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Преди 50 години

V,

1 деквмврий 1885
иУКУРЕЩЪ. „Държаввиятъ вестиикъ* обнародва ука
за за бързото изземване на необходими^ парцели въ
въ околностит* на Букурещъ, върху които следва да
се построятъ въ най-скоро време НОВИТЕ укрепления.
Всички формалности свързани съ тия изсмвания, ще се
И1вършатъ по най-сжкратената нроцедура, тъй като
съ строежа на укреплениятК се бърза иизвънредно
много.
ПБТЕРСБУРГЪ. Освенъ намалението по държавнитъ
железници, офицерите получиха съ царски указъ 50 на
сто намаление и въ театрит*. Тая мЬрка направи доб
ро впечатление, поради малките заплати на офицеригЬ.
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фабрикатъ на наи-гол*мата и известна Английска фабрика Roister — Brandes L-td
Щ Пргглелате и чуйте ги при представителя имъ С т . Д .
" Д и м ч а в ъ — Варна. ул. Драгоманъ 28 и напра
вете сравнение съ радио-апаратигЬ отъ другит*
фабрикати.
АпзратигЬ еж приЩййи!-за--;-използва не за
правъ и променливъ;^1(11^ЪГб4те^йн>безъ специално
"•4

. .

аштттт

Женева 19. Представи
ельтъ на Австралия Брюс
редстави тази сутринь на и на националната ни култура. Къмъ какви проблеми е насочено вниманието на М вото на просветата по настоящемъ. Защо се явява нуждата
изпратени на изпълне
ьвета на ОН доклада по бюджета на М-вото да бжде увеличенъ. Въпросътъ за детското предучилищно възпитание. Допълнителното образование на младежьта. Фоидъ ежние
по едно македонско
аботнгв на финансовия
за постройка на достатъчни гимназиални сгради въ ПОШГЬМИГБ градове на страната Нови персонални промЪни нима да има
убийство
омитетъ относно финоН
София 20. М рътъ на про
На запитването въ срав продължатъ образованието си. тентиото тЪло, което е>> про»
нение съ миналия бюджетъ Вънъ отъ това. съ рефор учвамнята cm ще б ж д е о т ъ София 20. Военно-касаовото положение на Бъл- светата професоръ
полза при създаване циониятъ еждъ въ София
ще има ли нгькои същестмата, която се прокара голЬма
ария.
на една по«добра оргамм- е потвърдилъ вече смърт
вени различия, м-рътъ отминалата година, М вото то
зацмя на българското учили
По този случай м-ръ
говори-.
ще м на и я р о ^ я а т а лросвъта. ните приежди, издадени
отАпля
систематически
Батоловъ противопо—Ще се яви едно уве грижи за реалнитпг сргьдни Предвижда се да бтдатъ
следните деветь
направени основни проучва-срещу
тави известни критиличение на бюджета. Това училища, като ги поставящния
лица:
и
вь
областьта
на
на
и върху заключенията
оувеличение е резултатъ, зъ връзка съ специалните родното творчество.
— Добри Московъ Буа фин. комитетъ и за
отъ една страна, отъ есе- урп>дни технически, търгов
жбалаковъ,отъ Неврокопъ
ви, че финансовото поствения приръстъ на уче- ски, индустриални и дома Приготвятъ се и нЪкои Петъръ Костовъ Ушевъ,
ожение на България е
законопроекти за читали Божидаръ Костовъ ВранНИЦИГБ въ всички видове кински училищагежко.
••; '
училища- Отъ друга стра \ Вниманието на М-во щното цъ\по, за държав чевъ, Димитъръ ГеоргиПредседательтъ на съвета •—
на, М-вото има желание да то е насочено и къмъ ното и гражданско възпи евъ Младеновъ, Захари
рскнятъ м ръ на външнйтв
създаде по-добри условия въпроса за постройката тание на младежьта и за Шерифовъ Алиловъ, вси
коти Тевфикъ Рющю Драсъ
за работа на учитепите. на гимназиални сгради създаване на ,.фондъ за чки отъ с. Доленъ, невдкрепи възраженията на БаЗатова трЪбва да се пред- въ София, Пловдивъ, Ру българския театъръ, лите1 рокопско, Ангелъ Тодоповъ и поиска ОН да държи
се, Бургазъ и другаде, ратура и изкуство". За съз
пълно смърка за положениевидятъ известни средства, кждето
нгьма въ гимна- даването на този фондъ ровъ Чорбаджийски, Кочо
на България, което требва
—М-вото,
казза
проф.
Мол
зиитпг никакви условия еж осигурени достатъчно Божиновъ Бойчевъ — и
се смета като последица
Янаки Молловъ
ловъ,
отдава
гольмо
внима
за обучавне и, децата приходни източници. Отъ двамата учители отъ село
ь сввтовната стопан. криза. въ ецинъ разговоръ съ журна
ние
на
въпроса
за
детското
принудени да се обуКопривенъ, неврокопско,
батоловъ подчерта, че българея не листи направи следнитк изяв предучилищно възпитание. Из- еж
средствата
на
фонда
ще
чаватъ
въ
съвегьмъ
неЩерю Димитровъ Шакош да п ш аздължепвя» КОЙТО ления:
бждатъ подпомагани теат новъ и Годоръ Поповъ
— Новиятъ бюджетъ на про вестенъ ви е проектътъ на обходящи сгради.
ш ще бтгяде въ състояние до и- светата
е почти готовъ и тия М-вото за забавачниците и • 7К-«.мч> ербдетвата на факда, ралните ни дейци, худож Милевъ, отъ Неврокопъ
дни ще бжде представенъ на детските градини и ний ще <ойто с« съадовй аа тази це»ь ници, писатели и пр.
— всички оеждени по-ракрлинъ 19, Съобщаватъ м-ра на финансигв.
v^eo*© Bfepsa, ча ще може да
гледаме
да
го
осжществимъ.
Персонални
промени
въ
Ми
но на смърть отъ софийс
Qt"f
<кр««6ави
и
едмнъ
ажтре> Женева следното:
Чакаме да мине наредба•--.гвн1» заимъ, за да може да нистерството нема да има.Те ко военно-полеви
Отделяме
големи
грижи
и
еждъ
та-законъ
за
унифицирани.
— Въ публично заседание
e-i задовояятъ горя поменати*
то
на
образованието,
за
да
еж
вече
извършени.
Само
на
за
допълнителното
образова
по
убийството
на
Георги
съвета на ОН бе изслуша- може да съобразимъ бюд.
;^й.« йьвото на п:еевйта?а вакантенъ постъ въ Враца ще Димитровъ
Гроздановъ,
нзложението на финансовия жета съ пея, понеже проние на младежите, които след с^въздазаг
eftwinV инстмтутъ.
бжде
назначенъ
за
училищенъ
като
свършатъ
прогимназия^
бившъкметъна с. Доsf£
пжеучааиг
ча
аемчия
обра*
итетъ по стопанското по- ектътъ- за унифицирането
а«ватапнн пребяемм и на на* инспекторъ Боевъ. Други-иро- •ленъ,-неврокопско.
се
залавятъ
за
никаква
сто
ще наложи известни про(енйе на БългарияГ"
цконалната контура. Тоя мнпанска работа и не могатъ да eTMTVT'b щя б ж д е майкемпе- мени н-Ъма Цда ставатъ.
ПрисждитЪ еж изпра
Заталовъ възрази че до- мгьни,
тени вече на прокурора за
хдътъ е твърде опитиизпълнение.
стиченъ и теоретиченъ.
(акто е известно, БълС Н Ь Ж Н И БУРИ
ия иска намаление на
Необикновената поява предъ сяда
; Ролята на работничеството въ изграждането на новата българска
свирепствувава1ъ въ Галиция
ята служба потрансфе- БЪлградъ 19. Въ с. Бистра- между призованите 30 свиде
държава. Какъ се е гледало въ миналото на работници rb
Лъвовъ
19. Страшни СН-БЖНИ
t и смета, че върху жина. джаковитска околия — тели имало още петь души,
и какъ се гледа сега на тЪхъ
бури
свирепетвуватъ
въ об
ата, изразена въ докла Югославия — едно чисто ал които тоже били съ по едно Голямата речь на главния директорть на О б н о в а т а ластьта Ворисказъ.
да фин. комитетъ, тя банско село, се е разиграла ухо. Тоя страненъ начинъ на София 20. Днесъ въ театъръ между 1880—90 година, у насъ Образувани еж СН-БЖНИ при
ще бжде въ състоание преди кратко време една нео отмъщение е билъ твърде на „Роялъ" се състоя величестве и дума не можеше да става спи 3 метра високи. Явтобусистория.
но работническо събрание, на за каквато и да било индуст НИГБ съобщения еж прекжсмода въ този край.
води преговори съ кре- бикновена
гЕдноухить- зетъ и тъстъ еж което говори главния дирек- рия у насъ тогаава имахме са нати.
Видниятъ житель на селото
оригв си.
Гегъ Дода ималъ извънредно били оеждени по на една го торъ на Обновата Попзлатевъ. мо HtKOH отделни индустри
Всички влакове отъ тази об-

ри М-вото на юнгата

б№и[1Р111Щ„
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<енева 19, Съветътъ на
прие доклада на фисовия комитетъ, въпрезъзраженията и дзкла4ята на Батоловъ.
- Преценките
и затенията на т о з и
ладъ,заяви Батоловъ
Ьетелствуватъ з а
о недовгьрие къмъ
гария. Чрезъ доклада
\зисква отъ България
възприеме известни
ьлжения, които тя
це може да поеме и
члати, а именно отю трансфе р и т ть
ьмо носителите на
инитгь й заеми.
зфия 20. М-ръ предсе1льтъ Кимонъ Георъ заяви:
— Решението взето
% 19 т. м. въ Женева
\{оже да ни задоволи.
шить възражения, които
рещу прекалено оптими(ските преценки, които
нсовиятъ комитетъ е
за положението у насъ
» дъяжатъ на непримиь, нито на желанието да
гнет» отъ задължения
и.

юпъки, ний високо
|мъ мненията, изказа-

красива дъщеря Мария — най
голямата красавица ча селото,
Тя е бипа поискана отъ 25
годишния младежъ отъ едно
съседно село Пренкъ Hoy, съ
чието семейство Бегъ Дода
отъ дълги години живеелъ въ
най-голЪма вражда.
Гегъ Дода отблъсналъ мла
дежа, Мария, обаче, обичала
младежа, и скоро следъ това
му пристанала.
За да си отмъсти на зетя
си, Гегъ Дода го издебналъ
веднажъ самичъкъ и му отсЬкълъ лЪвото ухо.
Младежътъ не могълъ да
преживее това токутака и
двадесеть дни по-късно, наед
но съ двана свои другари, заловилъ тъста си и му отр-Ьзъл
на свой редъ лЪвото ухо.
Сега и двамата се появили
едноухи предъ ежда. Най инте
ресното отъ целата тази тра
гикомичнв история е. че из

дина затворъ.

Въ вчерашния брой на вест
ника ни въ отчета за праздника Богоявление е допусната
една неволна грешка.
При дефилирането на вой
сковите части и родолюбивите
организации предъ Н. В. Царя
взе участие и една внушишитепна група работници отъ
разни фабрики и предприятия
въ града. Съобщението ни,
следователно, че еж дефилира
ли само пристанищни работ
ници, е неточно.
Независимо отъ това начело
на манифестиращит-fe работни
ци личаха областния инспек
торъ на труда г. Д. Ивановъ,
варненския инспекторъ н а
труда д-ръ Ив. Василевъ, заед
но съ помощнииигв си.

ни отъ фин. комитетъ. поради действителното по
Ний сме твърде благодар ложение на нещата,
ни за положените отъ не Мой лриятенъ дългъ е по
го усилия да проучи по този случай да изкажа наша
ложението на българските та благодарногть къмъ ува
финансии. Тъкмо защото
не искаме да се откло фжавания председатель ка
нимъ отъ задълженията съвета на 0Н г. Тевфинъ
си и защото смитаме, че Рющю Арасъ, за подкрепата,
веднажъ поети, те ще която даде на нашата теза.
требва да бждатъ изпла Като непоср-Ьдственъ съседъ
тени, ние не можемъ да на България, Турция познава
се съгласимъ да поемемъ истинското положение у насъ
ангажименти, на които не и разбира правилно нашето
ще можемъ да устоимъ стмновиде.

Както салона, така и площа ални предприятия.
ласть пристигатъ съ много года предъ театъра 6txa задръс
Затова, идеиигв на марксиз лЪми закъснения,
тени отъ народъ.
ма се подеха не отъ българ
Г-нъ Попзлатевъ зае трибу ски работници, защото-такива
ната, посрещнатъ отъ буря отъ като идейна класа немаше. а
ржкопл-вскания.
се подеха отъ одделни инте
Въ двучасовата си речь, той лигентни българи.
между другото каза:
Безъ да сз отричаме тех
— Дзъ дойдохъ при васъ, не да
ния
идеалнзъмъ, можемъ сме
събирамъ вашите гласове, но
дойдохъ като българинъ при ло да кажомъ, че т е изпол
българинъ, да изпълня своя зваха тези идеи, не за да
дългъ, да ви начертая отноше подпомогнал» ([материалното
нието на днешното правител положение на работничество
понедълннкъ и вторникъ
ство, къмъ работничеството
то,
а
за
да
се
образува
Язъ обичамъ труда, обичамъ
София 20. Завчера на 18 т.
напуканите ржце на работни първомъ една, а следъ това м. въ 9"34 часа и въ 22'30 ча>
ците, защото rfc еж ржце на втора политическа партия.
са, а също и вчера 19 т. м. въ
творци.
Понеже у насъ липсваше 3'52 [часа сеизмографите на
Българския работникъ отъ индустриална класа, борбата Централния метеорологически
ВОЙНИТЕ насамъ преживЪ мно- на работничеството се постави институтъ еж отбелезали нача
ги горчивини. Той 6Ъ много не всредъ икономически пред лото на землетресения, вЪроят
лъганъ.
поставки, а се оформи като но съ едно и също огнище,
Ние не искаме да лжжемъ борба срещу собствения си на- намиращо се на едно растояработничеството, но желаемъ родъ.
(следв1 на 4 та стр.) ние отъ София около 360 клм
да му помогнемъ, да го подкрепимъ, да му дадемъ усло
вия за по-добъръ животъ, за
ул. „Владиславъ" 46
щото и той е българинъ, и той
Поради
трауръ
нвма
да приема на именния си день.
има право на щастие.
Борбата
на работницит-fe
срещу работодатели у насъ не
н%ма да приема на именния си день
1-2
се поведе като борба за изво
юване на по-добро материал
но положение, а като борба
Г.ца Беки М. Леви
която почиваше върху дразне
на и гъделичкане на страститв,
Г-нъ Сабитай Б. Декало
съ ясно определена политичес
ка тенденция.
ще се венчеятъ на 20 I т. г. въ гр. Плевенъ,
Настоящето заменя отделни покани
Марксизмътъ бъ основанъ
върху едпа съвършена индус
За телеграми: Леви—Декало Шгввенъ
триална система.
Плевенъ
1.19542
Провадия
По времето, когато маркиз
мътъ б-fe пренесенъ у насъ,

Сражението

Иганъ Ж. Коларовъ
Иванъ В. Стоенчевъ
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•а българското изкуство и българската наука. Конференция съ учайието на представители на писатели, художници, артис
т а музиканти. Културиит* творци ще бждатъ подпомогнати огь държавата. П роизведевъ конкурсъ за художествеви тво
рения съ сюжегь ви. миналото. Какъ се отзовава работиичестнато къмъ акцията за орофесиовалиото му оргаоизиране.
( И з я в л е н и я на главния директор-ь н а Оеновата Попзлатевъ)

НАУЧНО И ЗАБАВНО

ЧЕТИВО!

^•••^•••••••••••••••••"•••••••••••^•••^••••Г""""м«ч

БОРБА ПРОТИВЪ СКАКАЛЦИТЕ

Въ Германия между' Грв,
София 20, Главниятъ ди- Произвежда се конкурсъ рещната много радостно При Енгомологическия инс застояли на едно место. Вне четата
Висенъ и „Хнгенбвь
запно,
по
неизвестни
още
при
ректоръ на Обновата Поп- за 10 най-хубави работи, отъ участниците на кон-тйтутъ въ Лондонъ е създакенъ
още
продължава <да•-£,,
денъ единъ специаленъ меж- чини, rfe се издигатъ високо въ нкционира една редовна пжГ
алатевъ направи следните съ сюжети изъ нашето ференцияга.
въздуха
и
напущатъ
родина
дународенъинститутъ за коор
ническа служба съ дилинина,'
изявления предъ предста минало,
Нашитгь
културни диниране всички издирвания та си за винаги, като се пре- Тоаа
последните дилижанси
вители на пресата:
Шесть отъ представе творци —- дейци изъ об относно движението на ска връщатъ въ прелетни същест
които все още . може д, ?.
•—, Дирекцията на обно ните сюжети еж удобре- ластьта на изкуствата калците аъ цЪлъ c e t r b . Цел ва,
видятъ въ Германия. T t tiw
вата продължава дейность- ни вече отъ журито и ще и науката — изнемог- та ще бжде да се установятъ Предполага се, че техните дизвикватъ всеобщо любопит
огнища се намиратъ въ цен ство и недоумение.
та си въ всички области бждатъ поставени на ли ватъ, а най-главното, до кои еж областите, въ които търа
Сахара и на Арабия,
скакалците
снасятъ
яйцата
си,
цевата страна на пощен сега т/ь еж били игнори следователно кои области еж значи на
на компетенцията си.
Правителството правило м
тъкно ония места кои
Между, другото, готвят се ските картички. Чрезъ рани отъ страна на дър техните огнища за разпрост то още не еж разучени отъ няколко пжти. опити да зЙМ4
ни това старомодно срЬ Ствй
законопроекти за органи техъ ще се провежда про жавата. Ний искаме за раняване.
човека,
зиране на търговците и паганда за българското въ бждаще държавата, Всичко, което се знае до се Новиятъ институтъ си поста съ модерни автобуси, обач»
мастните жители винаги най
занаятчиите. Тия законо изкуство и за българската чрезъ Дирекциятн за об га за тая напасть, е че отъ вя за задача да издири тия енергично
се противопоставяли
постоянни
огнища
на
скакал
време
на
време
тия
пакостни
проекти еж. прегледани съв земя.
Най после ^влаегигв бил»
нова
да
полага
преди
насекоми се събиратъ на не ците, съ помощьта на аеропместно съ м-ра на народ Дирекцията на обновата всичко по-голгьми грижи измерими рояци, който отми- лани и 'да унищожи заседна принудени да отстжпятъ и ш
ното стопанство.
има за цель да събере за творцитгь на българ наватъ стотици и хиляди ки лите скасалци посредствомъ се откажагъ отъ маторизиГ;
творците
изъ областьта на ското изкуство и бъл лометри, спущатъ се върху облаци отъ отровни газове. нето, и модернизирането HI'
Въ понеделникъ и л и
българското
изкуство и гарската navKa. На тп>х цветущи области и ги каратъ преди още ди еж се превър тия страстни любители на ми
вторникъ най-късно те ще
налото.
да потънатъ въ едно късо нали въ прелетни скакалци.
българската
наука.
Въ
бждатъ представени на
Всички досегашни теории за
ще
имъ
се
помогне
въ
време въ мизерия и гладъ.
Мин. съветъ за разглеж връзка съ това преди нЪ- скоро време, за да мо- Миналата година само въ навиците и живота на тия ска
колко дни бе устроена ед
дане и удобрение.
Африка еж били напълно уни калци еж се оказали вече ка
Работи се и заковопроек- на конференция съ учас гатъ да съдействуватъ щожени посевите на 25,000 то неверни или непълни. Отъ Международният* инститт
• сега нататъкъ борбата противъ за африканските езици реши
тьтъ за организиране на бъл тието на представители на на правителството въ кв. километра.
стремленията
му
за
на
тия крайно пакостни насекоми дв предложи редица r i p e j
Установено
е
отъ
досегаш
нашите
писатели,
худож
гарските индустриалци.
се постави на савършено дру за най-добрите писмени rov"
ционалното
превъзмог
ните
издирвания,
че
тия
насе
Когато се привърши сътия ници, музиканти, артисти
дове, написани отъ ефрикмь
коми ЖИВ-БЯТЪ известно време га основа.
ване на народа ни.
ски и на техния матерен*
законопроекти, ще се пристж- и пр.
езикъ.
пн къмъ професионалното ор Ний искаме тия творци Имаме за цель, освенъ
Радиятъ на боклука
Представените за премирам"
ганизиране ва земледелскигЪ — хората на изкуството и това, дейците отъ облас Отъ една лондонска болни единъ земледелецъ,
трудове
могатъ да бжде™
стопани.
науката да бждатъ приб тьта на българската наука ца преди неколко дни изчез Въ бесна бързина автомоби- написанище
на който и да било
На въпроса какво се раз лижени до народа.
и българското изкуство да нали неколко туби съ радий, лътъ се се отправилъ за дома африкански езикъ, да съдм,
бира подъ наименованието Също така искаме изкус бждатъ не само подкереп- на обща стойность отъ некол на въпросния земледелецъ, но жатъ отъ 15,000 до 50,000 м]
ко милиона лева. Това е било тамъ ги очаквала нова изне ми, авторътъ да бжде непг»
..'свободни професии", Попзла. твото да изхожда прелимизвънредно голема сензация нада. Селянинътъ току що бил менно африквнецъ, а сюжегьгУ
ни,
но
и
посочени
на
на
тевъ отговоря:
,, но отъ народния ни битъ.
за болницата и за целата ло- изгорилъ сметьта и се готвелъ да бжде взетъ изъ живота d
—-Въ свободните професии Тази инициатива бе пос- рода.
нд нека полиция.
да пръсне пепельта по ниви преживелиците на местнигУ
Слелъ продължителни и без те си.
влизатъ всички ония, които не
африкански, жители.
^
полезни издирвания, единъ отъ
Пепельта била намерена въ
се числятъ|къмъ* първите шест
СНЪЖНЙ
бури
Щ
е
бждатъ
предложени
щ
БЪЛГАРИЯ
прислужниците на болницата торището на селянина. Ведна
категории, а именно —лека
въ Югославия. ЗаснЪжни влакове. предложилъ (сигурно, н е щ о га, съ помощьта ма единъ мий и за всички трудове й»
%
Група
лекари
и
гражда
ри, адвокати, зжболъкари, ин- ни отъ Русе еж взели инициа
Преобърнати вагони
си е припомнилъ) да се потъ електроскопъ грамадниятъ куп европейската литература, а |
шинери, архитекти на свобод тивата за създаването на коо (5-Блградъ 18. Силни снежни рси и въ боклученатв кутия пепель билъ претърсенъ. Чув- бждатъ преведени на който|
да било измежду африкани!
на практика и пр.
ствителниятъ електроскопъ из те езици.
бури бушуватъ въ ц-влата стра на болницата.
перативна болница въ Русе.
,4f„.
-—Какво става съ закона ф Шефътъ на фалшивика- на и прекъснаха съобщенията Оказало се, че кутията съ вънредно бързо и леко налучтоку-що била изнесе какъ тубите съ радия.
за професионалното организи торската банда въ Т. Пазар по гол-вма часть отъ ж. п. либоклука
на вънъ отъ града и изсипана
нии на страната.
джикъ
Янпелъ
Минковъ,
кой
Поуката отъ тия патила на
ране на работничеството,
то организира фабрикуването
Крайно затруднено е движе върху сметището.
лондонектта болница е, че съ
— Прилагането на за на фалшиви монети, успЪлъ нието по линията Велесъ-Коче- Когато полицията избързала модерните пособия, съ които
кона за професионалното да разбие стените на затвора не. Не далечъ отъ Прилепъ че съ автомобилъ на сметището, назката разполага, гдето има
тири влака еж затрупани отъ тамъ имъ заявили, че току що една дума, и игла въ кола съ
организиране на работни завчера и избъталъ,
снътовегБ.
®
Бълг.
Народенъ
морски
сметьта биеа продадена на сено може да се намери.
чеството се намира въ пъсговоръ
въ
Пловдивъ
е
решилъ
Вчера
къмъ
4
часа
следъ
ланъ ходъ. Отъ страна на да създаде едно"модерно плув
об-вдъ е било преустановено
Дирекцията за о б н о в а » но училище въ Пловдивъ. За движението
и между НовисаЙъ
МЕБЕЛНОТО
следъ една предварител цельта е поискано свободно и Парачинъ. Едичъ влакъ е
на конференция съ м-раместо отъ 13.000 кв. метра до билъ затрупанъ между Сур
АТЕЛИЕ.§§
на народното стопанство, стария мостъ на р. Марица. чинъ и Добаковица. Между
ул. Миладинова, 31
разпратени еж вече 3 окрж- ф Въ землището на с. Мал станциите Прибпричъ и ЕрмаСъобщавамъ на поч. гражданство, че имамъ завър
силенъ ураганъ преобър
жни, съ подробни указания ко кадиево, старозагорско е- оия
шена гарантирана модерна орехова
комплетъ
динъ ловецъ убилъ патица, ко налъ 17 вагона, наедно съ ма
НАУШНИЦИ,
най-големъ
спалня за праздниците, която спалня б е почната
по прилагането на закона. ято на десния си кракъ имала шината* които паднали в ъ
боръ. Най-износни «цени
преди
6
месеца.
Изработвамъ
по
поржчка:
лук
Споредъ сведенията, съ алуминиевъ пръстенъ. съ над единъ трапъ, дълбокъ 8 метра.
созни спални, гостни, писалищни,
столова
и
1-ва военна шшарща . | | | Ш
писъ „Москва — Б. Ю. Н. № Изпращането на помощни
които разполагаме, работ 23,644".
всекакъвъ другъ видъ мебели.
Пръстенътъ е изпра- команди
наул.6СеятемврнйЛв7 „Шийг1
става
извънредно
Поржчките се изработватъ най-акуратно и
ниците съ нескривана го- тенъ въ София.
трупно.
(до ц ъ р к в а т а Св. Никола!
точно при най-износни цени
товность навлизатъ въ об
Продажба
на едро и дрей
1-1715-7
I мебеларъ: К и р и л ъ » К и р я к о в ъ »
щите организации.
Изработва се вече и проекто-устава за работничес
ките професионални орга
В а р н е н с к и О
и н с к и Т е а т ъ » ръ
въ оригинално декорираните салони на
низации. По него се рабо
Военния клубъ.
1-0
Играната съ голЪмъ успехъ
ти съвместно съ м-ра на
т. м.
НАЧАЛО 8-30
народното стопанство и
директора на Труда Ст.
арабска приказка въ 9
Корнизи, месингови, никелови корнизи, поставяне
Мошановъ.
картини отъ Едуардь
'Започната е вече и слу
на место, полилей най-нови модели
Кноблаухъ
жбата п о националното
вани, плочки, карбидъ на едро а дребно щ
Ориенталска музика, ансамбловъ и соло ориенталски и египетски
възпитание. Тоя отдЪлъ
балети
съ
участието
на примабалерината отъ ДЪРЖАВНАТА ОНЕРА Н а д я Винарова
Т,
Сарайдаровъ
на Обновата развива една
Цени на мпетата 23 — 6 лева
Телефонъ
496,
Варна
1-1698
10
добра и полезна дейность

ш

Чеше в. Ваем»

1

(Страната от която никой бе се връща)
SB

— Но Леонаръ, нали жерт
вата наистина се хвърля въ
вълните на потока?!
— Та какво отъ това? Жер
твата пада и приспадането си
губи съзнание. Тя изплува ей
тамъ, задъ оня жгълъ. Тамъ
вие можете да видите специ
ално приспособление за улавя ;
не съ мрежа «жертвата". Д
знаете ли, що става после съ
нея?
'
Отнасятъ я въ особенно по
мещение и следъ това я хвър
лятъ въ клетката на бенгалс
ките тигри. Недейте трелера,
Шварцъ. Жреците иматъ всич
ко седемъ възрастни екзем
пляра н една дузина тигрета.
Това е едно твърде почтен
но семейство. Дресирани еж
великолепно, но... съ впетитъ

гълтатъ злополучните „мак?- ще да се видя своята прелест мило сжщесгво. Прйзнавамъ
зи*. Не мога дт загатна само, на Яриадна, което страстно че азъ я мама. Но това не ще
по какъвъ начинъ вулодигв еж любя1
разбие сърдчицето и. Когато
се сдобили съ тигри отъ най— Вие наистина ли любите настане часа на освобождение
чиста бенгалска порода. Може младата вулодиа? Леонаръ из то азъ ще заведа Яриадна въ
би, още отъ незапомнени вре върна очите си до бело у> при далечни краища, кждето тя
мена, когато самите вулоди еж тисна ржка до сърдцето си.
ще види множество подобни
дошли въ Лвсфалия донесли
— О, какъ те любя, създа на себе си и безъ трудъ ще
еж съ себе си и чифтъ крал ние рвйска! — захвана той да си намери некой момъкъ,койски тигри, така че, сегашните декларира.
то да я залюби истински.
еж техни потомци.
Но да вървимъ1 Сега ще ви
— Виа мамите девойката1 —
"' Но факта е на лице: тигра му казахъ азъ.
дите моята избраница.
има и некои екземпляри отъ
Следъ неколко минути ние
Вие сте и завъртели глава
техъ, както знаемъ, играятъ та и сте я направили орждие навлезохме въ широкъ пустиизвестна роля въ религиозния за своите дяволски планове!
ненъ коридоръ и срещнахме
култъ на вулодкте.
И така да е, какво отъ това? стройна, красива девойка въ
Въобще, това е цела плани се заеме предизвикателно той. живописенъ и блестящъ косна отъ хитро сплетеии лъжи,
тюмъ на вулоджистанска жри
—Това е безчестно!
тоиа е Монбланъ на измамата
— Нима? F\ «-естно ли е, ца.
и всичко това цели да държи Шварцъ, отъ страна на вуло
Това беше Яриадна, дошла
въ покорнокть стадото овца, дите да ни взематъ въ плЪнъ, тукъ на тайно свиждане съ
което се нарича налодъ.
да ни държатъ въ затворъ, и... Леноаръ, съ рискъ да бжде
Но почакайте,
уважаеми и да ни готвятъ за лакомо наказана съ смърть.
джентлемени господа фокусни- блюдо на бенгалските тигри?
Щомъ виде девойката Лео
ци и шарлатани! Може би,
Успокойте вашата възмутена наръ коленичи й простре ржкрая на вашето царство е по- съвесть!
це къмъ Яриадна. Я тя на
близъкъ, отколкото мисвите!
Не ще и съмнение, че азъ свой редъ разигра малка ко
На да вървлмъ по нататъкъ, не съмъ влюбенъ въ моята ве медия, — като че съвсемъ не
Шварцъ! Мене все пакъ ми се сталчица, макаръ тя да е пре очакваше, че ще срещне тукъ

Леонара. Тя се приструваше
|.«">*
на уплашена, оскърбена, него
дуваша. И наистина, отъ мжка
и скука човекъ би могълъ да
Шри
полудее въ това мъртво цар-6 1
Пустна шоколаденигЦ
тво всредъ чудовищните ста
бонбони най финнитЦ
туи и мумиеобразните жрециотъ 140 на 80левакгр
старци. И всеко живо сжщеи второ качество №
ство v-маше право да извърши
60 на 44 лв. кгр. соб№
каквито ще ексцентричности,
вено производство
само да подслади ужасната
Посетете да се увЪрит*
мжка отъ живота въ този
подземенъ лабиринтъ.
——-япдааж"-*—
Влюбените безъ до обръопитенъ учитеЛк|
щать внимание на моята бли
e
зость се обсипвала съ ласки и - - г , „ „„ немски езикъ # j
Щ
си шепнеха. Язъ не подслуш- нимава самъ господин* 8К
вахъ техните излияния, но до 2 - 3 часа. Справка реД .'
•'ухото ми дойдоха думите на ТЙ за К.
Яриадна:

ТЩ8№

— И ти ще ме направишъ
кралица? Да? О, богове! Това
ще бжде възхитително ! . . . Я
самата Санниа? Какво ше ста
не съ нея? Тя денемъ и но
щемъ бълнува за твоя дру
гарь, който строи машини...
(следва)

[щш вечери

е. Горенъ Чифликъ 19
ния сп. кл. .Стрела" и
вечеринка съ доста под1
номера, които задоволи^
телите на селото ни. П>
б е за безплатните даетени!
нически Tpanp^spi'M.

Варненски новини
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1а Богоявление Новъ най-годъиъ триумфъ на
/дъ сковаваше земята. Сви- ше> че ако тя върва поне мал
ятъ вЪтъръ разпръскваше ко"въ къста, детето ще оздра
[инкитЬ, които беззащитни вее. Тя се съгласи, свещеника
|утвха ту на една, ту на кръсти детето, което престана
а страна, догдето победе- да надава ужасните писъци и
вдаха на земята.
заспа. Тогава тя прочете мо
улицата, която водеше литва съ свещеника, който
адината, вървеха на гру« следъ това й каза.
зра. Tfe бързаха да не из- Утре е Богоявление — Юр1атъ момента, когато кръс- дановдень. На този день са
iхвърля въ морето.
мия Иисусъ се е кръстилъ , въ
i тази улица вървеше й реката Иорданъ отъ пророка
ща, прегърбена на две. Тя Иоанъ. И затова всека година
здпираше на бастона и въ се хвърля кръста .като _симчта ржка държеше нещо, волъ на негевото кръщение.
). притискаше, до гърди- Той й даде единъ кръстъ s донесенъ отъ Божи гробъ и й
;
вървеше бавно и се спи- каза: И д и , когато хвър
> да си отдъхне- почти на лятъ кръста, и ти потопи този
о дърво. Ржцете й пре кръстъ въ морето за здраве
.,[•
ваха, краката й се под на детето.
Отъ него день тя всека го
iaxa, ветъра развеваше
жата й фуста и проник- дина отиваше да изпълни своя
i до костите й. Черната завътъ съ дълбока etpa въ
а, която бе вързана на Бога.
И днесъ тя искаше да из
1та й, беше почти развъри бЪлите коси оставаха пълни своя дългъ на тази ста
лтн, съ които ветъра без- ра възрасть, ко. ато това дете
вече бЪше мжжъ и баща. Тя
стно си играеше.
сто тя отваряше ржката не забравяше и вървеше съвпритискаше до попукани- семъ изтощена. Изведнъжъ
i устни, кръста, който дър- тжмна вълна обви главата й.
Въ ушите й забиха камбани.
е.
елите за миналото и жи- Предъ очите й се меркаше
действителнооь се сли- морето и тя виждаше, че хвървъ тази старческа глава. лятъ кръста.
Северенъ ветъръ завя кър
ждаше ясно това, което
треживъла преди много пата й, която хвръкна и се ока
чи на близкото липово дърво;
ни.
\
^езумела тя, бегаЩе тогава Старицата падна на очите си
лу по каменната^ стълба, и мърморейки несвързани дут
искаше да повика не- ми, изпусна кръста, който се
отъ по-долните етажи, загуби въ снега.
Минувачите минаваха и се
:ато последното й дете
аше. На стълбата тя сре- трупаха около падналата/ а
свещенника, който жи- черната кърпа вееше на дър
хе.въ единъ отъ етажигв. вото-емблема на траура. Като
виждаше какъ той тогава че ли вярата сама б4 поста ша за ржка и й говоре вила трауръ за тази жена, кж
ia Бога, неговото величие дето кръста, символъ на вЪра
огото тя, израилтяика, не та, бе забитъ въ енъта до неаще. Добрия Божи пас- подвижния трупъ на тази ис
й разправи за Христа и крено верующа жена.
М. Попова.
ЗИГБ чудеса и я уверява-
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Херми!т а Ваотанянъ g
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Единъ величвсгвбнъ о5разъ отъ историята!
Една могжща властитвлиа, която жертва всичко
за лю&овъта!

НИЕхО,|не само морския двубой
между Япония и Русия, но и онова
сражение между "родолюбивия поривъ на маркиза и човЪшкигЪ му
страсти и слабости'
^Естественият» край — маркизъ
',.•••
да видите Йоризака
извършва харакири — ед
на незабравима сцена, предъ която
трьпнатъ всички нерви. И предъ
насъ се разкрива тайната, защо
японецътъ приема смъртьта не ка
то нещастие, а като даръ, спасе
ние, често пяти като благоволение
на еждбата и я посреща не само
съ спокойствие, но и радость — чув
въ Международния еждъ въ Хага ство, което за нашия битъ и умь
Вашингтонъ 19. Въ тука- остава неразбираемо.

Джон-1» Дтшвбертъ»

Сражението

Т ъ р ж е с т в е н а премиера в ъ

!Н0 РОНКОВЪ
поради грамадния успьхъ на филма

КРАЛИЦА КРИСТИНА
филма закженяза и щь прветкгне въ СРЪДА
ПОНЙД-ЬЛММКО»

мнвтюрммегъ ..

п о с л е д н и 2 д н и ва

утре и вторникъ

тнитгь официални кржгове
се вгьрва, че Сенатътъ ще
ВЕСТИ
удобри посланието, чрезъ
което председательтъ на
• ОТЪ ЧУЖБиА
републиката Рузвелтъ, пре- Ш Москва 19. Въ областите
поржчва влизането на 0.ъед.на Москва и Киринъ еж кон
щати ' въ Международния статирани многобройни случаи
еждъ въ Хага.
на бубоническа чума. Епиде
Счита се, че щастливо мията е най-разпространена
то разрешение на Саарския въ градовете Хуганъ и Лафа.
въпросъ най-много е допри До сега въ тич два града има
несло за този важенъ об- отбелЪзани 29 смъртни случаи.
ратъ.
Ц Будапеща 19. Недалечъ
Приятно ни е да съобщим, отъ гр. Сентешъ, конете отъ
че дъщерятв на нашия добъръ
приятель Михаилъ Комарджиевъ — Иванка, е завърши
ла зжболекарство и се устано
вява на практика въ Варна.

Използувайте случая всички.

i l l T l ЗЩЮ0Н Ш ЩЩ

Морски гиганти, орждия, снаряди,

Щ Отъ Съветска Русия съоб- сражение-човЪшки адъ — борба за
щрватъ, че тази година по се надмощие.
Но който мисли, че само това сра
верните бр-feroee на Русия еж жение
е изобразено въ филма, се
се появили огромни рибни па мами. Много по-величаво е дейст
сажи. За кратко време само вителното сражение, което Клодъ
херинги еж б и л и уволнени Фареръ чи представлява.
Маркизъ Йоризака, комендантъ на
127,000,000 кгр.
японската бойна ескадра, е страст
fPJ Американската автомобил но влюбенъ въ прелестната см же
на индустрия презъ изтеклата ница Мицуко. Той таи, обаче, чувс
седмица е изнесла 42.000 коли твата си, за да не могать тЪ да го
и отклонятъ отъ голе
съ 6,000 коли повече, отколко завладт>ятъ
мия мистически фанатизъмъ, съ ко
то презъ предидущата седми ито той се е отдалъ на идеята да
ца и съ 17,000 коли повече, възвеличи Отечеството си.
отколкото презъ съответния пе- Съ хладнокръвна ржка той изтръг
ва най-милото, което съ таи въ
риодъ на 1934 година.
му и го поднася предъ
' Щ Презъ 1934 година въ сърдцето
олтаря на Родината си. Вжтрешната
Трансвалъ еж произведени му борба е страшна, адъ бушува въ
въ него, всички страсти свирепетву10,874,000 унции злато.
съ справедлива ярость, гн-ЬEgg Неотдавна въ Лондонъ е ватъ
вътъ му е повече оть оправданъ,
билъ откритъ музей за разни обаче той издържа вжтрешното
бацили. Въ епруветки се па- СРАЖЕНИЕТО.
зятъ около 2,000 различни ви Неговата трагедия е устроена отъ
да бацили. Тъй като нЪкои отъ самия него, съ ясно определена
да даде победа на Отечеството
тия бацили еж извънредно опас 'Ц/БЛЬ
си.-Той превъзмогва всички изку
ни, всички епруветки се нами* шения, плаче, когато е на саме, из
ратъ подъ най-строга охрана. молва благословия и морална под*
Щ Бждашата война ще се крепа отъ првдЪдигв си, безъ ни
да даде основание да подоз
води подъ знака на механиза кому
ре онова, което той готви.
цията. Въ вравнение съ 1914 Въ резултатъ, разбитъ .^е живота
година механизацията е увели на божествено красивата му и бла
чена съ 42 на сто. Употр-вба городна иначе съпруга, разбитъ" е и
та на скорострелнит^ пушки е животътъ на безумно влюбения зъ
Мицуко английски кап. Ферганъ.
порасла отъ 7 на 47 на сто, на който
се увлича отъ безподобния
картечниците — отъ 3 на 132прим-Ьръ на Йоризака и се хвърля
на сто. Участието на специал въ вихъра на морското сражение,
но подготвени инженери въ като самоволна жертва за величие
на Япония.
военното дело е порасло съ тоРазбитъ
е и животътъ на Иори»
470 процента.
зака, обаче спечелено ^е СРДЖЕ-

Използвайте

утре
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по пленителна!
По т р е п е т н а !
по с ъ б л а з н и т е л н а о т ъ всЪнога!

зл60ле.карка
ое установи на частна практика
— ул „Скайлеръ", № 4. задъ Ранковите хали
ПРИЕМА ВСЪКИ ДЕНЬ
1-1922 4
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една шейна се подплашили,
когато преминаЕая.и/по^едйнъ
мостъ. Шейната била ' повале
на отъ' моста върху леда, кой
то |се строшилъ и шейната
потънала. Трима души, наедно
съ конт-fe се удавили.

\ \

(голгьмъ форкатъ 600 страници)

)ю ввьтз на ш§нха ^.г^» додулъ Хамидъ
нт1 души на Моите Кар
iPpraiHSaps» „to и ш"

220

ПотайностигЬ на принцъ Карла

Библиотока «Варненски новини"

217

(мистериите на Илдъзъ Кьошкъ 220 страници

(160 страници)

чолучи онт, който се запише абонатъ на „Варнен[Новини" до края на текущия месе.цъ и внесе годия абонаментъ — 300 лева, предварително
или на
[срока—150 лева до края на януар,й и 150 ле. до 15
февруарий.

ШЩ1--11.11
пеши днТОНЪ ШОКАРОВЪ шш
ул. Съборна и Владиславъ до Кино Глория Паласъ
се продаватъ всички качества каменни вжглища, брикети, яйцевидни — тухловидни за Варн.
гражданство, за индустриалци и тухлари на изгод
ни цени. Депозитъ въ склада Перникъ.
на рампата срЪщу електрическата централа l-1365-g

портретите на Ц а р с н о т о с е м е й с т 
во получава всЪни, к о и т о с е Ф О «
граФира пои

ФОТО С В Ъ Т Л И Н А " =

шш
шш
ш

освенъ горскигв пазачи, никое друго човЪшко
око не надничаме тука.
Венсанъ спръ коня си и изгледа
вече входъ на изоставенитв рудници.

запустелия

^Следъ това, бутна коня си, стигна до лов
джийския замъкъ и скочи на земята, като завърза
коня малко на страна; извади после единъ ключъ
отъ джоба си и отзори вратата на замъка.
Една странна миризма на пл-Ьсеиъ идеше отъ
вжтрешностьта на това старинно здание, което
отъ дълго време не б-вше отваряно.
Тука, въ тоя замъкъ, искаше той до чака и
а приеме нотариуса Пероке.

Венсанъ, обаче, остана спокоенъ, той поглед
на къмъ п-всъчливия пжть, за да прицени резулта
та на гърмежите си,
Предъ очите на тсички се представи една
комична и любопитна гледка.
Таласъмътъ направи единъ големъ скокъ въ
въздуха, който бъше започналъ да се помрачава
отъ вечерната тъмнина.
Ясно се виждаше, че това нещастно, грозно и
дребно сжщество, следъ като падна на пжтя, за
почна да мърда между буреняка и сетне . изчезна
неизвестно на кжде.

Той ни най мзлко се съмняваше, че нотариусътъ ще дойде, понеже бъше му обещано, че ту
ка ще му се брои уговорената сума.

— Застр%лянъ е, каза инспектора.
— Я разгледайте, потърсете rol — се зачу
повелителния гласъ на Венсана.
Работниците не се помръднаха.

И кога Пероке дойдеше, то и неговата еждба
щвще да бжде решена . . .
Нотариусътъ не трълваше вече да се завръ
ща въ Парижъ

Само единъ високъ чиновникъ и единъ инспекторъ се решиха да изпълнятъ заповъпьта му
и т-fe се завтекоха къмъ ПЕСЪЧЛИВИЯ ПЖТЬ.
Следъ гърмежигв, дълбоко мълчание се въд
вори.

Ужасната верига на Бенсановигв престжпле
ния постоянно pacttuue.
Това ново престжпление, ксето той се готве
ше да извърши, бъше потребно, за да прекрие
друго, което по-напредъ б"Ьше извършилъ.
Яко Венсанъ се б%ше спр-клъ въ пжтя на
престъпленията си, ако не се осмЪлЪше да извър
ши и това ново престъпление, той 6tuje изгубенъ,
и той много добре знаеше това.
XVIII.

Венсанъ се завтече къмъ ГСБСЪЧЛИВИЯ ПЖТЬ,
въ момента, когато високиятъ чиновникъ и придружающия го инспекторъ се мЖчеха да се покатерятъ на едно по-високо м-fecro.
Те най-сетне сполучиха да се покатерятъ и
разгледаха цълата околна мЪстность.

Съня на принца

— Никжде го нъма — извикаха ТБ, при всич'
ко че тука, при ракитника има следи оть него.
Действително, таласъмътъ б-вше изчезналъ,
и до г^.ето окото можеше да вижда, никжде не
се забелъзваше.

Отъ избата на малката улица Сенъ Лоранъ».
до вратата Сенъ Мартенъ, разстоянието не б-вше

Следъ това, инспекторътъ и чиновникътъ поаървеха оща малко изъ пжтя, старателно претър-
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Тогавашнштъ водачи на
Д е т е т о н а м е р е н о ' ж и в о . И з я д е н о му едното у х о
работшщитгь
се обърнаха
Ц а р и г р а д ъ 19. В ъ о к р ж г а па селяни срещнали в ъ го
къмъ
българскиятъ
народъ
Днталия се е разиграла една
рата с ъ щ а т а мечка, която
т в ъ р д е интересна случка.
точно съ тона:

Отъ една селска нъщз,
разположена нрай с. Алания,
намираща се въ една гора,
преди нънолно дий един меч
ка успела да отирадне едно
еднолодишно дете, като из
ползвала могента, когато
майката за малко отсжтстствувала отъ нлщк.
Майката отчаяно търси
ла детето си целъ день,
обаче напраздно.
Съвършено случайно гру-

Внена 19. Узнава се че
Мусолини и Лавалъ еж се спо
разумели презъ м. априлъ или
май въ Римъ да се свика ед
но конференция на дунавски
rfe държави. Тогава ще стане
подписването и на дунавския
протиколъ. До тогава ще бжде подготвена почвата, чрезъ
предварителни прЪки прегово
ри между заинтересуваните
държави

си играела с ъ детето. На
виковете на селяните, меч
ката оставива днтето и побегнала.
Детето е напълно здраво и
невредимо. Липсва му само
едното ухо, изядено отъ меч
ката. ЗзЪрътъ първоначално
ималъ, изглежда, намерение
да изяде детето, обаче по
късно той се е отказалъ отъ
това и е сметалъ, може би,
Първото българско
да го отгледа.
р
а
ботническо движе
яюияишшнь
ние не б ъ ш е о с н о в а 
ХОТЕЛЪ
н о д о р и о т ъ работни

- Държавата е едва форма,
една а р н ш р ш ш форма на
пошнштво. Тя се кргон са
мо върху буржоазията (у т
тогава Штг нито ш ш отъ
буржоазия) ето защо тя iplosa
да се събори.

лшиш
BR PHR

Въ центъра на града,
н а й - х и г и е н и ч е н ъ , уютенъ, с ъ централно ото
пление.
Цени достжпни за всички.
1-1604-10

ци. Т о с к о р о стана
п л я ч к а на водачите,,
к о и т о и с к а х а да из
ползуватъ движение
ето За л и ч н и т е с и ин
тереси, з а създаване
на к а р и е р а .
Съ течение на времето у
насъ се създаде
индустрия.
Работничеството v насъ се
разрастна, обаче у насъ то
има характерната като че

ш
ПА Л А СЪ
Любинецътъ на публиката и кумирътъ на женитЪ

ЖОРЖЪ О БРИЕНЪ
(Царьтъ на ласото
тържествено щ е демонстрира своята ловкость и
смъ\пость в ъ най-забавителниятъ си ф и л м ъ

Романтиченъ е п и з о д ъ и з ъ девствената природа на
Дивия З а п а д ъ . Вихренни, невиждани д о сега при
ключения на СМ-БЛИЯ каубой, между грубата сила
и тая на любовьта...
К ъ м ъ п р о г р а м а т а : \. ФОКСЪ ШЖП

ЩПЩ-

I Старя вйтераня—двуактна м о д и т лепната банда ва Метро.]

ПРЕМИЕРЯ отъ УТРЕ

ШЯЯЯ
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сиха и двете му страни, даже и тамъ гдето буреняка беше най-високъ и гжетъ; — достигнаха и
до самата гора, но скоро съвсемъ претъмня и таласьмътъ не може да се намери.
Те се завърнаха при графа, известиха му за
несполуката си и Венсанъ, придруженъ отъ дирек
тора се опжти къмъ замъка.
Както се виждаше, никому не 6tiue еждено
да тури ржка върху тайнственото създание, наричено таласъмъ.
Работите по претърсванието на подвижния
песъкъ се продължиха и на следующия день, но
следъ единъ безполезенъ трудъ отъ Н-БКОЛКО часа,
стана явно» че и претърсването съ 1куки, колкото
и дълги да 6txo ТБ, беше безполезно . . .
Работите бидоха напуснати, безъ да може да
се намери каквато и да било следа отъ изчезна
лия капитанъ-

Дойде и определената ежбота, когато Пероке
требваше да се яви на стария ловджийски замъкъ_
Въ тоя день, сутриньта, рано, Венсанъ тръг
на на ловъ, както обикновенно правеше есенно и
зимно време.
Той не взе съ себе си нито единъ слуга, нито
единъ другарь, па даже и никого отъ пазачите на
собствените му гори.
Елегангниятъ ловджийски костюмъ на графа
се състоеше отъ малка шапка со перо, ловджий
ска зелена дреха, дълги и лъскави ботуши, и двуцветна пушка отъ голема стойность, окачена на
рвмото му.
Всичко даваше да се разбере добре, где оти

признат» |

В5 обшеавено'отиошение. Не утопичесяа, неостлцествимт държава, а силиа национала държава, вт/квято работни
'
действителни права
(следва отъ 1-РЙ страница)

Шк

.ввгзашшв»
Ние сме за

изхожда изъ ергьдитть на
българскитгь земледллци
и
занаятчии.
Ако още отъ .самото на
чало българскитгь работни
ци имаха едно разумно ръ
ководство, тгьхната борда
щгьте да бжде посочена към
извоюване на по-добри ма
териални условия за окивотъ за подобри бжднини.
ВмЪсто това, т е бЪха
инструменти въ р ъ ц е т е на
този или онзи водачъ.
Затова именно и стиг
нахме до парадокса, ч е к о
мунистите се противопос
тавиха на закона за Об
ществените
застраховки
и на редица други меро
приятия защото не искаха
работничеството да благоденствува, т е искаха то
вечно да б ъ д е недоволно
за да б ъ д е вечно в ъ р ъ 
ц е т е имъ една послушна
маса като едно политичес
ко средство.
На работничеството се гле
даше като на една политичес
ка вещь.
Колкото по-зле еж работни
ците, толкова по-добре за во
да чит-fe и за целите имъ! Това
бЪше ржководното правило
на водачите на българското
работничество.
Бурите, които приживя бъл
гарския работникъ презъ по
следните години, не му доне
coxa нищо друго, освенъ не
щастия,
Отъ септемврийските съби
тия спечелиха некои, които
се мжчеха да ловятъ риба въ
мътна вода, но и е и работни^
чеството.
Така бе и съ стачките. Т Б
носеха повече загуба за сами
те работници, отъ колкото за
работодателя.
Стачкигв и конспирациите ли
еж пжтя по който работннчес
твото ще постигне по-големи
облаги и по добри условия за
животъ?
Ние искаме работника
да се бори като българинъ
за своите права.
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ваше той, яхналъ на красивия си и любимъ конь.
Венсанъ се отдалечи отъ замъка.
Той се впусна въ въ галопъ къмъ гората, и
изчезна отъ ОЧИТЕ на слугите си.
Възползува се отъ една гвена пжтека, съ
която си служеха ловджиите, и са опжти къмъ недалеко отстоящия малълъ и старъ ловджийски за
мъкъ на Гренелъ, гдето по-напредъ графовете де
Гренелъ посрещаха поканените на ловъ гости,
които тамъ намираха вкукно ядене и добри легла,
когато се случеше ловджийските имъ забавления
да се продължатъ по-дъвго време.
Малкиятъ и романтмченъ замъкъ, находящъ
се посрЪдъ гората, зидовете на който беха почер
нели отъ бурите и дъждовете, сега б-вше затво
ренъ, и никой не обитаваше въ него.
Надъ грамадния му и високъ кржгълъ входъ
стърчеха неколко великански рога отъ рогачи, и
въобще Ц-БЛИЯ замъкъ съ острите си кули, имаше
кросивъ и импозантенъ изгледъ.
Тука френските крале често- еж посещавали
графовете на Гренелъ и даже въ залата на дол
ния етажъ се намираше едно старо изображение
изработено съ маслинени бои, представляюще една
ловджийска сцена отъ миналите столетия, въ коя
то Людовикъ XIII б-вше изобразенъ, държащъ въ
ржката си единъ голъмъ соколъ.
Венсанъ се доближи до замъка и застана
предъ СТИНИГБ му, безъ да бжде забелезанъ отъ
горските пазачи, понеже стари развалини го при
криваха. Единъ старъ и пелусрутенъ пиедесталъ
стърчеше още на местото, гдето се намираше
входа на рудниците, които по-нопредъ еж били
експлоатирани, но отъ единъ векъ и половина насамъ, беха изоставени.
Всичката околность беше пуста и изоставена

една бороа които ний съ твърдо
но борба, която да донесе лание, съ желЪзнавод
щастие за целия български осъществимъ, Първата
грижа следъ 19 май %
народъ.
Презъ време на войната да възстановимъ фон.?
германеца се бореше на те за общественното t
фронта като
германецъ, помага не на работни*
французина като францу- вото, разпилени отъ щ
дърни, често пъти и
зинъ.
Беха на фронта вси 1ки и румпирани управници,
тогава както германския раНий продължаваме!
ботникъ, т а к а
и фран- лията си, за да направ
цузкия поставиха интересите
на своето отечество
надъ правата на работници?)
бъдатъ реални, а не i
всичко
Това беше силата на кръвь- то въ миналото само
та, което доде да опровергае ретически и на книга.
теориите на некои, които каз
Българския
рабоод^
ваха, че работника н-вма оте влиза вече в ъ новъ орщ
чество.
ц и о н е н ъ животъ.
Сжщото бе и съ българския
В ъ В а р н а 800 рнботницк
работникъ
ха участие в ъ празднищ
Той доказа на фронта, че Б о г о я в л е н и е и манифест»
има отечество, и че това оте своята организационна щ
чество е неговата родка май ность. /
ка земя, кждето той се е роН и е ж&лаемъ работника
дилъ и кжлето е израстналъ.
о ж д е сплотенъ въ своитЪ
Ние познаваме българския ганизащ4и, да защитава а
работникъ, ние сме били меж т е професионални инте^
ду неговите ср-Ьди и верваме н о з а е д н о с ъ ГБЗИ да защ
въ него.
ва и о б щ и т е интереси на
За българския работникъ се цията си.
4
откриватъ нови хоризонти.
Ние ще направимъ it
19 май дойде за да спа
ко
за да има рааотнич(
си ц^лия български народъ
вото
една силна и'здр
о т ъ заблудите, да посочи
организация,
за да има
на всички техния д ъ л г ъ
ботника
единъ
здравъ
к ъ м ъ Народъ и д ъ р ж а в а .
силенъ
духъ,
воля
за те
19 май е едно епохално
чество
и
условия
за
да!
д е л о , една св-Ьтла дата в ъ
Bte
по-добре.
историята на българския
На к р а я г. Попзлатевъо
народъ и тази дата щ е ни к а к ъ на практика twS
донесе щастие и благоден о р г а н и з и р а н о работничега
по силата на новия .-закй
ствие за всички.
Българскиятъ работникъ не' •облагите к о и т о щ е иу до
' !
може да се откъсне отъ своя това.
народъ, отъ своята държава.
Речьта му често 6t'.i
Това ни се доказва отъ без късвана и испратена
брой примери изъ всекиднев бурни ръкоплескания,
ния животъ.
U нетното българско прави
телство работи да направи отъ
българския работникъ единъ
на ж. п. линии ]
творецъ, да бжде обезпеченъ
София 20. По сведени!]
въ материално отношение. За
разлика отъ комунистите, кои дирекцията на желъзницит*
то искатъ създаването на едно сега никаде въ страната «I
утопическо, неосъществимо ца заснежени ж. п. линии. ?
Влаковете се движат*
рство, ний искаме създаването
'у
на една национална държава,*'довно.
въ която рабатникътъ ще бж
Женева 19. Съветъй
де единъ важенъ факторъ,
ОН
се събра на частн|
единъ творецъ, осигуренъ ма
териално, обезпеченъ, съ за седание, за да обсъди!
пазени интереси, съ онова за ло-абисинските разли|
читане, което му се полага.
Двете правителства!
Днешното правителство иска се задължили да започй!
съзнанието за социална правда преки пррговори помй|
да бжде пропито - въ пълната
си стопанска и културна це- си.
лость —• въ съзнанието на
София 20. Отъ 1 *Щ
всички добри българи.
влезе въ сила изработи
Ний искаме да дадемъ огъ управителния к-гь на*
възможность на българс леделската и кооперай
ката държава да бжде банка новъ правилний
I
справедлива, да- проявява кредитиране.
По
силата
на
този
пр8|
к ъ м ъ българските работ никъ къмъ вс-вка община*
ници с ъ щ и т е грижи, как има специални комитети, *
то к ъ м ъ всички о н е з и сло то ще разглеждатъ в»
еве на българския народъ. молби за заеми и ще Д*'
Чрез стопанските си меро мнение предъ съответни*»!
приятия ний искаме да га ковъ клонъ за т-Ьхнигв |
тежоспособности.
'It
рантираме държавното и
стопанско добруване на
всички български работни отъ журналистическата яс#
ци.
София 20 Днесъ 6Ъ»Р
Да осигуримъ на българс глени нови печалби отт>*
кия работникъ да бжде обще нолистическата лотария. |
50,000 лева 54,682,
I
ствено зачитанъ, да бжде об
20,000 лева 136,977. •£
ществено третиранъ не като
По5,000леаа 157.769, Щ
едно безправно сжщество, а
да се осигури участието му въ
По 1,000 ле..-179,567, I f
управлението на държавата. 13,300, 173,439, 45,158. X
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Нови печалби

Ето основните ни цели,

Ще ръшаляватт. вси
чки, които иевиднт-w

[щеншо

По 500 ле.:

Утре и в т о р н и к ъ

поеледн)

151,791, Ш

114,296, 83.803, 68,744, Ш
131,469, 158,658, 46,205, J*.
175,134, 48,791, 126.434 2К
86,864, 76,645, 170,759, %
И3.527. 11,145, 108,547 f
192,670, 95,864, 58,800,
156,366.
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