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Пдекемврий,Ч885
допадъ, високъ 17 метра.
Електрическото освЪтление
отговаряла нуждитъ^за удоб.
ciBO и домашна икономия.
Досгатъчно е да кажемъ, че
една лампа отъ 8-свещи, ако
гори по 6 «часа на день,
коствало 7*20' лева на tiieсецъ . (около 191 лева'се
гашни пари).

ПАРИЖЪ *- Едно малко
градче, съ 4000 жители, за
губено вср-Ьдъ сн*говет* на
СавойскигЬ ;АлгШ — градче
то' ларошъ-сюръфоронъ пър
во измежду всички градове
въ Европа е ' въвелоелектри
ческото осветление1по ули
ците, площадите и даже жи.
лйщата си. Двигателната си
ла се коставя отъ единъ воГЛ.-РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

Англия иска мирътъ в
Лондонъ 3; Най-Интерес»
йаТа Часть отъ комюнике
то, -зДадено
въ резултатъ
на- г френскО'английските
преговори въ Лондонъ, е
оная,'съ'която Франция и
Англия' предлагагь сключ
ването на една- съвместна
въздушна ''конвенция^ меж
ду Англия; Франция, Fep11ания*'И'Белгия.
\ СтГтази конвенция .ще
"бждатъ предотвратени на
паденията срещу страните',
подписали'-спогодбата.
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Бурнит^ дебати

1Ш[
Нелегалната м а к е д о н с к а о р г а н и з а ц и я не

с ж щ е с т в у в а и не щ е с е допу.
с н е макар-ь и ч а с т и ч н о т о й в ъ з с т а н о в я в а н е . С ъ : п а р т и и т Ь е о к о н ч а т е л н о
ликвидирано. В с и ч к и опити да се в ъ р н е м ъ к ъ м ъ миналото щ е б л д а т ъ
с т р о г о п р е с л е д в а н и . К а т о г о р и ч н и т ъ и з я в л е н и я на м р а на в л т р е ш н и т ъ
работи полк. К р у м ъ К о л е в ъ

' София 4. М-рътъ на вж>трешните работи полк*.
Крумъ Колевъ направи
снощи предъ група корес
понденти иа английски ве
стници следните изявления
по въпроса за нелегална
та македонска организация
^ Най-в&жниятъ резултаТъ* отъ и бившите политически
преговоритее тоя какво Англия партии:
и^Франция се'6бявяватъ еди
—- Правителството
нодушни въ' това, че йай-доб
нгьма
да donvene въ нирия'Нрйносъ-за възстановява
с
какъвъ
случай да се въз
не на'йаденчдага'за миръ въ
й
станови
частично или
Ейропа ' е общото уреждане
изцгьло
македонската
на'"всички 'въпроси между* Тернелегална
организация,
Мания *й"Франция.
•'•;'
Това; уреЖдане • ще тр-вбва
Йа*стайе,'главйо по настоява
нето на : Яйглйя,"'възъ 'чзснова
Несъвършено Свободни пре
говори и абсолютно добровол
но присъединяване къмъ спо
годбата*. .-било v на Германия,
било на която и да било друга държава.
% Англия счита, че едно ус
тановяване на траенъ миръ
вр Европа е възможно
само
црезъ, напълно свободни ъоещи задължения,
като
се
сложи край на
досегашнаina система на
причуждения.

ОСНОВАНЪ 1912 Г.

която вече не същест вяване ще бджатъ пре
следвани.
вува въ България.
Правителството ще продъл
Всички огитн въ тази на
жи
тактиката, усвоена на 19
сока ще бждатъ строго прег
май.
следвани.
Сь тия категорични

Относно бившить
м-рътъ зг яви:

изявле

партии ния на м ра на вжтрешнит-Ь

— Бившитгь партий
ното литически органи
зации нгьма да бждатъ
възстановени въ никакъв
случай. Съ тгьхъ вече е
ликвидирано и опититгь
за тгьхното възстано

работи, отъ името на прави
телството, се слага край на
скритит-fc надежди на всички
ония лица, които имаха прЪка
облага отъ порядкигв на недавнашното ни минало и за
това не преставатъ да мечтаятъ за възвръщането на съща
та порочна политическо-парти
занска система.

ад

Кризата въ София се изостря

птш

ТРУПЪ

въ вчерашното събранир на столичнитгь писатели
София 4. Вчера въ Дома на
изкуствата и печата : се състоя
общото събрание на софийския
съюзъ на българските ; 'писа
тели.
Иьтересътъ къмъ събрание
то беше много слабъ.
Председательтъ на , съюза
Ник. Ятанасовъ и председате
льтъ на контролната .комисия
Г. Данчевъ дадоха отчетъ. Ста
наха много бурни дебати и се
отправиха-остри нападки сре
щу управителния съветъ за
недостатъчно проявена ,дейность.
Избра Се новъ управйтеленъ
съветъ, ; начело съ Грйгоръ
Чешмеджиевъ.

ПШМОТО ПРО ШШШ
Завършена е
и"подземната
библиотека
Москва 3. Снощи се завър
ши строежътъ на последната
часть отъ московската, подзем
на железница - така наречено
то московско «Метро".
Завършена е вече . и ; големата подземна библиотека при
централната станция на ..Мет
рото. Най-интересното въ тази
библиотека е - обстоятелството
— тя е безъ колони.; Т°ва сесчитакато едно' р-вдко'' пости
жение на техниката; З а . обли '
цовката й е употр-вбенъ 150
куб. метра мраморъ.

Стара Загора 3. Завчера въ
'Затварятъ се гол*ми<локали и магазини. Опр^здненигв; магазини не
м%стнсстьта „Татарска стена",
намиратъ наематели
с. Твърдица е билъ на-Контрастътъ'<и з п ъ к в а край
София' 4. Кризата
въ Co
мЪренъ трупъ на около 35 гооще
по-ясно,
като
се
има
фия започва,да, се^лу.вства все
дишенъ мжжъ, обл-вченъ въ
по-силно. Следъ като бгьха предъ вйдъ, че Ш ми нйлото граждански дрехи.
затворени
нгькои
по-голпми търсенето на магазини по
Отъ белезйгЬ се установява,
ресторанти
и локала,
сега тази улица бшке толкова че трупътъ е на заможенъ чосъщата сядба започва да пое огромно, щото, често ши в%къ и че убийството е било
тига w голгьмитп> магазини'. ти? ставаше нужда да :се извършено другаде, а следъ
Единъ отъ
най-голгьматп плащатъ на собственика това жертвата е билъ домък
магазини на ул. Търговска обя съ десятки , хиляди . лева, натъ тукъ и захвърленъ.
!
ви доброволна разпродажба. \ дори до 100,000 лева, за да
Започнати еж разследвания,
Твърде симптоматично о об бжде предпочетеш извес за да се установи самоличностоятелството, че въ тоя мо тенъ наематель щеоъ дру- стьта на убития и причинит-fe
менгь п о у л . Търговска се да- гитгь кандидата.
за това престъпление.
ватъ п о д ъ н а е м ъ точно 11,'по
за магазини.
;
Арестувани ученици и ученички мещения'
Наемить, Въ сравнение
отъ основаването на Римската
София 4. Полицейските вла с ъ м и н а л а т а г о д и н а , ач\
оежденъ отъ софийския еждъ за злоупотр*бления
империя
сти снощ:*. предприеха въ нЪ- н а м а л е н и ч у в с т в и т е л н о .
София 4.- Преди известно двама журналисти събраха за Htнои участъци на столицата из П р и в с е , т о в а , л и п с в а т ъ
Римъ" 3. По случай навърш
а е м а т е л и з а о п р а з д н е - време н а ш и т е , полицейски какъвъ си специаленъ брой, по
дирвания и обиски въ нЪкои н
ването на 2,000 години : отъ
нитъ помещения.
власти поискаха екстрадицията светенъ на България, повече отъ1 основаването на римската им
съмнителни домове и заведе
ния, за издирване на съмни
ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по на Емилъ' Хоровицъ и Ернстъ' 3,000,000 лева. Събранага сума, перия се' предвижда- да-.станат
телни лица.
> 'резултати тгь — рекламирай Наймелъ, и двамата отъ Виена, обаче, не била отчетена вь Виена, гол%ми тържества вЪ.^цвла
\ Арестувани еж известенъ те само въ ' „Варненски нови кореспонденти преди години а била злоупотребена отъ двами- Италия.
брой съмнителни лица безъ ни", защото се чете най-мно- въ София на в. „Винеръ алге ната.
По тоя случай една въздуш
Софийскиятъ сядъ оежди за на ескадра отъ 50 аероплана
провинциални майне цайтунгъ".
лични карти. Голгьма часть гъ отъ всички
Презъ 192 6—927 година тия дочно и двамата по на 3 го ще предприеме обиколка и ще
10
отъ тгьхъ ежученици и уче вестници.
дини затворъ и по на 5 годи лети по протежение на грани
нички.
ни лишение отъ права
циттз, които Римската империя
Емилъ Хоровицъ е успгьлъ е имала преци 2,000 години.
да избгъга . презъ Бургазъ за
Маршрутътъ на аеропланна *»vce правйтъ облекчения. Задължител
Цариградъ. Другиятъ — Ернст та ескадра е следния:
на Щшбж за всички учители въ пограНаймелъ е билъ заловенъ въ —Италия-Черноморското край
Днесь ненадмината по блесъиъ и нрасота
ничнитЪ училища
Прага, кждето е билъ редак- брежие Германия Франция-Ис1
ПРЕМИЕРА
София 4; А дминистрати •
торъ на пражкия вестникъ пания-Северна Африкаг ** ЕгиЪШятъ при М-вото иа про„Дойче пресе".
петъ- Палестина - Сирия -'Мала
Изящна
любовна
д
р
а
м
а
&ютата'гзавчера има засе
Вчера Ернстъ Наймелъ б-в Язия
Италия.
дание,на
което
разгледа
предаденъ на нашигв власти
наредбата, съ която всички
и следъ разпитъ бъ отведенъ
№ители ще се
задължават
въ Централния затворъ.
№Шпредъ
да прекарва тъ
за шоколадъ
на&малко-една
година
на
Б^лградъ 3. В ъ г р а д ъ Сплит
служба- въпограничнитгь
и иа върха Мусала.
Училища,
София 4. Вчера на върха Мусала преди известно' време" едно
дете — 4 годишната-Марийка
е имало силна буря.
Освенъ това, съветътъ ре
Въ Хижа Мусала е имало тем Комадина поискала да си купи
ши наредбата, споредъ кояКл*-1
пература 13 градуса падъ нулата, шоколадъ отъ автомата.
по учителскитгь двойки не
а сюъжната покривка е била 85 Детето' спуснало Т динаръ
С ъ п р и м а д о н а т а на е к р а н а , л ю б и м к а на
могатъ да получаватъ
по
сантиметра.
по
в
с
и
ч
к
и
И м а л о е д о б ъ р ъ с н Ь г ъ въ автомата й'следъ това
вече >оть 2.500
лева
при
!
теглило
ржчка
а,'за
"да
падне
1
з
а
с
к
и
о
р
и
т
ь
,
о
б
а
ч
е
с
и
л
двучленно семейство, да не
се
н и я т ъ в ь т ъ р ъ н е и м ъ е шоколадътъ.
прилага по отношение на
п о з в о л я в а л ъ д а с е иЗ-'
Вм-всто това. Ц-БЛИЯТЪ автоиограничнитп» учители.пред
Жвната до брака — жената следъ брана
качватъ.
матъ, тежъкъ надъ' 70 кгр., се
мдъна по-голгьмитгь несго
На хижа Алеко, вь Вито съборйлъ върху детето и го
Жената съпруга —
ди за учителската служба
ша сн гжната
покривка,
е премазалъ. Следъ двудневни
^тия.области
,£.25 м. при много
силенъ тежки мжки въ болницата/
— жената лю5овница
в/ьтъръ.
нещастното дете починало.
Филма ще очарова
всички
ЙТЙНАТА1 ТАРИФА за ре
Вчера окржжниятъ с ж д ъ
Дневно 4*15 часа
клами.
требва да накара всеки
оежди собственикътъ на авто
:
Вечерно
8
30
часа
го да * се "замисли —* защо
мата на 3 месеца затворъ за
, съ доглеждане
Р^Шмите^вЗ този* или" онзи
ради проявеното нехайство.

Екстрадиранъ виенски журналистъ

и то

н а е -ь

2.0UQ годишнина
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н
в
ш

Времето вчепа на

Норма Ширер-г* И РоОертъ ШЖЩ\\
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Варненски новини

П

к о м и с и я т а з а и з д и р в а н е н а б е д н и т к К о л к о e e i,
мм л е и а с е х р а н я т ъ в ъ т р а п е з а р и т Ъ . Радоотьй
Ts
ни деца
fe.
Е д н а п о х в а л н а инициатива. Въ надвечерието на колед държатъ.
Завчера ний посетихме QT.
ните праздници въ града ни
б е образуванъ единъ комитетъ критата вече трапезария »,
*
зе подпомагане на бедните и „XX векъ"Въ салона еж наредени пр»
нуждаещите се варненски гра
една изрядна чистота около Щ
ждани.
големи маси
Съ радость требва да призОколо масите беха насЪщ.
наемъ, че този комитетъ помо
ли малки ученици и ученички,
гна на много сиромаси хора и
Децата обелваха.
мпочеатъ въ ергьда 6 февруари. Какво предвижда програма- изтри сьлзите на много майки
Понеже беше петъкъ, ядене
та. Ще участвуватъ и чужденци. По какъвъ реОо ще се и дечица.
то б е постно бобъ. Вземахте
Сжщия комитетъ по-късно
произведатъ
състезатятатт
ОТЪ яденето малко. То е мад.
София 4. Въ среда б фев- часа преди обЪдъ отъ Черни отлжчи отъ своите среди една го вкусно, сготвено добре.
специална комисия по изхран
риарий започватъ голЪмитЪ връхъ.
Децата съ радость, весело
Нощьта срещу първия день ване бедните въ Варна.
сш п с т е з ш я и Гяриишь-Пар- ски състезания за ски шам
се хранятъ.
Въ тая комисия влизотъ ка>
тевирхен, п учението на 7 *ър- пионата на България. Въ тЬхъ състезателите и длъжностните
Питаме некои отъ ТБХЪ, Д^
я м и . Отчаяната борба. Резултатите ще вземато участие и чужден лица ще пренощувагъ на хи то председатель подполков- волни еж. Отговаря ни се, ч«
жа
Ялеко,
кждето
за
тЪхъ
има
никъ
Младеновъ,
а
като
чле
Виена 4. Вчера завършиха ци и това придава на състеза
еж много доволни и че с« ц
нове областния прокуроръ Стоi t . Гармишъ - Партенкирхенъ нията международенъ харак запазени легла.
нахранили много добре, защо.
Въ четвъртъкъ, 7 февруарий моняковъ, капитанъ Маджаров
прадолимпийскигв ски състе теръ, което става за пръвъ,
то гоеба и хлебъ имъ се mi
откакъ у насъ се произвеж- ща се произведе пощовото и поручикъ Поповъ.
зания.
толкова докато се наситяп
надбягване — 5 по 5 клм. на
датъ
подобни състезания.
Първата грижа на тази ко
Участвуваха седемь държави
напълномисия бе веднага да пристжпи
Програмата за държавния Люлинъ планина.
—Германия, Чехословакия, Пол
Децата въ салона се храни
На 8 февруарий петъкъ — къмъ работа и да открие кои
ша, Франция, Норвегия! Фин ски шампионъ обхваща:
на групи, тъй като броят щ
слаломъ
на
Люлинъ,
—
Слаломъ,
бягане
на
18
варненски
граждани
се
нужлаидия и Италия.
На 9 февруарий ежбота — даятъ действително стъ по" е гол4мъ.
Състезанието бе пощово бя километра скокъ, спущане и
Въ „XX Викъ* намирагно.
бътане
18 клм. по платото на мОщь.
гане 4 по 10 клм—общо 40 кгр. пощово бягане 5 по 5 клм.
пла
храна 400 бедни дечищ,
Първиятъ день — б февруа- Люлинъ.
За иельта вечъ еж образу TfОтъ тези тряпезарии въ спе.
Р а н и се една необикновено
На
10
февруарий
неделя
—
вани петь комисии. Начело на циални казанчета се носихрв.
голЪмв борба, презъ време на рий е опред-Ьленъ за спущакеято Норвегия непрекъснато нето. То ще бжде произведе скокове на голямата шанца всека комисия седи по единъ на въ крайните квартали щ
офицеръ.
държеше първо место. За вто но отъ Черни връхъ, Витоша- при Княжево.
онези деца, коитъ поради Д1
Задахите на тази комисия лечното разстояние не имтц
ра. трето и четвърто место се Стената, Хижа Ялеко — до I ия Вечерьта въ салона на КООП
ще
стане
раздаването
на
на
еж да обходятъ всички бедни възможно да дойдатъдо цей
състезаваха отчаяно Финлан заслонъ.
Слушането ще почне въ 10 градите.
домове и на самото место да тралната трапезария.
дия, Германия и Италия.
•
констатиратъ кой се нуждае
Крайниятъ резултатъ 6 t : a
Храната въ тия трапезарии
отъ помощь и отъ подкрепа. ще бжде най-разнообразна»и<
!. Норвегия — съ 2 часа 49
Обходените семейства, които то неколко пжти презъ солни
мин. 22 сек.
ПолученитЪ резултати. Присжтствували и ТЬхни Величества
бждатъ признати за бедни, ще цата ще се готви съ месо. s
U. Финландия—2.51.54 часа.
наедно съ малката княгиня
получатъ най-широка подкре
Ill Италия — 2.56.56 часа.
Кухните на трапезариит^
V. Новшатъ (Югославия) — па въ форма на продукти.
София 4. Вчера въ 3 часа
IV. Германия — 2.57.42 часа.
матъ образцова чистота нщц
249
т,
скокове
33,
29
33
м.
следъ обЪдъ се състояха ски
Сжщата комисия, начело съ
V. Полша — 3.01.10 часа.
Инициативата да се открий
На тия състезания приежтет- подполковникъ
на княжевската
Мпаденовъ тези кухни въ Варна е повече
VI. Чехославакия и VII Фран състезания
вуваха
и
Техни
Величества
шанца.
ция.
ще ржководи и новооткрити отъ похвална, тя е високо-чм
Взеха участие 7 състезатели Царьгъ и Царицата, малката те
Скокове не можаха да се
напоследъкъ въ салона вечна и хуманна, тъй кеш
пвотведатъ, поради извънре —двама югославци, трима ав княгиня Мария Луиза, князъ на XX вЯкъ безплатни учени чрезъ тези трапезарии ще ш
Кирилъ и свитата.
стрийци и двама българи.
дно лошото време.
чески трапезарии.
изтриятъ много детски сшг
Присжтствуващите надъ 10
Резултатътъ отъ скоковете
ВелЪшв презъ ц-Ьлото време
Въ тия трапезарии ще полу и ще се влее радость въ мнд]
хиляди
зрители
направиха
бур
силенъ снвгъ и духаше про- беше:
чаватъ храна повече отъ 700 го детски сърдца.
I. Галайтнерг (Австрия)-345 ни овации на Владетелите.
тивенъ в-втъръ.
бедни дечица, чиито родители
ПребнитЬ скокове дадоха точки, съ скокове 52. 54, 52 м.
нематъ възможноггь па ги из^ кждето ще се възпитатъ утм
ВНИМАНИЕ!
II. Ригеръ (Австрия) —312 т.
везултатъ до 60 метра, обаче,
шните гргждани на,нова Бш
ЯКО ИСКЯТЕ да БЖДЕТЕ
скачането беше извънредно скокове—42, 45, 50 м.
гария.
1*1
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГIII. Райнхардъ (Австрия)—261
римувано, тъй като в^търътъ
Последенъ говори срЪдщ:
РЯЖДЯНИ ВЪ СОФИЯ,
набиваше снЪгъ въ очите на точка, скокове^ 44, 44, 51 м.
Синделъ 27. I. 935 го а. се ния директоръ г. Симеонъ
СЛИЗЯЙТЕ ВЪ
Състезателите.
< • IV. Борисъ Йордановъ (Бъл
състоя конференция на учите Хубанчевъ на тема: „Учитель!
гария) — 257 т. скокове 30,
ЛИГБ отъ целата община. Кон и новите идеи на държав!
33, 34 м.
ференцията б е открита
съ строителство". Съ силно арг;
КЛЕМЕНТИНЯ 12 София
кратка речь отъ средищния ди- ментирача речь сказчикв й!
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
Бълградъ 3. Финландскиятъ
м м м н вчера пай тържествено
ректоръ Симеонъ Д. Хубан- тъкна, ролята, кояго учители"
И СТУДЕНА ВОДА, БА
чевъ, който следъ като изтък игозлъ въ минглого и cert. \
Гсрна-Джумая 4 Вчера тукъ пълн. м-ръ Они Таласъ вржНЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
Той е билъ и си остава Щ
на значението на подобни кон
«е основа тържествено новата чи днесъ на регента князъ
НО ОТОПЛЕНИЕ.
вия
пионеръ, комуто е възли"
ференции,
кждето
учителя
по
Пиринска
спортна
область, Павелъ акредитивните
си
Съдържатель:
педъ председателството на на писма.
лучава осветление върху редъ жена тежката мисия да прос
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
чалника на гарнизона полк.
педагогични и административ вещава народа и подрасте*
Сжщиятъ
е
акредитираш»
Печевъ.
ни въпроси и импулсъ за по щето поколение въ възвише
усърдна работа — даде се ду ните принципи на човвщина/
Това б-fe едно рЪдко народ сжщо така и въ София, ВиеItuui iib/iiiuU
но тържество за нашия край и Анкара.
постановка на Ст. Бъчваровъ мата на г. Пенчо Щиркозъ ди- държавно строителствои бвше съпроводено съ едно
Учителя е съединителнок
ректоръ с. Дъбравино, който
татуштвкжиттт
небивало въодушевление.
реферира на тема „класови и ;вено между нзродъ и дърм
съсловни борби — обществе ва, межзу мла-о и старо. ОП
ВСИЧКИ
при
на солидарность". Той изтъкна него се очаква да изгради И
Бгьлградъ 2. Съ цель
1%
Искате ли да преживеете не
появата и развоя на тия бор решните достойни българи
ia се шпрегнатъ унгарс
забравими минути?
би
и ролята, която социално синове, които възпитани <
Набавете
си
най-сензационното
китгь деца на работа
то
и
единно училище требаа духа на нацията ще следвй
четиво на XX вЪкъ!
за целитгь на ревизия
да изиграе за изграждане на неуклонс пжтя за нейното J
ЛЮБ0ВНИГБ АВАНТЮРИ
та на мирнитгь дого
I
общественната солидарность и здраввване и издигане.
ул. Сливница 61,
вори, унгарското прави
взаимнопомощь.
Ето защо се налага дн*1
натурални вина по 2 лв.
Втори реферира Урания учителя да бжде по дейна ли
телство
е наредило
намира се за продань при всич
Дюкмеджиева.
Учителка в село ность, като се проникнем*
p
j
шишенце,
1
левъ
карнаки
агенции
на
д-во
„Стре.
щото тгь да кореспонСултанци
на
тема:
„Участието познае съ новите идеи иРй
ла"
и
въ
всички
вестни
чета,
при
хубава
и
уют
даратъ редовно съ ун
на
училището
при
изграждане
бирания на новото време, S
карски будки.
на обстановка.
гарските деца отъ Че
на новия гражданинъ". Изтък си всади и превъплоти въЦ
Цена
120
лева
1 — 22011 - 3
хословакия, Ромъния и
на се, че училището требва шите на малките си възпи!
цената е намалена съ 40
Югославия.
да бжде разсадникъ на нацио ници. Точа държавата иска
на сто.
нална култура и подолюбие, очаква отъ народния уч«т«
- което той съ roTOsaofl
Иувенъ Huo— с. Яребична
вата си рокля. Изгуби се къмъ
Какво е това?! Кжде се на требва да даде.
чешмата,
мира? Да дойде само, ще я
Съобщава учители
„Боже, колко е хубава на науча . . .
шата
Неда.
Хубостьта
носи,
но
Навънъ се чува гайда и на
й. Драго му й. Неда! Черните
•— У н«съ1
е драго, хемъ мъчно Ь$"{
ближаваща навалица. ;
Недини очи се впиха въ него ще си найде ли късметя?
— Какво да правя?
дю вземе бъклицата.
Снегътъ се рони подъ Не— Вижъ, вижъ кой идва,
вите. Бърза. Гази партичиге.
— Да етанешъ моя!
дините
крака.
Очите
й
сноватъ
— Хайде, жено! Тя се Щ
кучето лае.
край плетищата.
— Тшоя ли? Мисли. Ами ако Закривява
ла ами, хайде ноздра»*' fl
Преброитель... Папката у Не нагоре. Тя остави бакърите
кама научи.
— Хей свато, свато о о! Из
здраве, свато, да еж жиВ11
i— Още дозечера отъ чеш дини. Кой ти помни де е. Не на чешмата. Нема твърде хо лезъ</бе! Излезъ!
ра.
Сви
надоле
къмъ
градина
здрави. Имотъ и деца д е '
мата. Право »ъ кжщи! Недо, да, Неда е всичкото.
Избързаха навънъ.
та.
Мина
се
.
.
.
не
се
върна.
дари Господъ.
не йога повече.. Залепи це
Късния зименъ день клони
— Добъръ вечерь добъръ
Ветърътъ
леко
поклаща
ба
— Наздраве! . . НаздИ
т
лувка по алени бузи.
не залезъ. По мегданите бевечерь. Свато, честитъ и зеть. Еква дворътъ на бай Нед*
кърите
на
кобилицата,
сложе
— Велко, какво правишъ?! гатъ настръхнали коне и би
— Какво става, бе? Какво
Гайдата засвирва. Щ
Пустни ме! Мълчатъ.
воли. Меркатъ се ямурлуци зъ на на високо. Тихо предрън- има? Кой има зеть? — се чу>
кватъ:
„He-до,
Не-до.*
провиквания.
\
— Чакашъ ке? Дми нали белотата на снега. Отъ некжва гласа на бай Недю въ по
- На, вземете-му и ки J
•Иброявашъ?
де прибегва шейна, оставатъ
рюлтията.
*
дето преброява; забрави П»
— Остави! Да брои който гладки Бдлъбнатинки по прес
— Ббже, кжде се дена това
— Имаме булка, булка-а-а! ска у насъ г, бързо се Ш»
ще! Какво ще броя. Раздадохъ пите.
момиче. Тъмно стана. Нема я
налъ — добави Недовии»
картигЬ, кжде Коледа ще ги
Издрънкаха бакъри. — Мале! нито въ бабини й, ни въ друж Неда се казва!
. Притъмне на бай Недю. Зин- изпращане.
събера. Сега не бърза мъ. До
0)
— Какво ти й, Недо?
ките й. Не се е бавила никога
мчера, Недо, чокамъ те. БърВъ кжщи Велко п Р е ^ 1
— Нищо... Отивамъ... за вода. толкова — ходи майка й тре ва да каже н*що, не може.
— Боже, Боже, пъкъ не ми льтъ пакъ почна да пребр»1
замъ да кажа на другарите.
— Бързай, зеръ мръква се. вожно изъ кжщи и си мисли.
каза. Хем(ъ я питахъ защо се и подиръ неговото име нв
Велко избърза новината. За- Защо си се пременила?
— Не те ли пита като изле
f ра*и ей и папката. Леко му
— Нищо. мамо! Да видя но зе, — дума^баща й стреснато. пременила! Жално става на въ домакинската карта^
старата. Позаплаква. Хемъ й Неда Велкова — приств^

Imsmt з л м м п и iunw м
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Наш провинция
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преброительтъ

Варненски новими

Брой 3822
НвН СЯВОВЪ ген, о. з.

р-Рогат и обо то

Стр. 3

Дребни вести

Е

~л Римската академия на
наукигв е опредЪлила премия преработката на млЪтто въ провадийска и варненска околия, съг
ласно ковоиздадената наредба-законъ
отъ 150,000 лирети. Сумата ще
бжде изпратена на оня,<ученъ,
На 29! г. г. въ гр. Провадия, ративнитв мандри: Навсъкжде»,.,
, парахода „Княгиня Мария Луиза*. 12,200 километра който до края на 1935 годинч бе свикаца отъ Инспектора по кждето еж действували такива
за 40 денонощия
11 опредЪлн причинителя и ле скотовъдството на Провадий мандри въ околията, стопаните
куването на болестьта рекъ. ска и Варненска околии кон
-|жтни
р а з сМного
ъ ж д е нхора
и я може
и спомени)
Въ Ю90 впечатления,
година го превзели
би пред- Щ Въ Съед. щати има по ференция въ връзка съ пред- еж получили отъ 70 ст. до 1
ицилийцигЬ, които въ1530 г. почитатъ да живъятъ въ стра вече рацио-апарати, отколкото стоящето организиране ка пре лв. въ повече на литъръ мле.
\ предали на малтенскитЬ ри- нство. Върно е, че тамъ има телефони. Докато броягь на работката на млъкото сьглас- ко, отколкото е заплащано аъ
ари на св. Иванъ въ Малта. всички и всевъзможни удобст телефопигв е 11,000,000, ра- но н о в а т а наредба-законъ. частните мандри.
успехи на кооперации*
•шаригв били победени отъ ва, но все пакъ „Родина мила дио-апаратитв еж надминали Присжтстваха: Директорътъ на твТъзи
въ
провадийско
се дължатъ
|аполеонъ въ 1798 г. и разго- серлцу". Те е мила съ своето вече цифрата 19,000,000. Око Провадийския к л о н ъ на най-вече на г. Таралежковъ,
ясно
слънце,
съ
своето
синьо
гнй. Въ 1800 година малтенло 2 милиона радио-апарати БЗКБанка, околийският!» аг* директоръ на Провадийския
лтЪ се разбунтували противъ небе, съ своитъ светли дни, еж инсталирани въ автомоби рономъ, околийскиятъ ветери- клонъ на БЗК Банка, който
ранцускитЪ власти въ остро- съ своитЪ лунни нощи, съ ли.
наренъ лтзкарь и представи благодарение на голЯмото си
j, на помощ/ь На които се Своя чистъ въздухъ, съ своите Щ5 Спестовностьта по настоя- тели на ония кредитни коопе усърдие и умело ржководане
*ила английската флота и китни планини, съ своитъ- ми- щемъ- в s Съветска Русия се рации от околията, които под на кредитната политика на ко*
Шокирала острова. Въ 1814 г. пи спомени, съ СВОИГБ славни насърдчава сжщо така, както държат!. млъкарски огдЪли операциигв за откриване на
Паното население добровол- победи, па' ако щете и съ и въ всички капиталистически (кандри).
млъкарски отдели, е сложкпъ
з предало острова на Англия, своето поражение, 12 дни бъхъ държави. Спестовните влогов»
тия
предприятия на здрави ос
3i.
конференцията
се
разяс
зйто актъ сжшата година оил въ пмстердамъ при най благо презъ 1931 год. еж се повече нила целите и задачите на на- нови,
приятни
условия.
Настаненъ
зизнатъ съ Парижкия догоЗа варненска околия инепвг
при своя Синъ, при моята сна отъ удвоили. На 1 януарий ред^ата-законъ за преработка
зръ,
1935 г. влоЮвегв въ СССР еж та на млЪкото, изготви с« про- ктерътъ по скотовъдството»
ха,
при
моята
мила
малка
До скоро въ Малта италиан
възлизали ка 1636 милиона ектъ за разпределянето на о- околийскиятъ ветеринаранъ л!р
ци езикъ е бипъ почти офи- внучка, но все пакъ съ четири рубли, а бролтъ на ^с пестите- колилтп на мл-вкарски рвйони, карь и околийскиятъ агрономъ
1аленъ. Отъ няколко години очн гледахъ да се върна в ъ ^ _ н а о к о л о 2 о ' м и л и о н а както юва се предвижда въ еж изработили проектъ спорад
1гличанигв почнаха да въз моята мила България, въпреки
наредзага-законъ и се дадоха който околията се разпределя
>епятствуватъ изучването на всички покани на моя синъ и души.
0 Германскнятъ ученъ д-ръ необхоцимитъ напжтетвия на на 12 млекопреработвателни
алиански езикъ, за което на г. Игнатовъ, да остана за
Грефъ,
който специално се кооперациите за начина, по райони. Въ тези райони презъ
1ало голЪмо недоволство въ следующия рейсъ, значи още
занимава съ изучване живота който ще действатъ за въ бж- настоящата година ще има са
два месеца.
галия.
даще по организиране на мле мо две кооперативни мандри.
При свършека на пжтуван?- на СТОЛЪТНИЦИГБ, е дплъ за копре| >аоотването.
Като казвамъ тихо и гладко
Наредбата-законъ предвиж
ключение,
че
големият
ь
брой
зре, на требва да се разби- то си тръбва да кажа, че^-на столетници въ Бълтрия се ТрЬбва да се отбележи, че да въ ВСБКИ районъ да има
i, че параходътъ не се клати. шите моряци, офицери и мат- дължи на обичая на българ коопе,>ацчитв въ Провадийска само по едно млекопреработ
зратно, парахода е една люл рози заслужаватъ пълна пох ския народъ да се хр.жи съ околия еж зарегиегрирали го- вателно заведение, за което
, която постоянно се люлЪе вала. Дисциплината въ пара черъ хлЪбъ, кисело млйко, че- лъмъ ус.1ъхъ въ областьта на съответнитв общини се задъл
)га п^-силно. кога по-слабо. хода е абсолютна, изпълнител сънъ
млъкопрер.чботването. Така въ жавате да построятъ специал*
и лукъ..
урцигв казватъ: „Кжзъ севда- ността сжщо. Не видехъ ни Ц Въ
набелъзанигв
16 райони, ни помещениянеколко
германски
хсъ ве денизъ далгасжзъ ол- единъ човъкъ недоволенъ.
на които се разпредъля око
Тия дни се очаква да бжде
градове
въ
ресторантите
и
«ъ"—.Момиче безъ любовь
Есички съ усърдие нзгщшя. кръчмитв има на явно место лиятв, въ петь отъ ГБХЪ презъ публикуванъ
правилникътъ
море безъ вълни не бива". ватъ своята длъжностъ. <0#о- списьци на ПИЯНИЦИТЕ отъ гра настоящата година млвкопре- къмъ наредбата закоиъ и ще
т
а 21 ноември Ярхангелов- шенията на офицерите къмъ
На съдържателите « заб рабо1ването ще става изклю се пристжпи къмъ подробнос
!нь въ 3 и половина часа матрозите еж другарски, а на да.
ранено
даватъ спиртни на- чите шо на кооперативни на тите по организирането на
Чриньта парахода бвше пред последните къмъ офицерите питкинадапоменатитъ
въ спи чала, а въ останалите 11 рай млзкопреработването.
арданелигв и спре въ Чанакъ — почтителни. Целиять персо- съка лица.
они покрай наетите вече 14
ше.за нЪколко минути за налъ въ парахода е българ
частни мандри, ще действатъ
шарска ревизия, за което се ски и е като едно гемейство,
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ и 8 кооперативни. Идната го
|ати такса 100 турски лири. Не забелезахъ нЪк m да се
София 4. Вчера СА. одлдъ
дини, обаче, съгласно поста
•ного и големи такси иматъ бои отъ морето, обратно увъ- ПАРИ на улицата. И при новленията на наредбата за товарниятъ влакъ отъ Первсе
това
има
хора,
кои
раходигЬ Портово право, рени еж въ своето дело. Едно,
кон ь, кооперациите ще • пое никъ за София заседна не*
ето нЪкжде е по-вече отъ което тежи на вг.ички е, че то плащатъ за реклама мат ь млъкопреработванего из- далечъ отъ гара Захарна
,0.000 'лева, пилотна такса, нъматъ възможность да доне- които
не
постигатъ ц-iijo въ 12 р1Йони. Голъма фабрика, поради гол/ьмажт
ipoea такса, санитарни так' сътъ по H-БЩО на децата си цельта си.
е ввроятностьта и стопанитв енгьни пргьсии.
! и , пр. Не еж само тия раз- или на жените си. Липсва имъ
отт, останалттт! райони да въз- Изпратени бгьха веднага
кки. Единъ параходъ сь то°- чужда валута, па и заплатитв
П о с е т е т е б ъ л г а р приематъ кооперативния на три помощни машини.Къмь
жа на М. Луиза харчи дено имъ еж малки.
с к а т а национална ве- чинъ на млъкопреработка и 6 часа влакътъ бгь изтегщно най-малко 25.000 лева
черь
на 2 м а р т ъ . „Лю по тоя начинъ ще имаме» мо ленъ отъ прппата и линияДвижението
на
парах
да
е
вжглища, масло, храна на
най-точно
определено.
Въ
ВСБбовь
к ъ м ъ Родина* же би, първчта и едиствена та бгь разчистена.
рсонала, заплати и пр, а
въ страната, к;лдето не
ки
моментъ
чопйкъ
може
да
та".
1 - 0 околия
гато не е въ движение окоще има вече никакви частни к А д е т о . В а р н е н о к и нови
види
на
картатн
кжде
се
на
12—14 хиляди лева.
млндри.
ни- да не прониква. Ето
На Дарданелите имаше си- мира парахода, както денемъ,
защо
да рекламират* въ>
така
и
нощемъ,
а
сжщо
и
къ североизточенъ вътъръ и
Населението вече чувствува него,означава най-доОри
презъ
време
на
^ъгла.
(сл.)
пно развълнувано море. Попостановка ва Ст. Бъчваровъ осезателно ползата отъ коопе- резултати дапоотигнвт»
пи това имахме силно течее къмъ Средиземно море,
ето .доста забавяше нашата
зрость.

Шшт влакъ нран СОФЙЯ

Прехвърчаше снегъ, имаше
ггвма влага и температурата
>ше около 8 градуса.
Значи л-втото се свърши за
съ. Докторътъ отъ Дарданетъ ми каза, че въ Черно)ре имало буря, а въ Бългая-енътъ. Вътърътъ постоян» се усилваше и вълните въ
раморното море ставаха все
> големи. Смътката ни бъше
> четвъртъкъ на 22 ноемврий
\ бждемъ въ Взрна, но мис>, че ще закъснъемъ съ единъ
»нь. Въ 7 часа вечерьта стиг
ахме срещу Санъ-Стефано.
втърътъ намаля и морето
ична да утихва. Презъ Цари>адъ минахме транзить, не
тирахме. Въ 9 часа излезохме
1ъ Босфора и точно въ 9 и
ол. се насочихме къмъ Варна
- Галата.
На 23 сугриньта видзхме
алкана — носъ Емине.
Докторътъ намира, че параода се движи по бавно отъ
'бикновено, а годеницата го
|ака на пристанището. У него
ie остана търпение. Едно вреie Лрхимедъ търсеше точка
ta опре своя лостъ, за да
[игне земята. Днесъ докторътъ
>и билъ щастливъ, ако би
•амърилъ Н-БКОЯ точка да оп>е краката си и да тикне па
рахода, за да се движи по*коро. По гакъвь начинъ си
гурно би билъ единъ два часа
ю рано при своята годеница.
И така въ 12 часа по объдъ
« 23 ноември ние сме въ.
•арненското пристанище. .
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остане пакъ невинна и чиста, тя ще бжде все твое
дете и нищо нема да изгуби!
'Й си помисли само, че би- могло да я постиг
не нещн по-лошо! Предположи си, че би могло
да изгубишъ детето си по нъкой другъ начинъ!
Сега още нема за какво да се оплаквашъ и
за какво да жалъешъ!
Много по-ужасни нещастия еж постигнали ме
не и детето ми!
Но я ми кажи — агентите те нарекоха Гренелъ — ти Гренелъ ли се именувашъ.
Роднина ли си съ големия аристократъ, съ
младия графъ де Гренелъ?
Квззамъ съ младия графъ!
Преди шестнвдесеть, или седемнвдвееть годи
ни, той беше младъ, а сега требва да е на около
чети рид» сеть години.
Доминика съ внимание я слушаше — тя не
искаше да издаде действителното си общественно
положение и да го направи достояние на други.
Кекво и би помогнало, вко разкаже ужасна
та си с.лдба на приготовителката на просекини.
— Не, не, отговори сама не въпроситъ си
старата Ру-Ру, само имената ви 'еж сходни, това
една птюста случайность!
Тп носишъ името Гренелъ!
01 това име ужасно звучи въ моите уши, и
отъ душа желая да го забравя. Язъ не искамъ
никога да го чувамъ!
Знаешъ ли твоя милость, че никога, никога
не казвамъ, не може еа се забрави онзи споменъ,
коятн отрова и опропастява сърдцето и душата?
Не може да се забрави даже ако се изминатъ години, следъ години и даже 'тогава когато
ЧОВ-БКЪ остарее! "
— Защо се боишъ отъ името Гренелъ? по
пита побледнъла Доминика, като въпросително и
съ ожгдание гледаше набръчканото отъ. старини
лице на приготовителката на просекини.|
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— Какво се е случило?
Какво престжпление е направило бедното ми
и невинно дете? — попита Доминика. 01 бждете
милостиви!
Не ми грабвайте единственото богатство, к*>
ето още ми остава на света, на ми отнемайте AW
щерлта.
.Или ако е необходимо да я завелата н-шкжде,
за да направи нъкакво показание, тогава завадете
и мене, защото иначе дъщеря ми би умр-вла от*
страхъ н отчаяние.
— Нвмаме възможность да неправиме теве.
— За сега имаме заповвдь, да арестуваме са
мо дъщеря ви и ний строго требва да се придър.
жаме о дадената ни запов-вдь, заяви агента.
— Искат ь да ме ОТДБЛЯТЪ отъ тебе. Иснегь
да ме отведатъ съ себе си! — викаше Габриела,
обладана отъ смъртна уплаха и се притиснеше
о майка си, съ надежда, че тя ще я закрили. —
Где искатъ те да ме заведвтъ?
— О, не ме оставай, мила майко!
— Помогни ми!
Майката желаеше да защити рожбата см. ие
тя не^аше тая възможность.
Агентите не мръднаха отъ местото си, тв СИ»>
ха развълнувани отъ там трогателна сцена, Hi зе
пръвъ пжть виждаха подобно нещо.
Габриела ги изгледа уплашено.
— Не правете такива истории, за да стане
сетне и по-лошо, каза старата Ру-Ру, еко не си
направила нищо, не требва и отъ нищо де те е
страхъ! Колко се касае цо отиването .ти, требва
непременно да отидешъ!
Доминика не оставаше детего(]си!2да~са1отд'*»
ли отъ нея.
— Азъ вървамъ, че доб^рволноЦще1нн *ее-

мь-зеаГ
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Движението на влаковегЬ спряно

поле

HanpaLtrt проучвания. Кжде е възможноувели^е^«оростьта. Новата скоросгь на бьрзия . ^

София 4. Главната ди
рекция на БДЖ напоследъкъ направи проучвания,
за \ца се види дали не би
могло да се увеличи скоростьта на влаковете у
насъ, по линиите София
Варна, София-Свиленградъ,
София-Бургазъ.
Натоварените за цельта
специалисти еж дали вече
заключението си. Споредъ не
го, 'досегашната скорость на
влаковете може да бжде уве
личена само но линията София-Варна.
Въ новото разписание, кое-

бгь ссвободенъ. .До разчист
ването на линията
експре
са бгь задържанъ 7 часа въ
Драгоманъ.
Между
Чешмединово
и Вакарелъ
единъ
товаренъ влакъ
бп> заседналъ въ снтгъ и не е можалъ
да продължи пття си.
До като бжде разчистена
линията конвенционала е спр-вл
въ Ихтиманъ и едва снощи къ
сно пристигна на столичната
гара.
Днесъ всички пинии еж разчисени.
телство. Единъ
препариранъ
вълкъ, поставенъ въ педагогичес
кия музей на централното учи
\
лище „Се. Климентъ" би служилъ
Трупа' смелчаци' —i варненски като
помагало и отлично на
ловци вчера сж<лобраз\>вали • хай
ергьдство (при изучаване
ка и отъ ранОуСж се ,върнали въгледно
на този горски пакостграда съ^~.богатъ ловъ\—3 лисиживота
въ Манджурия,
ца и'4 вълка,'които цгьлия след никъ)
Харбинъ Зг Муниционниятъ
обгьдъ бп>ха излошеникна „Муса- Съ подобенъ жестъ ловната
лата" предъ •-• входната врата наорганизация и училищното нво ехладъ въ Чин-Хау експлодира.
мгьстното ловно
дружество ще допринесътъ твърде голпма
Експлозията
бгь толкова
(клуба).
полза, ако снабдятъ варненскитгь силна, щото бгьха съборени
училища съ единъ подобенъ ек
•лОсобено }привечерь гражданст
н. Дермишковъ ' известенъ брой кжщи, нами
вото се трупаше, любрпитно да земпляръ.
ращи съ на известно, растоявиди окървавенитт увиснали. ди-\
ние отъ погребитгъ.
ви звпрове. Минйхъ'и азъ, разглеУбити еж 11 души, а Рруги
>дахъ-внимателно тия хищници,
живгьли ,до вчера на. воля изъ
22 тежко ранени.
.
пазви^иъ на нашитгь гори н паЗагубит-fe се изчисляватъ на
костилиИой знае на колко сто*
РанковЪ: Когато жената лю. около 1,500,000 долара.
панитзъ околията. Срещнахъ се би. . .
Още не еж установени обт
сь .председателя на ловното
д-во,,съ когото размгьнихъ нткол- Глория Паласъ; Кой е ба стоятелствага, при които е стаг
,ко мисли тпоцолихъ, следъ оди* щата?
нала експлозията.
.]
;рането\нана,\вълцитгь, една отъ
Училищно
кино-. Лудиятъ
Предполага се. че въ нея
кожитп^
най-голпмия вълкъ цигуларъ.
иматъ пръстъ шпиони
на
да. се подари или '• продаде на
чужди
държави.
Варненското училищно настоя-t
София "4. Вчера следъ обедъ
въ софискйта равнина започна
незапомнена''I силна i виелица,
която пр^йчийи голъ~ми Затруд
нения (на съобщенията.:
T-fe засн^Ьжили глинията Со
фия — Кюстендилъ: при Гор
на баия, като вятъра е натрупалъ преспи деп5"метра висо
чина.
Специалния влакъ който оти
ва до шанцата при Княжево
се- опиТа*1'да:пробие преспите
но остайа'въ> снЪга.
- Съгдлгьми
усилмя
влака

Хвърлвни въ въздуха погреОи

:: Театъра и кината д ш . : : :

ш.
Д Н Е С Т з Б О М Б Е Н Ъ СМТЬХЪ! Б У Р Н И А П Л О Д И С М Е Н Т И !

*0иатсиите близнаци" Лаурплъ & Харди
САВЪ публиченъ дкепутъ» на тема:
Невиждани до днесъ приключения.на некоронованит* царе на смtха. въ последния.имъ-фалмъ
на Метро-Го;
лдуннъ-Майеръ.
• г К ъ м ъ ф и л м а : ф о к с ъ М у в и т о н ъ С в - Ь т о в е н ъ прегледъ>
Начало 4 и 830 часа съ доглеждане.

^1^Щ4Ш*^Шй^
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ледвашъ, се обърна едина отъ-агентите къмъ Габ
риела, която, проливаше горещи сълзи, като пре
гръщаше майка си. . . .
Доминика знаеше решителните и строги постжпки на агентите и за това се принуди да се под
чини на s искането имъ.
• ". п—: Азъ не мога да те-придружа, иди и отго
варяй на въпросите, коиго ще ти зададатъ,- каза
тя, азъ знамъ добре, че ти не си направила ни
каква лоша постжпка и затова съмъ уверена, че
.скоро, щ е . с е з а в ъ р н е ш ъ щомъ се установи» че ти
въ н^що :не си виновна.
— Всеки единъ, който и да бжде той, е длъженъ да се подлага на изследвание! каза агента,
за. това ; не требва. да плачешъ
, Габриела прегърна още единъ пжть майка си
и я целуна, като се отделяше отъ нея.
Доминика се помжчи да укрие скръбьта си
и ужасното впечатление, отъ разделата съ дъще
р я с и , безъ д а ! я закрили.
. • Тя.пришипна неколко сладки и успокоителни
думи на ухото на нещастната Габриела, която бе
ше^ съсипана отъ скръбь, но въпреки всичко това,
най-сетне -тя се бе решила да придружи двамата
агенти. . .
— Може би и веднага да се върнешъ при
майка си, каза единъ отъ агентите на тръгване,
тъй като нищо пошо не си направила, то и не
требва и да се съмнявашъ, ти ще бждешъ ведна
га освободена.
Агентите отведоха Габриела съ себе си.
Когато детето й-излезе отъ стаята и напусна
и избата,;когато агентите-отведоха Габриела, Доминика"падна смазана подъ тяжестьтана тия но
ви-ужаси!
Напастьта, която я беше връхлетяла, беше
втфха на нещастията. Огъ думите на агентите не
можа да се узнае, какво обвинение тежеше'върху
'Габриела.

го ще влъзе въ сила отъ 15
май, т. г. бързиятъ влакъ
Софая-Варна ще има следната
скорость.
'— По протежението София-Червенъ брЪгъ — 65
клм. въ часъ (до сега бе
ше тоже 65 клм.)

зае длъшостьта

София А- Още ; въ 1(КЧ1
вчера новиятъ управители,
Народната Банка;,Ресковъ.',
яви-въ банката и има'-срй
съ подуправителите и дци
торите на банката, >коит(н|
Червенъ бргьгъ Горна Оргьхо^ уведомили за службата, ji
65
вица — 70 клм,
'(до
Тая сутринь r. PtcKOBvJ
клм.)
поста си.
I
Горна Оргьховица-Варна —
(
Следъ обедъ
ще Щщ
65 клм. (до сега 60 клм.)Като изключение; нощниятъ н ците на отделенията. -До,
бързъ влакъ отъ Червенъ бргьгъ чера ще бжде свикант, H8J
до Горна Оргьховица ще_се
дви седание пленарния- съветь,
75 клм.
банката.
жи съ скорость стъ
въ часъ.
' София 3. Вчера делегатите
на конгреса на инженерит+i и
архитектите 6txa при м-ръ За
хариевъ, съ когото размениха
обстойномисли по редицавъп'
роси интересуващи инженерското съсловие. •'
'
М-ра се спр^лъ = на * н^кои
технически въпроси и е говорилъ продължително съ архи
тектите по бждащето градоусройство-на странатаНакрая м ра деклариралъ че
ще държи винаги за тесно

Сблтзскване
между автомобилът шейна
София 4' Снощи'къмъ 7 'ча*
са по 'шосето за ' Панчерово^
кьмъ'5-тия клм. с е - сблъскалъ
автомобилътъ, каранъ отъ То^
доръ Янтоновъ ; съ г шейната на
Троянка* Лнтонова.
S
Единиятъ отъ двата коня е
убитъ на место.
'
САМО при Ив. К. Поповъ•— колониаленъ 'магазинъ Василъ Георгиевъ — Мусалата ще намърите
пъленъ чешитъ най-добрачественй
консерви и сардели. •- Производство
Братя Кирякови. -Цени подъ вебка
конкуренция.
1 10
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Те я беха запитали само за некакъвъ пакетъ
който била отнесена на нотариуса Пероке.
Старата Ру-Ру следъ като посвети на Агенти
те, се върна назадъ въ стаицата на Доминика.
Тя гореше отъ-любопитство и нетърпение.
•'— Успокойте се вече, каза тя на Доминика,—
която всячески се рудеше да се сдържи и стана
отъ местото, гдето беша количела — следъ малко
ще се докаже, че бекасите еж били крадени.
Доминика си закри лицето съ ржцете си.
— О! господи, господи, въздъхня тя, детето
ми дг се обвинява въ кражба. Не ни стига сиро
машията, сега требваше новъ по ужасенъ ударъ—
ново нещастие.
Само на бедните и на клетниците е позво
лено, незаслужено да се приписватъ подобни дей
ствия!
— Тъй е!
Когато некои е сиромахъ, той е длъженъ
всичко да търпи! Никой нито даже може да си
помисли, че богатите могатъ да крадътъ, каза ста
рата Ру-Ру, следствието, обаче, всичко ще разясни
и невиния ще бжде оправданъ, . . както въобще
-бедните биватъ о п р а в д а в а н и . . . такава е техната
участь!
— Да даде Богъ, щото нещастното ти дете
да се върне скоро, о! азъ знамъ, че Габриела рис
кува да умре отъ страхъ и срамъ!
— Ти си много глупава! човекъ не уми а тъй
лесно, защото въ утвърдйтеленъ случай, азъ от
давна'би'требвало да съмъ загинала! отговори
прйготовителката на просекини, та какво оть това, чеискатъ да снематъ показания отъ ; дъщеря ти?
Нищо нема да и стане!
— Но тя е арестувана! и твърде възможно
между - престжпници!
01 това е ужасно!
— При всичко това, ако тя е невинна, ще си

сътрудничество между йнщ,
нерите и м вото и ще се всл
шва въ техните мнения.
- Делегатите еж останали м»
го доволни отъ тая.срещб,
Утре конгреса се закриви
делегатите ше направягь а
курзия до Перникъ.

въ' Югославия. Кои еж *Щщ
сенатори
••• Белградъ 4. Резултатът*!
вчерйщните допълнителни!
бори за сената еж слеад^
—Общо взето, гласувал^
около 90 -на сто отъ ?опр|
лените гласоподаватели. |
Избрани еж за сенатори!
председательтъ Иевтичъ, |
ланъ Марковичъ, - АнцрагЯ
дакъ, м-ра на обществе|
предвидливость Рушичъ, 1$
на вжтрешните работи Щ
в и ч ъ и др.
... .. 4
Правителствените листи|
чти на всекжде еж полу|(
грамадно болшинство. ?'-|

lira ipntrail]
Внезапно - починалъ *
3aiB4epa е починат»'внея
но отъ разривъ на'СЬрд1
Киро Тодоровъ, ная<увущ«|
;Царица Елеонора" 78 - |
мучния кварталъ.

Обранъкьошкъ

|

Неизвестни крпдци еж "вя
ли въ кьошка на ИосйфъЩ
касъ, находящъсе край и
синоградското шосе, U'HJ
задигнали 5 големи и З й |
порцеланови буркани. 1
Взети еж мерки за ЧЩ
нето на крадците.
i

Обранъ магазинъ.]|
Снощи къмъ 7 и пол.|
неизвестенъкрадецъ вл^
въ магазина на Мория Щ
ря и задигналъ 2 топа хЩ
3—4 детски 'фланелки, а я
сжщо и 100 лева отъ*чек1*
жето.
""
Крадеца е влезълъ въ *
газина, • като е отворилъ Щ
тата съ подправенъклйч^
Полицията е взела ;в0Я
мерки за залавянето f# "^
ците.

1Ш Ш щщщ

отъ Палестина се засилву

Ерусалимъ 3. Отъ
на сезона до края на м
арии отъ Палестина еж
изнесени 2,045,122 сандда
портокали.
J
Презь сжщото време но'^
година изнесените сандън»:
портокали еж възлезли,;
1,849,000.
ЧовПгиъ се посреща й1
хите. Матей Недковъ

Чотет&утвв в.• • j w . t

