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Год. ХХШ-а

Варна, 26януарий 1^:5 г.

ВАРНЕНСКИ

Земята ни е рай: да имаредъ
и правда въ родния ни край! L
Злосторникъ да не може да
минава за светецъ,
възвишениятъ — за лудъ.
Честниятъ — за глупавъ, ни
то смахнатиятъ
— за гений!
НАВУРЪ

ГЛ.-РЕДАКТОРЬ: В. ЮРУКОВЪ

ОСНОВАНЪ 1912 Г.

—

Москва 24. Всеросий:иятъ конгресь на СС
Р приключи
работаа са,
Избрали бъха за членове на
•нтралния изпълнителенъ ко!тетъ 401 души. Тия последте избраха изъ помежду си
членове на националния сътъ при ЦИК.

Mb 38 2
Преди 50 години
4 декеиприй 1885

ШУРЕЩЪ. — Вь камарата произчезе инцидентъ между Титу Майореску и ЕуджениУ
Статеску, придруженъ съ размина на остроти.
Майореску обяви дуелъ на Статеску. Избра се
като оржжие пистолети. Срещатл ст-на тази
сутринь на хиподрома. Разстояние 20 крачии.
Стреля се по вециажъ. Револверътъ на Ста
теску направи засечка, а куршумътъ, изстрелянъ отъ Майореску не олучи.
ТЕЛЕФОйЪ № 121
'ЯШЗШЖ2555ЖаШа
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НАШИЯТЪ
БЕЛЕЖНИКъ

Чехската преса тълкува благоприятно оставянето на м-ръ Батоловъ въ новин клбинетъ. На новото правителство се гледа съ голЪмо довЪрие.
Изявления на минисгъръ Радевь предъ журналистите. Ще се установи по-тъхенъ коитактъ съ представителите на пресата
За журналистите ще се създадатъ по благоприятни условия за работа.
Б-Ьлградъ 24. Белград край вжтрешната еволю поздрави съ високия постъ. сълъ да се установи единъ
ските вестници продължа- ция. Армията въ България Разчувствуванк, ген. Радевъ по-тесенъ и по-редовенъ
ватъ да обнародватъ об се радва на голема попу- отговори съ следните думи: контактъ съ насъ журна
ширни сведения по минис лярность.
листите, зз да можемъ да
терската промена въ Бъл
Новиятъ кабинетъ има възбждемъ по-добре осведоме
гария, като поместватъ и можность да осъществи съгла
ни, а и ний отъ наша стра
много снимки, обаче още суването на трите големи кон
на да осведомяваме прави
се въздържатъ и не да- ституциоени фактори—Корона,
телството.
ватъ никакви свои ко армия, народъ.
Благодарейки за изказана
ментарии.
Външната
политика
та гоговность, ген. Радевъ
Политическите среди сле- ще си остане лоялна
и
съ свойствената си сиром
дятъ съ голЪмъ интересъ готова за споразумение.
ность заяви:
развоя на събитията въ —Запазването
на м-ра
— Нкй с&ътака усилията
България. Изназза се увере на външнитгь
работи
си за скромни, а вашето съ
ние, че добрите отношения Батоловъ въ състава на
действие за голъмо. Нкй ще
между двете съседни сла кабинета е единъ залогъ
устанозимъ единъ по-тесенъ
вянски държави ще продьл- за довтрие, добавя вее
и по-редовенъ контактъ съ
жатъ да се развиватъ ус тникътъ отъ своя ст
васъ, за да имаме вашето
рана.
пъшно.
цзнно съдействие, което ще
*
*
ки
бжде необходимо.
Прага 24. Чехснкятъ печать
София 25.
Новиятъ
се занимава обстойно съ про- м-ръ
просветата
ген.
Когато журналистите съоб
мъната въ българското прави Радевъ снощи има раз— Н и й, вестникарите щиха на м ръ Батоловъ за
телство.
говоръ съ
журналисти- мжчно бихме могли да из- този си разговоръ съ м ръ
В. *Народни политика' по тгь, които
проявяватъ пълнимъ обществения си Радевъ, м - р ъ Батоловъ
мества една статия на бившия особенъ интересъ
къмъ дългъ и да ви бжцемъ по маза:
пълн. м-ръ Панчо Доревь, въ неговата
личность.
лезни, ако нЪм^ме вашето
която той казва следното:
— Ще видите, че сега за
Единъ отъ журналистите, — на министрите — съдей
— Новото правителство който се среща съ ген. Ра ствие. Ний разчитаме на го васъ журналистите щеповъе
съдържа елементи, годни дев« за пръвъ пжть следъ леми улеснения отъ страна мално по-другъ ветъръ, по
да изведатъ на добъръ назначаването му за м-ръ, го на всички министри, въсми- благопр»ятенъ.

— Благодаря ещочно.
Пя;! разчитаме на съдействието
на всички добри българи и спе
циално на Бвсъ представителят! на печата — да да
дете съдействието си на прави
телството въ изпълнението на
тшитЪ задачи за заздравяване
то я преуспяването на България.
" - Ш шете да разчита
те на нашето Шщт съ
действие, г-нъ генералъ. каза
шт ташетъ и доОави:

Веднага следъ това РК и
№ на заседаннз, подъ орен
дошпто на
ipa 19 души за
№ и 1Q души тЪхни застнаци.
За щщ&шшь ш щ UD
\щш Шит, а за секре]Ь — КШШЪ.
Избрано 61 ново правнтелю — шаргаъ, 1Ъ одаатель I Суламовъ и народкомисари, както следва:

НАУШНИЦИ, най-гол+змъ из'
боръ. Най-износни цени при

1-еа военна шаохзрница Ш Ш П п "
наул. 6 Септемврий №7 „ШиНгЦи
(до църквата Св. Никола)

Продажба на едро и дребно.

на ншК

ще се приключи къмъ края на юний.
Какво ще бяде намалението
София 24. Началникътъ
на пенсионното отделение
при Мвото на финансите
заяви:

— На финансиите — г-жа
рвара Яковлева, нросветата
— Ревизията на пен~
бновъ, вжтрешната гьргосионнитгь
книжка ще
* Хинчукъ. горите Брухабжде
поивършена
къмъ
гь, обществените работи
края
на
юний,
т.
г.
доковъ, правосъдието КриСредното намаление на
1ко, народното здраве Копенсиите
ще бжде малко
кки, социалните осигуровпо
малко
отъ
20 на сто, как
Веговицъ, бюджета Кро.
то
се
предполагаше
и пър
пь, председатель ва Госвоначално.
Пенсиите
се наiH?. — Картъ.
маляватъ вследствие на ре
Конгресътъ на СССР
визията.
ии да се създадътъ три Гръцкит* вестници оправдаватъ нападението. На какво се дължи бунДвижението
преустановено,
Чистенето
за
сега
невъзможно
КИНО РАННО ВЪ
т съветски републики,
тътъ на о. Калимносъ
Възхити
всички съ но
155
до
158.
Разчиства
София
25,
Пжтническиименно; Каракарпатскъ, Атина 24. Надъ италиан анцатп
билъ пребизвивия
св
тлагеренъ
]
нето
на
линията
съ
ра
ятъ
влакъ
65,
който
тръг
жмурскъ и Мардовскъ ския домъ въ Атина нощесъ канъ отъ ттхната про
филмъ
ботници за сега е невъз
неизвестни лица извършили
паганда противъ гръцко ва отъ Видинъ за София можно. Наредено е да се
нападение.
въ До въ 10 часа сутриньта, б е изпрати
По тоя поводъ италиан то духовенство
ентгоринъ.
заснеженъ
отъ големи
скиятъ пълн. мръ днесъ деканеза. 7п> настоявали снежни преспи на клм.
Бурята
продължава.
Поради
Министерството на народното посети мръ председателя това духовенство
да се
силната
виелица,
заснежена
е
131.200
между
гарите
ОреЦалдарисъ,
предъ
когото
стопанство
отдпзли отъ Цариградс
"офия 25. Съ царски указ протестира за нападението ката патриаршия и да шецъ и Александрово, бе- линията и между Слана бара
ВечернитЪ вестници, ка
и Видболъ, по едно протеже
ъ 21 т. м. за директоръ
самостоятел лоградчишко.
търговията и индуст- то пишатъ по това, оп образува
ние отъ 1,500 метра, на дебе
Предполагаше
се,
че
до
гта е назначенъ на ва-равдаватъ нападението, ка на църква, съ седалище 14 часа линията ще може лина отъ 1 до 2 метра.
Населението
най-гол-вмъ триумфъ на
чтно мтьсто Никола И. то казватъ, че то е било аъ Родосъ.
да бжде разчистена, обаче Движението на влаковегв по
повъ, досегашенъ главенъ
божествената
отказало
категоричестази
линия
е
невъзможно.
Чи
не се успе.
щекторъ по износа, при предизвикано отъ италиан ки.
Греха
Гарбо
съ работницк. не даде
iomo на народното сто ски тероръ на Додеканеза.
Заснтжена е линията стенето
Използувайте
случая
Когато епископътъ отъ ос между Голтупанъ и Гур- резултатъ, тъй като бурята
чство.
да
видите
това
ргьдБившиятъ м-ръ предсе
продължава да засипва линия
iuKOAa И. Поповь е ро- датель Папанастасиу на тровъ Родосъ се явилъ въ ково, видинско, отъ клм. та
ко
явление
на
екрана.
съ нови прЪспи.
vb въ Свищовъ, завършилъ
островъ Калимносъ, за да от
Дневни 415 часа
гимназия въ София, а прави изявления, въ които служи литургия, населението
Вечерно 8-30 часа
дъ това, като стипен- изрази надеждата си, че се възпротивило и епископътъ
съ доглеждане
гнтъ на М.вото на про Италия ще върне на Гър
стата, е завършилъ тър- ция островите отъ Доде билъ принуденъ да напусне Кои министри излизатъ и кои ги замъхтватъ. Колко министерства си
скишгъ и държавнитп> канеза, за да се засили острова.
запазва Мусолини
ки въ Лайпцигъ.
В.
„Пройя"
пише:
Цгьизпраща свой представитель
Римъ
24
Мусолини
извър
аемалъ е високи постове гръцко-италианското прия ла Гърция е на стрвна- ши широка реконструкция ществените предприятия,
въ София
графъ
Сени
—
на
съоб
оазни германски банки, телство.
София
25.
Пристигналъ е въ
на
кабинета.
ледъ това е работилъ
Споредъ сведенията на та на населението отъ Излизатъ отъ кабинета щенията, Солни — на пра София, идящъ направо отъ
БНБ, въ Търг. uHdvcmpu-тукашнитп
восъдието.
вестници, Додеканеза.
Москва, съвстскиятъ радио-инследни тгь лица:,
хата камара въ Бургазъ, бунтътъ на островъ Ка
„Катимерини" пише:
женеръ Моделъ, представитель
Въ
новото
правителство
Мръть
на
финансите
години е билъ банковъ
—
Позодението
на
ита
Юнгъ, напросветата Ерк0л*?,аМусолини си запазва за на съветската радио индустрия.
лимносъ противъ италиекторъ,
Придруженъ отъ първия селианските власти въ До на землерелиего Ачербо, об себе
си следните минис- кретарь
на съветската легация
деканеза предизвиква очуд- ществените предриятия Т терсва:
Буравцевъ,
той днесъ направи
ване въ цела Гърция.
\
Г - ц а Бммна Х р . Илмева
Л
— На
вжтрешнитп посещение въ Мвото на вънКполанца,
правосъдието
Фран
•
- и- •
ГЗ
„Естия" пише отъ своя циши, подренретгрьт при м-ръ работи, на
външнитъ шнитЪ работи.
ЮЗ
Любент. Д . Летгиовх.
r j r j j r | страна:
падпредседателегвото
Роей
работи,
на
войната,
ма Моделъ п р и с т и г а въ
р ! щ е се венчеятъ въ неделя 27 т. м. 3 ч.г-1
г-|
— Италианското поведение ки, подсеиретаритъ Серпиери, рината,
в р ъ з к а
съ предстоящия
въздухоплава търгъ
§, У с л . об. въ църквата УспЪние Пресвътаярв" Д# зя"
за н о в в т а го
може да аредизвика нови не Полина, привцъ Ьоиномпани,
нето, колониитгь и на лЪма радиопредавателна стан
' LI
Богородица.
г^ГЪГ-ъгН
съгласия между Италия и Гър управитель на Римъ.
J l J j ^ l Поздравления ще се приематъ въ църк- I J J J J
корпорациите
— общо ция въ София и доставката на
ция.
ГЛ вата. Настоящето замвня пропуснати (П| *~"
радио-апарати.
седемъ
министерства.
Вместо техъ назначени
—Търговище
покани.
Варна—
еж:
София 24. Отъ Дирекцията
на статистиката даватъ след— Ботай — управитель
нигЬ сведения за населението:
Густавъ
на Римъ, Паоло де РавеЗлатица — 2,425 души презъ
ле — м-ръ на финансиите,
1934 г. и 2,364 презъ 1826 г.
Фрьолихъ
Фрьолихъ
Марио де Веки — на про
Клисура—1,628 и 1,518 души.
i4Ct«*«»'.*»i*-..V»<- '*•'
въ оригинално декорираните салони на
светата,
Росони — на зем- авантюрит* на младия хусаръ?1
Карлово — 7,593 и 3,722 д.
авантюрите на младия хусар ь?1
Военния клубъ.
1-0
т. м.
леделието, Раца — на об
Калоферъ — 673 и 3,722 д.
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1 ШП

Густавъ

А У Ч Н О И З А Б А В Н О ЧЕТИВО!
| Знаете ли? j В' - Н
.-..««-•••••••••••••••«••••••••••••••••••••••"•••••J
1$) Кой g и$мислилъ,бор„
ЗАВЕЩАНИЕ НА ЛУДНИЦАТА,.,
битпг съ би$6Ъгттъ ? (не с&- " " " "

Петъръ Петковъ

М 0111

Брой 3812

Варненски новини

Стр. 2

НЪма нищо вечно и посто но интензивно и рационално
янно въ света,' даже ЧОВ-БКЪТЪ земледълие, като се изоставять
— интелектуалниятъ престави- старите полевъдни системи и
тель на всички живисжщества. се стремимъ да възприемем/ь
въобще хората се менятъ-едни плодосменната система, където
си огиватъ други идватъ, оба риска е по-малъкъ и селянина
че най-очеблйна е промъната не е тъй зависимъ отъ цената
въ ГБХНИТЬ разбирания и схва на единъ артикулъ и при т;ва
щания, вследствие на непрес- интензивното земледълие съз
тания развои на културата, тех дава количествено пове'-:е и
никата и науката.
качествено подобри блага.
Огь своя страна, и животътъ
По отношение на скотовъдсе мени, той ту става лекъ, ту ната политика, държавата ве
тежъкъ въ заоисимость огъ че създаде скотовъденъ фондъ
икономически и политически посрЪдствомъ, който тя ще
причини.
поощрява скотоводството на
За да се облекчи живота на едъръ. и дребенъ рогатъ до :
единъ народъ, преди всичко битъкъ, интересътъ къмъ кой
требва да се подобри негово то е голъмъ и имаме осигуре
то икономическо положение, ни вече пазари.
за което той организирва всич
Съ провеждането на горники свои жизнени и творчески тъ политики, нашето стопан
сили за преуспеването на на ство ще има вече определена
ционалното стопанство, като се. физиономия, съ типъ експорт
съобразява съ изискванията на ни артикули! за коитб ще
народните нужди и тия на ВЪН требва да осигуримъ пазари.
ШНИТЕ пазари,
съгласувани За да запазим старите пазари
съ повелите на международ ида създадем нови такива, же
ния икономически живогь» кой лателно е да имаме експорт
то съ напредъка на народите на политика за провеждането,
налага и стопански реформи на която да се създаде ексза| просжществуването на сто портенъ институтъ при м врто
панствата и за да се постигне на търговията, като създаде
благополучието на народите. длъжности — инспектори по'
Новите икономически усло търговията, които ще требва
вия за животъ продиктувани да инспектирагъ сегашните ни
отъ .кризата, създадоха една външни пазари и да. организир
промъна въ устройството, и ватъ нови такива, като се заначина за воденето на стопан познаватъ съ нуждите и изис
ския животъ въ държавите.
кванията на чуждите пазари.
Физиономията на стопанст
Особено внимание ще треб
вата, се промени, понеже трЪб' ва а да се обърне на трансфор
ваше да се . нагодятъ послед мирането на излишните зър
ните, съобразно икономически нени храни въ скотовъдни ар
те условия, които постоянно тикули, за което в ъ , нашето
се менятъ, и да се постигне стопанство има широко поле
хармонията, необходима
з а за работа.
преуспяването на едно стопан
Така обновено, стопанството
ство или държава въ иконо на .нашата страна ще преус
мическо отношение.
пее въ икономическо отноше
Тази хармония, липсва имен ние и ще се постигне доброно, въ. нашето стопанство. Без денствието на народъ и дър
спорно, старите стопански тру жава.. . £ :
женици създадоха за 56 годи
ни много за разцвета на стра
ната ни въ икономическо от
който желае даизпита ис
ношение, но сега, когато тия
тинско удоволствие при
условия, при които .тъ творяха,
изкжпването си, той ще
посети
изчезнаха и настжпи , коренна
промена за строителство въ
полето на стопанския, животъ,
необходимо е да» тръгнемъ по
пжтя, по който вървятъ наро
на ПЕТЪРЪ ВЕРГИЕВЪ
въ-гр. Варна,,ул.,„Атанасъ
дите.. За цельта щ е требва, да
Георгиевъ" № 53, задъ„Стойобновимъ нашето стопанство.
новия ,ханъ",, защото тамъ
Обновата на нашето стопан
ще намгьри, изобилна топ
ство, щ е . се постигне чрезъ
ла и студена вода, душове,
най-добритгь масажисти и
създаването н, провеждането
телляци,, а сжщо така и
на следните политики:
всички необходими удобства.
1". Индустриална политика.
Работно време:, за. жени:
всгьки делниченъ день отъ
2. Аграрна
»
6-30 часа cvmpuHbma do 6-30
3. .Скотовъдна
.
часа вечерьта. .
4 . Експортна.
„
За мжже: всгьки день отъ
6-30 часа вечерьта до 11 ч.
Новата.ни идустриална по
полунощь и всгьки недгьленъ
литйка требва
да отговаря
и праздниченъ день отъ 7 ч.
преди, всичко. на... изисванията
сутриньта до 12 ч. по обгьдъ.
на .народните нужди, като се
1-^1497-30,... .
стреми да създаде отъ. наше
то ,•, земледЪлско
стопанство , Платове _ за вечерни
единъ резервуаръ на, ; сурови костюми меланжа за сака,
материали, за индустрията ни,
която да се стреми чрезъ усъ раета за панталони, тъмно си
вършенствуване на производ ни, кафяви и др. хубави ка
ството да произвежда блага, чества при склада .Берлинъ*
които да проникватъ и въ чу УЛ. „Ц. Борип." № 6.
ждите пазари.
1-1259-0
Чрезъ създаването на аграр
на политика ще требва да за
почнемъ провеждането на ед

испанците).
20) Какво, гначи „танцъ
на смъртьпЩ" или „танц ;ib
мъртвециШь*?
. ,г
.21), Кога. и кжде. е бил4
представенъ първия балетъ
въ Европа?
Отговори на по-рано зададени
те въпроси

Единъ старъ френски адво
Лондонските ваксаджйй^ прек а т к и звън редно много про
живеватъ отъ десетини години чутъ въ цела Франция, почитежка криза.' ..
,, ,. налъ преди неколко дни.
Отъ 1000 дуШи. колкото еж
Когато отворили завещание
били др пре^й войната, днесъ то му всички били изненадани
те наброяватъ едва 40 души.' до най-висока степень. Заве
Въпреки, че работятъ по 12 щанието му не било обширно,
часа на день, привсе, че фаб
обаче криело въ себе си нешо
риките за вакса имъ д-зватъ
безплатно четки, униформи и незапомнено:
— Видниятъ и извънредно
вакси, тия окаяни занаятчии
богатъ
адвокатъ оставилъ ц е не могатъ да препечелвятъ до
статъчно и живъятъ въ голема лото ей богатство въ полза на
лудницата въ родния му градъ,
мизерия.
Те твърдятъ, че страдатъ по кждето десятки години под ь
редъ упражнявалъ професията
следните причини:
.,
— Доброто к а ч е с т в о си.
Ето по какъвъ интересенъ
на о б у щ а т а
днесъ,
подобреното състояние на тро начннъ той мотивиралъ нео
(
тоарите й паважите, създава бикновеното си решение:
— целото си огромно със
нето на автоматически ваксаджийницй въ всички хотели и тояние съмъ го спечелилъ, ка
то съмъ защитавале »nyflHe,
ресторанти.
Всичко това ймъ е отнело които не намираха друго понекогашната богата клиентела добъръ начинъ да употребятъ
и днесъ въ Лондрнъ изчезва парите си, освенъ да ги пиле
Ьще едИНъ дребенъ зайаятчйя.

ятъ по дела и еждебни р аз .
правии. Ето защо считамъ, ц,
най-справедливо е да върн,
това богатство тамъ, отъ К*.
дето изхожда първо причина^
та за спечелването му... човЪй.
ката лудость.
Наследниците на адвоката
атакували чрезъ ежда завеща.
нието, като заявими, че бога.
тиятъ имъ роднина не билъ съ
ума си, когато писалъ Завеща.
нйето.
Целото гражданство, обаче
макаръ и преко засегнато отъ
извънредно саркастична моти
вировка на завещанието, ecV
пакъ признава, че този старъ'
адвокатъ е правъ въ основна
та ей мисъль и добъръ познаввчъ на човешката душа, д
най-главното, пожелалъ да не
напусне тоя светъ, безъ да ка.
же, веднажъ поне... самата ис
тина, въпреки дългогодишния
ей професионаленъ навикъ.

16) Танцьтъ .полка" е билъ
измисленъ отъ една селянка,
която е направила една комби
нация, основана върху мотиви
изъ г.оляшкиге народни танци.
За пръвъ пжть полката е би
ла изиграна отъ тази селянка
въ 1830 година. Проф. Неруда
си записалъ музиката и отдел
ните стжпки на новия танцъ.
По-кжсно, презъ 1835 година
той показалъ този танцъ рредъ
студентите си и на едно тържестзо ^ъ Прага те го изпъл
нили масово предъ отбрано
общество. Полката бързо си
пробила пжть въ Чехско, а отъ
тамъ и въ делъ светъ.
17) Съпругата на Филипъ Ма
кедонски, преди той да се оже
Пристанищните власти въ не, новата система представляни за нея, е била танцьорка.
Лондонъ били преди некол ва сериозни преимуществено
Требва да се забележи, обаче,
намаляватъ
че въ старо време на танцува
Споредъ статистическите да- ко днй повече отъ изнейаданй гато. водата нахлуе въ единъ
Нето се е гледало съ голема йни, съ които разполага Меж- когато видели да се прибли потъвещъ параходъ; най-гол^
прчить. Танцьори еж били мж дународниятъ.земледелски ин- жава по река Темза единъ мага опасность идва отъ екс
же й жени дори и измежду с^>итутъ вт, Римъ, презъ пос норвежеки парахрдъ. съ пар плодирането на котлите, кога
то студената вода дойде въ
най-висшето общество. Ятиня ледните неколко години све ни котли върху палубата си.
ните дори еж изпратили единъ товните запаси отъ домашни
Това нововъведЬние е било допиръ съ прегорещенигБ имъ
професионаленъ танцьоръ —• животни еж намалели.
възприето съ цель да се пре- стени.
нъкой си Яристовенъ — еж го Така наприм%ръ, броятъ на махнатъ обикновените неизгоПоставянето на парните кот
изпратили като свой посланикъ конете е спадналъ съ 15 на дй, отъ които страда обслуга- ли втрху палубата улеснява
предъ двореца на Филипъ Ма сто, на воловете и кравите та на парните котли въ ма твърде много и подхраиванетй
кедонски..
имъ съ въглища и изхвърля
— съ 2 на сто, на овцете — шинната зала.
18) Знакътъ S. 0 . S., който съ 10 на сто, на свините —
Ограниченото пространство, нето на сгурията и пепельта,
се употребява за повикване по съ 3 на сто.
горещината и мръсотията раз Вънъ отъ това, хамбарите аъ
радиото въ случай на нещас
Общо взето, броятъ на до рущаватъ здравето на маши дъното на парахода могатъ да
тие по море, има абсолютно пре машните животни е спадналъ нистите и на огнярите.
бждатъ твърде много разши
имущество предъ всички оста най много въ Съветска Русия.
Отъ друга страна,въ случай рени за сметка на изместени
нали съобщения по радиото.
Презъ последните 10 год. нз сблъскване или на потъва- те котли.
Щомъ некой парахолъ започ броятъ на конете въ света
не да предава тоя знакъ,всич е намалелъ общо съ 15 мил.
ки останали радиотелеграфис глави.
ти на параходи еж длъжни да
ж^^-^*'1тгж#&&&1&ш-^ю.*тшъу*1шша1*^^
Искате ли да преживеете н^
преустановятъ. радио-съобще
забравими минути?
На 27 януарий — неделя
нияга си и да изслушатъ какво
Набавете
си най сензационното
Студенти
ще
спестите
па
въ 10 часа преди пладне въ
имъ се предава отъ местото
четиво
на XX въкъ!
рите
си,
като
купите
добро
малкия
салонъ
н
а
Военния
на злополуката.. , 1 . ...... ..,,
ЛЮБОВНИТЪ
АВАНТЮРИ
овзЕИшввнЕЕИиявап шишд^лдяам качествени платове отъ складъ клубъ д-во „Червенъ кръстъ"
ще
има
о
б
щ
о
годишно
УМОЛЯВАТЪ се почитаеми „Берлинъ" ул. „Ц. Борисъ"
КРАЛИЦА ДРАГА
Умоляватъ се члено
те абонати на вестника да № 6.
2—1259—0 събрание.
намира
се за продань при всич
вете на Дружеството „Червенъ
ки
агенции
на д-во „Стре
предолатятъ абонамента СЕ за
кръстъ" да прйежтетвуватъ.
ла"
и
въ
всички вестни.
текущата година, защото въ I во българско
зайцевъдно
Съюза на възпитаниците на
карски будки.
преки желанието ни ще спремъ д-во „ Б е л ъ /Лнгорски Заякъ" Морското Машинно Училище
Цена 120 лева
изпращането му, за предпла гр. Варна свиква годишно съ на годишното си събрание на
цената е намалена съ 40
брание,
което
ще
се
състой
тилите за цела година ще колкото и членове да приежт- 24 т.^м. избра ново настоятел
на сто.
получатъ обявените 4 кники ствувагъ, въ Тракийския домъ ство в ъ съставъ: Никола Гаговъ; Иванъ Стоенчевъ: Пе
даромъ.
1—0
на 27 т. м. 9 часа сутриньта търъ Демировъ, Никола Па- билети отъ касата или по те
съ дневенъ редъ упоменатъ въ найотовъ и инженеръ Николай
лефон. на киното №31.
поканите.
Поповъ. Контролна комисия:
Варненското
Градско об
Съобщава се на интересующинско управление известява
Инспектдрътъ
по ското- Петъръ Моневъ, Янгрей Рома- щите се, че начиная отъ 1
на родителите на родените въоствого на Провадийска и новъ й мичманъ Паспалиевъ. февруарий т. г. се открива въ
младежи презъ 1915 г. които Варненска околии съобщава,
Културно
просветно ико „Зала Съединение" (въ далата
подлежатъ да бждатъ записа че. се търсятъ за предстоящия номическо
д во „Памученъ на Студиото при Радио Варнв)
ни въ облагателния списъкъ сезонъ майстори сиринари за кварталъ" свиква въ неделя безплатенъ терогически и прак
ще се състави до края на ме- кооперативните мандри. Ония 27 т. м, въ кръчмата «Бела тически радио курсъ. Записва
сецъ януарий-т. г. Умоляватъ майстори, които желаятъ , да мечка на ул. „Елеонора" общо не всеки день отъ 12 ч. и 30
се родителите да се явятъ въ постжпятъ на работа да съоб годишно събрание при важенъ м. до 1 ч. и 30 м. въ кандила*
общинското управление . стая щатъ въ канцеларията на инс редъ.
рията на клуба при Радио№ 12 при чиновника по набор пектора гр- Провадия адреси
Д и р е к ц и я т а на Кино Варна.
ните списъци и проверятъ се те си., заедно съ кратки сведе
Настоятелството
на скомейното положение и матери ния отъ кога упражняватъ за Ранковъ предупреждава всич
товъдната-млекопроизаодител
ално състояние и подпишатъ наята си й кжде еж работили ки, за нзб-ьтване големото
декларация обр. 21. Неявили- въ миналото, за да бждатъ притрупване предъ касата пре на организация въ гр. Варна
свиква общо извънредно съб
те се следъ съставяне облага препоржчани на подходящи
рание в ъ
не д е ля Ю
ди
започване
спектаклите
на
телния списъкъ нема да се места.
часа
пр.
обедъ
въ помещение
новия шлагеренъ ф и л м ъ
взема п д ъ внимание за изме
то
на
„Джалилоаия
ханъ" по
неното семейно и материално
Кралица Кристина да ул: .Владислевъ" съ
много
състоение
се .ангажирватъ предварително важенъ дневенъ редъ. ПоканМЦ1ЧШУ ИтЯЯ!Гта5г!»ЖГГУ-!Т-Д-1Я... . • » . . » . . ' Л О Т » »
аатъ се да прйежтетвуватъ вси
, Сега Мриадна страшно е | в ъ неговата скришна дупка е е „макази". Язъ го арестувахъ даватъ а умиратъ като спар чки
скотовъдци-млекаропрозаета:,тя се приготвя, за тър немислимо. г\зъ отъ по-рано безъ трудъ, но требва съ при- танци . . .
изводители отъ града и окол
жествена коронация и си из обучихъ много работници да скърбие да призная, че единъ
Но Ялледйнъ, съобразйлъ ните села.
мисля съответствуващъ кос манипулиратъ '-ъ огнестрелно отъ часовите и двама жреци, всичко това, измъкна се изъ
„Нови стремежи"
секция
безъ него, които срещнахъ въ подземни некаква дупка,
тюмъ. Требва да й се призна- оржжие, защото
застана на при д во „Майка" съобщава
те
коридори
на
храма,
вече
бронираните
военни
биха
ни
ятъ голъмите заслуги въ ре
балкона редомъ съ мене и че открива отъ 1 февруарий
•
• е о - - • ' - • •
•
волюцията. Тя .беше моята .нарезали като краставици за не еж за работа.
започна да тръби съ свещения готварски курсъ за членки И
1
Даже мояга съпруга, крали главна опорна точка . . .
половинъ часъ всички. Когато
Отъ
техъ
можете вие, рогъ на Санниаси, който се вуншни лица. Ржководителка
цата на Вулоджистанъ, която
Е, какъ ви се струва? Дзъ се започна дългата церемония, Шварцъ, да направите чучули употребява в ъ извънредно на курса r-ца Семова-учителка
е известната ваша Яриадна, и мисля, че момиченцето ще си часть отъ останалите извънъ пълни съ слама...
важни случаи.
специалиста. 3 шисван и я т«
тя се грижеше и ме питаше го бжде за крал;ща, макаръ че... храмо работници.заедно
еъ
— Вие ги убихте?
продължаватъ. Подробности »ъ
,,
Подъ
страхъ
на
смъртно
на
какъ ще се справя съ управле
жените
си
рвзграбиха
погре
— Но, Шарлъ, вие. не до— Да, нещо подобно . . .
казание, требва да се въдвори дирекцията на у ще .Трудолю
нието на Вулоджистанъ безъ разказахте, какъ стана всичко ба и донесоха въ храма винчес- Но слушайте по-нататъкъ.
тишина, когато рогътъ бие".
вешата помощь.
тери
и
револвери.
Стражата,
и какво е направилъ Аллединъ?
Когато азъ, въ качеството на пълна
изсвири,
за да се изслуша изъ
Впрочемъ» вие некога си Нима и той участвуваше въ разбира се, зяпаше защото наследникъ на.^сваления Са
на жреците волята на
ме питахте, какво значатъ ду заговора?
никой не подозираше избух- нниаси. призовавахъ къмъ ред устата
BHMMAntlt
богиня Санниа
мите на Нриадна, която иска
— О, не! Но той е много зане на възстание. и то въ и прекратяване на боя, рабо
ЯКО
ИСКЯТЕ да БЪДЕТЕ
Тълпата затихна и оржжиеше отъ мене
тържествена уменъ човекъ и съ това е ка храма! Нали по рано въ све тата съвсемъ не беше свър
МЕЖДУ
СВОИТЪСЪГто
се
сложи.
клетва, че ще я направя кра зано всичко
тилището се влизаше съ страхъ шена и избиването щеше да
РЯЖДЯНИ
ВЪ СОФИЯ,
Ялледйнъ
тогвва
ме
обяв«
лица. Надевамъ се> че сега
R ето какъ организирахме и трепетъ . . .
продължи още много.
истински Санниаси и въ
,
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
тези думи ви еж твърде ясни. заговора.
И така, азъ се нагърбихъсъ
Разбира се, въ края на край за
речь зовеше народа
Требва да ви кажа, че ми .—: Деньтъ на общото възстание арестуването на Санниаси. По- щата ние щехме да победимъ, пламенна
къмъ повиновение на новия
лата девойка,се хвана на въ требваше да бжде деньтъ на чтенния джентлементъ се ока но успеха ни щ е ш е .'да . бжде Санниаси.
КЛЕМЕНТИНЯ 12 София
дичката: ней много й допадна богиня Санниа, защото само за форменъ идиотъ, живъ ав купенъ съ цената на много
Съ една дума. - Ялледйнъ
СЪ.ТЕЧЯЩЯ ТОПЛА.
изказаната отъ мене идея.— тогава можеха да се хванатъ томатъ: отъ дълбока старость човешка кръвь.
И СТУДЕНЯ ВОДЯ, БА
да я направя кралица, за кое- всички жреци и главни нвчал той отдавна беше изввтрелъ,
Тогава требваше да изтре- е сега мои съюзникъ и пръвъ
(следва)
НЯ Я С Я Н С Ь О Р Ъ ПАР
.о, то ,се знае, азъ.самъ треб ,ници на военн» те на едно и ако жрецитъ не му подсказ бимъ всички жреци и всички нинцстъръ.
Н О ОТОПЛЕНИЕ.
ваше да стана краль на Ву- место въ храма Защото да ги ваха какео да говори, той ле аоенни. Я вие знаете, че те
Съдържатель:
търсимъ
всекиго
по
отделно!би
знаялъ
що
е
„кази"
и
що
оджистанъ.
еж храбри хора и не се пре-

маши - юга—ща

Параходи съ котли на палубата
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Анкетата в ъ една банка

ВНИМАНИЕ!

АЛО!

Предпочитайте mm ттшишлЛ

ши

Пловдивъ 25. Въ неделя се тгь отъ управ. съветъ. О
състоя събранието на Пловд. На това събрание е
ахода „Княгивя Мария Луиза'.- 12,200 километра търговска банка, на което билъ избранъ новъ управ.
й екстра S О 3 А
за 40 денонощия
3 акционерите избраха една ан съветъ подъ председа
отъ добре известната Дипломирана бозаджийннца Q
1и впечатления, р а з о л ж д в н и я и с п о м е н и ) кетна комисия, която подъ телството на г. В. Бер- Q
Дано новата власть направи председателството наг. Язовъ линовъ.
пади години съмъ хоLI
\s мънастира св. Конс- нещо въ това отношение!
ще
анкетира
делата
на
пър
•Й£
Работниците турии и лазове
>. Големата чешма коявия й у1равителенъ съветъ,
Q!
е два метра по-ниско въ Зонгулдакъ работиха до 4
рхностьта, тогава беше чйса сутриньта" на 4 ноемврий начело-съ Лука Лечевъ и АнQ .
на С Т О Я Н Ъ
ДЛЕКСИЕВЪ
гетъръ по-високо отъ и натовариха 620 тона въгли го Поповъ.
пл. Мусалата.
1-0
Въ
връзка
съ
предварител
това се дължи на изси- ща. Съ тия, които имаше пара
Този управит. съветъ ните проучвания по проектона горите около Кес- хода, станаха 700 тона.
се обвинява, че е раз- наредбата за цялостното £ въз
«ft* ;4*-?««a5!»!»t;it».^"«- • "чиа .-iSM'itV ' « Я И И ^ ^ С .
Въ 4 и пол. часа сутриньта
вследствие на което
питание
на
бълг.
младежъ
на
далъ
капитала
на
бан
[ата свлякоха- земята потеглихме за Босфора, при
•"•bcif4.Aj»i,4t,
хубаво време. Цариградъ ми ката отъ 5,000,000 лв. 251 т. г. въ салона на „Юнакъ
1ънастира.
1б ч. се свика конфеwro страни се правятъ нахме нощемъ и не спирахме между неговитгь
чле Крумъ"
аенция отъ представители на
Любувахме
се
само
на
освът1И баражи, харчатъ се
нове.
Консервената .фабрика
0
а) всички младежки организа
ци, за да се направятъ лението му. Въ 8 часа бехме
Комисията
има
манции,
б)
всички
спортни
и
за
ени резервуари за съ- въ Мраморно море съ посока
гвлесно възпитание организа
' водите за оросяване; къмъ Дарданелитъ. По изчис датъ да установи граж ции, в) всички организации
данската
и
vzAaeua
omшаме естествени таки- ленията на коменданта, къмъ
на възрастни, въ които членусъобщава на почитаемата си многобройна клиен- ф
ИТБ и ги унищожаваме. 7 часа сутриньта на 5 ноем говорность на членове- ватъ и младежи.- На тая кон А
^
тела — бакали и консуматори, че членове отъ

„ПЧЕЛА"

£ ВАЖНО!

"-'ЩЩВАЖНО! g

Р.Л.йЯ.НК01И-Вп

ври, требваше да влеземъ въ
ференция ще се ввема ини Ш
Дарданелитъ. Прекарахъ нес В Е С Т И О Т Ь
циативата да се кординира и
покойна нощь. Бояхъ се да не
• Б Ъ Л Г А Р И Я централизира ржководството @
Щ
се успя, когато параходът ще
на
отдЪлнитъорганизации.
ЕУ
Презъ
1934
година
отъ
до
ЛИГБ листа иклони-rfe,- мине покрай Булаиръ. Славно
*
Тр-Бвнена.ага р-вка е било по
им
}лява отъ себе си ес минало. Това бъше на 26 яну лучено, чрезъ промиване, око
щ
На
26
I
т.
г.
въ
салона
на
> резервуаръ, който съ- арии 1913 год. Тогава 22-рий ло 600 грама злато, на стойша
читалище
,Арах.
Михаилъ"
Тракийски
полкъ,
който
азъ
ГБЖНИГБ И ДЪЖДОВНИ
ность около 50.000 лева^
@
които постепенно се командвахъ, и цълата Vll-ма ; Ш.Апелативниятъ еждъ въ 7"30 ч. веч., съюза на провин ЕЯ
циалните
писатели
урежда
РилскаДивизия,,
въ
хоято
се
гъ и даватъ единъ посПлоадивъ е оправдалъ Георги
вь
, притокъ на реките и се числеше полка, нанесе сла Ст. Лятевъ, който презъ 1932 литературно четение, на което щ
ще
четатъ
свои
произведения
вна
победа
на_турската
армия
Ь. Тамъ, дето еж. изсеГодина,застреля, члена на не
jg|
SpHrfe, реките следъ командвана отъ Енверъ бей. легалната македонска органи Дим. Сотировъ, Д. Аджарски, ®
Д-ръ
Стойно
Поповъ
и
др.
Началникъ
на
самия
Булаиръ
фииждатъ веднага.празация Иванъ Кочевъ. Сждътъ
Щ
1мадни опустошения, и бъше Фети Бей, бившия турски се е произнесълъ, че убийст Това е първото литературно ^
четение
тоя
сезонъ
въ
Шуменъ
министъръ
въ
София.
Мустафа
алко всичката вода се
Кемалъ, тогава майоръ, е билъ вото е било ' извършено при а може би единственото^ на 9
старши
адютантъ въ Щаба. законна самоотбрана. Лятевъ което шуменци ще могатъ да ®
s съ р-вката Куручай
е пуснатъ на свобода.
чуятъ провинциалния писатель
нимака, която прави Въ 5 и половина часа едва нас
11 Следь падналите дъждо- и да си съставятъ известно Й 9
тжпваше
здрачъ,
бехъ
на
ка*
и опустошения и е
во, общинската
управа въ мнение за него.—
s съ камъни и пЪсъкъ питанския мостъ и разправяхъ Пповдивъ е препоржчала на
на
дежурния
помощникъ
за
гвмо пространство рагражданството да преварява
«мя на северъ отъ Ста Булвирското сражение. Точно водата, макаръ че хлориране
. Това става, защото въ 6 и половина ч. бехме сре то на водата се извършва ре
п> целия басейнъ на щу Булаирската позиция въ довно и до сега не еж конста
еж изсечени, а изве- сжщия часъ, въ който въ 1913тирали заразителни замърся
1сть изгорели. Точно год. се печна боя. Въ тоя мо- вания.
g е© завьрна в започна Q
то е съ. реката Вжча. ментъ параходът Мария Луиза
Й . Подведени еж по чл. 2 Q
се
намираше
на
сжщото
това
да приема болни гл
!ене на снеговете и
отъ ЗЗЗД 12 курсисти отъ
мъсто,
дето
тогава
бъха
заста
въ
кабинета си на пловми дъждове, тя припловдивския учителски инстийно и се изтича съ нали два турски броненосеца, тутъ, като членове на кому
щадъ
„Екзархъ Иосифъ
понеже 80 на сто отъ които, сипеха огънъ и стомана нистическата организация.
Q 1-3
№ 3.
1977 Q
по нашите позиции и носеха
1ЙТ-Б И СНАЖНИ
ВОДИ ужасъ и смърть на моите вой
Завършили еж специал
ржатъ отъ горите и ници. Ц&лата позиция се виж ния курсъ въ столицата 320
,1но се отцеждатъ, зато- даше отъ парахода като на души за подготовка на пожар
1винаги пълноводна и длань, както казватъ военните. ни охрани по селата. Свърши
Ранковъ — Кралица Кристи
Л пакости. Българската
Сигри-Тепе — правилна ко- лите ще бждатъ незабавно на на
на
казва: „Господъ нусообразна могила, величес станени по селата.
Глория
Паласъ—Безстрашвъ кошара не вкар- твено се издига на средата на
К; Два големи концерна еж ниятъ граничарь.
ь Господъ е далъ и провлака между Саровския за направили предложение н а
Училищно кино — Детето
кошара вкаралъ — лйвъ и Мраморно море и дъ пловдивската община да осъ на престжпника.
лй позицията на две части. ществятъ съ свои собствени
е., разрушаваме тая ко Десния флангъ се заемаше средства нЪкои важни стопан
Ония господа, които не еж ще
Даже
официилната отъ 13-ти Рилски полкъ, а л ъ ' ски обекти на общината. Сре получили покани отъ Студ ски
рави това. Правител вия флангъ, изключително Сив- щу тоьа т е искатъ да имъ се д-во за бала на 26 т. м. мо
а г. Ляпчева, за да ри Тепе до Мраморното море, гарантиратъ вложените пари гатъ да се отнесатъ до Воен
доходи за бюджета, отъ 22-ри Тракийски полкъ, чрезъ приходигв отъ НОВИТБ ния клубъ, кждето ще получат
шило да изсече Дьов- ясно се виждаха всички гън предприятия.
Условия!а еж такива всЪки день.
1-2
i гори въ басейна на ки на мъсностьта, осветени доста изгодни.
,ча, и да ги залеси отъ изгръващгго слънце, тъй
ГГонаже тамъ повечето като всичките склонове се
по стръмните склоно- спущаха перпендикулярно к>м
>допите, то отъ пър морето — право срещу пара
швенъ дъждъ, земята хода и при все това имахме
шините щеше да бж- само осемъ души убкти отъ
.Потайностите на принцъ Карла
240
чена и това ш/Ъше да морската артилерия и нъколко
фшека на Дьовленски- пушки изкривени като осмор
Вжча щ е ш е да пред- ки което се дължеше на лошета
— Тосподинъ нотариусъ Пероке. вий знаете,
HfeKO като р. Куручай стрелба г.а морската артиле
че съ васъ имаме да уреждпме единъ важеиъ
юдородното Кричим- рия и на гжетата мъгла» която
въпросъ, азъ не разполагамъ съ много време, за
! щ-вше да бжде обър- половинъ часъ следъ почване
това ви и поканвамъ да минеме въ съседната стая
пустиня, а пъкъ цен то на сражението падна на по
и то колкото е възможно по-скоро; а до тогава
Вжча, за която дър- зицията и не се дигна презъ
годеницата ви може да остане тукъ да ви почака
юхарчи половинъ ми целия день Така че Булаирс
Люсиена никакъ не остана задоволена отъ
щ-вше да остане безь кото сражение може да се счи
това бързо и почти грубо апострофиране, но Пе
баво, че предприемача та като нощенъ бой. На това
роке се приближи до графа, безъ да се безпокои
а, и ние днесъ имаме место, дето първи пжть е стж
отъ тия думи.
меко поле, и Вжча.
пвль турски кракъ въ Езропа,
въ чийто басейнъ еж ние нанесохме славна победа
— Язъ съмъ готовъ и съмъ на вашето раз
i ГОРИТЕ, се обръща на надъ турската армия. Турците
ложение, господинъ графе! Вий виждате, че азъ
енъ каналъ за изтича напрегнаха тукъ всичките си
съмъ съвсемъ точенъ!
I сили да спасятъ Отоманската
ЬЖДОВНИГБ И СН-БЖНИ
Венсанъ направи голт-мо усилие, за да скрие
кто каналите въ Co- империя, която тогава беше
яда си, като си помисли, че планътъ му се от
застрашена. Повече отъ 3,000
лага за другъ по-удобенъ случай, когато по-лесно
убити турци имаше само предъ
би успелъ да го изпълни.
реки гражданино, пази позициите на 22-ри полкъ. Огъ
както пазишъ очите СИ! полка само 380 души. Едвз 21
Самото препятствие за изпълнението на пла
изсичане ще ти до- години еж изминзли отъ тога
на му, причинено отъ хитрия Пероке, го караше
еменни облаги, а т-fex- ва; а повечето отъ хората н-fc
още повече да търси сгоденъ случай да премахне
пазване ще дава на маха понятие за Булаирския
съучастника си, отъ когото той се опасяваше.
ла поколението ти бис бой и никой не се интересува
— Елате сь мене! каза той на Пероке, и
удена вода за пиене, ше да види това свето мъсго
мина сь него въ срещната стая, на която зат
1но вода за напояване за н а ш а т а
армия. Това
вори вратато,
Т-Б градини и благода- миого ме опечали.
— Какво означава това, Пероке, защо не
ждъ за ТВОИТЕ ниви и
дойде самъ? попита Венсанъ съ дрезгавъ гласъ.
Помни добре, че гораНотариусътъ се усмихна и погледна лукаво
1ата на сушата!
. Въ 9 3/4 часа излезохме отъ
трафа, съ единственото си око.
омията на мина Пер- Дарданелите. Бехме съ док
— Когато човекъ самъ пжтува, пжтьт му се
ИЬбва да има за първа тора на капитанския мость и
вижда дълъгъ и отегчителенъ, господинъ графе!
дача
разработването наблюдавахме двата брега. На
— Между това ти твърде добре знаешъ, че
отъ държавните бал носа на Галиполския полуос
нашата среща требва да остане тайна, добави
мини далечъ отъ грани тровъ ясно се виждаха англий
Венсанъ.
нашите съседи и не ските и френски гробища на
— Такава и ще остане, господинъ графе! Мо
«а На нападение. Иначе, падналите при опита да се
ята сгоденица не знае друго нищо, осве.тъ, че
ъвъ и да е европейски форсиратъ Дзрдачелите отъ
имаме да уреждаме една важна работа.
<тъ ние ще останемъ АнтанТата въ световната война
— Това не ми е по волята, азъ никакъ ке
!ЛБЗници, а това значи
(следвв).
СЪУЪ
доволенъ! — отговори Венсань.
> наше поражение.

•съ своите листа, съ
корени съ своя мжхъ,
ата земя; която се- об:ъ течение на времето

Q

фирмата й еж констатирали лично, какво техните
консерви — поради доброто реноме, което иматъ
и усиленото имъ търсене отъ гражданигв — се
предлагать съ 1 до 3 лв. на кутия по скжпо само
защото били най-доброкачествени.

З а я в я в а м е , че ние продаваме на
в с и ч к и б а к а л и нашйттз к о н с е р в и , н а
р а в н и съ» в с и ч к и други ф а б р и к и
ц е н и и не>ма причини д а с е й с к а т ъ
п о в и с О к и такива-

Сжщо молимъ г. г. бакалите които еж се убедили
в ъ безспорната добрркачественость на нашите
консерви, да бждатъ така добри и, не спъватъ по
такъвъ начинъ консумацията на нашите произведения, нещо, което не е въ техенъ интересъ.
Съ отлично почитание
Бр. А . и Я : К и р я к о в и
фабрика за консерви и деликатеси
1-ва българска ф-ка :ш сардели

1-1974-3

•

1)Инт1) ттп ш Кращз Urn

:::: Театъра и кината днесъ ::::

(голпгмъ форматъ 600 страници)
(мистериите на Илдъзъ Кьошкъ 220 страници

щит! души
тщшл Шш\ Mm и м\(
(160 страници)

получи ончи, който се запише абонатъ на „ВарненНдвини" до края на текущия месецъ и внесе годи
шния абонаментъ
— 300 лева,
предварително
до края на яну ар. й

111

ще

получаватъ

вестника
г

чрезъ» пс?и ата
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Той поиска сведения отъ всичките инфорационни бюра въ Парижъ, но трудовете му не се
увенчаха съ успехъ и той не можа да падне в ъ
дирята на Доминика и Габриела.
Люсиена посрещна весело нотаруса, тя вече
беше приготвила всичко, което й б е нуждно за
това пжтешесгвие.
— Ти ще вземешъ една значителна сума Хи*
ларе1-се обърна тя любезно къмъ едноокия нота
риусъ, следователно би могълъ да дадешъ една
часгь и на бедната Люсиена! За какво друго биха
ти псолужили ти* пари? Азъ знамъ, че ти ме любишъ. прочее можешъ да направишъ за любима
та си поне единъ пжть некоя малка жертва.
— За това ще поговоримъ, когато се завърнемъ, мила Люсиено, отговори Пероке, преди
всичко требва азъ да инкасирамъ сметката си.
Ти даже и не можешъ да си въобразишъ, какво
би могло да се случи при подобни богати хора!
— Но следъ като инкасирашъ, Хиларе?
— Ще дамъ и на тебе нещо, обеща най-сетне Пероке на любимата си и прекара нощьта, до
заминуването, долу въ салоните на г-жа 15ери.
Колата дойде въ петь часа сутриньта.
Люсиена, която беше облечена въ пжтенъ
костюмъ и завита съ една подплатена дълга мантелв, и Пероке влезоха въ колата и бързо зами
наха за гоя старъ ловджийски замъкъ въ Гре
нелъ, гдето Венсанъ чакаше нотариуса съ нетър
пение, което постоянно се увеличаваше.
Ецно трескаво вълнение обхвана Венсана, ко
гато часътъ удари дванадесеть, а Пероке още се
невиждаше.
Той излезе отъ ловджийския замъкъ и отиде
до пжтя, който водеше къмъ тоя замъкъ. Внезап
но му се стори, че чува отдалечения шумъ отъ
приближаващата се кола.
Пероке пристигаше. Сега на графа предстое
ше Да го убеди да върне надъ колата.
Венсанъ бързо се завърна въ замъка и вле-
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ГОЛЪМИ СТУДОВЕ В Ъ УНГАРИЯ
24 градуса подъ нулата, безъ снътъ. Рекорденъ студъ въ Италия
София 25. Запитанъ какъ торическото ни минало, да се

гледатъ на ролята на бъл взре критически въ новото по
" 111)
подъ нулата. Тъй като до сега гарската
младежь въ из ложение на страната, да нап
София
25. Тази сутринь въ 7 и половщ
снЬгъ не е педналъ почти никждв, граждането на новата дър регне всичките си морални и часа пристигна
тукъ видниятъ български инк
жава. м-ра на вжтрешнитъ
съобщенията се ишршватъ ре работи
полковникъ Кр, Ко-духовни сили, за да изучи и стриалецъ и голгьмъ стопански деецъ Асенъщ
и м-ра на просвптата усвои условията на днешната коловъ отъ Варна.
довно, обаче штШ посеви ок левъ
ген. Радевъ заявиха;
култура, тъй много нуждна
Още съ пристигането си г. Ас. Николовъ^
застрашени отъ измръзване.
Полковникъ Крумъ Колевъ
за нашия народъ.
приетъ въ Министерския съветъ отъм-ръпщ\
h ittoi части на страната Отбелязван се Школко смърт Надеждата на нацията, Само съ безпределна лю седателя генералъ Златевъ.
къмъ Родината ние ще
Срещата трая до 10 часа. Въ 11 часа щ
студътъ достигна но 24 градуса ни случаи, вследствие на сту-това е младежьта. Защото бовь
**ож@мь да постаяимъ трайни

Будапеща 24. Голгъмитгь студове, които отъ
два дни се спуснаха надъ
цгъла Унгария,
минала
та нощь достигнаха до
кулминационната
с и
точка.

тя е бждащето и уповането на българския народъ.
Язъ съмъ дълбоко убеРимъ 24. Днесъ въ обденъ,
че тя ще оправдае
ластьта
на
Неаполъ
значението,
което й дава
студътъ достигна найме и надеждата, която й
ниската
температура,
отбелязана презъ тече възлагаме.
Имайки цената на
ние на последнитпг
30
скжпата
националцость
години.
и граЬивнитгь елементи,
Ъмладежьта
ще бжде
ще

м-ръ председателя има втора среща съ Ащ
национални основи на велико- Никаловъ пакъ въ Мин. съветъ.
то българско бждаще.
Ж у р н а л и с г м т - Ь нъняъ» 12 и пол. ч. щ
отъ Пловдивъ
ннгаха
д а ЕлЬаатт» в ъ в р ъ з к а с ъ г. Нинощ
Пяоедивъ 24. Еднасофийс
в
а
.
Н
а
п о с т а в е м ч т Ъ м у в ъ п р о с и , Николащ
ка търговска фирма е поне
л о в н о о т б Ъ г н я д а о т г о в о р и , задололява|
открива утре конгреса си
ШЦ «?тъ обидената разреше
ние да и се позволи да изне
София 25. Утре въ 3 ч. им с е с а м о д? с ъ о б щ и н а шурна&листит}
се отъ Пловдивъ нънолко ва
следъ обедъ въ Свобод ч е р а з г о в а р я л ? » с ъ м « р ъ п р е д с е д а т е л я ц
гона заклани птици за Лонния университетъ се откри в ъ п р о с и т Ъ , с в ъ р з а н и с ъ с т о п а н с к и т е м
к ш и ц н а т иви«
ва конгресътъ на Съюза за
За Цельта фирмата е
обществено
подпомагане,
поискала да инсталира час
поставена въ ония усло подъ председателството на
тенъ хладилникъ въ фа отъ преждевременна експлозия на вия, които ще я стиму- проф. Пашевъ.
София 24. М р ъ на просвЪ стопанство
проф. Щ
динамитъ
бриката на Черноземски.
лиратъ за да бжде на
Презъ цхлия день утре ще тато ген. Р а д е в ъ е з а п о ч н а л ъ ловъ започна да изсл!
София 2 5 . Вчера сутриньта истина единъ непресъхСпоредъ специалния заноиъ
се четатъ реферати. Пъраи отъ вчера основното проучва ча докладитгъ на дщ
отъ
гарата б е донесенъ в ъ
не се позволяватъ частни хла Александровската
ващъ
младежки
изворъ,
ятъ ще бжде отъ проф. Па не на всички мероприятия на торитпз.
болница Ж е 
дилници, поради което общи л я з к о Сл. Куртевъ, житель на изъ който да бликатъ шевъ, на тема: „Обществено м-вото, а с ж щ о и д а проучва
бюджета на м-вото.
Мрътъ на вжтрешни
ната е отказала исканото с. Симеоново, харманлийско.
само вдъхновение,
па подпмагаин на ельпитъ", &
работи
полк. Нрумь Ао,
Куртевъ
е
в
ъ
извънредно
Отъ
вчера
той
започна
да
разрешение.
триотично
творчество следъ това рефератъ отъ
проучва вече рефорщ
тежко положение. Долната му
изслушва и докладите на на които ще се наложат
челюсть липсва, а ЦБЛОТО му инициативи и умни на проф. Белиновъ, на тема: „Об
родностни дгьла.
ществено подпомагане на глу чалниците на отделенията по преустройството на ей
лице е обезобразено.
Той си правелъ кладенецъ,
Генералъ Радевъ
определени отъ aero въпроси. нистрацията и полицищ
хе-нъмитъ".
обиколки устройва Америка
В ъ о б щ е , о т ъ вчера
а
камъните
разбивалъ
с
ъ
д
и

Въ
педгьля
ще
стане
тър
Ню-Иоркъ 24. Най-крупна.
Българската мкадежь треб
Така сжщо отъ днесъ
министри еж започнали
та американска аеропланна намитъ. Станала преждевре ва да се вдъхновява отъ ис- жественото откриване на м - рътъ на
народното
усилено работата си.
новия домъ на съюза на ул
компания устройва две око менна експлозия на динамита,
Славянска 11.
лоевгьтски въздушни
оби вследствие на което Куртевъ
колки. въ които ще вземат получилъ горните тежки пов
[
участие летци отъ всички реди.
е
поискалъ
намалението
на наеми и на пакостните слухове. Ош
Л е к а р и т е правятъ усилия да въ Военния клубъ, посветенъ на
държави.
те да бжде задължително
чехеката
музика.
па М вото на вжтрешни^ pi]
Обиколкитп* ще траятъ спасятъ живота му, обаче на
при полковникъ Кр. Колевъ
София 25. Снощи Цари
София 2 5 . В ъ връзка с ъ ис София 25. М-вото Ц
деждата е много малка.
по 8 дни.
цата, придружена отъ г-ца София 25, Днесъ главнич кането на Бълг.
търговски
на
Обновата съ:озъ з а намаление на нае ретнитп, работи е изщ
Петрова Чомакова, приемт- директоръ
шмкфтяшшт^ттт
ствува на концерта, даденг Попзлатевъ бп> приетъ на мите, узнава се, че съюзътъ е наредба да се сложи I
Специални шлаЙФг ш а ш н к и
отъ Българо-чехсната вза докладъ отъ м ра на Вжт поискалъ подъ понятието ма на всп>какви шушукащ
злгботехмиада к зжболгЬнари
полков газини д а бждатъ включени и пущане на пакостни щ
имность и посветенъ на решнитгь работи
ве, лишени
отъ всмш
никъ
Кр.
Колевъ.
Всмчим г и д о в е и р&зтЬрт изг сшекчехеката музика.
Концер
всички праздии места, коиго основание. Това се иещ
тътъ
бгь
износенъ
въ
сало
т р о м о т о р м з а салони, иаФеиета и
се използввтъ о т ъ търговци да може да се стабилЩ
на Военния клубъ.
като складове за въглища, редъ и спокойствие вьсш
индустриални предприятия
Участвува видната наша
дърва и п р .
ната.
Всичка ГОЛЪМИЙИ на електромотори и електри
ппгвица Морфова - Лукашъ,
Съюзътъ с ж щ о така е поис
Отъ ц е л а т в страна при
заедно
съ
видната
ни
пиа
чески материали на складъ при
к а л ъ приложението на закона гатъ всекидневно сведени»
нистка Прокопиева.
авгнтюрнте на
да бжде задължително з а вси н а р о д ъ т ъ посреща стана!
Концертътъ бгь посетенъ
чки, о т ъ деня на влизането в ъ п р о м е н а с ъ големо дов15р«
младкя
хусаръ?!
отъ голгьма часть на дип
сила на закона, за д а може съ апмирация.
ул. ПрЪславъ 12. Телефонъ 383
ломатическото тпло и от
намавението на наемите д а
отбрана публика.
бжде действителна.
Падналъ въ iptc
п(

Има на шип пщи

[н»п за оощ. шшттш

Пострадалъ тежко

№нн м м щ т вчера и ш и ш щ

i

шп ш веща

mm ш

ШШ

1

И 1 ЦШУНЗВ'

ФРЬОЛИХЪ

Штяк S йгащ Бзшшп
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Потайностите на принцъ Карла

зе в ъ една стая, о т ъ прозорците на която може
ш е добре да се наблюдава, к&кво става навънъ.
Той се скри задъ едно отъ големите пердета,
които бЪха закачени на прозорците и о т ъ тамъ
тайно наблюдаваше приближаването на жертвата си
Както единъ разбойникъ, обладанъ о т ъ мисли
за убийство, дебне жертвата си, тъй сжщо и Венсанъ очакваше своята — нотариуса Пероке.
Г р а ф ъ д е Гренелъ имаше ужасенъ изгледъ!
Той сега не приличаше на чов-ккъ с ъ душа
и чувства, но на дивъ и кръвожаденъ зв-връ, на
нЪкоя пантера, която скрито дебне жертвата си.
Б л е д о т о му и брадясало лице, неспокойните
му и диви погледи, прегърбеното положение, кое
то б-вше взелъ, всичко свидетелствуваше за не
търпението, съ което Венсанъ очакваше идването
на съучастника, з а д а го направи единъ пжть з а
винаги д а замълчиНай сетне колата стигна д о замъка и се с п р е
до голЪмия входъ.
Венсанъ извади главата си и з ъ подъ перде
то, з а да види по-добре жертвата си.
Сега колата, следъ като слузна отъ нея Пе
роке, тр-вбваше веднага д а се отдалечи, коларьтъ
не тр-вбваше да бжде на близо — той т р е б в а ш е
да се върне в ъ П а р и ж ъ и д а н е чака тука нота
риуса.
Всичко това тр-вбваше бързо да стане и Вен
санъ в ъ тоя меменгъ размишляваше и планираше
по к а к ъ в ъ начинъ би т р е б в а л о д а се извърши то
ва!
Една демонска усмивка се появи около кос
матите устни на Венсана.
П е р о к е слиза о т ъ колата, той пристигна вече!
Но щ о з н а ч е ш е това?
Венсанъ Ц-БЛЪ се разтрепера — той устреми
погледа си долу — сетне се дръпна назадъ, като
издаде единъ дивъ викъ и като си стисна силно
юмруците.
Той надникна о щ е единъ пжть, з а да се увъ-
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ри — тъкмо в ъ тоя моментъ/Пероке. усмихнатъ и
доволенъ, помагаше на една жена да слъзе о т ъ
колата.
Тая жена с ъ любопитство изглеждаше за
мъка.
— Доминика ли б ъ ш е ? Венсанъ не можа д о
бре да г о з н а е слъзлата отъ колата жена!
Вероятно този едноокъ разбойникъ води вдо
вицата на капитана, избъбра Венсанъ. Какъ се
е осмълилъ д а направи той това?
Венсанъ изпусна една груба псувня.
Изкутния и хитъръ нотариусъ у н и щ о ж а в а ш е
цълия планъ на Венсана и то с ъ нпй-простото и
най-сигурно средство.
Той в о д е ш е една свидетелка!
Тя не б ъ ш е Доминика, а любовницата на
Пероке.
Цълия хитро скроенъ планъ на Венсанъ б и 
де унищоженъ с ъ единъ замзхъ!
Венсанъ б-feiue подивълъ отъ ядъ, той стоеше
поср-вдъ стаята и мрвчно гледаше предъ себе си.
Гласовегв се приближаваха.
Т в се качваха по стълбата.
— Щ е намъримъ господинъ графа, не се
грижи, чу се гласа на Пероке.
Веднага следъ това, той полуотвори вратата
на стаята и с ъ любопитство надникна в ъ нея.
— Л! най-сетне ви нам-Ьрихъ!
— Тука е господинъ г р а ф ъ — наследникъ, каза
той като съвсемъ отвори вратата.
— Позволете ми, господинъ графе, д ви пред
ставя годеницата си, госпожица Люсиена Бери,
която благоволи д а ме придружи д о тука.
Пероке с ъ една загадъчна усмивка, в ъ коя
то можеше д а се чете голъма радость и о щ е п о гол-вмо лукавство, се дръпна н а с т р а н а
за да влезе в ъ стаята хубавата русокоса мома.
Венсанъ ги поздрави и двамата с ъ голЪма
вежливость, безъ обаче да се помръдне о т ъ мъхтото си.

и замръзналъ пиянъ
Русе

2 4 . В ъ MtCTHOO

София 25. Починалъ е вид „Келемета", край Русе ВД
ниятъ столиченъ л е к а р ь д - р ъ Тиневъ Ж е к о в ъ , 40 годиш?
Хр. Стойчевъ, б и в ш ъ главенъ в ъ пияно състояние падн!
ж. п. л е к а р ь и с а н . подполко- по миналата нощь въ «
с н е ж н а преспа, кждето вн!
вникъ о т ъ запаса.
Той б е ш е с ж щ о така и на- сутриньта билъ намерен*?
J
роденъ представитель о т ъ V-TO тавь.
Велико Народно Събрание.
Като л е к а р ь и като общест
веникъ той се ползваше с ъ
все повече
най-добре име като енергичен,
1естенъ д е е ц ъ .
Вашингтонъ 24. Броягь
паспортите издадени пр*
Букурещъ
24. Всргьдъ течение о а 1934 година п«
пропимназиитгь и гимна- зва едно значитнлно У^*1
зиитть въ Букурещъ отъ ние в ъ сравнение съ
нгьколко дни насамъ ин
1933 в
Въпреки тежката криза,л|
флуенцата взе епидеми1933 година броягь на изМ
ченъ характеръ.
ните паспорти е билъ 15V
Въ почти вкички учили а п р е з ъ 1934 година се е I
ща се отбелгъзватъ масо к а ч и л ъ с ъ 7,000, вместо,
ви
заболявания.
спадне.
Отъ общия брой на изда)
М-вото на просветата изда
де наредбз тия училиша да ните паспорти, 8 0 на Щ
бхдатъ затворени до 28 т. м. били з а Западна Европа^
включително,
7 5 — з а Близкия Изтоиъ.
Основнитгь
училища
не се затварятъ.
авантюритъ *|
Цариградъ 24. Тъй като о т ъ
младия хусзР^'
известно време насамъ контра
бандата н а източната граница
на Турция се е засилила из
Работници — постр^
вънредно н е достигнало д о о т ъ злополука и не с д о ^
фантастични р а з м е р и , турско
то правителство издаде наред- съ пенсия поради обстоя^
Ьа, с ъ която с е създава една вото, че в ъ момента ня зЯЯ
специална граничарска въздуш луката сте немали осигуРЧ
на книжка, както и тия,и°з
на ескадра.
ито п о с ж щ и т е причин%
Ескадрата щ е с е състои о т ъ прекратиха пенсиите, OTH?JJ
ш аероплана. които постоянно се д о бюро Л р у д ъ " У - ' ч
щ е патрулирать надъ гранич С и м е о н ъ " , № 5 — Варнв»
ната область.
Ушевъ.
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