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И най-бедния-ъ покривъ
може да сане, дсмъ на
задружно щастие и бла
годат, ако въ него бо
рави добра и честна жена.
Смайлсъ.

Чакай отъ деиата за
своята старость това, що
си направилъ самъ ти за
баша си.
Питакъ.

и иш т и л mm.

шявввтвтшшшв

мши.

I Будапеща 24. В. „УйПарагвай напуща ОН
Шагъ" обнародва едно
Причината за това
^интервю съ българския ьдна най навременна инициатива въ България, по почин* на мра на просвт>тата ген. Раддвъ Снощната
Женева 24. Парагвай умрь прейседатель ген. интимна среща между варненското учителство и офицерско ттзоо, въ салопит* на Военния клубъ. Речи
ТБ на началника на гарнизона ген. Герджиловъ и на директора на мхжката гимназяя
ведоми секретарията
на
Златевъ, който между
__
„Ш11ШШ1Е^^а:етАракчиевъ, Поднесеви приветствия
ОН официално,
че ще на
«другото е заявилъ:
? — България
прилага Новиятъ м.ръ на народната за деиностьта на учителя и И опознавайки се, Вий съ насъ, пусне ОН въ предвидения
ний съ Васъ, ще се сближимъ, ще отъ устава
срокъ.
' политиката на съсредо- просвета ген. Радевъ, сложи! офицера, която е насочена по се
разбираме по добре и така щр
началото на една симпатична пжтя, щ о води къмъ величие радотимъ
Парагвай е недоволна отъ
за общо добро, братски,
почване на национални и навремет а инициатива.
то на България.
въ съгласие, не отричайки се едни решението на\ОН по конфлик
те сили за едно корен- Офицерство и учителство — ~~
s
та й съ Боливия,
Следъ ре.чьта^ на г. Дрпк други.)
но подобрение на сто два фактора, които играятъ чиелъ, началйикътъ на гарни Тогава, нека де бждемъ увърени,
важна и сродна роля въ въз зона ген. Герджиковъ произ че чрезъ просвета, чрезъ здраво
пански животъ.

ЧРЕЗЪ [ щ ш ш

mm ОФИЦЕРА И ш и т

I Днешното правителство е
'протнвъ партийния парламент
и;има за първа своя задача да
осъществи новата държава.

питанието на българската мла- несе речь, въ която между
дежь — за напредъ требва да другото каза:
координиратъ своите усилия
Уважаеми г-нъ председателю,
и да влЪзътъ въ ГБСНО сътруд
драги учители и учителки,
ничество, за да може изграж

S Накрай ген. Златевъ
Iзаявилъ, че въ България
* не съществува вече ни
Наква
комунистическа
tonacHOcmb.

дането на новата държава да
стане no-хармонично
и поц%лостно,
По подобие на Пловдивъ и
Стара-Загора, снощи въ салоНИГБ

на

Военния

клубъ

се

Г Р И НА НОВА БЪЛГАРИН

И

любяща Родината си учаща младежь и съ силна и дисциплинирана въ Лондонъ. Враждебните манифе
стации
армия, ний ще крачимъ смъло, заед
но напредъ за доброто на народа и
Лондонъ 24, Австрийскиятъ
ще изградимъ нова България за да канцлеръ Шушнигъ,
придружа-.
Отъ името на г. г. офицеритЬ отъ види по добри дни, за която да из ванъ отъ австрийския м-ръ на
викаме
нашето
мощно
„Ура*.
Гарнизона Варна благодаря сърдеч
външнитп> работи Валдепекъ,
но за вниманието и за любезната
Отъ името на запаснитБ пристигнаха туьъ.
покана да дойдемъ на тази другар
офицери поднесе приветствия
ска среща.
. '
При пристигането имь лгь.
Ний сжщо предвиждахме една та председательтъ на мъттното вичаритгь устроиха
враждеб
кава. Вий, обаче, ни изпреварихте и д<во г. В. Тодоровъ, полковни
манифестации,
обаче
поли
това е мнего ценно за насъ, защо
никъ о. з.
цията можа да ги пръсне и да
то го тълкуваме като изразъ на Ва«
възстанови редя.
шитъ добри, хубави чувства къмъ
Срещата, всрЪдъ една ин
насъ. Подадената ржка поемаме съ
Скоро следъ
престигането
тимна
атмосфера,
допринесе
сгрдечность и топлота. И наистина,
си
Шушнигъ
има
вече първия
какво по хубаво отътева да вижда много за опознаването на тия
ме учителя и офицера да вървятъ два възпитателни фактора въ си разговоръ съ Макдоналдъ.
ржка за ржка. Ний ийаме една об страната и остави
отлични
ща цель да работимъ за България:_ v
\

състоя интимна среща между
офицерството и учителството
въ Варна. Следъ една м*алка
въ Югославия къмъ изборигв е музикални забава, изпълнена
отъ учители, директорътъ на
|. .
незапомненъ
мжжката гимназия* гДрвкчиевъ
^ БЪлградъ 24. Представите
направи единъ тйърде У ^ е с
лите на бившите партии се
Вий въ училището нйл въ „азарма-^печатления въ всички учао
тенъ и сполучливъ параледъ
твуващи.
къмъ югославските социалисти
Събраха днесъ на заседание—
Б-Блградъ 24. ^В. , Радничке
|3а да взематъ решение псмгьс;
новинн" обнародва едно възва.тава на общата опозиционна
нне къмъ югослаъскитъ- ебциа?листа, за предстоящите зако
въ Солунъ
листи въ връзка съ предстоя
нодателни избори на 5 май.
Вечерята.
Изпълнениятъ
напълно
протоколъ.
София 24 Тукъ стана едно щите закондателни избори.
| Интереотъ всредъ избира
Впечатлението на гоститъ.
кървано
сблъскване
между
Вестникътъ призовава всички
телите къмъ изборигв е небиСофия 25. Снощи Техни Ве гиня Евдокия.
републиканци и монархисти, привърженици на социалната
шалъ. Никога до сега въ земиВечерята пр е мин а по случай една панихида въ правда, равенство и свобода
re, който влизатъ въ ; преде личества Царьтъ и Царицата
нас паметь на Константинъ Гръц- и всички ония, които Сж про
лите на Югославия, не е за- дадоха въ двореца традицион верпудъ най-добро
ски,
тивъ фашизма, да работятъ за
|белЪзвалъ толкова живъ ин- ната дипломатическа вечеря. троение.
yentxa на социалистическата
Паднаха
ранени
б
души
ма
пересъ къмъ едни законода
Следъ 10 часа се състоя
Присжтствуваха всички ше
борба.
нифестанти.
телни избори, както става сега
фове на чуждестранни дипло приемъ, на който приежтетвуматически мисии, наедно съ ваха: висшия персоналъ на
'#госпожите си, министрите на чуждить легации въ столица
; София 2 5 . Мин.- съввтъ е едно съ госпожите си, цар та, военните аташета, члено
Масово стечение на слушатели
свикань за днесъ на заседа ската свита и др. — общо вете на смесената българоСофия 25. Сиощи се получи нуарий и обясненията на м-ръ пред
седателя ген. Златевъ въ връзка
ние. Ще се занимае съ въп около 110 гости. Вечерята бе югославска комисия, и др. ха телеграми отъ почти всич съ недавнашнитъ изявления на Кнки
градове
въ
провинцията.
роса за нашите външни пла дадена въ голЪмия- салонъ на Царьтъ разговаря любезно съ
На всгъкжде гражданст монъ Георгневъ предъ чуждия и
своите гости, които се разо
нашия печатъ,
ся
направили
щания и съ евентуалния със- Двореца.
вото
се стекло
масово извънредно сално впечатление.
тавъ на нашата делегация,
Изпълнет бп> напълно уста тидоха очаровани отъ сърдеч предъ поставенитгь
висо
Всички
пасажи,
въ ко
случай ния приемъ.
която ще «оди преговори съ новения за подобенъ
коговорители
и е изслу
протоколъ
—
всички
паканени
ито
се
споменува
за Н.
портьоритъ.
шало
съ небивалъ
интепри влизането си въ
залата,
В, Царя сж били
посрещ
ресъ програмната
речь на
преминаха презъ шпалиръ отъ
нати
на всгъкжде
отъ
гвардейцп, облечени въ парад
Цариградъ 24. „Джумхури- м-ръ
председателя.
слушателитп»
съ
бурни
въ русенската „Петролна инду- на униформа.
есъ" пише следното:
ПасажигБ относно причинитъ за
1стрия"
Точно въ 8 часа вечеря
правителствена
промЬма отъ 22 я- акламации.
— Всички комбинации въ
i Русе 24. Вчера къмъ 3*30 ч. та започна. Всички по Европа и Азия, насочени про.следъ об-вдъ въ фабриката на
канени бгьха по мгьста- тивъ Съветска Русия, еж на
..петролна индустрия* експлоаедновремейно и про
Една мистерия, която полицията се стреми да разбули
та си, когато 1п>хни сочени
Дира една цистерна.
тивъ Франция.
Следъ нъколкоднввно
София
25, Органитп
на
Царьтъ и
| Загубит% еж твърде г о л t ми. величества
Турско-рускитЪ отношения крптиналната
полиция сж п ъ т у в а н е п т т н и т ъ л и с 
тове на двамата градиJMH. За щастие, чов%шки жерт Царицата се появиха въ се развивать въ духа на пъл
заети по нактоящемъ да раз
Г*и нъма.
салона,
придружавани но довЪрие и най-сърдечно криятъ еледната мистерия: нн оа роир ъп рх ио ов от ик ог нт аОл ио! вк ъо лгор
ий
Води се следствие относно
с к о управление,
Обаче
приятелство.
отъ
князъ
Кирилъ
и
кня
п
—
Петко
Г,
Петрова,
нтъ
РичиннтЪ на експлозията
отъ двамата градинари и
с. Винсградъ, горно оргъховско д о д н е с ъ н ь м а н и к а к в а
билъ градинаръ въ Унгария. с л е д а ,
На декемврпй 1934 год. той
Близкитп
на
изчезналитръгналъ отъ Будапеща
за тгь се отнесли до
властиБългария.
тгь
и
полиаията
се
е зало
Дирекцията на Въздухоплаването
представя
многошумната
величестСъ него пжтувалъ и градина вила да издири кжде и как
вена
премиера
рътъ Христо Юрдачовъ Марковъ, ок
изяежали.
отъ с. Драганово, горно оръховско
До сега се знае само то
ва, че на 2 декемврий, 1934
година двамата
градинари
влпзли
въ
България
презъ
въ Добруджа — поискани сведения.
„ | 1 П ш и я т а явиаиия. Победна п%сень за пионеригв изъ
Букурещъ 24. Българскиятъ Драгоманъ.
l ^ ^ ^ f i ХZ ^ T ?
реално творение, съ „епосилнигЬ безбройни
пълн. м-ръ Робевъ посети м-ра
нощните летения, У*™*™*"°
" F голгьната
идея, която е ново тържестна проевгътата
Анджелеску,
Въ Добричъ е започналъ да
борби въ въздушните п Р ^ т о р и - . . за голгь
^
^
^
отъ когото поиска
подробни излиза ежедневника .Добру
сведения ошносно
положение джански гласъ", органъ на
Съ знаменитит^ ВО тех Н н а ич"ки ШК пост Я и У жения и съ таланта на плеада великани на
то
на
дългарскитгь
училища българското малцинство
въ
киното.
въ Добруджа.
Ромъния, при сътрудничество
Касата
е непрекъснато
^ 1 ^ Л 1 ^ Ш ^ ! ^ ^ ^ ^ ' '
Всички необходими сведения то на всички български инте
му бгьха дадени,
лектуалци въ Ромъния.

ю п па йщти\\

Едно втьзванме

вщшш штъ въ дворецо

l l l C I V i СЪВ8ТЪ Ш

В п и ш а ОП вчерашната речь м теяеоад Златевъ

е иротноъ Рда
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XII ОЛИМПИАДА ВЪ ЯПОНИЯ
Туризъмъ

За местото на XII Олимпиа
да претендиратъ две държави
— Италия и Япония. Мотиви
те на двете еж твърде силни.
Италия заявява, че като дър
жава въ Европа, тя държи
първенство въ спортно отно
шение. И въ футбола те еж
европейски първенци. Япония
пъкъ, съ златото си, иска да
си купи правото, XII Олимпиа
да да се състои въ Токио.
Може би, тя е права, като
заявява, че Азия, която се на
селява отъ две трети отъ населението на света и която
до сега е била винаги изоли
рана отъ Европа, въпреки, че
нейните държави до сега ви
наги еж взимали участие въ

всички килтурни
тържества,
станали изъ разните европей
ски столици, има найтолемото морално право ма желае
ХИ Олимпиада да се състои
въ Япония.
Тя е готова да подпомогне
парично всички малки държа
ви, да отидатъ въ Япония, при
условия, те да я подкрепятъ
при гласуване
местото за
следните олимпийски игри.^;
Следъ помощьта, която еж
обещали на Германия, т е еж
се обърнали къмъ некои отъ
балтийските държави. И Бъл
гария беше щастлива да по
лучи поканата и предложената
помошь.на Япония.
.

Б.Т.С клонъ .Родни Балка
ни" на 17 т. м. е ималъ общо
годишно събрание на което е
избрано настоятелство въ съставъ: председатель Д-ръ Н.
Сираковъ,
псдпредседатель
Иванъ Петровъ, секретарь Василъ Добревъ, подсекретарь
Григоръ Димитровъ, кас.-счетоводитель Никола Георгиевъ,
касиеръ-инкасатори
Борисъ
Козницки и В>лчо Вълчевъ,
домак.-библиотекарь
Ангелъ
Пехливановъ и съветници Илия
Тодоровъ и Димитъръ Маджаровъ, Контролна комисия:
Александъръ Тодоровъ, Лю
бенъ Чобановъ и Панайотъ
Перуковъ. Заведующъ излети О ф и ц и а л н а п р о г р а м а з а ф е д е р а т и в н и т е , ф у т б о л
rfc Цони Златиновъ, Домакинъ
н и с ъ с т е з а н и я с е з о н ъ 1934—35 г о д .
на хижа
„Родни Балкани"
Съставената програма за ФутболнигЬ стстезания презъ 1934-35 год. отъ
Областния комисаръ DO фугбола и одобрена огъ централния футболенъ комитетъ
Иванъ Шойлековъ.
е наредепа какго следва:
Численниягъ съставъ на кло
на въ края на 134 год. е 165
„Тича* — „Аспарухъ"
3 мартъ
10 ч. сутр.
души. Реализирани еж 51 из
.Ш.Соколъ"—.Левски"
3
мартъ
2
ч.сл. об.
лета (41 еднодневни, 3 дву
.Владислав"— "Победа" 3.45 сл. об.
3 мартъ
дневни и 7 многодневни). по
„Варна"—„Аспарухъ"
10 мартъ
10 ч. сутр.
сетени отъ 1327 излетници при
„Победа"
—
„Левски"
10
мартъ
2
ч. сл. об.
изминатъ километражъ 4299
.Влад." — „Ш. Соколъ" 3.45 сл. об.
10 мартъ
клм. (I860 клм. пешъ и 2439
.Победа" —„Аспарухъ" 10 ч. сутр.
17 мартъ
клм. съ превозни средства)
,Ш.
Соколъ"—.Варна" 2 ч. сл. об17
мартъ
Презъ годината еж засадени
„Владиславъ"
— „Тича" 3'45 сл.об.
17
мартъ
въ района на хижа .Родни
.Левски"
—
„Аспарухъ"
24
мартъ
9 3 0 сутр.
Балкани" около 500 горски и
.Владиславъ*— „Варна" 2 ч, сл. об.
24 мартъ
плодни дръвчета и декоратив
„Тича" — „Победа"
24 мартъ
3 45 сл об.
ни храсти. До хижата еж мар
.Ш.Соколъ*
—Аспарухъ* 9-30 сутр.
31
мартъ
кирани съ табелки и боя по
.Тича" — „Варна"
31 мартъ
2'3d сл.об.
дърветата въ гората, 4 пжтя
„В адиславъ" —„Левски" 4'15;. сл.об.
31
мартъ
около 40 клм. (3 rfc стъ Варна
7 априлъ „Владис." —„Аспарухъ" 9'30 сутр.
и единия отъ е. Горенъ близ7 априлъ „Ш.Соколъ"— „Победа" 230сл.обнакъ. Реализиранъ е единъ
7 априлъ .Тича* — „Левски"
4*15 сл.об,
бюджетъ отъ 60,000 лв.
14 априлъ „Варна" — „Аспарухъ" 4"15 сл, об. въ Асп.
14 априлъ .Владиславъ" — „Тича" 4"15 сл.об. въ Кол.
20 априлъ „Владиславъ" —„Левски" 4'15 сл. об
„Тича" — „Ш. Соколъ"
21 априлъ
въ София, презъ тази година
„Победа* — „Аспарухъ" 4 4 5 сл.об.
21
априлъ
4*15 сл.об. въ Асп.
София 25. Вчера се игра вь
„Варна" — „Победа"
28 априлъ „Владис.—„Ш. Соколъ* 4'15сл. об.
столицата първия футболенъ
29 априлъ „Левски" — „Аспарухъ" 4*15 сл.об.
мачъ презъ тази година.
29 априлъ „Варна" — „Левски"
4*15 сл.об. въ Асп.
Игра се приятелски мачъ
5 май
между тимовете на .Левски" и
„Владиславъ"—„Победа" 4'50 сл. об.
6 май
.Спортклубъ", на игрището на
„Ш. Соколъ"—Аспарухъ 4"30 сл об.
6 май
4 30 сл. об. въ Aci.
.Левски", при извънредно ка„Тича* — .Аспарухъ"
12 май
ленъ теренъ.
„Владиславъ"— .Варна* 4.30 сл. об. въ Асп.
12 май
.Левски" излезе въ извън
.Владисл."— .Аспарухъ" 4 30 сл.об.
19 май
редно подмладенъ
съставъ
„Ш. Соколъ"—„Левски" 4 30 сл.об. вг Асп.
19 май
4*30 сл.об.
.Спортклубъ", който излъзе
въ обикновения си съставъ,
Забележка:
1) Въ случай че известна дата бжде анпобеди съ 3'1.
гежирана отъ колоездачите или други, то насрочените за
Въ края на първото полу сжщия день състезания ще се играятъ на Военното игрище.
време резултатътъ б е 1 1.
2) Насрочените въ Аспарухово състезания ще се състоятъ тамъ, ако игрището бжде готово. Въ противенъ слу
чай що се играятъ вь Варна на определените дати, въ коЦвЪтковъ — Габровски въ София лодрума 9 50 часа сутриньта.
3) При така изработената програма клубовете полуСофия 25. Оная
вечерь
пристигна
въ
столицата чаватъ:
боксьорътъ
Кръстю Цвгьт 1 В л а д и с л а в ъ — праздници 5 полупраз. 5 ежб, 1 и заран.
—
.
3
4 п
0
ковъ, който въ среда ще 2. Тича
3.
Варна
—
,
4
3 п
0
се срещне въ свободния уни4
я
4 »* 0
верситетъ
съ боксьора Л. 4. Ш . Соколъ —
5. Победа
—
, 3
4 п
0
Габровски.
6.
Левски
—
„
3
4 т 0
1
Пристигането на Кръстю
»
б
0
0
3
Цвтътковъ предизвика
сен 7. Аспарухъ —
зация, веднага около
него
се струпаха
многобройните
му приятели и почитате 4 Алтхабадъ, 15 февруарий.—
ли.
Югославянските
тенисмани
Бозаджий ница
Пунчецъ, Палада и Шеферъ,
които отъ два месеца кръстос
ватъ приказната страна Индия
— Въ последното си годиш продължаватъ триумфалния си
известява че по улицата
но заседвние фИФА е разре пжть, осеянъ съ скжпи и ху
п р о д а в а ч и на б о з а на
шила на всички държави да бави победи. Те еж играли
ржце нема, освенъ една
учветвуватъ съ футболните си мачове поредъ въ* Алахабадъ,
кола специална която
тимове въ Берлинската олим Бенаресъ. Лахоръ, Агра, Тачъ
носи и ф и р м а т а ни.
пиада. Отъ това се разбира Махалъ, Квнуршалъ и други
Отъ съдържателя
че и на префесионалнигв тиНа всекжде еж били посре
1-3
меве се рвзшир. ta да взематъ
щани по царски. Неколко пжучастие, което до сега въ вси
ти еж били гости на индийски
чки олимпиеди беше изклю
ШПрели да посетите ма газияигв, кои .
махараджи. Особено тържестЗто рекламирагь посетете първо маЕ
чено. Това създава още по
венъ е билъ приемътъ въ Ма
|газинъ Д>УЖЪ« под хотелъ Мусалг!
големъ интересъ на XI олим
хараджвта отъ Капурталъ.
Ред
•който ви предлага най хубави А
ь. К-БДпиада.
•чдрави горни ризи отъ майсторш!
ко е даванъ по-блестящъ
ъ при ¥ |ржка и всички галантернйпк стоки!
емъ отъ този, който е даде
на извънредно ни<-кн и е н н .
1вденъ
нв щастливите тенисман1И.
|,

С П О Р Т Ъ>

П1> 1 № К П

Индия

„ПЧЕЛА"

ЧШ I.

Повредит*. Задръстена улица отъ ламарииени покриви
Враца 24. Снощи надъ гра ремиди, откъснати сби/щ,
да ни се разрази страшна буря. прозорци, чаша отъ лама
Повредени еж много покри ринени покриви и пр. п
ви, стобори, кжщи, стълбове
и пр. Изкоренени еж големъ
брой дървета. Електрическите
жици беха скъсани отъ бурята
поради което градътъ изпадна
въ пъленъ мракъ. Това създа
де голема паника всредъ гра
жданството
Въ това време
имаше
еврейска вечеринка.
Освет
лението
бе
възстановено
едва следъ половинъ
часъ.
Къмъ V30 часа следъ полунощь бгь най-голема
си
лата на бурята.
Изпочупе
ни бгьха всички
прозорци
на хотелъ „България". Пре
обърнати бгьха и
неколко
меси. Изъ улиците
стихи
ята прехвърляше
маси, ке

ТЗ
на свъта е съветската
Парнжъ 24. Видниятъ френ
ски летецъ Кодосъ направи
следните интересни изявления:
—Най-добрата авиация на
света е съветската. Русия
разполага по настоящемъ съ
5,000 най-модерни аероплана
и съ повече огъ 10,000 обуче
ни летци.
Следъ две години Съвет
ска Русия ще притежава
авиация, която ще бжде
по силна отъ всички авиа
ции на света, взети наед
но. Причината за това е,
че по настоящемъ въ Русия
работятъ 47 аеропланни
фабрики, които строятъ
предимно грамадни бомбар
дировачни аероплани и из
вънредно бързоходни таки
ва.
Тия аероплани ще носятъ
обслуга отъ по 60 души,
тика щото те ще пред
ставляватъ същински въз
душни крепости.
..' '

тази

причина

движениетп

бгьше невъзможно.
Ул. „ Търговска' бгьте за
дръстена отъ ламаринени
покриви.
*
Загубите ся огромни.

i Хотелъ Mnuvi
Q
ВАРНА
П
^ В ъ центъра на града, най-хиги-Ц
I Ьниченъ, уютец-ъ, съ цещралвоП
р|
отопление.
У
г-кЦени достжпни за всичкиУ
j=j
I - 2091 - 30
У

на едно сакато и н*мо отъ щ.
дение момиченце.
Лондонъ 25. Голъма часть
отъ англиската преса прави
шумне реклама на свещеника
Джонъ Майнардъ отъ Брайтънъ, който
започналъ да
върши чудотворни излекувания съ помощьта на ВБрата,
Последниять неговъ yenixy
е фантастичното
излекуване
на малката Бенти Арнолд*.
отъ Банстедъ, отъ рождение
саката и нема.
Цели седемь години майка
та на това дете изпитала всич
ки съществуващи начини н«!
лечение, обаче всичко остана*
ло безъ полза. Само следъ ед.';
не моли/ва въ Брайтъжката'
църква нейното дете било;
излекувано.
Тоя фактъ предизвика огром''
на сензация въ целата страна.'

ВСЬКИ знае, че най-добре
боядисва и чисти А. С 8иниц«
ки Варна — Ст. Оамболовъ.
2 — 2 0 ' б - 30 ^ ч
www

Използувайте рЪдкин случай

Варна .Царь БОРИСЪ" 3
Големъ изборъ отъ чисто ВЪЛ. платове за мтжки
костюми, които магазина пусна вь продажба
на много ниски цени.
Не е безъ значение, ако преди да пра ви i е костюмъ, пров*рите новит* цеви и десени на магазина Юиионтекстилъ.
JJojeni^ieToimMamHHa не задължава къмъ покупка
l-2075-o

В е л и ч к о Родевъ
АДВСНАТЪ — првшъеги канлозата си на ул.
JVIaoHR Луиза № 26 — подъ го>цкото консупетв»
—

:

в

• "

и

Представителството

НА РЩ01ШФШШ
СЕ ПРЕМЪСТИ НА УЛ. МУСАЛА № 2 (до входа
на аперативъ Балканъ
1 2109??

Дирекция за постройка на водопровода „Ватова —

О б я в л е н и е № 62
Гр. Варна, 20 февруарий 1935 година.
R „ „ Л м и Р е с к « и я '" а за постройка на водопровода ,Ватове '"
варна обявява на интересующите се. че на 30-я день or»
публикуване настоящето, обявление въ Държавенъ вестни»*
въ 1U часа пр. обедъ въ канцеларията на дирекцията и»
^ я П1Р™ИпВ/Де Т Т Ъ ч Р е з ъ т а й н а конкуренция за доста»к«
на lfJOO (хиляда) кгр. катраносана кълчища, нуждна за по
стройката на водопровода .Ватова - Варна".
Приблизителна стойность 45,000 лева. Залогъ 5 на «*
Поемните условия еж на разположение на интересу»
щите се въ счетоводството на Дирекцията.
ОТЪ ДИРЕКЦИЯ^

Брой 334з

Варненски новини

I

Едннь крайно интересенъ опитъ на Вили Постъ. Постигане на
грамадни бързини за пжтническигЬ аероплани
Лосъ Лнжелосъ 24. Както се
знае, прочутиятъ американски
летецъ Вили Пость отдавна се
подготвя за единъ полетъ въ
стратосферата съ аероппанъ,
съ краенъ пунктъ на летенето
си Ню-Йоркъ.
Цельта, която се преследва,
е да се установи може ли тър
говските аероплани така да се
приспособятъ, щото да могатъ
«а летятъ въ стратосферата.
При малката гъстота на възду
ха на 10.000 метра и нагоре,
бързината на аеропланигв ще
бжде чувствително надъ 500
клм.

въ часъ.

НБКОЙ

специа

листи се над^вватъ дори да се
постигне бързина отъ 1,000
„лм. въ часъ.
За сега .Зили Постъ се на
дава да достигне една висо
чина отъ 11,000 метра и една
бързина отъ 560 клм. въ часъ.
Отъ резултатите на сегашния

опитъ ще се вадятъ заключе
ния за онова преустройство,
което ще тр-Ьбва да се напра
ви въ формата и устройството
на търговските аероплани,. за
да могатъ да летятъ редовно
въ стратосферата.
Освенъ грамадната бързина,
летенията въ
стратосферата
ще иматъ и друго едно гра
мадно преимущество — пъл
ната липса на каквито и да
било въздушни течения на
височина отъ 10,000 метра и
нагоре.
Вчера Постъ отлетя по по
сока на Ню-йоркъ.
Когато
достигналъ на височина отъ
7,500 метра, той е билъ принуденъ да кацне, поради изти
чане на маслото.
Апаратътъ не е повреденъ
и Постъ ще повтори опита си
въ най-скоро време.

Дребни вести

па параходитЪ

КИНО РАНКОВЪ

| да не изпадне въ проституция.
КСофия 55, Вчера къмъ 3.30
Щса следъ обгьдъ на една пейй еъ Борисовата градина е
Щла. намгьрена да се гърчи ед$? млада жена.
ЙОгнесена е била въ една клини^
1- ккдето й е била дадена първа
ИИОЩЬ.

У с т а н о в е н о е, ч е о е с е
*азва Неде.лка А п о с т о 
лова, 32 г о д и ш н а , р а б о т 
ничка, ж и в у щ а н а ул- О°Оговр, 44.
При разпита тя
заявила,
че останала отъ
известно
*реме насамъ безъ работа и
изпаднала въ мизерия.
По
гнала на живота си, поЩже не желаела &а подлаР тп>лото си, за да
пре
Щета.

¥ ШКОИ МЕ ХВЪРЛЯ
ШРЯ на улицата. И пра
??е това има хора, коиФоплащатъ за реклами
Што не постигатъ
Щльта си,

ехроникд^

ОТЪ ДНЕСЪ

ВЧЕРАШНАТА
речь
на
м-ръ председателя
генераль
Златевъ, която ние преда
дохме въ снощния брой въ
най-големи подробности бп>
приета направо отъ радио
София
съ
универсаленъ
шестлампов радио- апаратъ
К. В. представитель на кои
то апарати
въ Варна е
Въплотена отъ чаро
бюро „Добруджа"
на Cm.'
дейката ЖУАНА КРАУДимчевъ
ул.
Драгоманъ.
ФОРДЪ и тенпераментниятъ
Кмета на граца г. Ст. Савовъ
любовникъ КЛАРКЪ ГЕЙБЪЛЪ
е още въ София, кждето учас
Плеада
танцу
твува като делегатъ на кон
ващи нимфи. Ви
греса на лозариге въ Бълга
очароватъ и мнасятъ.
рия.
Това не е филмъ, а шедьовъръ изваянъ
Както тгълото, така и
отъ рпъмъ и красота, огъ танцова хар
дрехата има нужда отъ чие
мония, обаятелна пЪсень, пъленъ романтиченъ
драматизъмъ. Дневно 4-15 ч, веч. 8*30
тене. Матей Недковъ.
съ доглеждане.
ПечалбигБ отъ томболата, раз
играна на бала на чиновни
ците при частните банки се
ВЕСТИ 01Ъ
на гишетата на
БЪЛГАРИЯ*въ габровско. Кой е починалиятъ проверяватъ
частните банки и ще се разГаброво 24. Днесъ
цгьло даватъ отъ домакина на ита
За довършване на шосе
отъ ливнеката банка. Неполучени
то Варна—Бургазъ еж отп. е- Габрово бп> потресено
станала
съ те до края на месецъ мартъ
нати 2,400,000 лева, а за поп злополуката,
равка на сжщия пжть е други младия и най-добъръ скиоръ оставатъ въ полза на дру
на габровския
край
Cm. жеството.
1,000,000 лв.
Вчера при стечение на мно
Щ Отпуснати еж на гр Ца Гъдевъ, братъ на добре из
рево (Василико) 10,000 акации вестния софийски скп май- го публика и при много при
ятно време се състоя първия
гледични американски тополи, сторъ Хр, Гъдевъ.
за засаждане иа марския брътъ
Cm. Гъдевъ е
станалъ по реда за сезона приятелски
край града и за превръщане жертва при едно ски-състе- мачъ между сп. кл- ,Варна" и
то му въ градски паркъ. Сж- зания въ мпетносьта
,Узу „Радецки", който завърши 1:2
щата площь ще бжде огра на".
При единъ остпръ за за втория.
Спестовно строителна коопе
дена.
вой Cm Гъдевъ
падналъ
gj| Ветеринарните власти въ стра отъ голгьма височина и си, рация „Подслонъ*, представи
ната еж предприели масово тровене разбилъ
телство Варна, съобщава на
черепа.
а нскитащитъ кучета въ всички се
всички, че досегашниятъ й
Въ
безсъзнание
той
е
бил
ла, въ чиито райони е констати
деятель
Димитъръ Хр. Коларана болеоьта бъсъ.
отнесенъ
отъ
другаритп
J2 Броятъ на сърните въ бургаз- му въ единъ автомобилъ
и ровъ отъ 18 т м. престана да
ска область се е увеличилъ. Презъ изпратенъ за
държавната да бжде такъвъ и съ нищо. не
време на последнитъ хайки противъ
болница
въ
Стара
Загора. може да заангажира коопера
вълци, по долината на р. Ропотамо
обаче,
Гъдевъ цията. Отъ представителството
еж. били забелъзани две стаца отъ По пжтя,
Г-ца ВЪра Ковачева отъ името
по 10—12 сърни, сжщо и 6—7 елени. починалъ.
g Завчера представлението на
на „Нови стремежи* ще изне
Тая
вечерь
трупътъ
на
бургазския областенъ театъръ е би
се рефератъ за «Лириката на
ло отложено, поради стачката на Гъдевъ бп> донесенъ въ Габ Багряна" въ среда 27 т. м.
За погребението
му
седемь артисти. Причината за стач рово.
ката е обстоятелството, че държав се очакватъ да пристигнат въ салона на д-во .Майка" въ
веч. Литературните
ната субсидия отъ 100,000 лева е стотици скиори отъ цплия 6*15. ч.
била подълена само между директора
илюсттации
ще бждатъ изпъл.
трев
на театъра и седемь души артисти, габровски, дрпновски,
нени отъ г-ци. членки при
понеже : „била отпусната само за ненски край и отъ другаде.
секцията. Поканватъ се всички
съюзни членове".
*
Входъ свободенъ.
Щ Параходътъ „Бургазъ" натоваГаброво 23. Вчера станаха
рилъ завчера отъ Бургазъ 1,500 гъ
големи ски състезгния въ ме- с. Семетли, а отъ тамъ съ ав.
ски за Палестина.
Ц" Тази година въ Бургазъ ще стностьта Лозана. Ст. Гждевъ, томобилъ въ Казанлъкъ и Ст.
бждатъ павирани съ гранитни блок единъ отъ най добрите скио Загора. Тукъ му бива напра
чета нови .7 централни УЛИЦИ. Не ри въ Габрово пвда и се уд вена операция, обаче,
снощи
обходимата cvMa отъ 800,000 лева
ще бжде взета отъ временната тру ря въ главата. Другарите му средъ страшни мжки Гждевъ
го отвеждатъ по напредъ въ починалъ.
дова пови^ность.

Ц Въ Парижъ е основанъ
25. II. 1935 год.
единъ „клубъ на спестовнициs/s
„Балканъ"
it". Надъ ьхода на клуба има
Днесъ е еъ Бургазъ. Въ Варна ще
грамаденъ надписъ, съ думибжде въ ергьда сутриньта.
rfe: »Не хвърляй нито единч.
s/s
„Мария Луиза"
п?такъ напраздно". Членовете
Днесъ е въ Цариградъ, отъ кжна клуба получаватъ навреме
дгьто ще потегли за Варна.
необходимитЬ сведения, кжде
s/s „Бургазъ"
могатъ да си набавятъ всички
На пжть отъ Хайфа за Алек
необходимо на най-ниски це
сандрия.
ни, заеми, че дори и билети
s/s „Царь Фердинандъ"
за концерти и театъръ.
Довечера замииава за Алексан
| | Следъ 1 милиардъ годи дрийска линия.
ни човечеството ще се заду s/s „България"
ши, споредъ изчисленията на
Днесъ е въ Цариградъ, отъ кжамериканския проф. Хенри Ръ- дгьто ще потегли за Варна
селъ поради изчерпването на s/s „Евдокия"
кислородъ. Тоя заявява, че до Всгьки четвъртъкъ и понедгьлсета е консумирана вече поло
никъ, 8 часа сутриньта
замивината отъ земните запаси на ' нава крайбргъжно. Връща се встка ергьда и ежбота сл. обпдъ.
кислородъ.
? &.. Въ ; Лондонъ се гради
Чужди параходи
луксозна болница . . . за куче
Днесъ на Варненското
приста
та. Средствата за това еж за нище нгьма никакви
чужди
вещани . отъ единъ богатъ параходи.
Лондонски чудакъ» чойто е от
м и :,за подобна цель 80,000
ES Внезапна проверка била пред
английски, лири.
приета завчера въ ПО-ГОЛ-БМИГБ тър
Д В ъ Америка еж пристиг говски магазини въ йловдивъ, за
нали вече 200 тона живи злат издирване на стоки, внесени безъ
ни рибки, доставени отъ една мито и такива, чийто вноеъ у насъ
забранеиъ. На нъколко мъста еж
Търговска фирма, която се на- еоткрити
такива стоки. Съставени
дЪва да може бързо да ги еж нЪколко акта.
разпродаде. По-рано Америка
е била главния доставчикъ на
златни рибки, а сега самата
[тя е принудена да си ги дос
тавя отъ Япония.
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f H Една чикагска фабрика
ре дрехи е пуснала на пазаря
овънредно красиви и прак
лание съ дълбоко охкане и когато принца влезе
!1|чни бански костюми, направг стаята му, следъ чв1въртъ часъ, маркиза бЪше
«ни изцело отъ каучукъ им
променилъ униформата си, съ кадифяни дрехи,
яримиранъ въ най различни
каквито носятъ живописците.
ЦвЪтове и комбинации. Тия
ВД>ехи еж не само много кра
Принцъ Флоримонъ въ тия дрехи имаше
сиви, но и сравнително евтини
привлекателанъ изгледъ, той толкова беше кра| t еж станали много попу
сивъ, щото и самъ маркиза беше принуденъ да
|»рни.
признае г ва.

нишана живота и

Стр. 3

Големата шапка, съ широки краища мнего
му приличаше и каоифяната дреха му стоеше
прекрасно, Той беше наметналъ връхната си дре
ха по този начинъ, щото всеки би го взелъ за
единъ младъ и гениаленъ живописецъ.
— Значи ний сме се натъкмили и натруфили,
драгий ми Форъ, каза принцъ Флоримонъ, като си
подаде ржката на маркиза, заключи униформите
въ куфарите!
Кълна ти се, че никой -не може те позна!
Виждашъ ли какво могатъ да направятъ дре
хите.
Още тая вечерь ще направимъ единъ опитъ
съ новите си костюми!
Маркиза сгъна униформите и ги тури въ
куфарите.
Следъ това той потегли връвьта на звънец*,
що се намираше въ стаята.
Единъ слуга влезе и попита чужденците, какжелаятъ, като едновременно имъ представи
во
нз хотела, за да си впишатъ именатакнигата
— Доведи една кола каза принца на слугата,
следъ това той се обърна къмъ маркиза, който
още б е ш е много угриженъ и наскървем,: — я
впиши имената ни Форъ!
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маркиза еж д лечъ огъ Парижъ и на техно мес
то се появяаатъ тука двама млади живогисци, жи
вописци на пейзажи или на портрети, както оби
чате, живописците Флоримонъ и Монфоръ!
— Имената обаче ще произвеждатъ впечат
ление върху всекого, Ваше Височество, а сетне...
*• — Немзй грижа за това, драгий ми маркизе,
само не ми прави сериозни препятствия, прекъсна
принца адюганга си, догдето азъ се ржководя отъ
единъ по рано екзоенъ планъ, който се надевамъ
ще ни достави удоволствие и забавление и ще ме
доведе до желаната цель! За това обаче ще говоримъ утре! Колкото за днесъ, требва да се задоволишъ съ това, което ти разказахъ!
— Идеята е прекрасна и твърде
Ваше Величество, обаче имената?

интересна

— Вий искате да кажете, че ще могатъ да ни
познаятъ, отъ именате на живописците Флори
монъ и Монфоръ?
Ако е тъй, тогава ще готърсимъ рруги име
на, отговори принца, защото никой не требва да
ни познае, това е главното.
—Спмо да се не поставиме въ некое кри
тическо положение, Ваше Величество, отвърна
маркиза. Язъ не мога да си обясня причината на
това преобразование!
Каретата се спре предъ една
на широката улица Клиши.

гвлема

Това беше хотелъ Лионъ, гдето
обитаваха чиновници и артисти.

кжща

обикновено

Портиера отвори вратата на каретата
Тия две лица, облечени въ офицерски дрехи,
елезоха отъ каретата и поискаха да имъ покажатъ
неколкъ стаи, които ш/вха да наематъ за по-дъл
го време.

Стр. 4
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„, л отъ реша на к ю п ттш издали щщ

Необходима е искреность за да може мощна България да бжде изградена подъ пълно вжтрешно спокойствие

Едно похвална инициатива

София 25. Вчера м-ръ пред
седателя генералъ Злетевъ из
По инициативата на родителско-учителския коми ложи, какво е искала армията
на 19 май и защо стана про
тетъ при Варненската Дев. Гимназия.
мяната на 22 януарий, като
Вчера сутниньто (неделя) въ морала и здравието на уча очерта бждащата дейность на
10 часа въ гимназиалния са- щите се. Заради това изисква правителството.
лонъ на девическата гимназия се по голъма заинтересова
М р ъ лрс д с е д а т е в я говори
г. Б. Вакжвчиевъ, адвокатъ, п. ность на учители и родители.
к
а
т
о истински войникъ, з а с председасель на родителско
Системите на образованието
учителския комитетъ при гим каза, сказчикъ, се менЯ|Ъ, и т а о а л ъ на най високия пость
назията държа една високо на всъки ги прилага по свое раз • въ д ъ р ж а в а т а .
зидателна и обоснована бесе бирание, заради това нЪма ед
Разкривайки редица истини,
да: „закона,
дисциплината на наука за възпитание и едно около които мълвата създава
и възпитанието".
искуство за възпитание.
ше всевъзможни легенди, той
Беседата биде изнесена съ
Сказчика възстава справед. каза и нещо ново и н*що из
една ръдка вещина и познава ливо за смесването на учени вънредно важно, тъй необхо
не на материята. Прокарани ци и ученички особено въ пу димо за новата държава —
те въ беседата мисли съдър бертетния периодъ и въ по да бждемъ искренни.
жаха есенцията за отношенията напредналите държави ЕотдавВърху мълвата и задкулисни
на учители и родители и само на е било разбрано, че такова действия не се твори истинска
съ координирание на общите смесвание не требва да става. държава, не се строи нацио
имъ усилия може да се съз
Накрая се апелира за да нално единство. Тримата фак
даде едно волево поколение и имаме едно поколение по ци- тори за единството на държа
силни характери, като това да вилизаторско и по морално вата — държавенъ глава, на
проникне въ ВОБКИ умъ сър- отъ предшествающето да си родъ и армия, требва да бждце и душа.
подадътъ ржка за ржка учи датъ единни, требва върху
Училището, казва сказчи- тели и родители и да се пос техниттз сили да се градятъ
ка, почива на три основи: за тигне по голъмъ резултатъ. големите национални пости
кона, дисциплината и образо Това е една първо по рода жения.
ванието и само като се съб си беседа и сочи за голъмата
Когато с е говори иснренно
людава закона, следва дисци дейностя иа комитета.
и
с
е действува открито, гоплината и настоява надъ обра
лъмитъ
фактори ще б ж д а т ъ
зованието ще може да се съзI КНИЖАРНИЦА
дадо едн девица и юноша
наедно и единна и мощна
„ М Е Р К У Р И Й " България ще с е изгради подъ
просветени и възпитани
не рекламира тази годи
Сказчика намира, че много
пълно вжтрешно спокойствие.
на своятъ грандиозенъ изродители спомагатъ за разре
боръ отъ мартеници и каршението на дисциплината и
тички. Достатъчно е почитавъобще гражданството е инде
емигЬ клиенти да си спомфарентно и небрежно къмъ
Дреновско 24. Тази сутринь
нять ииналогодишниятъ небинея, като за онова що става
къмъ
9 часа въ влака между
лалъ по съвършенство подвъ училището и вънъ отъ не
Царева ливада и Габрово opборъ
на
мартеници,
допълго се облада върху плещите
гените на дреновската полина учителя, който ' требва да _. ненъ съ безброй новости.
лията
заловиха'б кгр. захаринъ,
се грижи не само за образо 0 1—2087-9
въ лицето Борисъ Христовъ
ванието, но и за възпитанието
Ридевъ, бо^аджия отъ Габро
JJJJJJJJJJJJJ-UJJJJJU-UJ во.Той отдавна се занимавалъ
Димятричка Герчо К о ж у х а р о в а
J съ подобна контрабанда, като
—и —
захаринв си набавялъ^, отъ Ру
ЦегЬтамъ Bwnto Поповъ.
J се.
В Ъ Н Ч А Н И въ София на 24 т. м.
Започнато е следствие, за да
Q
Провадия
121061
Провадия
се заловятъ всички нишки на
UJJJJJ • JJJJJJJJJJJJJJJJJ тази контрабанда.

Нова твщВаияа шард

•
•
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Следъ това се появи и съдържатела на хоте
ла, и ги заведе въ стаите на първия етажъПринцъ Флоримонъ разгледа стаите и ги на
мери добри.й
Слугите имъ принесоха горе куфарите.
Никой не позна принца и адютанта му, за
щото и двамата не носеха нИкакъвъ отличителен»
знакъ.
Помислиха ги за офицери отъ некойпровинциаленъ гарнизонъ.
Слугит^ запалиха свещите въ стаите и се
оттеглиха,
— Нашето пжтишестлие се свърши, драги
ми маркизе, каза принца, който както се вижда
ше бъше много задоволенъ отъ шегата която беше измислилъ.
Сега сме вече на определеното мъсто, нами
раме се въ Парижъ!
Въображи си сега и ти, че ний сме двама
двама живописци на пейсажи, родомъ отъ Лионъ,
двама млади живописци, които всеки день ще рисуватъ нови пейзажи, съ цЪль да спечепятъ много
пари.
Сега е вече време да заличимъ и първите
глогове на имената си, за да станемъ и ний съвсемъ непознати, ти ще се наричашъ Форъ, пъкъ
азъ Римонъ!
Както се види това, правили ти се?
— Това е добро измислено, Ваше Величество..
— Забранявамъ ти подъ най-строго наказа
ние, да ме наричашъ вече съ тая титла, Форъ! ка
за принца, пзъ съмъ живописеца Римонъ!
Ний сме дошли въ Парижъ за карнавала, за

Осигуровка за всички граждани
Софип 2 5 В ъ з е м л е д ъ п с и а т а и Кооперативна Банка
с е преглежда шведския занонъ з а народна осигуровка
Споредъ него,|отъ 1 5 годишна възрасть нагоре всички
граждани с е с м ъ т а т ъ з а осигурени. T t плащ«тъ своитъ оси.
гуровни з а е д н о с ъ д а н ъ ц и т е си.

Получаването на пенсия започва следъ 67
годишна възрасть.
Тоя законъ въ Швейцария е въ сила от
1914 година и е далъ добри резултати.
Хилядр хектари застрашени. Кои сж виновницит* Гласове навъзи».
щение, Налагатъ се бързи и строги мерки.
Пишатъ ни отъ Добричъ:

ло

к у u о в л а с и пий

а в а т -ь 3,000 Стои
— Една отъ голгьмитгьтх иел ж
я
д
о в ц и. т И я
злини въ нашия окршгъ е голЬмйи )отьда
досвгао*
страшния произволъ, кой паеЪли и з ъ мивитЬ оъ
то си позволяватъ нгькои е с е н н и п о с е в и на мъст
които за
колонисти да пасат стада нитъ ж и т е л и —кървавите
та си въ посевитгь на мгьс-др аа зизбтьгнатъ,
п р а в и и , не С А C M W
Humw жители.
ли да имъ направят* аа.:

Напоследъкъ едва разтопилъ
се снега, почти отъ всчки кра
ища на Добруджа поличава
ме тревожни вести за подоб
ни опустошения и повреди,
причинени на посевите.
С л у ч а я въ К у ю к ю й е
х а р а к т в р е н ъ , Въ това с е

ЮШЛ [Н КИТ)

бележка.

Основния учитель отъ село;
т о
Димитргску, излизай.
ки вънъ на полето, щомъ ка
то виделъ страшната картина
— хилядите овце газейки въ
накипналите посеви и съ ос
трите си копита унищожават*
посевите, надига тревога и
веднага идва въ Базарджйкъ,
подавайки жалба до профекта.
Защо властьта не разпрати енер.
гични нареждания до жандармерии.
скит* органи въ селата да бдяп
усърдно никой да не пасе стадатк!
си изъ есеннитъ посеви?,...

поради скарване съ мжжа сн
София 25, На ул. ,Воловъя1
17*живеятъ семейството Геор
гиеви.
Вчера къмъ 10'30 часа,следъ
скарване съ мжжа си, съпруга
та Славка Георгиева, 29 годиш
на, направила опитъ да сложи
на печата
-,*
край на живота си, като си
София 25. Новиятъ директор**
пререзала вените на ржцете на печата Дим. Наумовъ ti|e;i
съ бръсничъ.
заеме длъжностьта си въ пърЙ
Съпругътъ веднага уведо вите дни на м. мартъ, р'Щ
милъ полицията, "а съпругата
е била отнесена въ държавна
ВРИСКН
та болница. Следъ дадената й
за
Африка
• лу
помощь, животътъ на Славка
Римъ
25,
Днесъ
ще
огплува
е спасенъ.
отъ Месина параходъгь „KOH-I
те ди Бианкимоно", който щ
отнесе въ Изтояна Африка по|
следната пратиа отъ 3.600 вой
ници, 100 офицери и 300 тона;
Библиотека .Варненски новини'
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военни материали.
*

Новъ трзнспортъ

да се забавляваме, това е всичко, което бихме
могли да съобщимъ на другите за нашите лично
сти!
Сега драгий ми Форъ, отваряй куфарите, из
вади шапките ни, кадифените ни дрехи, дългите
ни връхни дрехи, и да съблечемъ тежките си уни
форми, последната вещь, която би могла да ни
издаде!
Маркиза, ако и много умисленъ, изпълни оба
че желанието на принца.'
Тая нова шега на елсектричния принцъ, от
чайваше Монфора. защото ако принцеса Коти,
майката на принца, или краля биха узнали по не*
къвъ непридвиденъ случай за тая нова проделка
на принца, тогава биха се случили най-големи
неприятности, толкова повече, понеже принцъ
Флоримонъ по най-сериезенъ начинъ се беше
простилъ съ краля и съ майка си, като имъ каза,
че заминува за дълго пжтишествие.
Яко прочие принца, въ качеството си на жи.
вописецъ би направилъ некоя непропоржчителна
постжпка, тогава целата тая шега, би имала твър
де печаленъ край.
Разтревоженъ отъ тия мисли, маркиза
ри куфара и извади дрехите.

отво

Принца взе, определените за него дрехи и
отиде въ стаята си, за да се преоблече.
— Не се грижи толкова много, драги ми
Форъ! азъ се надевамъ, че когато се върна и те
бе ща намеря преоблеченъ!
Следъ четвъртъ часъ тия двама офицери ще
изчезнать!
Адютанта се подчини на това принцово

же-

от йшм]

недалечъ отъ Сарамбей Й
София 25. Тази сутринь към*
3 часа, вследствие на паднал*
земенъ пластъ върху линията
между гарите Белово и Сее
тримо, пловдивско, пжтничеб
кия влакъ 16 отъ Бургазъ де»
райлиралъ.
Той останалъ вьрху линията
дви часа, докато* дойде по
мощна машина отъ Сарамбей;
Линията е била разчистен»
и влакътъ продължилъ пж«
сн, като влаковете отъ БуР';
газъ сж се забавили само с*
два часа.
Т
Търново 25. Финансовият*
инспекторъ при Търновската
Областна сметна палата е из*;
пратилъ на прокурора ргЩ
зионния актъ за възбуждан*
на углавно преследване cpeiUf
секретарь-счетоводитапя н •
плевенската мжжка гимназй»
Димитъръ Таковъ, който «
обвинява, че е злоупотреоил*
200,000 лева.
. _ — ^
Днесъ на Варненската ри°*
1
на берса бе продадено след ното количество риба! W
броя карагьозъ на цгна .<">
850 до 15 лв. 250 кгр. rioti4|
та отъ 10-50 до 14 лв. ЯЩ
кефалъ отъ 26 до 40 пь&%
риба 10 кгр. по 59 лв. 3 0 0 *
пограма миди отъ 1.20 до Щ
лв. Цената на рибата се сла^
покачва.

