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Парижъ 22. Въ свое
то п и е м о, съ което
подаветъ
оставките
с и, Ерио, Боне, Паганонъ и
Бертраяъ се обръщатъ съ
мръ
Слвдиитп думи къмъ
председателя Лавалъ:

шаазтй

1 la-ran мii

? * в ^5 1 м К М А о с * г а ш > * и кабинети следъ 19 май Цвнковъ е имелъ свои представители. З а к о н ъ т * , приложен*» завчера
срещу Цанковъ, а билъ удобренъ и отъ неговнтъ хора. Първата нужда на страната е да има спокойствие, за да
м о ж а да намари'разрешение и мзходъ отъ сегашното положение. М-ръ председетепьтъ Кьосгмвановъ по конентариитв всрвдъ обществото въ връзиа съ полйценсквта мъркв, приложена слръмоЦанкови.

запасните подофицери -

София 23. Въ ежботаяь
4 час&сл. обп>дъ% м-рътъ
на' войната ten. ЛуковФще
София 23. Възпрепятства
на страната' нгь еданъ поедставитель на ний прилагаме единъ за
приеме въ' салона на"Воен
_ Вь нашата привърза- нето на Ал. Цанковъ да за коиствие
кои хора не искать да го Цанковъ; Такъвъ\ бп> и
нонъ;
който*
сжществуность кьмь партията «а и
ния клубъзапаснитгь подо
разбератъ, а нгькои
други
въ нашитгь чувства на ломине за Пловднвъ се комен не искать да празнаятъ, че бившия м-ръ 'на' право- ва и който е бйлъ удО- фицери,
ялност* кьмь вась, ний тира всредъ обществените имаме закони, които тгь и еждието проф, Диковъ. бренъ и отъ хората^ косреди,
емгьтаме, че вършимъ еданъ
ний сме длъжни да ги съб
А когато се измгьни итъ днесъ протестиратъ
истински дьржавень и по- Запитанъ въ връзка съ людаваме.
закона,
като се гласува противъ неговото при
литтески актъ, като по това, м-ръ председательтъ Кьо- Такъвъ единъ занонъ е и
пред* сяда. Рекордния брой на
чл.
5,
предвиждащъ
е- лагане*."
""' •'•
вгьряваме вь вашатгь ржце
обвиняеми и свидетели
сеивановъ
заяви:
тоя за разтурването на пар динъ нойъ съставъ на
-нашата оставка като чле
Азъ ще повторя пакъ, Хасково 22. Днесъ въ
—
Иа
мене
ми
е
неприят
тиите.
нове на правителството.
престжпното де я ние
Ний емптаме, че не сме но да внждамъ властите въ. Когато топ занонъ се съз отъ гледището на зако че правителството нами тукашния о б л а с т е н ъ
ра за първа нужда на
въ състояние да ви запа- конфликъ съ който и да би даваше отъ кабинета на Ни- на за разтурване
на страната да бжде спо е ж д ъ започна да* се
разглежда далото по
зимъ съдействието и по- ло гражданинъ на страната, ионъ Гворгиевъ, представя- партиитп*. Цанковъ икойна,
защото
само
при
хасковската
градска ко
мощъта на нашитгь при- особено съ по първите хора тель въ него на Ал. Цанксзъ маше пакъ свой предмунистическа
конспира
едно
спокойствие
щ
е
ятели въ камарата, за да на българското общество;
беше Янаки Молловъ, нойто ставителъ въ кабинета
ция.
ви осигуримъ необходимо Впрочее, тоя курсь на сжщо гласува въпросния за — Тодоръ Кожухаровъ. може да се намери раз 1
Това двло е най>голвполитика, ако мога така
то мнозинство тамъ.
— Виждате, прочие, решение иа въпросите, мото
да се изразя, изглежда съ нонъ
отъ то» родъ до
Следа като прочете то цели по-други отъ тия да
Въ последващите ка заяви м-ръ председате които интер е с ;у в а т ъ сегавъ България. Броятъ
ва писмо, Лавалъ заяви се запази вътрешното спо аинети е имало все по льтъ Кьоаенвановъ, че страната.
•
на пОдсждимитъ възли
"предъ министритть, че при
за на 103 души, а обви.
създаденото положение той
актъ е единъ
"сеМжда принуденъ да по за Лондонь, за да приежтетвувстъ при погребението на кр«ль Георгъ РАЗКРЙТЪ ЗАГОВОРЪ ВЪ ГЪРЦИЯ кятелниятъ
томъ
отъ
1,000
страници.
готгели превратъ въ деня на нзборитЪ.
даде колективната остав V. Съболезнованията на В. В. Царя и на нашето правителство. i Група запасни офицери
Свидетели еж призо
Буатъ въ единъ танковъ полкъ.
ка на цгълото правител
Заупокойната молитва въ руската Църква въ Лондонъ
вани надъ 200 души.
Атина 22. Нгькои днеш венвзелистите не получатъ
ство.
Разпитътъ на подежЛондоъ 23. Българскиятъ т . м. въ Уиндзорь, иждето ни вестници
обнародватъ болшинство, щели да взематъ димитп ще почне следъ
Следъ това се състоя пълн.мръ
въ Лондонъ Си- почшватъ тл^нкит* ост КЙЙсензационни съобщения, за насила властьта.
* два дни. Тогава ще бж
ново заседание на Мин меонъ Радевъ
е
изпратилъ
т английските крале:
• една конспирация от стра
Вестниците
обнародватъ
пис
съветъ, презъ време на съболезнователна телегра
' ВСИЧИЙ английски весткйци на на бивши офицери-вени- мото на шефа на вемизвлис- де- четенъ и обвинителкоето Лавалъ изложи ма
•-•••••• •
до м-ра на външнитгь днесъ ебнародвать сачсъкй яелисти, които следъ Ми тите Папанастасиу до крали и ниятъ актъ.
последните събития.
до
другите
партии,
въ
връзка
работи лордъ Идънъ, кой
официалните делегаця», ко налогодишната
нинойнь, ХВЪРЛЯ
революция съ готвени» префатъ. *
Председательтъ на ре то по настоящемъ се «а- иа
ито ще приежтетвуватъ на см били уволнени отъ слуПАРИ
на улицата^ И при
Вестницитгъ
съобщаватъ
публиката
Льобрьонъ мира въ Женева.
погребението. Отъ балкански. '^c6a...-.v .,-, .••
чее
това,
\ много хора
не въ едикъ танковъ полщ
прие оставката на каби
Освенъ това, Симеонъ тъ страни се съобщава вече ВестшщзтгЬ поддържатъ, станалъ
плащатъ
, \за- реклами,
Ьунтъ.
нета.
Радевъ е направилъ посе- за роиънсмия краль Кзролъ че тия офицер $ успели да се
не.!'.':: постпгать.
Правителството,
отъ които
Лавалъ благодари на щение въ Форейнъ офисъ,
Льобрьонъ за оказано като е"предалъ съболезно и на югаславяясния князъ-рв- снабдятъ съ значителни но- своя страна, поддържа, че цельпга си,
личества орлжив и устроили това съобщение е невп>рнох ™™3а". ЗЛА ГИИЯТЪ АЛМАНАХЪ
то отъ него доверие и ванията на Негово Вели гентъ Пгввлъ
*
тайна
организация. T t реши и че въ никой полкъ спо- НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
благосклонность къмъ чество Царь Борисъи тия
ли
:*я
2 6 януарий да устро- койствиото не е било на\ приематъ въ администрацията
Буиурещъ
23.
Съобщава
се,
правителството.
Льоб на българското правител-',
ятъ
превратъ,
въ деня на из рушено.
че
краль
Каролъ
Щ
е
замине
на ^Варненски новини" 1-10
рьонъ благодари горе ство.
борите.
за
Лондонъ,
за
да
приежтетщо на Лавалъ за прине
Следъ това Сим. Радевъ е вува при погребението на
Вестоиците
искатъ отъ
сените отъ него заслуги направилъ
посещения въ до
ГРАМАДНА СТУДЕНА ВЪЛНА ИДВА
краль
Георгъ
V.
правителството
да
вземе енер
на Отечеството.
мовете не Иорския и Кентския
отъ Америка къмъ Европа. Рекордни ниски температури
Мрътъ на правоежди- херцози и въ тоя на кралска Кральтъ ще се придружава гични мерки. Те съобщаватъ, Парижъ 22. Съобщаватъпературата е достигнала
та принцеса Мери; като нав- отъ министрите: на външни-' 'че единъ веназелистки кандието Бертранъ
изрази секЖде
отъ Ню-йоркъ, че една до 40 градуса подъ нулата.
се е разписалъ въ спепризна телностьта
на цйаМн"йг& з*в'Случая- книги. ' те работи, на войната и на датъ въ своята предизборна грамадна студена вълна,
речь открито казалъ, че ако
вероизповеданията.
Отъ Америна студената
министрите
къмъ Ла
Въ руската църква въ Лон
съ извънредно голгъмъ об- вълка се прелива вече презъ
валъ.
донъ е била отслужена отъ
сегъ, се е спуснала отъ Атлантическия онеанъ и Ир
Льобрьонъ започна съ руския митрополитъ Серафимъ
молитва» въ съслу- Рекордни високи температури за м януарий. Измерени температури Аляска и Канада и е зае* ландия' къмъ Европа. Нейното
вещанията си въ 17-20 заупокойна
ладяла вече цгьла Северна
жение съ много духовници.
влияние вече се чувства сил
часа, като прие най-на Присжтсгвували еж Сим. Ра София 23. По сведения 21 до 25 -януарий се па- Америка, кждето см и£мгъпредъ председател?
на девъ, „югославянскиятъ пълн. на Централния метео датъ
найстуденитгь рени рекордни ниски тем на по западните брегове» на
м ръ въ Лондонъ и персона- рологически
Сената Жанене.
институтъ дни на зимата.
Францзд, нядето днесъ С А
ператури.
Въ едни свои изявления лътъ на двете легации.
презъ денонощието на Най оисояа температура е Въ западнитгь части на отболъзаки бури и сялно по
Прокламирането на но 21 срещу 22 т. м. въ била иЦгьрвнз въ Даексво—
предъ цоедставителиггБ ва
Съединената щати тем- нижени температури.
печата, Лавалъ заяви, че е вия краль Едуардъ VIII цгьлата страна време 18е rpifysa 4 надъ- кулата. ш—юшааввввшт
отклонилъ предложението на е било прочетено на по то е било сухо и топло.
Въ вь|шецъ, Габрово и
Льобрьонъ да състави новия вече отъ 2.000 различни
Максималните
тем Шуменъ ат били измерени 17 за патентгЬ за търгуване съ спирт Ранена кръсннца. Една злополучна
м^ста въ Лондонъ. Це ператури еж достигна-, градуса, въ К заняънъ и Кър
кабикетъ.
сватба.
ни питиета
ремонията
е била изслу ли до рекордни величи джали — 16 гр. Горна OptПопово, 23. На 20 януарий
*
София 23. И-вото на фи
три ховмца, Варна, Бургазъ, Лъд: нансите е дало телеграфи въ село Садина, поповско Пе', Парижъ 22.
Председа» шана отъ многохи ля денъ ни за последните
Митевъ Среденояъ 21го
народ*,
които
се
трупа
месеца. Обикновено то- жене и Ихтиманъ — 16 гра ческо нареждане, че срокътъ тьръ
тельтъ на камарата
Буи
!
дишенъ правилъ сватба. Връ
ше
по
улицитъ,
тротоачно въ петднее \ето отъ дуса, навсекдде надъ нулата. за снабдяване съ патентъ за щайки се отъ венчалния обсонъ отказа
да
състави
ритъ и rto покривитв
новото правителство
и
търгуване съ спиртни питиета рядъ и влизайки въ кжщата
на
кжщите.
обяснявайки причйнитгъ за
е продълженъ до 28 февруа- на младоженци тгь, по старъ
обпчай извадилъ револвера си
Тлевите
останки
на
краль
отказа си, заяви:
е
назначенъ
Георги
Каказирски.
П
«начени
търговски
и сшрелялъ, но за нещастие
—Азъ емгътамъ за невъз Георгъ V ще пристигнатъ въ
Тоя срокъ е ф наленъ и куршума ударилъ кръстница
съветници въ чужбина
Лондонъ утре (б. н. днесъ) и
можно да напусна
функ23. Квкто се съобща при института Русевъ — ново продължение нема да та му Гина Тодорова, 18 го
щг бждатъ изложени въУест- ваСофия
дишна отъ ожщото село.
отъ М"вото на търговията, за съветникъ въ Лол дава.
циитгъ си като
председа
минстерсното
абатство,
гдето
вчера
е
билъ
въркатъ
отъ
Дво
Въ момента когато тя
тель на камарата нгъко.г
народътъ ще бжде допустнатъ реца указътъ, съ който за ди- донъ, Л. Малееаъ, изноприветствувала
кладоко дни само следъ
моето
на български
ректоръ на Експортния ин ситель
на поклонение.
женците,
при
отворени
избиране за
такъвъ.(БТА).
Поповско
се назначава Георги стоки въ скандинавски
Пагребекизто ще бжде из ститутъ
Попово 23 На 20 януарий уста, куршума минава
Канизарски, сегашенъ дирек- те страни—за съветникъ
г. на хорото въ с. Зарае- презь устата, и з л и з а
Парижъ 22. Въ 20 часа 6 t вършено въ вторникъ — 2 8 торъ на Храноизноса.
вь Стокхолмъ, Джаба- т.
во при споръ Илия Гатевъ презъ лъвата буза и заофициално съобщено, че Льо
Едновременно съ това, ровь, бившъ стопански Минчевъ, 34 годишенъ отъ
брьонъ е приключилъ'зв днесъ
Каназирски.
ще продължи коисулъ—за съветникъ сжщото село намушкалъ съ качва ухото, като от
съвещанията си по съставянето
ще чете" вешштелния си рефератъ да заема и поста си ди- въ Виена.
ножъ въ лтьвата гръдна об- късва долната часть, за.
на новото правителство.
на
26
т,
и.
Следъ отказа не Буи- София 23. На 26 т. м. не ректоръ на Храноизноса. Търговски съветникъ ласть Минчо Минчевъ Слав- едно съ обицата и се
20 годишенъ отъ еж- забива въ стената. Ране
санъ да състави прави д е л я въ 11 часа преди За търговски съветн- въ Прага за сега не се чевъ
щото село. Ранения бива ната кръстница е отне
телството,
Льобрьонъ о б е д ъ йъ Академията на ци, които ще предста- назначава. Такъвъ ще отнесенъ въ амбулатория
сена въ болницата въ
Ще предложи утре на науките щ е се състои с ъ вляватъ
Експортния
назначи следъ кон- та на селото за първа ме Попово. Опасность за
Ерио да състави каби браиие, предъ което ново- институтъ въ чужбина, се
дицинска помощь.
Малко
курсъ.
изб^аниятъ членъ на Яка
следъ това Славчевъ почи- живота й нема. Наранинета. (ВТЯ).
демията проф. Г. П. Геновъ съ сжщия указъ се наналъ. Убиеца е задържанъ. теля е задържаща.
ще чете рефератъ, на тема: значаватъ:
шжютшш
„Правното
естество на
— Досегашниятъ иисКИНО РАНКОВЪ~таъъ —
м е ж д у д ъ р ж а в н и т е договори пекторъ-докл а д ч и в ъ
„Вечната пъсень*.
и техчата мирна ревизия".
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Насоки въ нашето земледелско стопанст^
Нашето селско стопвнетво часть отъ техъ еж ценни кец
се хороктеризира главно сь храни, характеризиращи бд]
своите: малоимотность, рвз годенстаието на една стращ
пврцелирвноаь, претрупване По-главните клонове еж: Z
отъ работна ржка. нерацио- сертното лозарство, овоцц!
нално използвана нв добитъка ството, зелеиичарствого, щ
и най-после, като последствие лодайните растения, ТЮТЮЩЛ
отъ гореизложеното — съ ма- памука, както и увеличение»
на фурожното производство, |
лодоходностьта си.
-ПОДЪ УРЕДНИЧЕСТВОТО НА КОМИТЕТЪ, ИЗЛЖЧЕНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА АГРОНОМИЧЕСКА КОЛЕГЙЯСпоредь статистиката отъ сь това и подобрението J
скотовъдството, особено пр&
1926 година, въ България има дуктивното
токова. Тукъ «
735,000 земледелски включва и въвеждането
Условия за усггвхъ на кооперативните мандрв кржгло
на п»
стопанство; 57 но сто отъ.техъ добрени
сортове растения, км
Сь настоящия брой агроно- но попаднали на темата. Единъ отрвсълъ отъ ското- но за пазаря сирене и кашг притежаватъ земя подъ 50 де то и съвършено нови такий
кара. 28 на сто между 50 и чиято доходность е по висок!мическата
страница И затова саиоувпрено чер- въдството, заемащъ следъ пти кеволъ.
започва
да
и з л и- таятъ пжтищата за сто цевъдството второ место, това
3) Майсторъ; твърде важно 100 дек., 9 5 на.сто между 100
Тая ориентиоозко на наше1,
жа подь редакцията на коми- пански напредъкъ и благо е овцевъдството и неговия, съ условие, пснЯкога дори отъ и 150 дек. и само 5 5 но сто
тетъ, излъченъ отъ варненскасъстояние, пишатъ за тран най-голяма стойность продуктъ най-големо значение, породи — надъ 150 дек. Вънъ отъ селско стопанство, втъ части
та агрономическа колегия. сформации въ земхедголие- — млекото. Въ страната го което въ никой случай не тре тозе,средно на всеко стопан и народно-стопвнеко гледиц|!
Мислимъ, че това е една до то, за нови култури, за но дишно се произвежда 250 — бва до се прави економия въ ство се падатъ по 18 парчета, е носителка нв култура и бм!
бра гаранция за по-пълно и ви начини на стопанисване 300 милиона литри млеко, ОТЪ възнаграждението му, за смет разхвърлени по всички краи годенствие. Чрезъ нея се ун
целостно изнасяне въпросите а пр. Да отговоримъ съ ну- което около 30 — 35 милиона ка на неговите способности. ща на съответното землище. личоао дохода на единна щ
на земледгьлската наука и ждната
компетентность литри са преработва въ надъ
4) П «мещението. въ което
Требва да прибавимъ още при додени средства. 4p«jj
практика предь билгарския на тия писания — това ни 5 милиона килограма сирене се работи е отъ най голема че годишно, споредъ профе- сжщата се използва не евш
широко ржчния трудъ, KOjj!
земледгълецъ, и специално тоясе повелява.
и 1,700,000 килограма кашка важность за произвеждането соръ Янвки Молловъ, вложе
отъ шуменската область.
Да осв • тлимъ [непредубе- вал! . Пресметнато въ пари, то на доброкачествени млечни ния трудъ на единъ работникъ е въ изобилие у насъ, нощ|
Наистина, въ страната из- дената българска общест- ва е единъ пазаренъ продуктъ продукти. Въ закона зо мле- въ. нашето селско стопанство, важното, сжщиягь се резпв}
лизатъ нгьколко списания съ веность относно редицата за ?надъ 100 милиона лева, копреработвонето еж упоме саеденъ въ пълни работни деля правилно празъ година»
специалната задача да се попу въпроси за селото и него което отбел-взво това произ нати условията, на които дни нв възраствнъ човекъ, е Тази ориентировка днесъ g
дава продукти за външния ш
ляризира научното земледгьлиевия поминъкъ, извикани отъ водство като едно отъ най- требва до отговаря то.
сочо 90—100 дни и то главно
и да дадатъ практически съ. днещнитпг стопански ц со крупните въ нашето селско 5) Средства; естествено та презъ работните сезони отъ зарь, както и ни*гарантнра i|
кива за разнообразно хранен!
вети на нашити, земледелски циални отношения — това стопанство, независимо отъ сж« кива еж нуждни, и Б. 3. и годината.
облекло и пр.
:
стопани. Не намираме, обаче, ни се налага.
К.
Банка
кредитира
съ
доста
ществуващите възможности и
Недостмгътъ отъ фураж, кокче е излишно въ страниците
Въ това направление би
Да съобщаваме на нашия и условия за едно негово раз тъчно средства ония коопера то *и екстензивното държане
на сдинъ вспкидневникъ да поземледелецъ новоститп въ ширение.
ции, които пожелеятъ да орга- на добитъко, прави последния гарскиятъ агрономъ е д*лъш
местваме презъ седмица (ако земледгьлската наука и пра
Едва ли има производство, низиратъ отдЯлъ за преработка слабо продуктивенъ, а отъ сгатъчно доказателства, че t
е възможно по-нататъкъ и по-ктика — това ни е дългъ, въ което да цари такъвъ на млекото.
на пръв* пжть и че неуморн
това не много доходенъ.
често) статии и бележки по Затова и почваме съ уве- хаосъ и такава неорганизи6) Едно много важно обстоя
Съчетани въ едно цело, гор ще работи за стопанското пр
въпроса, които непосредствено
реностьта, че сме на правъ раность, както е съ млеко- телствр за успеха на този от ните обстоятелства
лесно успеване на страната. За ti
интересуватъ голема часть пжть. Разбира се, ще бядем преработването у насъ. Закона дйлъ е — да се работи за обясняватъ, че мимо волята но скромна и нородополезна д|
отъ четците му. Особено ка благодарни на всички, кои за последното отъ 1935 год. сметка на стопаните, а на ко мнозина, включая агродеяте- ность, той не се нуждае
то се знае, че живеемъ въ то ни корегиратъ, ако на- цели до внесе известна орга операцията да купува млеко лите, които полагатъ нвй- похвали, . семо иска справ
времена на бързо развитие, въ миратъ, че правимъ грлшки низация. признавайки коопе то на твърди цени.
много грижи за повдигането лива преценка и подкрипао]
дни, ако щете, въ часове. ОноНа ония пъкъ, които отъ ративния начинъ за мандруна селското стопанство въ ши др.гите срЬди на бългоран/
ва, което е било вчера ново, сърдце ще ни подадатъ рги ване (съ предимствата, които Осигурени горните условия, рокъ смисълъ на думата, -!бществвность.
днесъ става старо, даже мно на за обща работа, сжщо дава на коопер. мандри) като кооперацията требва до се последното е все още малоП. ТОДОРОВЬ — 1ГР0Н1
яви на пазоря не сама, а зад
го старо.
отъ сърдце ще подадемъ на основа за едно развитие и ружно, съ всички други коо доходно.
Малоимотностьта е едно
перативни мандри. Само така
Точно такова време изисквашата. Нашитпг благодар усп-Ьхъ въ тая насока.
Наистина, кооперацията на би се избегнала конкуренция явление у насъ, на което
да се изнасятъ въпросите, коности и на редакцията на
Нашето земледелско croni
ито ся текущи, важни и не в. .Варненски новини" за прави въ последните години та и би се осигурила нвй-еи- мжчно се влияе, поради глодъ ство, и по специално бълп
отложни. Да се изнасятъ, това, че ни даде безрезерв доста надеждни завоевания и сока цена ка млекото. Нека за земя; ние виждаме дори ското скотовъдство, претъ|
обясняватъ, осветляватъ, съ но место въ своитп стра въ тая область, която требва не се забравя, ча частните тенденция къмъ нейното нв една тежка загуба. На 16 я
часъ по-скоро да бждеизцвло мандри иматъ предъ видъ са меление. Разпарцелирвностьта, арии т. г. почина скорр|
гласно новостите въ земле ници
завладна.
Грешките, обаче, мо частния интересъ. Стре- поради редица условия и при стижно въ ст. София Ж(
делската наука и практика,
които и тукъ еж допустими, мятъ се до дадатъ все по-нис чини, за дълго ще бжде харак- Ганчевъ, агрономъ, профео
а сжщо и съгласно сложили-^
могатъ да внесътъ разочаро ка цена за млекото, и дока теренъ белггъ зо нашите по общо скотовъдство
те се въ момента-селско сто
вания, които да струватъ, по то влодеятъ аъ ржцете си то земледелски стопанство.
пански отношения у насъ и въ
агрономическия факултеть1
1.
Не
отлагайте
събирането
някога
за
дълго,
сжществува
производство,
ще
диктуватъ
Въ
случая
една
отъ
сжщгстчужбина.
държавния ни университети
на калеми за присаждана. Топ вонието дори на самата идея
За насъ е неоспоримо, че въ-лите дни, на които се радва за кооперативна мандра. • j цените, и резултатите отъ вените задачи е интензивироСкжпиятъ покойникъ, сМ
к о о п е р а т и в и о т о нето на нашето селско стопен завършване на висшето ti
зелътъ на стопанския животъме, способствуватъ за набъб
Кои еж условията, отъ които мондруване ще еж нищожни, ство и то сь огледъ нв сто- ринарно-земледелско учили
у_насъ е земледелското про ването на пъпките — нещо,
зависи
успеха на една коопе макеръ к о о п е р а т и в н а т а понско-икономическите усло- въ Копенхагенъ. се специ!
изводство, Селото съ своите което безспорно ще со отра
необятни полета или кичести зи зле върху резултата отъ ративна мандра и еж ли гЬ въ мандра да дава въ всички слу пия и естествено-исторически зира по скотовъдство и »
долини и рътлини, е неизчер присаждането. При събиране възможностите на нашата коо чаи цени по-високи отъ тия, аъзможноси. Наченки въ това квретво въ Дания и ШзеЙ1
паемия изворъ на материалнито на калеми да се има предъ перация и нашето стопанство? които дава частния мандра- направление ние имаме много. рия. До > реди 1919 г., ког]
1) Преди всичко» това е на джия. Задачата трЪбаа да е: да Нашето селско стопанство въ заема катедрата въ униве;
блага. Тамъ, въ това село е видъ, че отъ голЪмо значение
началото на родъ и племе и е да се режатъ калеми само личностьта на достатъчно се покрие страната сь кооператив. последното десетолетие, и оео тета, е заемвлъ редица спуяй
тамъ ся. главно скътвани отъ овощни дървета, които количество млгько. Едно го ни нлЪирницв, за да взенать rt бено последните години, нап прА Министерството на зеиН
презъ тежки времена на нуж еж здрави, родовити, не мно' лЪмо количество млеко нама производството въ ркцетЪ си и да оави голема крачка напредъ, делиего. Сътрудничелъ е 1
ди и робия най-съкровените го млади, нито пъкъ много лява производствените разнос установят една цена, справедлива и въпреки страшната криза. То почти всички наши землгд1
ценности на народа въ него стари — изтощени. За калеми ки на единица продуктъ и поз за консуматора, и за производители. се ориентира къмъ редица зе- ски списания.
вия дрховенъ и материалеиъ да се избиратъ лъторасти, кои волява по-високо заплащане Държавната намеса, въ сми мледелско-стопански клонове,
Авторъ е на значителеи
сълъ на една установена съо чиито продукти представляввтъ
животъ.
еж здрави, силни, съ близко- на млекото. Защото, най-крул- бразно производствените раз не само вжтрешенъ, и външен брой научни трудове изъ о(
За жалость, неоспоримо стоящи една до друга» напъл ните разходни пера - майстори, носки на тия продукти, цена, пазаренъ интересъ, но голема ластьта на земледелието )
скотовъдството, Редакцията*
е и тона — че точно това но развити и узрели пъпки. инвентаръ, помещение и дори и тукъ е необходима, За да не
страницата „Земя и Трудъ'
село е било почти винаги 2. Яко възнамерявате презъ еждове—оставатъ почти еднак се убие единъ крупенъ отраизоставено,
пренебрегвано. пролетьта да засаждате овощ ви и за 20.000 и за 60.000 лит сълъ отъ селското ни стопанс грижие отъ страна на държа която не веднъжъ е използ]
даже забравено. То едва ни дръвчета, то повеча не от ри млеко. Съ тази цель закона тво съ значение,
мн-то по- лата въ осигуряване пласи- вала трудовете на професор
крета по общия стопански лягайте изкопаването на дуп наложи създаването на район големо отъ това на конопа, ментв на неговите продукти Желю Ганчевъ, се присъе»
пжть, изнемогва, разсипва ките за техъ. Не забравяйте ни мандри.
памука, и др. гдето такива це (не no-добъръ е пазара и на нява къмъ скръбьта на нй!
се и погива. Въ него има че дупките требва да бждатъ 2) Качеството на млЪкото: спмо ни еж установени вече съ за- вълнатв!) Една недобросъвесг- зината, чувствуващи негови
мракъ и нищета духовна и широки и дълги 1 м. (квадрат при една пълна добросъвест- конъ, съобрвженията на така ность у стопаните, съ лошо, скжпа загуба. Лака МУ npwfl
материална, които еж. впч- на форма ) и дълбоки 60 см. ность, при единъ доброкачест- ва една намеса еж сжщите, малко по количество, фалшиви
Ai ЕНЦИЯ"ШРШЕУЯ
ната пръчка за отиване При копането на дупките гор венъ, здравъ, чистъ продуктъ както за споменатите други цирано млЯко, лоши майстори
напредъ.
ното пръсть да се струпва на (млекото), може да се получи произведения, тъй като глав и помещения и неоргвнизн- НАШ за продань билеяН
Наистина, въ вестницитл една отъ страните на дупките, трайно, доброкачествено и цен ния продуктъ—сиренето остава раность въ продажбата на отъ Народната лотарш
се пише отъ време на вре а долната пръсть — на срещу
почти изцЯло за нуждите на получените произведения — на Съюза на АртисМ
ме за селото, даже за него положната страна.
всичко това може съвършено тть —най-добьръ избор
вжтрешния пазоръ.
пишатъ най често ония, ко
3. Изкоренете всички стари ходящъ видъ овощно дърво.
да компрометира тия срав
ито най-малко го позна- болни и нерождащи овощни Добре е изпълването нв дуп
Само по този начинъ може нително нови предприятия но отъ разна щастлива но
ватъ. И то пишатъ съ твър дървета» като дупките се ос- ките да стане съ добра и да се спаси тоя голЪмъ клонъ нашета кооперация. Ние ги мера. Побързайте да т
дата увлреность, че ех. на тавятъ открити. На сжщото силна пръсть, пренесено отъ отъ нашето селско стопвнетво сочимъ, зо да не бжде късно. пропуснете щастието*
пипали пулса и не еж точ мЪсто по се засади доугъ поц другаде.
— овцевъдството. Едно безБ. Ив. Вяадиковъ— агоономъ което ви очаква! 1-0].
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243 въ стаята Си, разгледай навсе.чжде осторожно, стаята ви такв ненадейно, но ви нося една
въпросъ, ззщото ти не желаешъ до ме Щ

койно отвънъ. Това нощно посещение е има
ло за цель, разбира се, лично мене. Обстоя
телството, че еж оставили и единъ отъ твоите
прозорци незакечен отвжтре, показва съ квк
ва тънка хитростя еж действували. Следъ квто
азъ ранихъ нападателя въ деснето ржка и му
отнехъ ножа, тока щото го обезоржжихъ напъкно, другъ некой е звпвлилъ фишека въ
твоята ст я и е изпъшколъ, съ цель до ме
зоблуди. Хитростьта имъ успе, немо какво
до се каже. Избухването на фишека ми се
стори нв мене като револверенъ вистрелъ и
помислихъ, че ти се намирвшъ въ опвеность.
Докато ний тарашувахме изъ твоята стая, ранениятъ е офейкалъ отъ моята стая. съ помощьта на съучастника си. Мвкеръ и да не
постигнаха цельтв си, все пвкъ действуваха
съ извънредно голема ловкость.
— Ами кои еж тия господа и квкео искатъ
отъ тебе?
— Хмъ. Отначало мислехъ, че не е уместно
да ти казвамъ. Нападателите еж нашите вра
гове, или най-малкото некои негодяи, подку
пени отъ техъ, тъй като нападател ьтъ носеше
маска на лицето си. Зъ всеки случай, япон
ците знаятъ, че сме по дирите имъ. Да
вземемъ мерки, щото да ни оставятъ на мира
поне тая нощь, то да си отепимъ- Върни се

затвори добре прозорците и вратата, обаче
остави ключа въ ключалката, а следъ това
опитай се да си отепишъ. Мене ми се струва,
че утре ще имаме доста работа.
Шомъ излезе негърътъ, Билъ Гвзонъ поис
ка и той на свой редъ да се тръшне въ ле
глото. Ржката му отметне чевръсто юргана и
въ тоя мигъ погледътъ му падно върху една
бележка, сложена върху възглавницата:
,Не забравяй нашето предупреждение*
Младежътъ се изсме.
Угаси електричеството и си легна, съ на
дежда да може
да
с и отепн някол
ко часа несмущаванъ.
ГЛЯВЯ 97.
Подозрителният-ь б и ж у т е р ъ

— Госпожица Газоггь!
И баронъ Нагвци, шефъ на японската бан
да, промъкне глава презъ полуотворената
врета но една стая въ хотела на Толедо. Tea
разговаряше въ тоя моментъ съ приятелката
си Иввновна. И двете девойки изведнъжъ
са обърнаха и отправиха въпросителни по
леди къмъ вратата.
Баронътъ влезе въ стаята и поздрави ус
михнато.
•— Извинявайте, госпожици, че влизам въ

радостна Been. Чували сте, безъ съмнение
за прочутите бижута, работени въ Толедо
Повиквхъ единъ майсторъ, представитяль на
това прочуто съсловие, заедно съ големъ jtsборъ отъ бижута и вервамъ, че ще можете
да си изберете некои отъ техъ. Бждете така
добри и заповедайте съ мене!
Дветв госпожици станаха отъ местата си и
последааха барона въ другата стая. Тамъ
единъ бижутеръ беше изложилъ стоката си
върху една маса. Tea Газонъ и приятелкетв
й разгледаха разни брошки, игли, гривни,
безъ да преставатъ да си рвзменятъ по некоя и друга шега.
— Моля, изберете си каквото ви допада.
Ще бжде за мене голема удоволствие да мо
га да ви предложа по неколко бижута за
споменъ отъ Толедо. — подканваше ги боранътъ.
— Много еж красиви, но, не знамъ защо,
никакъ не ми правятъ удоволствие. Тжгвтв
по майка ми и по брата ми ме потиска и ми
пречи да бжда весела, — отвърна Тев Газонъ
и сложи върху масата една брошка, нв
която току що се беше възхищавала,
— Не требва да се отчойаашъ, госпо
жице Tea. Hs пропущамъ нищо, за да изди
ря уважаемата ти майка и то, за до мого an
ти поставя тогава единъ жизненъ за мене

слушашъ преди това. Имай доверие въ меи|
и въ моите усилия въ тоя насока! Моля I*
сега, бжди покъ твка весела, както и .по-р?
но1 Отдавна не съмъ те виждалъ да со jf|
михвашъ.
I
Въпреки нежелвнисто, проявено отъ девой*
ките, баронътъ купи за техъ целъ купъ'б*<?
жута. Tea Газонъ въ тоаа време помогна Hj
майстора да прибере въ чантата си останали'
те бижута, тъй като самиятъ той не можеШ!
да стори това, по причина на това, че.деенв'
та му ржка беше привързана.
I
— Сигурно си раиенъ и не можешъ дя pt:
ботишъ?—запито Tea съчувствено бижу«Р'$
който въ сжщность беше твърде мълчели»*
и намусенъ.
'-Щ
— Да, сеньорите. Стана една малка злоП^;
лука съ мене, но вервамъ, че скоро пакъ щ
мога да си служа съ ржкото си, — отговор»|
той бавно.
%
Въ това време повикаха барона вънъ. «1,]
отправи изпитателенъ погледъ къмъ би*Г
тера, секашъ искаше да прочете въ ДУ""?,
му и да се увери, двли може да има №**)
рие въ него.
•
— Кажи ми, майсторе, би ли желалъ Д9 •*
иаправишъ една услуга, ако те възнагр№
добре? — запита го тя, следъ известно коЛ«
бзмие.
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Мредпосгавкит* за възход» и бядещето т една нация.— Къмъ ду.
ховна и нагериална експанзия,—Политически нмаериализъиъ, духовно
Всеиогид«тво, иаииоиаленъ милитаризънъ.— Hainmrfc познаватъ сако
единъ идеалъ: свещенаятъ егомнмъ.--Националтшъ идеалъ е вина
ги максималясгичень.—Роляга на държавника и повелите
на държавната политика
Мнсъльта, че нацията е тви, за постигане на свобода,
фикция е огдавяа о п р о з е р независимость и обединение,
гана. Нацията а историчес като необходими предпостав
ко образувание, с ъ срйдст ки за разцъвтяване на всички
ва и цели, които не с е пок- национални творчески сили.
ривагь с* т * з и на състав
Въ пжтя, обаче, за посгкляваохигЪ я индивиди, на гане на историческия си иде
гЬхнит* сдружения, на t t x - алъ нацията среща множество
катего препятствия и на първо место
я н г » еконоиически
рии (съсловия, класи) и д а тези, които й се постввятъ
же съ тЪзи на с ора отъ отъ конкуренцията на другите
всички живи нейни синове нации.
т, е. на народа.
Всички нации еж помежду
Интересътъ на отдЪлнитЪ си въ вечна борба въ резулиндивиди, на съсловието, татъ на която едни робуватъ,
класата и народа е и н т е р е с * другн свободно се рвзвиватъ
конкретенъ н материален», и творятъ, ш трети господству
който се очертава като стре- ват*. Понятията междукаромежъ на живи хора кьмъ денъ миръ, братство и солидарность еж относителни; въ
'благоденствие.
* Нацията, които е "и гробни сжщность международната дейците, и живите, и зародиши- ствителность е нестихващо със
тЬ, и незачвнатите — всички тезание, както еж въ постоянно
Чоито еж отминали и всички състезание и отделните инди
които ще дойдвтъ — която е види.
и историческия споменъ за Ето защо този пжть не представ
една права линия, а една счу
славата на миналото/ както и лява
пена такава, въ която има завои,
политическото прозрение за има спирания, има даже и връщане
пжто на бждащето, има инте- назадъ. Колкото националниитъ иде
ресь много по широкъ и необ алъ е вЪченъ и неизмЪненъ толко
движението за постигането му е
хватенъ, който намира отра ва
произволно и подчинено на разби
жение въ борбите и стреме рането и ловкостьта на държавния
жа на стотици поколения, саър- ржководитель.
з ни съ единъ езикъ и съ Въ всЪки отд-Бленъ случай дърсъзнание за обща еждба, за жавникътъ, като неизпуща изъ пред
крайната цель, ще тр-Ьбва да
'постигане на единъ истори вндъ
се съобразява съ конкретните въз
чески идеалъ.
можности, т. е. съ материалната си
j Нацията се раждз, живее и ла на държавата, сь духовна под
на народа, съ силата и а£?
«се развива, т. е. тя е единъ готовка
пирациитЪ на съседните държави,
Зобщественъ организъм ъ, пжтя съ ТБХНИГБ политически комбина
1на който се определя не са- ции, съ международното положение.
;МО ОТЪ ВЪНШНИТЕ уСЛОВИЯ, НО
И понеже постигането на
-и отъ скритите й сили. Като националния идеалъ е въпосЪкн динамиченъ организъмъ росъ на вековни усилия и на
л нацията се стреми кьмъ своя етапни постижения, то всеки
«изненъ максимуми — къмъ компроиисъ. който цели да
юстигане нй максимална, ма улесни историческия ходъ на
гериална и духовна сила, на нацията, не само не е пора«бсолюгни свобода и' незави- женстао, но е една велика исто
:имосгь. Въ този процесъ на рическа необходимость Дър
цията разтваря творческите си жавнатв политика е изкуство
;иди» така както растенията въ на възможностите; тя не е
троцеса на своето развитие подчинена на никакъвъ захавптъ чудни цветове, прият- конъ, на никакъвъ моралъ, на
щ аромати, прашецъ и захврь никаква догма, на никаква
за пчелит*, и найпосле зрели формула Тя винаги е добра,
когаю е успешна, а е успеш
члодоае.
Всички велики творения иа на само когато е една бръмка
чов%шкия духъ еж продуттъ въ безспирния ходъ къмъ на
ла творческия импунсъ на да- ционалния идеглъ.
цена нация; его защо човеш
Отъ тази гледна точка една
ката култура е гръцка, римс победоносна война е често въ
поражение,
ка, китайска, италианска, нем сжщность едно
ска, руска и т. н. а великани ако крие зародиша на неиз
те на мисъльта и изкуството бежна катастрофа, а едно отеж само инструменти на наци стжпление е много пжти ис
ята, отъ чиято душа те еж из тинска победа, когато чрезъ
тръгнали най хубавите тонове. него е избегнато е по голема
Следователно, в с е к а на- опасность или |пъкъ еж под
дия стихийно с е стреми готвени условията на бждвкъмъ максимална материал щи придобивки.
на н д у х о з н а експанзия.
Национолниятъ идеалъ се
Гази експанзия иЪкога взе. крие въ крайната цель. Мно
на формите на политически го политици забравятъ това и,
инпешализъмъ (наар, рим вервайки, че именно те еж
ската), д*угъ пжть тя е са призозани отъ провидението,
ио тържеството на е д н а на въ малките рамки на своя
ционална култура, която по жизненъ пжть, до постигнатъ
бедно шестауаа и з ъ ц е л и я тази цель, като игнорирватъ
свЪтъ, за да о п л о д и иисъль всички опасности, повеждатъ
fa на другите народи (наяр народа въ борба срещу всички
Гръцката), а най-често д у - Гова еж романтиците, авантю
жътъ и оржикието вървятть ристите, безумците, които въ
заедчо (латинската култура името на големи идеали пре
въ гО«на Америка колони диззиквагстрашни катастрофи.
алннтЬ завладявания на
Фатално е, и това българи
англичани, руси, французи, те най добре знаятъ, липсата
наици италианци и д р въ на разграничение между наци
оиаленъ идеалъ и държавна
Язия и Африка)
Зв да може, обаче, нацията политика. Националниятъ иде
Да разгъна творческите си си алъ не познава компромиси;
ли и да внася приноси въ съ той требва да свети като да
кровищницата иа общочовеш лечна пжтеяодна звезда. Дърката култура, безусловно необ жввната политика пъкъ е из
ходимо е тя да постигне пълно куството, чрезъ което, съобраз
но съ случая, било съ отстжпобединение и независимость
Пмитячески* борба за обединение, ки и съглашения, или пъкъ съ
ciotou | независимость не ех прзявле- тоърдость и фанатизъмъ, се
и»е щвдекингькоиеепевяя на отд-ВДя обезпечава постепенното оежи<Ч«»«скя водачи, ио ироизтичатъ отъ щаствязане на идеала.
««««яинастинкгь
на нацията, т. е, i t
1
*Мм веумолша историческа схдба.
ДфЪ Нак. М нковь
т. историческия
И НИТ9 отъ си нхть нацията не се
вий
И11т*иинтални приншчия» *10 отъ политически доктрини, а
"™»№мво и еди«ствево отъ началото
иОДцепятъегоизъмъ.
^•"едозателно. налионалниятъ
идеалъ не се мени съ вре
метс
> и пространството; той не
вълшебни
* подчиненъ иа капризите и
японска
мада
"ьелгроенията на политически
аздплия
отъ
мида
те
деятели
и
държавните
ржип
за
ефтаната
седмица
^оводители; той е есгеетаенъ

штлтщ

СТанна б
ки enf
°Р б е ' с ъ й с и ч
Родства и съ всички жер

Подъ сънната на в!чного мълчание

и по-буйно no-недрата на зе•мята.
Ще дойде ля такъвъ день, въ
който живота ще победи енъртьта,
въ който ше има само живи гра
дове, а не и мъртви?
Живота е еволюция! Виещата
крепи света! . . .
Все пакъ Свннкса, •здигащь се
като загадка крей пирамидагь на
Гнзе, въ когото дълги вЪкове
двуноги, самоуверени бубулечкм
c s се взирали, ja да разберат*
загадъчната иу усмивка, ще про
говори нЪкой день н ние где проникнемъ задъ сннурнгЬ на би
тието.

Пребивава
вь града ни Ужасътъ отъ смъртъта. Скръбьта на Яеороаь. &ъ новитгъ
бившия м-ръ запасния гене- варненски гробища. Образцоаъ редъ. Такси нЩктегории.
Въ гробищата на самоубититгь.
Предварщ.елнт,уйнгажира.
ралъ Иванъ Русевъ.
ни
гробове.
Езикътъ
иа
мъртешпгь.
3
Продълженъ
е срока за
мята, ще ядатъ п«лвфъ и пиятъ
Разряди на гробовете
снабдяване съ патенти за правотъргуване съ спиртни питие Както навсекжде, и въ мърт сирапъ въ рая, или пъкъ мо
же би нема нищо и както каз
та до 28 февруарпй.
вия градъ има разряди.
ва персийския поетъ Омвръ
Гробищата
еж
разпределе
Дежурни аптеки: Грозевъ—
Хайямъ,всичко
въ света е ти
подъ Военния клубъ, Денчевъ ни на три категории.
чане
по
ветъра,
а всичко въ
—ул. „Нишъ\ Тодоровъ— ул. За първа категория гробъ смъртьто — тъмнина и пу
„6 Септемврий" и Менвхемовъ се плаща 500 лева, за втора стоте. Кой знае? . . .
300 лева а за трета 50 лева.
—ул. «Преславска".
Надъ гробищата вече нощьта
— Взети еж мерки, ни обяс
Дирекцията за постройката
е
забила ржце. Тъмнината
на водопровода Бвтова-Варна нява пом. кмета Димитровъ, увеличава тяхната мистичность
*
за
въ
бждаще
да
се
премахе обявила два търга зо пос
Писахъ много хубави работи
и ги прави тайнствени, страш
тройка но две жилищни зда натъ всички бакшиши. One- ни.
за гробищата. Помжчихъ се да
чаленигЬ
граждани
не
требва
ния. Едната при помпената
Дъжда е пресганалъ да ръми. бжда обективенъ. Нека сега
централа в Орешакъ, в другото да се безпокоятъ Пъкъ и са
Напущаме гробищата, въ кожа и онова, което не е хуба
мите
граждани
требва
да
се
при силопроизводнота центра
които
мъждукатъ неколко во. Мисля, че требва въ гроби*
борятъ срещу бакшишите.
ла край Варна.
кандилца,
като далечни малки щата обезателно де се прокадаването на бакшиши
Ваъка година по традиция Защото
звездици.
Файтонътъ
се понася рвтъ най-малко две чешми.
следъ хвърлянето на кръстьта е единъ лошъ навикъ
по
широкото
Добришко
шосе. Сега нема нито една. Кладе
Изобщо, требва да се под Некжде отъ квартала долитатъ
тръгва една комисия да ржеи
неца не е удобенъ, Добре би
всички християнски домове съ чертае, че отъ обиколката, звуците иа весела шлагерна било да се побърза и съ на
осветената вода. Тази година която направихме въ новите песень, въ която се разквзватъ правата на пжтеките между
е събрала отъ обхожддне на гробища, останахме съ впечат прелестите на живота.
гробовете. При колнр време
домовете 5 500 лева. Отъ нея ление, че въ новите гробища
движението
е просто невъз
Сждба . . . животъ . . . без50 на сто ще се даде на плу- има редъ.
можно.
конечность
.
.
.
Варненската община има за
пачите, които еж се хвърлили
Всеки мигъ въ свето изгас- Отбелезвамъ тия дефекти съ
до звловятъ кръстьта и 50 на цель да въведе въ новите ватъ хиляди човешки сърдца едничкото желание, да се когробища
единъ
такъвъ
порясто приюта „Митрополитъ Сирегиратъ. Вервамъ, че това
дъкъ, какъвто има въ гроби и всеки мигъ се раждатъ хи ще
меонъ".
се направи.
щата на европейските градове. ляди нови.
Дамитьрь
Аджемовъ.
Вчера б е приетъ отъ стопен* Така напримеръ, старите па Отъ едно страна,-смъртьто ко
ския и общински съвети, бюд рижки гробища „Перъ Лашесъ" си живота, отъ друга страна,
ti
жета на курортното сгояанство. еж место, кждето ч векъ съ той се ражда съ по голема сти- Пптптп yjnn в R
хия
и
се
разнася
все
по-буйно
1"1ь1ь
|1||К
П.
„ц.
Той възлиза 7.800000 лева.
удоволствие би могълъдв пред
Презь Евтината зимна сед стои неколко часа.
мица, еж посетили Варна надъ Тамъ освенъ че има худо
7.000 души. *
жествени паметници, гообници
Парахода
„България" ще и плочи съ оргинални епита
художествено украсени
замине за Александрийска ли фии,
ния на 25 т. м., а не на 26 съ цветя гробове, но и сами
както погрешно б е съобщено те гробища еж превърнати но
— ВАРНА
робски гредини.
въ вчарашния ни брой.
ФаОриченъ окладъ на вълнени платове
Ц а р ь Бориоъ. з.
Кино Ранковъ: — днесъ
Предварителни грижи
Съобщавала многобрсйинтЪ си клиенти, че прис
Тройна
програма,
Ииа хора, които с е гри
тигнаха аа сааона платове аа н ж ж к к и дамски
тройна изненада: 1. Филмътъ «tart
балтони и костюми, спзцмалии ппатово аа
а си усигорятъ д о 
огледало но всека женска ду мове дне
палта мо ученички и ученически ши*
само
въ
ж
и
в
и
т
е
ша „Вечната песень", 2. Новъ градове, и въ мъртвия градъ.
нели, шевиотн, спортни
световенъ тонпрегледъ съ ори
пп ов
Много
г
р
а
ж
д
а
н
и
вече
при
ОПШ
[М№
МЦЪ
« « « АР- Цш фбрпн
гинални снимки отъ бомбарди живе е ж си купили ^Ъста
райето на еди»ъ абисински за гробове, а д р у г и еж ан
градъ отъ италианските аеро- гажирали такива, въ които
Българска Ипотекарна Банка — С о ф и я
плани и 3. ЦзЪтенъ трикъ- ш е б л д а т ъ пренесени кости
филмъ: „Злиятъ фавнъ".
те на т е х н и т е покойници
НИНО БЪЛГАРИЯ д н е с ъ - отъ старите гробища.
„Смелия покровитель".
,... Повечето еж отъ първа ка
УЧЕНИЧЕСКОТО
КИНО тегория.
че продава по доброволно съгласие въ брой, собствения си
«Прокълнатите".
недвижимъ имотъ, на ходя щъ се въ гр. Варно, ул. ЦарибродКъмъ царството на живота
ска № 17 (бившъ на Хампарцумъ Дтамянъ Магърдичанъ)
Варненскиятъ народенъ теБързаме да напуснемъ мърт Масивна триетажна сграда, състояща се отъ: изба и големъ
атъръ ще представи днесъ игранвта съ много големъ ус- вия градъ. Не е приятно да се магазинъ; 1 етажъ — 2 стаи, кухня, клозеп и голема терапехъ пиесата 1001 нощь| Ори седи въ мгъсто, отъ което лж- се; II етажъ — 3 стои, клозетъ, балконъ; въ тавана кухня,
енталски танци и Оркестъръ ха смъртъ и което ни напом пералня и багажна стая. Построена но ц-блото пространство
ня, че и ние рано или късно ще 100 кв. м., при съседи: Станю Недевъ и Д-ръ Г. Ганчевъ.
отличенъ.
тукъ.
Първоначална цена 464,000 лева. Всички разноски по
Ходитгь на балове и вече се преселимъ
живота ние се утешава
прехвърлянето на собственостьто на имота върху купувача
ринки, но забравяте да осве меВъсамо
отъ една мисъль: мо еж въ негово тяжесг .
жите тоалета CHJ Матей Нед- же би има
задгробенъ животъ
Желеющи да купятъ имота, де се отнесатъ писмено'до
ковъ.
и тамъ ще бждемъ по-добре.
Банката, като посочатъ цената, която даиагъ за него.
Кой знае, може би има зад
Предложенията се приематъ най-късно до 10 февруагробенъ животъ и както учи рий 1936 г. Имота се дава и подъ нвемъ.
пророка на Исляма Мохамедъ,
София, 14. I 1936 г. 1 Д47-2 Отъ управлението на банката
всички, които страдатъ на зе-

Жшжятекетилъ ЛЖ
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отиде да дири книга, а въ това време Бюловъ
извади гипсовия отпечатъкъ и го скри въ джоба
си. Като се завърна Берковъ съ книга и плайвасъ въ ржка, снеха мерка отъ обувката и Бю
ловъ каза:
— Господине Берковъ, подаржкътъ ми не
ща направи, надлежния ефектъ, ако госпожата
узнае по.рано. Моля ви, не й казвайте нищо
за това.
Берковъ заведе гостенина си въ салона и
следъ изпращането на гостите, каза си:
— Уфъ, този баронъ не ми харесва, като че
ли съмъ го виждалъ некжде, но где — не мога да
си спомня! Не ми са вижда работата чиста. Треб
ва да си отвпрямъ добре очите.
На другия день г-жа Беркова още се нами
раше въ леглото си, макаръ часътъ да беше 11, но
тя б е уморена отъ миналата нощь. Слугинята й
донесе единъ букетъ отъ червени хризентеми и
единъ пакетъ. Цветята не я зарадваха, защото тя
получаваше всеки день букети, ио пакета я заин
тересува. Тя стана бързо, облече се и разтвори
пакета. Единъ викъ на голема изненада се изтръг
на отъ нея. Пакетътъ съдържаше единъ чифтъ
скжпи пантофи, обшити съ брилянти. Кой ли ги е
пратилъ? Ти подири въ букета некое билетче, но
не"намери, Найпосле, все едно е. кой ми ги е
протипъ, каза госпожата.
— Можа би г. контъ Зрини да ви ги е изпрвтМлъ, коза слугинята.
— Отъ где тази идея, Ячно? Яко те чуе Кили,
ще ми издере очите.

КНИЖАРНИЦА

Г-жа Беркова обу едина пантофъ. Когато да
обуе другия, усети нещо въ него, тя извади едно
писмо и започна да се смео съ глвсъ.

ул. Царь Борисъ 19 — Варна

— Кажи, Нино, кой може да ми е пратилъ
този подчръкъ?

онъ •— зечвнъ, постояненъ

" еум °лимъ; неговото кон
У тчо историческо отражение

| Хроника Д
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Ромпе се заввърна при Лизето доволенъ.
— Замина ли? попита тя.
— Да,"доста зоръ видехъ, докото го пре
махна. Е, сега да дойдемъ на думата си, Сега
да отидемъ въ гардироба, да ти избера костюма.
Лизета последва мълчалива, отидоха въ дру
га стая, гдето Ромпе отвори единъ дулапъ, пъленъ
съ женски костюми. Ето този ще ти прилича мно
го. каза той, като изаади единъ елегантенъ костюмъ, съ широки поли, малко кжсъ Като видя ко
стюма, Лизета се отдръпна и каза:
— не мога д а г о облека.
— Защо, попита Румпе зачуденъ. Не ти ли
харесва?
— Той е много кжсъ за мене, каза момичете почервеняло отъ страмъ.
— Какво казвашъ, госпожице, извика Ромпе
зачуденъ. Ти не щешъ коесюмв, защото билъ късъ
а пъкъ другите певици се сърдягъ, че дрехите
имъ били дълги.
Въ този моментъ единъ отъ тримата мжже,
които беха съ Ромпе, когато той я купи огь Ко
рели, почука и влезе. Ромпе го посрещна съ ду
мите: .Добре дошъль, конте", и му разправи, че
момичето не искало да облече костюма: защото
билъ малко късъ. Новодошлия се изсме съ високъ глась и отговори:
— Успокойте се, госпожица, ще привикнете
съ позата обстановка. Следъ това коза нещо на
ухото на Ромпе, който го погледна и отговори:
— Яма ти искошъ да ме разоришъ!
Г Л ft В Я 28

На сцената
На другия день въ вестниците се обяви, че
въ теетъръ-концерта на Ромпе е пристигнала една
ноза „звезда". Хората се струпаха въ ложите да

Стр. 4
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ИЗПЛАЩАНЕ СТОйНОСТЬТА
HI старата канализация
Общинското стопанство за та установи се да се.изплати въ
водоснабдяване
и канализа единъ десеть годишенъ периция счита за необходимо да одъ сь единъ допълнителенъ
съобщи на Варненското граж облогь за канално право отъ
данство, за да бжде ясно на 0 5 на сто (половинъ на хиля
всички собственици, какъ ще да) върху новата
емлячна
се прилага въ Варна чл. 20 Прим%ръ: кжща съ
оценка
*Ътъ закона за Столичната Об. 100,000 лева. ще плаща годиш
щина по отношение изплаща но 50 лева. За подръжката на
нето стойностьта на старата градската канализация си ос
канализация. Малката часть тава за плащане досегашния
отъ нгдоизплатената стойност* процентъ едно на хиляда, въп
на канализацията следъ точни реки че новигЬ оценки на
пресмятания от специално коми града еж значително по-ниски
сия отъ вещи лица пои община отъ досегашните.

По клането на свини
Клането на свини по домолет-fe за домашно употребле
ние, което общ. ветер. власть
6tuie разрешила за коледнигЬ
праздници, е прекратено вече.
При прегледа на закланигв, съ
разрешение на общ. ветер,
власть свини еж констатирани
три заразени отъ
Трихино,
месото на които е конфиску
ввно, като по твкъвъ начинъ
е предотвратена една голяма
опаснос ь за
общественото
здраве.
Понежо при конфискуване

въпросното месо, единъ отъ
стопаните повдигна въпросъ
за обшзщетение, ветеринарно
то отд-вление при общината
съобщава, че обещетение се
заплаща само на стопани, кои
то еж заклали животните си
въ общ. кланица, като предва
рително заявятъ, че желаятъ
да участвуватъ въ фонда „Обещетяване конфискуваното ме
со", за което пъкъ се запла
ща 0'30 лв. на кгр. застрахо
вателна такса.

Упражнява ли се още полицейски надзоръ надъ Цанковъ? МЪркитк на полиията срешу авторитъ и разпространителите на позива. Зц,
е разтуренъ Македонския напиоиаленъ комйтетъ.

шшшш щншъ

\ я т № d u n евтбвв звш гаин si щ

ша ш шшй. щщшт h Шумевъ Род Шит

Какви въпроси ся разисквани
Вчера въ Шуменъ въ каби селените
нета на областния директоръ
На край уеднаквиха
се
г. Квзанлиевъ се откри служеб гледащата на околийскитгь
ната конференция на околийс управители по бядаща а
ките управители.
дейность и мгьркитть, кои.
Присжтстваха всички управи тгь тргьбва да се взематъ
тели отъ областьт.а.
за предстоящата имъ д йКонференцията се откри ность.
отъ областния директоръ г.
Конференцията бп зак
Казанлиевъ,
който съ една рита въ 4 часа стщия денъ
кратка речь покани управите- следъ обгьдъ, следъ което
литгь да продължатъ своята почти всички управители
творческа работа съ още по- по отдплно занимаха г
голгьмъ ентусиазънъ и твър- областния
директоръ сь
дость.
болкитп» и нуждитл
на
По отделно всички околий околията си.
Областния директоръ изслу
ски управители направиха докладъ за извършеното отъ ГБХЪ ша всички най внимателно,да
до днесъ за културното и сто де имъ нуждните упжтвания и
панско издигане на селата,.за ги изпрати съ пожелание за
преодолените трудности, за бж- повече бодрость и устремъ»
дащвта си дейность, съ огледъ както и много по-голема твърна едно нормализиране на по дость при управлението, на
поверените имъ околии.
ложението.
Направенъ б е сжщо докладъ
за дейностьта на селските кме
тове, за отношенията имъ съ
селяните, за настроението на

мпввДЯшг* sma
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то ще влгьзе въ сала, как нуванъ по най-тържесто!
то обикновенно, отъ 15 май аначинъ на 30 юний.

Египетската правителствена криз:

гробъ"
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чуятъ новата певица. Ромпе потриваше радостно
ржце: отдавна толкова свътъ не &Б дохождалъ въ
театъра му. Въ една отъ ЛОЖИТЕ петтима млоди
ижже говореха горещо за новата пъвица. Между
тЪхъ се намираше и £контъ Мор детски.
— Чиними се, че не ще я завладеете тъй ле
сно, каза той. на другарите си.
— R, та нима я познавашъ? извикаха въ единъ
гласъ четирмата.
— ВИД-БХЪ я, тя не е била други пжть певи
ца. Беще Й е много богатъ човЪкъ и е стигнала
по една случайность.
— Чудя се, че не ти е казано, че бещв й е
мнязъ. Тия жени обикновено тъй говорятъ за про
изхождението си...
Младежътъ прекъсна подигравката си, защо
то Мардетски го улови за ржката и го погледна
строго.
— Да не съмъ те чулъ да говоришъ тъй
нея, защото. . .
— Но азъ не кезахъ нищо лошо . . .
няваше се младежътъ

ШЛЕП РШП

Софая 23. Запитанъ мра яа полицията, която взема
Вжтрешните работи Саповъ нужднитгь мтьрки за из
София 23. По нареждане на м-ра на Вжт^
относно оплакването отъ стра дирване aemopumn» и
на на приятелите на, Цанковъ разпространите литп> нитгъ работи, отъ днесъ, Македонския национаЩ
че надъ професора продължа на позивитп.
комйтетъ, който обидинява македонските брщ
вало ta се упражнява поли*
— Има ли извършени по ства, се разтуря. За напредъ ще останатъ да сц
цейскн надзоръ, каза;
това нъкакви арести?
щестеуватъ само братствата, безъ национащ
— До сега не ми е доклад комйтетъ.
— Охраната на дома
на Цанковъ се вдигна още вано още нищо отъ директора
Същевременно, пакъ по нареждане на м-ра ц
сжщия денъ. Цанковъ не е на полицията.
Вжтрешниттъ работи, се разтуря и Македонец
подъ никакъвъ
надзоръ.
— Г-иъ министре, вче женски съюзъ.
Само не му се позво гява. ра полицията се яви въ
До 30 т, и. македонските благотворителни братщ
да напуща града. Това се помещението на маке
требва
да свикатъ събрания, за да избератъ нови упраЦ
прави отъ желание да се донския
националенъ
По
сведения,
повечето отъ братствата въ целата страна t
избгъгнатъ каквито и да комйтетъ и е иззела
имали
вече
своя
събрания, които еж мавали мирно и щ
било недоразумения между мебелите и запечатала
Цанковъ и сжществу- помещението. Днесъ щъ
ващитЬ закони.
Това ла да б ж д е прибрана и
най-сетне е въ интере архивата. Кои е ж при
70 на сто намаление. Новото разписание по БДЖ.
са и на спокойствието чините за разтурянето
на страната.
на комитета?
Работата по него
София 23. Главниятъ димного
трудна и сложа
БДЖ
Колчевъ
— Завчора и . вчера се
ректоръ
на
—Комитета се разту
Сега се работи графич)
разпространяваха печатни по ря по закона за разтуря заяви;
зиви отъ приятелите на Цан не на napmuumw.
— За да се залили пжт- ското разписание, щ
ковъ, въ които се упрвнватъ
ническиятъ
трафйнъ по БДЖ, основа на което ще
—Предвижда ли се из
мерните, взети срещу Цан бирането на новъ нацио съ цель да се даде възмож- изработи другото,
козъ и се възхвалява пос наленъ комйтетъ отъ но ность на населението отъ
—Правятъ ли се нШ
ледния. Взети ли ся ньнакви воизбранитгь братства^
различните пунктове на стра изменения въ доеещ
мерки по отношение на това? —Такъвъ изборъ не се пред ната да посети други пунн- КИТБ разстояния и, в
— Това е работа на вижда.
тозв, Главната дирекция на специално, въ скоросл
БДЖ възприе по пркнципъ тв на влакове,тЪ? |1
идеята да се организиратъ, — Особени измгьнетщ
разписание на ш
Отъ днесъ БЗКБанка въвежда Ста въ една столична книжарница съ съдействието ка съответ новото
ветгъ
относно
тгьхното!
рото работно ареие.
ните обирнсии управления, тройство и въ накалншмъ
София 23. Нощесъ въ 1*30
Софая 23. Управительтъ
евтихи зимни седшци.
сове на тръгването имъ &
на БЗКБанка Ради Баси часа следъ полунощь е избухда се правятъ. Ще гледам
Такива на първо мгьс- увеличимъ,
левъ вчера бп приетъ отъ калъ пожаръ въ книжарница
к&дето тошц
м-ръ председателя Ньосеи- .Розова долина", намираща се то ще се устроятъ въ можно още малко скороещ
Търново и Обаче въ това направлещ
вановь и отъ мра на фи- на ул. Алабикскл 46 в при- Пловдивъ.
нансиитп Гуневъ.
може да се прекалява, i
надлеж ща на Н. Нуцаровъ. другаде.
Запитанъ въ връзка Пожаръть е предизвикат Пътуванията по БДЖ то и безъ това сега влй
съ това, Ради Баснлесъ отъ незагасени вяглища, на до градоветгь, въ които тгь се движать съ една <j
на скорость отъ около 70
миращи се въ едно тенеке.
заяви:
1
Забелгьзанъ на време, пожа ще се устроятъ евтини въ часъ.
— БЪхъ на докладъ ръть е билъ ограниченъ и по- зимни седмици, ще ста
За да може да се;J
при м-ръ председателя, тушенъ.
ва по >*ДЖ съ 70 1 а личи скоростьта на 8
Разговаряхме по стопан
намаление.
ковете, требва предв|
ски и банкови въпроси. ЗА РЕКЛАМА!Асе еждипсЗапитанъ, какво става по телно да з а с и л им|
При м-ра на финансии- резултатитгь — рекламирай оринципъ съ новото разписа
тгъ бгьхъ вчера въ връзка те само въ .Варненски нови ние по БДЖ, Колчевъ отвърна: з .а з д р а в и м > ]
ни" , защото се чете най-мнол-взнопжтните линии,
съ бюджета на БЗКБанка, го
— Новото разписание за това не може да стане,
от всички провинциални в-ци
който вгче е предстаеенъ
движението на Чвлаковетгь
по БДЖ се готви усилено липса на парични ср)
за удобрение на м-ритгъ
Гуневъ, Атанасовъ и Вълевъ се въвежда старото работно въ главната дирекция на ства.
То ще бяде готово
Тази година патронни^
Бюджетътъ още не е време — 8—12 часа преди БДЖ.
къмъ края на м. мартъ. ораздникъ на български i
върнатъ.
обЪдъ и отъ 2 до 6 часа Следъ окончателното MV
изработване
« приемане, лезвичарь ще бжде отпра:
Отъ днесъ въ БЗНБанна следъ объдъ.

за

изви

— Остави го на мира, рекоха другигв, защо
то днесъ си е резпаселъ пояса за караница.
Теагърътъ б е изпълненъ съ свегь. Всички
очакваха съ нетърпение, да видятъ новата артист
ка. Играта на другите артисти, която толкова ве
селеше други пжть публиката, сега не имъ се
харесваше.
Нетърпението се усилваше. Къмъ
края на програмата тр-вбваше да излезе на сце
ната и Лизета. Когато удари последния звънецъ и
се дигна завесата, въ цЪлия тевтъръ се чу едно
общо «ахъ"! Лизета се яви като божество на сце
ната. Всички устремиха погледите си въ нея. Тя
б*> облечена въ единъ елагантенъ зеланъ копри-
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ненъ костюмъ. Даде се знвкъ да пЪе.
Настана мълчание и тя запЪ:
Колко е сладко да любишъ,
Да прегръщашъ съ жаръ . . .
Гласътъ й кънтеше въ цЪлия театъръ. Тя
свърши съ тжжни думи своята пЪсень на разбито
щастие. И. когато подъ оглушителните викове:
браво и ржкоплескания тя се .поклони, лицето й
пребледне. Следъ няколко минути Лизета лежеше
въ леглото си, блЪдо като смъртникъ.
ГЛаВЛ 29.

Лондонъ 23. Открива
нето на египетската пра
вителствена криза е пре
дизвикано отъ английскитгь официални грижи.
, Оставката на Несимъ
паша е вследствие
от
каза на водача на ваф
диститпг
д а
участ-

Трима души ранени при репетиция
; 'Умишлен» или случайно нараняване

Едно неприятно откритие
— Ахъ, извинете! каза контъ Бюловъ, когато
стария Беркоеъ б е турилъ ржката си нв рамото му
тъкмо въ момента на снимане отпечатъкъ отъ
обувката на г жа Боркова.
— Какво дирите тукъ, господине,
нв жена ми? —• извика Беркозъ>

е предкзвияанд отъ Лондонъ. АНГЛИЯ бърза да сключи cnorw"
съ Египетъ

въ

стаята

— Погрешихъ вратата, отговори Бюлоаъ
— Това добро, каза сърдито Берковъ, но
какво търсехте между дрехигн на жена ми?
Бюловъ му отговори много спокойно:
— Г-не Беркозъ, ще ви кожи, но съ условие,
че ще мълчите. Получихъ ".единъ подеръкъ отъ
една отъ фвпоритките на Дбдулъ Дблондшидъ,
паша изъ Цариградъ, единъ чифтъ чудесно изра
ботени женски пантофи, украсени съ скжпоценни
камъни, които исквмъ да подаря на г-жа Берковъ.
Но защото не съмъ сигуренъ, че ще й ствнатъ,
дайте ми, моля ви, едно парче книга, на взема
марката й,
Берковъ въздъхна свободно, защото 6 t noмислилъ, че б е за лови лъ нЪкой шпионинъ. Той

Попово 23. На 18 Януарий въ село Росина, Поповско при една генерална ре
петиция за вечер ин к а,
единъ отъ артиститп, —
Андрей Диамондовъ, 24
годишенъ случайно дърпа
спусъка на ловната пуш
ка, която била заредена
и нуждна за репетицията
и наранява трима души
отъ присъствуващите на
репетицията—Минчо Панаиотовъ, Желю Костовъ
и Филипъ Костовъ. И три
мата еж ранени съ съчми.
Води се следвтвие, което
ще установи дали е има
ло умисълъ и дали пушка
та е напълнена
нарочно
или е била пълна безъ да
се обърне внимание.

вуза въ единъ коалЩ
оненъ
кабинетъ.
Английсното правитеяо!
счита, че за сега е невьй
жно да со започиатъ aw
египетски
преговори. М
тансиить дипломатически с|

ди п р о я в я в а т ъ ««
желание да се е н я »''
колкото е в ъ з м о HI и
по-скоро спогодба <
Египетъ, но казватМ
не би могло да се зв!^
чнатъ сега преговори'1
едно правителство,»0'
то не представлява rj
лЪмото мнозинство *
египетския н а р о д » ^
Поканватъ
е редов«^
членове но съюзното РРУ* '
во „Пенсионер-ь" на оби^
дишно събрание нв 26 f. (
часа сугриньтв, което №<
състои въ у-щето »Св. М*^
до новата поща съ слвД^
дневенъ редъ: 1)ОтчетъИ»у
стоятелството за 1935 r. *L|
кладъ на К. Комисия 31 Ул
3) Гласуване бюджетъ за^
год 4) Теглене жребие о ^
стоятелстзого и контр. *Ш
сия съгласно заб. на чя«.

