИЯ
Ш Депото за добитъкъ въ
Каябурунъ раздава за свиневъднитв станции прасета съ
приблизително живо тегло 25
кгр. и по цена отъ 10 лева кгр.
живо тегло. Доставката става
чрезъ областната землед^влека
инспекция,
Щ Полицейскиятъ
комен
дантъ въ Бургазъ е издалъ на
редба, съ която се забранява
а неловци да държатъ у до
ма си каквото и да било лов
но оржжие.
Щ Стопанското училище въ
Бургазъ при тамошното женс
ко д-во „Самосъзнание" ще се
нарича «Царица Йоанна".
й5 Приливътъ на морето за
вчера въ Бургасъ достигналъ
до 28 см.
Тр: Стара Загора е била раздвлена въ санитарно отноше
ние на три зони—централна,
първа и втора. Въ централна
та зона абсолютно се забраня
ва продаването на разнось на
съестни и питейни прризвеведения, Въ втора зон§'ее раз
решава самб на продавачи С.
определено мвсто. Въ трета
зона се разрешава свободно
амбулатното продаване на ТИЯ
продукти.
Ш Презъ 1934 година въ
бургазската область еж рабо
тили 186 мандри, които е ж
преработили общо 7.206.000
литри млвко.

:::: Театъра и кината днесъ ::::
Общински: Дайте пжть." на
младежьта.
РанковЪ: Кралица Кристина
съ Грета Гррбо (II седмица).
Глория Паласъ; Авантюри
те на младия Хусаръ съ Густавъ Фрьоникъ
Училищно кино: Тарзанъ и
Златната жена.
Bl

311); Яаквис^^тудентски^
тп% двубои въ Германия?
22)) За колко е продала
Вурия полуострова Аляска?
\ 33) Катакомбатп — подземни гробища — християН'
•ско изобретение ли еж?

Шищ на по-раао щ щ ш Ь вщосн:
28) Въ борбитв съ бикове
тореадоръ се нарича лицето,
което има за задача да се бо
ри съ бика, докато го раздраз
ни и го приготви за крайна
та му среща съ лицето, което
ще му нанесе смъртносния ударъ. Тореадоритв се двлятъ
на две категори — пеши, ко
ито се наричатъ пеонеси, и на
конь, които се наричатъ пикадори. Бикътъ се убива отъ
матадора. Неговата задача се
счита за най-рискованата и
тя изисква най-голвма ловкость, едно защото по него вре
ме бикътъ а вече раздразненъ
до крайна степень, и второ,
защото матадорътъ не може да
отскочи, като тореодоритв, надалечъ, а трвбва да остане
съвсемъ близо до бика, за да
може да му нанесе смъртонос
ния ударъ. Смета се, че единъ
матадоръ трвбва да убие би
ка съ единъ ударъ, иначе,
вмвсто ржкоплвекания, пода
ръци и цветя, матадорътъ получавч отъ публиката приемвх,
освирквания и подигравки.
29) Въ 15 тия ввкъ цвла
Европа е била обходена отъ
прочутата книга: «Изкуството
добре да се умира*. Тя е би
ла преведена въ кжсо време
на всички европейски езициТя е била изпъстрена съ не
обикновено интересни рисун*
ки, Тя е била считана бтъ
всички библиофили, поради
крайно интересното си Сьдър
жание и рисунките си, като
голвма рвдкость и скжпоценность. Btpsa се, че тази твър
де интересна книга е била
написана отъ Вормския еписл
копъ Матия Краковски и то на
латински езикъ. Френското
издание на тази книга се счи
та като най старата книга, пе
чатана на френски езикъ.
30) Произходъгь на думата
„катакомоа"" още не~1Гнаггьлно~
разяснен1. Първоначалн' катокомба се наричало една
местность въ Италия, край Виа
Япия, близо до Св. СебастиянъТъй като въ тази |>встность
елно подземие презъ днитв на
първитв християни е било пре
върнато въ подземни христи
янски гробища, въ скоро вре
ме думата .Катакомба" започ
нала да се употрвбява за всич
ки подземни гроб.ща, което
значение е запазила и до сега.
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санъ де Гренелъ! — отекна заплашителниятъ и задавенъ гласъ на капитана.
Венсанъ погледна плахо, плахо наоколо.
Капитана стоеше до стжпалата на стълбата,
която водеше долу въ една дълбока стая.
Тука трвбваше бързо да се пипа, требваше
да се вземе едно бързо решение!
Случайно можеше нвкой човвкъ да мине
край .червената кжща" и да види при светлината
на свещите капитана и Венсана — и сетне какво
би станало?
Венсанъ, безъ да му мисли много» се хвърли
върху капитана, който изглеждаше толкова слабъ
и съсипанъ, щото едва се държеше на краката си
— Ялфонсъ падна отъ стълбата и се провали въ
дълбочината.
Канделабра падна въ една дълбока стая, ко>:то нвмаше прозорци и която се намираше до са
мата изба.
Венсанъ бвше доволенъ. защото този, отъ ко
гото той се страхуваше и който по единъ необяснимъ начинъ бвше се избавилъ отъ НОКТИТГБ на
смъртьта» бвше сега затворенъ въ една стая на
.червената кжща", гдето можеше да лежи дълго
време далечъ отъ очите на сввта!
Венсанъ го бвше затворилъ сега в> такова
мвсто, отъ гдето гласътъ му и обвиненията му не
можаха да достигнатъ до ушите на никого, поне
же никой и не идеше въ „червената кжща".
Една тържествуваща сатанинска усмивка се
появи по косматото лице на Венсана, който бър
зо и решително излвзе отъ стаята, вратата на ко
ято добре заключи.
Капитана» който както се виждаше» търсеше
Доминика и Габриела, сега бвше арестуванъ въ
тази добре заключена стая. . .
Но ако той е ималъ случай да говори вече
съ нвкой хора, ако нвкой го е видвлъ и позналъ?
Мисъльта за подобна ввроятность направи
кръвьта на Венсана да замръзне въ жилигв му.

Стр. 4
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вжтрешниг* рУботи. Просията ше бжде премахната въ пределитъ на страната.
Днешната конференция въ М вото на
Разискванията върху организирването на работницитъ
София 1. Днесъ следъ об.
7
Областния директоръ г. Ка- въ отдгьлението за общест
Откритата въ града ни кон
за избирането на 4 оо се обмисля отъ Бьлг. търг .; ciS
ференция на околийскит-fe уп занлиевъ апелира къмъ всич вени грижи при м вото на Изработенъ е правилникътъ
София 1. Снощи nk
пълнителни
членове,
работи,
ще
рави ели отъ Шуменската об- ки да взематъ присърдце ну- Вятрешнитгь
тралния
комитетъ на щ
от
ласть, днесъ продължи своята ЖДИТБ и болкигв на работни се състои конференция
проеито правклнииа за да го търговски съюзъ има.;|
София
1.
Управителния
съносно
одръжкитп,
на
едно
ците, да станатъ ГБХНИ прия
работа.
на чи- ветъ на Б. 3 . Банка се е за- приеме въ окончателна фор- седание, на което се jJ
Присжтствуваха всички око тели и ведно съ Т-БХЪ да ра дневната заплата
новницитгь,
служащитгь
и нималъ съ проекта-правилии- МР. Следь приемането иа нима сь редица текущ
лийски управители отъ обла- ботяТъ за благото на народъи
пенсионеритгь.
родина.
стьта, а така сжщо областния
ка съ който се определя н .- правилн&нз управителния съ въпроси.
ОдръжкигЬ ще се правятъ
инспекторъ на труда г. ИваВъ днешното заседание на отъ заплатите за м. февруари, чинътъ по който ще става из ветъ на банката съ специал
Между другото бЪ пое
новъ, Варн. инспекторъ на тру
пролича единъ
бирането отъ кооперациите на но онржжно ще даде разясне тавенъ и въпросътъ
да д-ръ Василевъ, областния конференцията
фактъ, а именно: а на пенсионери^ отъ пенси четири допълнителни членове ния ho, неговото прилагане и
деятель г. Хесапчиевъ и око радостенъ
създаването на една ш
че
правителството
има ята за теиущето тримесечие.
лийския деятель г. Иванчевъ.' присърдце болките днесъ
на управителния съветъ на ще определи датата, иа ися- перотивна централа,
и нуждите
Тия отржжки ще отиОбластния
инспекторъ г. на работничеството, то иска да
то ще требва да се произбанката.
Тоя въпросъ ще g;
датъ за създаване на фонд
Ивановъ даде обширни разяс-<
аедатъ изборите отъ коопе
Дкесь
управителния
съветъ
разгледанъ въ, още
нения върху закона за орга го направи приятель на Държа за подпомагане
на нужще се заним&в отнозо съ рациите.
низирването на работниците. вата, да му даде условия за дающитгъ се,
колко заседания на кси
като въ
Този въпросъ 6fe сложенъ по-добъръ и сносенъ животъ замгъна на това вегъкаква
тета.
на обсжждане и въ него взеха да го отправи по единъ ро
участие почти всички присжт- долюбивъ пжть, по който днес просия ще бжде забране
върви цъужя български народъ. на въ предгълитп на ст
ствуваши
Защо е продълженъ срока.
раната.
Отъ нгьколко мгьста еж София 1. Днесъ следъ..
София 1, Въ последното си
Конференцията щ е има
съветъ иде^има заседя
се
обадили, въ Обновата, Мин.
По какво се различаватъ
да реши начина
на од- окржжно по прилагането на
на което се пордължий
настояватъ
тоя зискванията по наредбив
Отъ Бургазъ съобщаватъ, ръжкит+i и документите, наредбата-законъ за органи като
София 1. Завчера въ столи
срокъ
да
бжде
продълженъ.
конъ за организиране не
зиране
на
работническите
про
че
тамъ
вчера
на
гишето
на
които ще требва да се
цата е би "а заловена една
една
банка
е
била
заловена
фесионални
организаци,
ди
даватъ на чиновниците.
фалшива 50-левова монета. Тя
Днесъ отъ дирекцията наятчиите,
една
фалшива
100-левова
мо
се различава отъ истинските
Следъ ^конференцията рекцията на Обновата бе фик на Обновата съобщаватъ,
нета. Различава се отъ истин
м о н е т и
по
нечисто ските само по издавания звукъ ще бжде издадено публи сирала двуседмиченъ срокъ
сребърния си блесъкъ, цар при ударъ.
за* извършване необходимите че срока ще бжде про на германското население а
чно окржжно.
Зълженъ, но съ колко,
скиятъ профилъ не изпъква
купване но саареннт* мщ
Предприети еж усилени из(
Вноскитт отъ
д-вата, рабити по организиране иа ра
така ясно и липсва надписътъ дирвания да се разкриятъ ав- съюзигтъ,
още
не
е
известно.
ботническите
организации.
Берлинъ 1. Грамаденъ6{
предприятия„Боже пази България".
ТОРИГБ на ГБЗИ фалшификации.
родолюбци мжже и. жейи
тията и пр ще се съцЪлата страна рещиха да
които еж до толкова дръзки, биратъ най късно до 1
тавягъ на разположение
щото еж нападали дори и кжщи
Единъ контрабандисть раненъ. злоупотребилъ 150 хиляди лева правителството златни^|й1
Наредено е да се образу- юний т. г.
еж се появили въ бургазско и кю ватъ повсеместни хайки.
София 1. При една ревизия поценности, за да се^здй
София 1. Вчера
сутриньстендилско. Предупрнждеяието до
та група стражари
отъ е констатирано че Плевненс- техъ единъ специаленъМ
населението въ Кюстендилъ
ЗА РЕКЛАМАТА щете не оо тш.заловенъ въ столицата, следъ като Самоковското данъчно уп кия еждия-следователь Ив. Го- който да,послужи за ом
равление
придружили
нп>- рановъ злоупотребилъ 150 хи ване на саарскить ми'ниi'i
Бургазъ 1. Снощи една го ш о заплащате за вея, a DO резулта
стрълялъ срещу полицията
колко контрабандисти
на ляди лева, отъ които внесълъ Франция. Както се;знае.л]
л-вма глутница вълци се поя т и , конто ш дава. Наш ннтдантЬ
София 1. Снощи
къмъ тютюнъ отъ Дупница
за само 35 хил. лева.
мини Германия ще требя
вили въ землището на село а нрешщайте tauo въ „Варшш 10 часа полицията
по- Кюстендилъ.
заплати на ФовнПия 900
Стралджа и нападнали коша:
лучила
сведения,
че вън
По пжтя тп> срещнали
лиона франка.
р_ата jHa_nexbRb Драгановъ.една кжща на жгълй на две лица на коне, за които
г-Правителството,
катой
Тамъ Т Б издавили около 60
Споразумението отложено
ва голямата си прнзнГатйад
улицитпг
„Одринъ"
и еж усъмнили, че cm контра
овце и изпохапали по главата
Иснате ли да преживеете не
Цариградъ 1 Споразумене на тия високо родолюби?!
„Пиротска'
се
укрива бандисти.
дриги 50 добитъка.
забравими минути?
При
поканата
да
спратъ
за
единъ нелегаленъ
кому- да бждатъ проверени, лицата то относно гръцкото малцин рманци, все пакъ "откази
*.
Набавете си най-сензационното
приеме дарението имъ,тъй
нистъ.
четиво на XX въкъ!
открили огънь съ револвдри. стло въ Цариградъ и турско откупванетоне» саарскй
Кюстендилъ 1. Снощи изъ
Полицията
обградила
Стражарите отговорили съ то въ Западна Тракия, по ко ни не ще създаде ! трудно
ЛЮБОВНИТЪ АВАНТЮРИ
покрайнините на града б е раз
ето се започнаха разисквания Необходимите за това су»
пушеченъ
огънь.
и поканила кому
гласено съ барабанъ на насе
К Р А Л И Ц А Д Р А Г А , кжщата
При
завързалата
се
престлението да се прибира по до
при посещението на Рущу Арас вече осигурени.
ниста да се предаде. Той
намира се за продань при всич,
трелка
единия
отъ
конниците
мовете си най-късно до 8 ча
въ
Атина, бе отложено за по
отговорилъ с ъ револверна усп%лъ да избъта,' а другия
ки агенции на д-во яСтре*
са вечерьта, поради опасностькъсна,
поради нькои техничес
стрелба-:'
|
ла" и въ всички вестнираненъ на две места бива за
та отъ нападение на. вълци,
карски будки.
Полицията
отвърнала ловенъ.
ки въпроси, по които за сега
Изъ
околностите на града и
Цена 120 лева
тоже съ стргьлба, въ резулне е постигнато още съгласие.
!
край околнит-fe- села сж-се поя
татъ на което кому ниецената е-намалена съ 40
Фабриката, която свгц
тътъ билъ заловенъ.
вили вече глутници вълци,
на сто.
ВЕСТИ
за чистотата на дрехигЦ
;ОТЪ Ч У Ж Б И Н А ла България, е МатейчЙ№
Дружа ството^наЩ
9 Ню-Иоркъ 31. Единъ служитель на тукашната банка т% офицери 1(к'вни.(сврйг|
„Банкъ офъ Манхатанъ" из нове н,,а .традицио,ннв!1
Потайностите но принцъ Карла
чезна,
наедно съ една торба, вечеринка на, 2 "федруар|
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съдържаща банкноти и ценнос Отделна ( покани, ("не,',Щ
ти на обща стойность о т ъ изпращатъ. ПрисжтствиеЛ
Яко Алфонсъ е билъ избавенъ отъ ноктите на
1.456.000 долара. Съ него наед е повече о^ъ ^кепащЩ:
та му, и^сега не престеваха да го тревожатъ.
смъртьта съ поддържката и помощьта на некого?
но еж изчезнали и двамата му леклр — вечерно.,,",. /
Той отиде при коня си и следъ една малка
Яко сегашното му. ново изчезвание и замълтелохранители, които еж го
обиколка, се отправи къмъ замъка, гдето пристиг
„Родни Балкана* &}
чавание докара на Венсановата глава, н^коя нова
охранявали. Предполага се, че устройва .еднодневевъ <#
на посрЪдъ нощь.
по-ужасна и неочаквана опасность?
еж отвлечени отъ гангстери.
г : Следъ отдалечаването на Венсана отъ „чер
на.З 11.—«нед*ля до,J»1
Но где е билъ той до сега?
вената кжща", се зачу едно глухо чукане, което
% Вашингтонъ 31.Сенатътъ «Родни .Балкани", и, обр
Дали е билъ се въ Парижъ?
въ тишината на нощьта, кото да идЪше отъ дъл
отхвърли предложението* съ Тръгване б и пол^ч.су!
Знае ли другъ н-Ькой, че той е живъ?
бочините на нЪкой гробъ. — Това бЪше единъ закоето се' искаше" Съед. щати пи тръсватъ^на 2 т. >«<:3
Всичките тия въпроси се въртъха въ глава
давенъ гласъ, който отъ време на време се преда
се присъединятъ к ъ м^ ъ .следъ.обедъ.и 9 ч. ве»
та на Венсана и го накараха да почувствува стрехъ
кжеваше.
Международния
еждъ въ Хага. рен.ъ пунктъ клуба ул.Ш
предъ опасностьта,' която.го очакваше при откри
Сутриньта, часътъ около петь, се зачуха тихи
•
Ню-Иоркъ
31.
Презъ пос Посетете на -9-'ф«Р1
тието на престжплението въ Гренелъ.
стжпки по пжтя, който минаваше край .червената
ледните 24 часа въ разни се •т; г. големата Добру^
Това положение, тая несигурность беше
КЖЩа". , •
!.
;.;
лища
въ страната се отбел£з
ужасна!
въ салонит#:и> "
BaT
•> Месечината продължаваше още да осветлява
jb no десятки смъртйи слу вечерь
Требваше да се намери способъ за отстра
ния
клубъ*
'"
уединената кжща и околнестьта й, което даваше
чай на мжже и жени, вследс
нението и премахването на тая опасность) Еднствъзможность да се забележи вевки човЪкъ, който
Дружеството
за б^
твие употребата на фалшививения, обаче, способъ се състоеше въ нови прес
се приближаваше до тая кжща.
елинско
сближение
УРей
цирани
спиртни
напитки.
Влас
тъпления! другояче нищо не можеше да се пос
тите до сега не еж успели да 3-й т. г.МО и пол. > «ff
ЧуванитЪ стжпки беха на старата събирачка
тигне.
издирятъ произхода на фалши- въ; салона на Търг. Ш
на бурени Марго, която споредъ навика си, сама
Венсанъ беше добре звключилъ вратата на
вициранит-fe питиета.
ра, големо публично cw1 1
си
бъбреше
нЪщо,
като
охкаше
отъ
време
на
вре
стаята, въ която беше затворенъ капитана, но при
на което, щ е . говор?! '
ме, като че животътъ й б1зше дотегналъ.
всичко това пакъ му се стори, -че достигаше до
самостоятеленгь отъ Боя,^ъ' Ябаджиевъ- и Р
Като
стигна
до
«червената
кжща",
баба
Марнего единъ задушевенъ гласъ-— гласътъ на жер
6 стаи, кухня, баня, Караджовъ, 0 ', г й. .
го внезапго
enp-fe и даде ухо — носле
|езап»-о се enpt
носле тя
т« изглеи*™*.
твата му, който заплашително го преследваше. . .
мазе, съ всич1ки удо
Познавашъ ли. се!"х
да
„червената
кжща'
Той бърже избъта отъ тамъ — той избъта навънъ.
бства въ т центъра на града ката покани,. Сждбон.0^
Когато излЪзе. отъ,„червената кжща", той се
и
— К;м;вю ли ще да е това? — избъбра ста
СЕ ДАВА ПОДЪ НАЕМЪ ща, Загубечият> рв »-{
замисли и започна да се услушве, като поглежда
рата, като да ми се дочу, че некой чука.
ше наоколо. — Нощна гробна тишина влед-веше
Въ двора на сжщата
кжща лими поспедствия, KoW
Старьта Марго застана една минута и наост
на всЪкжде — нито едно чов-вшко сжщество не
се дава подъ наемъ, д в е стаи, часъ?,Това еж. темите«"
ри ушит*-, си да слуша.
Пастиръ Г. .Сиври^"
се виждаше.
кухня и маза. Справка улица то
— Ето и едиьь човЪкъ иде отъ къмъ руднивори
въ ЕвзнгелскаТ*.
цитЪ, каза тя и замълча.
К7«»«
Следъ това Венсанъ заключи и шктната вра
-Шуменъ 6,
•{.}_ — ,ул. Драгоманъ,4 <*\
та съ ключа, който капитанътъ беше остевилъ въ
Стжпкит% се пр!»бли,ч;аЕа.ча,
ля 3 т. м. до, петт>К'ь'.
ключалката и пъхна тоя ключъ въ-джеба си, като
*~момрск"тпат
кооперация включително. Събран^
Тя
погледни
назадъ.
помисли, че Алфонсь е ималъ ключа отъ входна
.Мискетъ»
поканва всички ло- ватъ всека, .вечерь •/*•
Месечина-, а осавтли чооъка, който се поибта врата още при изчезването си въ подвижния
~аРЧ н,а събрание въ неделя
лижеваше съ бавни и тежки стжпки.
8 чася и . е ж п , - " " *
пЪсъкъ,
л-и т. м: въ помещението ч си подходяща духовна^
~ Тоз-d е рудничара Латуръ, добави старата
Свърши се.
Марго, ьиди се, че той е билъ смененъ въ петь
подъ^хотелъ „ Л г о н д . о , н Ч "
Сега той можеше по-спокойно да диша.
часа и отива къмъ селото.
Съмнението, обаче и несигурностьта на отго
което ще се д а д к ^ т ч е т ^ ' ^ !
— Я гледай, я гледай! Баба Марго станала
ворите по въпросите, които се струпаха въ гловаизноса на r p b 3уf l ^ j S W ^ ! > « W
вече! се чу дрезгавия гласъ на рудничара отъ пусгодина.
.->, Jяг***?№9
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