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НЪщо за централа „Напредъ" — Ко
гато Камарата заседава Pro domo
sua. — Неочакванъ край
i

Абонаигвнгь! за година 250 л., за
6 м-ца 125 лв. и 3 м-ца 70 лв. '
Администрация Бдинска,'!^

дневни 3Vt часа. } вечерни
Tk и 01/» ч
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ПрЩНЩЙЗНВЪТЙ.
на търговцита въ Варна.:
Родовети

Днесъ, Нйкулденъ, търгов
ците въ града ни празднуватъ
у минерллнтЬ
]
своя патроненъ праздникъ.
Въ
харковския
(Украйна)
Къмъ 10 и пол. ч. въ съ
борната църква се отслужи физикално-терапевитчески институтъ руския ученъ Д-ръ МаВъ печата се изнесоха слица, заключи г. Пасту молебенъ. Присжтствува вну нуиловъ
неотдавна е челъ ра
шително
число
търговци,
по
напоследъкъ компроментр- ховъ. Верно е, че азъ, др вечето членове на мастното порта си върху резултатите
рующи факти около дей- др. Джидровъ и Колчевъ д-во на търговците, а сжщо отъ изследванията си изъ ми
нералното царство. Д-ръ Маностьта на кооперативна получихме хонораръ — а- и официалните власти на гра нуиловъ
твърди че му се е
между които личеха зам.
централа ,Напредъ". Пър двокатско възнаграждение да,
отдало, да констатира и, въ
окр.
управитель
г.
Ханджиевъ,
воначално — ч е централа — отъ Бр. х. Дечеви за градоначал. г. Предевъ, пом. минералите родове, както та
та била броила 300 хил. л, ед^о ГБХНО дело срещу фа кмета г. Върбановъ, финансовия кива сжществуватъ въ живо
на г. Кр. Пастухова за ни брика „Текстилъ", а не отъ началникъ г. Тодоровъ, начал тинското и разтително царство
ника на пощата г. Пенчевъ, на и то именно както и въ пос
какви несжществуващи у- „Напредъ".
чалника
на гарата Мариновъ, ледните мъжки и женски. Ми
слуги на сжщия къмъ нея. Повече г. Пастуховъ не председателя
на стоковата бор нерали съ еднакъвъ химически
За да се информираме пожела да говори. Видимо са г. Кръстю \ Петковъ, дирек съставъ, но съ различни кри
върху истинчостьта на пи възмутенъ и оскърбанъ отъ тора на Народната банка г. стализиращи форми, даватъвъ
едина случай типично — мъж
саното отъ некои вестни правителствените, вестници, Поповъ и др. ;
въ другъ случай типично
ци, по управлението на той като че ли искаше да Следъ молебена дадена бе ки,
— женски реакции. Доктора е
! закуска въ големия салонъ на потвърдилъ СВОИГБ изследвания
централа „Напредъ" и от каже:
клубъ,- където дойде съ опити надъ 11 вида мине
пуснатия отъ нея хонораръ — Получилъ съмъ го- Военния
и Н. В. Преосвещенство Мит- рали. Следъ по-нататъшни из
лЪмъ хонораръ!... А моите рополигь Симеонъ и предсе
на г. Пастуховъ, отнесохме
:
Д-ръ Мануиловъ се
приятели? Колко хора съ дателя на тър-Ювската камара следвания
сз лично до него.
надЪва да се добере до окон
Часътъ е 5 сл. обедъ. моя рангь получаватъ мои г. Геновъ.
чателни резултати и то имен
Заседанията на Камарата те големи хонорари? Има Зам. председателя на търго но, че целия миръ, отъ чове
съюзъ, г. Широновъ, ди- ка до камъка, е разделенъ на
вървятъ лениво. Народни наистина мнозина властели вския
ректоръ на Франко-Българска- два рода — мъжки и женски.
те представители сл . по ни, за които държавата е та банка, говори върху значе
колуаригв. Шумъ. Всички нещо като мушия. Но те нието на праздника.
на групички оживено спо • еж почтени... Може би, за Той каза много хубави и прочувствени думи за значението на
щото иматъ пари ?...
рятъ."
' *•'"•'.
'"' ' , ;;
търговията,
за живота на тър
Намерихме г. Кр. Пасту- s Около насъ споръть за говския съюзъ,
майка
за силата на
ховъ седналъ на една ма: кабинета Цанковъ още про организацията и пр.
Следъ не Разбира се толкова пжти
са, наед ю съ неколцина дължаваше. Наблизо шумъ го секретаря на съюза г. майка може да се стане само
депутати- Отдалече още гла- и олелия. Cnoptxa група Обрешкоаъ прочете привет jHa екрана. Кино артисквта
ствените телеграми изпратени ^ейтъ Орайсъ е играла до
сътъ на единъ младоликъ сговзристи.
до
Царя и до председа |сега 729 майчински роли, въ
непрестано кънтеше: .,
Прецседателствующиятъ теляН.наВ. търговския
съюзъ въ преки, че е започнала да се
— Време е вечъ!
прозвъни з а народните София, а сжщо направи изло подвизава въ филмовото из
—• Настжпи отдавча 12 представители. Наедно съ жение за живота и дейность- куство едва отъ 1910 г. зна
групата депутати и г. Па та на търговското дружество чи едва петнадесеть години.
часъ.
Варна. Варненското дру Още отъ малка тя проявявала
— Защо стоятъ? Незна- стуховъ стана, за да влезе въ
жество на търговците което силни майчински чувства, кои
ятъ. Просто, отъ български въ пленума на Камарата. е основано презъ 1907 г. брой то, заедно съ вървежа на го
инатъ..
днесъ 160 фирми за членозе дините се превърнали в ъ
Следъ това говори Ханджиевъ, страсть. Особенно е обичала
Както обикновено г Кр.
зам. окр. у-ль, който като бивш тя сираци. Тия й благородни
Пастуховъ слушаше разсе
търговецъ, описа накратко зна стремления и изпитвания еж я
яно. Овкашъ замисленъне
чението и историята на търго подготвили да играе на екра
кжде. Приближихме се към
вията
въ Варна.
на майчински роли, каквито
Новия правилникъ за тър
компанията.
може би никоя друга филмова
Пиха
се
наздравици
за
Н.
говските камари въ Турция
не е изпълнявала така
Отъ коаткиятъ разговоръ предвижда подъ това име съ В. Царя. Взе участие въ праз- звезда
сполучливо.
дненството
и
{струнния
оркесконто имахме, оказа се, че здаването на една нова банка, търъ на 8 дружина начело съ
чийто капиталъ ще бжде о300 хил. пз. г. Пастуховъ бразуванъ
резервитв на капелмайстора Поповъ.
не е получавалъ никога търговскитеотъ
камари и отъ вно Направи впечатление, че тър Некушовостьта на Наакъ Твенъ
отъ кооперативна централа ски на ОТД-БЛНИГБ членове на говците евреи въ града ни, не Известния американски роизвестно по какви съображе мантистъ Жптснъ Синклеръ е
.Напредъ".
камарите.
ния, отежтетвуваха.
— Всичко това е изми
издалъ напослелъкъ своите

729 пжт

Банка за търговск.
камари въ Турция

НОВИНИ
Враждата между Германия и
Франция е много стара. Тя_започва още отъ времето на
Людвигъ Велики, когато Фран
ция отне отъ Германия рейнскитЬ земи, после когато Напальонъ погази свободата на
германските държавици, на
което Бисмаркъ отговори въ
1870 г. съ отнемането на Елзасъ и Лотарингия и най-после дойде да бжде една отъ
нан>лавните причини на вели
ката война, въ която освенъ
французи и немци, загинаха 22
милиона човешки сжщества,
При все това гласовете за
едно споразумение между тия

два културни народи не еж
липсвали никога, а сега седемъ
години следъ войната, следъ
руската окупация и следъ Локарно, идеята за разбирател
ство между духовните водачи
на двата народа печели все
повече привърженици.
Не е само бившия министръ
Кайо, който застжпъа една ми
ролюбива спремо Германия
френска политика. Начело на
течението стоятъ блестящи умове и големи фигури на ду
ховното движение въ Франция
— Роменъ Роланъ, Ец. Ерно
и др.
Неотдавна въ Парижъ еж
излезли отъ печатъ две книги,
написани отъ двама френци—
Матиасъ Морхаръ и Ялфредъ
Фобръ Люсъ, и които еж на
правили д о б р о впечатление
всредъ френската публика. И

двамата автори застжпватъ кул
турното, дори и политическото
разбирателство между Фран
ция и Германия за световната
война,
Въ слойевете на истинската
френска инхелигенция, далечъ
отъ политическите борби и
шовинистическигЪ стремежи се
извършва едно преформиране
на възгледитЬ спремо духов
ните ценности на германския
народъ, едно преобръщане въ
проценката на миналото и се
набелязва едно искрено жела
ние за духовно сътрудничество
което прави честь на такъвъ
единъ културенъ народъ, ка
къвто е френскиягь. За щастие
и отъ германска страна се от
връща съ сжщото желание и
деятел ность. Въ това отноше
ние работятъ и известни ин
ститути въ Франция като Кор-

неджиевото бюро* въ Парижъ,
Еколъ Нормалъ сюпериоръ и
др.
* * *
Въ Женева е открито едно
международно училище за де
ца отъ всички народности. То
ва училище е придадено къмъ
международното бюро на тру
да и най-напредъ въ него еж
приети децата на чиновниците
при това бюро, а следъ това
и всички други, чийто бащи
вЪрватъ, че съвременната евро
пейска солидарность не е миражъ, а фактъ Училището има
3 секции. То се посещава отъ
момчета и момичета съвмест
но. При него е устроенъ и пансионъ.
** *
На тазъ годишния международенъ есперантски конгресъ
въ Женева, 14-й подъ редъ еж
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лични възпоминания за почи
налия всеизвестенъ американ-,
ски хумористически писатель
Маркъ Твенъ.
Споредъ впечатленията на
Синклеръ, Твенъ е билъ мно
го мекушавъ човекъ, Особен
но той е билъ силно подъ
влиянието на своята жена. ч Тя
дотолкова е можала да г се
смесва въ неговите собствени
писателски работи щото му *забранявала да печата некои
разкази, а други съвсемъ пре
образявала съ СВОИГБ корек
ции. Синклеръ бележи, че тя
е обезценила много хумори
стически разкази, които ако
не биха били изменени, беха
останали образцови всемирни
литературни творения.

Вевешдъ и жекити, ->
Известния и у насъ немски
писатель и драматургь се отличавалъ съ извънредно сил
на память. Той помнялъ уди
вително много датите на исто
рическите събития, биографи
ите на бележите личности
имената на своите познати и
физиономиите имъ. Но-само
на мъжете. Женски физионо
мии той иикакъ не можалъ
да запомни и това било един
ствения дефектъ на памятьто му.
Той познавалъ само тония
жени, съ които се срешалъ не
пременно всеки день или ималъ
работа съ техъ» Всички други
той забравялъ, веднага следъ
запознанството си и ималъ
много неприятности съ нт>кои
отъ техъ, като ТБ го наричали
„грубъ", „надмененъ* нт. н.
Той не е билъ нито едното,
нито другото. Само Тпяметьта
била така едностранчиво раз
вита по отношение на човеш
ките физиономии.
j

Григовъ коицертъ! е
Оркестра на крайбрежната
служба, усиленъ съ оркестран
ти отъ 8 п. дружина, поя* дерегенството на г-нъ Касабовъ
и благосклоното участие на
г-ца Янка Попова лирично: сопрано и г-нъ Н. Найденовъ
солистъ пиянистъ. На 27 т. м.
ще дадътъ афторенъ Григовъ
концертъ съ следната програ
ма: Холбергъ суита, ^Яшолъ
Клавиръ концертъ on. 1б,! Нор
вежките танци и три отьунайкрасивитв му ГГБСНИ, за.целта
се правятъ усилени репетиции.
ЦБЛИЯ приходъ отъ концер
та е за фонда доизграждиние
на изоставения храмъ'?на из
:НГ!,
куството.
<
взели участие 800 делегати
отъ 23 държави. Главния докладъ е държалъ единъ" ки
тайски професоръ. Въ идущия
конгресъ ше бждатъгзастъпечи 34 държави въ света съ.
близо 100 делегати. Днесъ изчисляватъ, че Есперанто: могагь ла пишатъ, четап» и гопорятъ близо 4 милиона души
на земното кълбо Въ некои
търговски фирми на западъ е
застъпена кореспонденция и на
есперанто.
^т-з'*

ПИАНО ДАВА
се подъ наемъ 3d упраж
нение. Справка редакци
ята на в. „Bpeme"il

Иаъ пристанището.

—• Парахода „Фердинандъ"
ще замине утре вечерь, но
поради ммогото стоки които
ина да товари ако не ycnte
— ще замине въ понедЬлникъ
вечерь за Ьургазъ—Цариградъ
— Пирейската и Солунската
линии.
— Очаква се за Днесъ, да
пристигне парахода „Сирия"
фр. фл., който ще разтовари
100 тона разни стоки,

БроЙ Г4.

.ВРЕМЕ*

Стр. 2.

Днешни телефонни и телеграфни съобщения на в. Време.
промЪна очаква завръ
щането на Капфовъ.

София, 19. Кабинетния въпросъ все още е на дневенъ
редъ въ кулоарите на ,Народ
ното събрание. Но ако той ето
вече цЬла седмица не' е достигналъ до своето разрешение
и при това никой не се опит
ва да отрича че е поставенъ
на разглеждане, това се дъл
Иаъ гарата.
жи на факта че министръ Калфовъ не се е завърналъ въ
— Линията между Каспичанъ България.
— Русе е още заснежена. Отъ
3 дни влакъ за Русе и Русе
нима. Продължава разчиства
нето й. Движението по други
те линии е свободно,
съветъ на демократ*.
Изъ постояната комисия
София 19. Днесъ въ са
— Варнен. окр, постоянна лона на свещеническите
комисия е пропуснала да опо братства се откри Висшия
вести дадената Н награда отъ съветъ на демократите.
занаячийската изложба на Гер- Съветътъ счете за нуждно
чо Дончевъ отъ с. Невша за
отлично изработените му бра- да се ззнимае съ редица
дварски и кожарски сечива. организационни въпроси.
Изложените му въ изложбата затова секретарьтъ на уп
предмети еж откупени и по равителното тъ\ло г. Д-ръ
стоянната комисия му е бро- Гергиновъ направи обшииланаградата отъ 1000 лв.
ренъ докладъ. Г-нъ Мали— Назначена е комисия да новъ ще говори следъ
проучи условията за построй като този докладъ бжде
ката на дърводелско у-ще на обсъденъ и дебатите по
гара Доленъ Чифликъ, като
определя местото гдето ще него приключени.
се построи.
— Вчера се закри отъ окр.
управитель г. Дончевъ, 5 днев
ния курсъ (по адресната служ
ба) на секретарь-бирниците изъ
и кабинетната промш
околията. Курса се ржководи
София 19. В. „Зора" отъ
отъ г. Опълченовъ.
днешна дата пише. Снощи
— Вчера следъ пладне се г. Буровъ стана жертва на
произведе търгътъ за отда група вестникари, който го
ването подъ наемъ бюфета,
млекарницата и бакалнйцата заобиколиха и искаха да
при |монастиря „Св. Констан- иматъ мнението му по ка
тинъ". Никой търгъ на посто бинетната промена. Г-нъ
янната комисия не бе тъй ожи- Буровъ имъ е държалъ
венъ както вчерашния. Явиха една лекция по кабинетния
се повече отъ 100 конкуренти.
Бюфета е отдаденъ за 416,750 въпросъ въ следния дрхъ.
лв. за 3 години, миекарницата Азъ, господа, не съмъ ми— 61,100 лв. за 3 години и слилъ да влизамъ въ ка
бакалнйцата — 40,500 лв. за бинета. Днесъ надали нЪ3 год. или всичко за 618,350 кой ще има охота да уча
лв. Миналия такъвъ даде за
ствува въ кабинета.
3 години 64,500 лева!
Разбира се, че всеки каСтопански вести
бинетъ следъ време се из
— Фабриканта Г. T. Раше- хабява, и иава редъ да бж.евъ отъ Габрово и търговеца де той смененъ. Това е не
Ботю Митевъ отъ Пловдивъ
разполагатъ съ секвестирани обходимо за доброто уп
вземания въ Лнглия и еж го равление на страната.
тови да ги отстжпятъ на бъл Ето, на, Вие кой знае
гарски търговци, длъжници какво почвате да мислите.
къмъ Лнглия съ една отстжп- Лзъ не казвамъ нищо об
ка въ английски лири.
що за днешното управле
д е ж у р н и лЪкари.
ние, моля да не ме разби
— Д-ръ Николовъ ул. „Ко- рате криво.
тленска", Д-ръ Друмевъ ул. Партията е въ състояние
„Янтимъ 1", Д-ръ Калева ул. сама да реши въпроса, то
.Нишка" 36.
ва е неинъ вътрешенъ въп
— Дежурни аптеки отъ днесъ росъ. Единъ отъ журна
до 25 включително К. Бойчевъ листите
запита:
„Сме„Мусалата", Георгиевъ улица тате ли го наистина единъ
„Владиславъ" и Деневъ ул.
вжтрешенъ въпросъ?" Бу
„Нишка".
ровъ "отговори: Да, до
Тептря, сяознн и събрания. колкото той може да бж— Морско Спортно Турист. де разрешенъ отъ партия
д-во „Корабъ" урежда утре ве та, която носи отговорчерь въ Юнашкия салонъ го- ностьта по последиците —
лйма танцувална вечеринка. общите последици, които
— Кино Паласъ продължа управлението на единъ кава да представя ненадминатия бинетъ има за страната.
интересенъ по сюжетъ филмъ
Но това е все теория,
„Великата любовь на Дорити Господа, завърши г-нъ Бу
Вернонъ" изъ епохата на шотланската кралица Мария ровъ.
Стюартъ. Никога Мери Пикфордъ не е била тъй въ сти — Варненския Градски Драхията си както въ тая вели матиченъ Театъръ (Зала Съе
динение), ще представи тази
чествена трагедия.
вечерь за пръвъ пяпъ при но
Днесъ въ б ч. в. въ зала ва постановка Иванко, убие„Съединение" Б. Исаевъ ще цътъ на Лсеня 1-й, драма въ 5
говори на тема X. Хайне—по действия отъ В. Друмевъ. На
ета на любовьта, на свобода- чело 8 часа вечерьта. Билети
ja и прогреса.
при касата на театъра.

Разбойничвск.
София 19. Оня день въ
с. Печеларе, Харманлийско
се появили 5 душивъоржжени разбойници, които
заловили неколко селяни
и ги изтезавали, за д а к а жатъ кой е издалъ техния
главатаръ, оп-сниятъ разбойникъ Салтаната. Следъ
като задигнали значителни
количества припаси те избегали.
На другия день една гру
па разбойници еж били
административните власти.
Образувана е потеря, коя
то е преминала да преслед
ва разбойниците.

и изплащането обезще
тението на България.

Лондонъ 18. Съобща
вайки за решението на
Съвета на Обществото
на Народите, в. Таймсъ
пише, че ставало дума
за изплащането обезще
тението, което Гърция
трЪбва да даде на Бъл
гария отъ сумите по репарциитЪ които българ
ското правителство ппаща постоянно на Гърция. Вестникътъ продъл
жава. На това предложе
ние съветътъ не се е
спрвлъ нито за моментъ,
тъй като се смета, че ед
но просто прехвърляне
на сметки по счетовод
ните книги за две рабо
ти, които нвматъ връзки
по между си, е неприем
ливо.

w Видинъ 18. Селянинътъ
София 19. Преди некол Йорданъ
Тодоровъ отъ Беко дена една група • отъ лоградчишко
почиствалъ
10-тина . разбойници еми револвера си. По една не
гранти минали границата щастна случайность въ не
при с. Клепало Видинско. го билъ останалъ единъ
Т е еж били забелезани патронъ, който изгърмелъ
отъ пограничната стража. и убилъ близкостоящето 5
Завързала се е престрелка годишно дете. Виновниятъ
която траяла неколко часа. е задовенъ и предаденъ на
Емигрантите били прину властьта.
j
дени да се върнатъЗ обрат
но. Престрелката мзкаръ и
В-къ „ЗОРЯ"
продължителна е минала
н промяната въ кабинета.
безъ човешки жертви.
София. 19. В-къ Зора" печ!ати статия отъ г. Д. Крапчевъ подъ заглавие: „Опас
в ъ ромжния.
но положение", въ която
Букурещъ, 19. Въ цЪ- се казва: Или демократи
ла Ромжния е ж се раз ческият^. сговоръ ще раз
реши кризата въ единъ или
разили големи снежни другь
смисъль, или нека я
бури. На много места остави да се развие, като
снеговете еж достигнали даде възможность на дру
до 2 метра. Много же- ги да сьставятъ кабинета.
лезноплутни линии еж за Инакъ това положение не
да продължава. Че
сипани. Вчера движение може
сто междуцарствието въз
то между Гюргево и Бу бужда фантазията на аван
тюристите и ги тика къмъ
курещъ е прекъснато.
безумия.

падналият
при I ежд следователи
Днесъ при първия сжпебен-ь снедователь се
е явило к а т о об&иняемъ
лицето Иикоста Р*фамловъ. Той стоадалъ о т ъ
епилепсия и получилъ
лрипадъкъ, следствие
ка което падиалъ в ъ ка
бинета на следователя.
Отнесенъ бе въ болни
цата гдвто му бе даде
на първа медицинска
помоиць. Опаетноеть за
живота му нвма.

Четете в. „Време".

ул. „В.-Левски" 8 (до Заракостя)

най-художествени и модерни фирми
върху ламарина, платно и лр.; специ
ална работа на стъкло Съ зпзто,
всЬкакеи плакати и др.

ата ©ъ
з?зея
София 19. Отъ досегаш
ните издирвания по краж
бата въ музея се установя
ва, че въ Виена еж били
изнесени само 38 монети.
Следъ ПОСТЖПКИГБ, които
нашата дирекция на поли
цията направи предъ виен
ските власти за залавяне
то на Колчевъ, вчера се
получиха известия отъ Ви
ена, че тамъ действително
е пребивавало такова лице,
което заминало за Парижъ.
Въ изпълнение донесе
нията на нашата полиция,
виенските полицейски влас
ти еж открили хората, на
които Колчевъ далъ моне
тите. Оказва се, че за 30
отъ ТБХЪ той получилъ 12
хиляди леча, за останалите — още 6000, всичко 18
хиляди. Една монета той
оставилъ за себе си.
Отъ Парижъ още не еж
получени никакви известия
за екстрадицията на Кол
чевъ.
Печатарска Промз. Коопер.
„Единссво" — Бдинска, 15,
тел. 121. п. № 737.

за Юдекемврнй 192S година.
Камбио на
виждане
Банкноти
(чекове)
ч купува прод, купува прод,
Брюкс. 622
636 - 621 — 641 —.
Б.Пеща 19 20 19 /0 18 9U 19 9'.)
Виеня
19 30 19 80 19 — 20 —
Прага 407 — 413 Н 406 — 416 50
Берлин 3270 33 70 31 70 34 50
Лондон 6 6 5 - 674
665 — 679 50
Париж 506 - 522 — 5 0 5 - 526 Ятина 1 7 6 - 184 — 1 7 0 185 50
Милано 553!- 565 •- 552|- 569 50
Стокх. 3 6 7 5 - 3723 3670 — 3751
Букур.
63 90 65'40 62 70 6650
БЪлгр. 243 — 2 4 8 - 242
250
Цариг.
72 70 74 20 71 70 75 50
Женев 2650 — 2684 -12645 — 2704 50
Ямстер. 5513 - 5581 - 5 5 0 8 — 5623 —
НюИор. 137 20 J39 — 137 20 140 50
Монтр. 137 — 138 «0 137 — 140 —
Алекс. 683 — 691 — 6 8 2 - 696 50
Варша 1480 — 1510 1475 — 1513 —

Работя най-износна, акуратна н солидна.
1-18-5

БЪло мешоли, сухи ряззнн и нерязенм

шш
а

Д Ъ Р Ш А шш=

за горене, а сжщо и дървени въглища на Й
цени износни. Складъ, на пристанището, I
5—7
задъ рибните борси.
—;0 BE

Нантоиа н складъ на мебели ул. „Дятнмъ I" (до оптгнп гюл' мезовъ) рабзтшика ул. „Хаинщ" 21
О р м е & Ш П О р Л Ш К И за всекакъвъ
видъ мебели с ъ местни и чуждестранни

. материали.
Работа гвдонтиртш.

2—5-1

Цекя ноннуреитни.
PS
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