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ВАРНЕНСКИ

Преди s o години

30 декемврий 1885
СОФИЯ. — Единъ княжески указъ постано
вява, че българскит* закони по сждебното ве
домство ще се прилагатъ за напредъ и въ из
точна Румелия. СведЪиия отъ разни източници
ни даватъ основание да вЪрваме, че преговортъ* между великите сили по отношение на
българското Съединение ек срещнали извест
ни мжчнотии. Всични еж съгласни, обаче въ
това, че въпросните мжчногии не еж отъ ес-

ГЛ. -РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

ОСНОВАНЪ 1912 Г.

тество да не могать да бждатъ отстранени.
, Още не е взето решение относно свикване
то на Сьбранието. нито по отношение на про
ектираното пжтуване на Княза изъ Източна
Румелия.;
Румелийските депутати явно изразяватъ же
ланието си да се сьбератъ на заседание въ
София.
НЕАПОЛЪ — На 7 т. м. въ средата на
града ни падна единъ метеоръ, тежъкъ 6.5
килограма, За щастие жертвн нЪма
ТЕЛЕФОНЪ № 121

В

' Варшава 6. Тунъ пристиг
чха трима германски висши
{шцери — гои. фенъ Галщъ, подполнавникъ Нригсръ
майоръ Фо.

Предстоящи

училищни ноференции. Какви BIHQ
Разтурена е сегашната Скупщина, избрана изъ средите на една само партия. НОВИТЕ избори еж вече насрочени. Кога ще бхде сви
роси ще се разгледатъ.
кана новата Скупщина на извънредна сесия. Въ изборитъ ще взематъ участие и некои отъ бившите партии,
Наредено е отъ министер
които до сега стояха извънъ парламента.
ството на просв-Ьтата до всич
T t щ е о с т а н а т ъ поБелградъ 6. Презъ целия местничество
сегашна мвсецитъ|априлъ, май, юний нея се откъснаха некои групи ки околийски и областни учи
,ълго време в ъ Вяр день непрекъснато се носеха та скупщина,
избрана и кшй що се упражняватъ и се появиха малки опозици лищни инспектори до велик
ваканция да органидева и щ е и м г т ъ сре слухове, че правителството ше презъ м. ноемврий
1931 дванавосетини отъ настоящия онни групи, кето югославян денската
зиратъ въ центъра на околия
ди съ началника на разтури Скупщината и че ще год. се разтурва.
бюджет ъ. (Бюджетната годи ската народна партия и др. та
си# или тамъ кждето има
олгиия генерален-ь насрочи нови законодателни
Изборите за новата на въ Югославия започва на Въ политическите ергьди се добре обзаведено срЪдишно
емгьта, че предстоящите из училище конференции, съ срЪ-,абъ ген. Гонаиоров- избори.
Скупщина
за
цгьлата 1 априлъ).
бори ще станатъ пра една
ии.
Следъ днешното заседание страна, за единъ
Изборите за народни пред оживена борба, поради това, дишните директори.
новъ
Германскитть
чисши на Мин. съветъ тия слухове периодъ отъ четири го ставители ще станатъ по че въ тгьхъ ще взематъ учас Въ тия конференции ще бж
датъ изнесени реферати зас-feрицери ще
посетятъ се потвърдиха.
дини, се насрочватъ
за сегашния избирателенъ за- тие и нгькои отъ бившите гащи въпроси около духъть
кавалерийската
школа
конъ, тъй като, споредь Кон по аитически партии, които на новото училище, ОСНОВНИ
Мин. съветъ днесъ има за недп>ля 5 май т. г.
до сега стояха извънъ парла ТЕ идеи на това училище и
Споредъ тукашните полити- седание, подъ председател
Мин. съветъ
определи ституцията, само Скупщината мента,
като напр. радикал уредбата на сред-Бшнитъ чи
ски и дипломатически сре- ството на м-ръ председателя новата Скуищина да бж- може да прави изменения въ ната партия,
земледелската талища
това посещение е въ връз- Йгвтичл. Заседанието продъл де свикана на извънред избирателния занонъ.
и клерикалната
словенска
Най-късно до 15 май обла
съ склюкваяето на единъ жи два часа.
на сесия на 3 юний т, г.
Членовете на сегашния пар- партия.
стните директори тр%бва да
И з т ъ к в а ое, че вг» пре- донесатъ на Министерството
рмано-полски воененъ съюзъ.
Въ връзка съ новия бюд- ламентъ 6txa избрани през-*
Следъ
привършването
на с т а р о т о ор-ьбВ ъ с ж щ и т Ъ с р е д и на заседанието, на пред жвтъ за 1935/6 год. м-рътъ ноемврий, 1931 година само дЪлит*.
око кралство £отъ> 1913 г. на Просветата за резудтатитЬ
м-ръ п р е д с е д а т ельтъ отъ тези конференции.
в с ч и т а , ч а т и я д в е ставителите
на печа на финансиитъ д-ръ Стояди- съ листите на югославянската
щ е с е о п и р а въ
Въпросните конференции се
ъ р ж а з и сал у с к о р и - та бп> съобщено, че съ ноиичъ заяви, че поради раз национална партия (правител- зИевтичъ
аконодателните
избо
ри върху с т а р а т а ради уреждатъ съ цель, да може да
i с к л ю ч в а н е т о н а указъ на кралското
на турването на Скупщината, за ствената). Едва по-късно отъ кална партия на П а ш и ч ъ . се проведе една по> строга
ози си с г ю з ь , з а д а
дисциплина въ живота на на
онче Г е р м а н и я д а с е
шето училище и да се ориен
тира учителя въ духа на норедстави с ъ засилеу м е ж д у н а р о д н о п о - въ Габрово. Обискътъ. Двсйното престжпление при преглеждане на единъ сандъкъ. ще почнатъ наскоро. Ригинъ пристига днесъ. Участието ни въ брюк вото разбиране въ училището.
>женне, к о г а т о щ е й
Бътството и преследването. Очакпа се днесъ убищътъ да бхде зяловенъ.
селския мостренъ панаиръ
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i направи п р е д л о ж е

София 7. Директорътъ наленъ
павилионъ.
Габрово 6. Градътъ ни бе надъ сандъка стражарь. Нанентжрлво удара съ на търговията, индустриСтроежътъ
на павилиона е
потресенъ д н е с ъ " о т г ivfoasv- ст-пъ^^ли,.
по главата, врата итърт*.
i к ъ м ъ л о н д о н о к а - то злодеяние на единъ кому- ножа
Стражарьтъ се повакалъ ъти^ш*»-—-Н^ГМДвече
започнатъ. Паваиръгь
I Ф р е н с к о - англий» нисть.
щетрае^оть%» ,-~^^^^Г
на мгьстотс си мъртавъ, Поповъ заяви.
ще-тра&отьчта.
:
а
И Вйет.
ia с п о г о д б а и щ е с е
на
м.
ноемврий 7т.
г,
цплъ
облгьнъ
въ
кърви.
Преди неколко дни по
—
Снощи
при
мене
се
""
••
——"—*
-—-*5*
рмония
Пожарникарьтъ нгьмалъ състоя голгьма конферен
1чнатъ п р е г о в о р и з а лицията
България ще бжде предста
бгьше
влезла никакво
оржжие и изпад- ция, съ участието на пред вена съ всички произведения
ВЪ
• е м а х в а н е на в о е н - въ дирите на една ко
налъ въ паника, като за- ставители на М-вото на на своята материална и духов
nrfc к л а у з и н а В е р - мунистическа
конспира почналъ да вика за помощь проевгьтата, М-вото на
култура.
шлекня д о г о в о р ъ . цич. Полицията
пристъ комунистътъ веднага се на съобщенията и на Дирек наДнесъ
пристига въ София
Съ сключването
на пи къмъ
извършването хвърлилъ и върху него и го цията на Труда.
съветскъятъ търговски пред
рния съюзъ
междуна- на арести.
убилъ на мгьсто съ ножа.
Ригинъ. Всички
Разгледанъ
бп> и въп- ставитель
едното положение
въ
Когато се утрилъ, че
материали,
необходими за
Между
арестуваните
tpona значително
се се намираше и кожухар и дветгъ му жертви ся. росътъ за участието на предстоящи
преговори, ся
България
въ
голгьмия вече готови и системати
мгъня.
мъртви,
убиецътъ
взелъ
ския работникъ
Андрей
публично отъ роялистите. Вчераш'
международенъ
мост зирани.
1
Генчевъ Кабакчиевъ отъ резолвера и патоонитгъ ренъ панаиръ въ
ниятъ день е миналъ мирно
.
Веднага
следъ
като
Ри
Брюкна стражаря и избгъгълъ.
гинъ
се
представи,
ще
започ
с. Коплечий.
Парижъ
б. Днесъ по случай
Веднага е била образувана селъ. Въ този
панаиръ натъ преговоритпг
между
годишнината
отъ кървавите
Днесъ
къмъ
4
часа
следъ
потеря. На около 2 клм, на- ний ще участвуваме
население надъ 5000 жители.
съ дветгь страни за сключва събития въ Парижъ, на плообЪдъ
е
требвало
да
бхде
вънъ
отъ
града
бътлецътъ
е
София 7. Въ Дирекцията на
специаленъ нашъ нацио- не на търговски договоръ. щадъ Конкордия 1беха устроевтистиката еж готови вече из»ършенъ обискъ въ кварти билъ забе.тЬзанъ въ покрай
еи демонстрации, обаче инци
нните за броя на населе- рата на Кабакчиевъ, намира нините на една гора. Дадени
денти
не б4ха отбелезани.
!ето въ ония наши села, ко- ща се на ул. Орловска, 115'. били нвколко вистрела» обаче
На
излизане
отъ катедрала
Титулеску става председатель
съ сода каустикъ
b иматъ надъ 5,000 жители. Съ извършването на обиска поради настжпващата тъмни
та м-ръ председательтъ Фланна,
убиецътъ
успЪлъ
да
се
София
7.
Снощи
къмъ
7
ча
Букурещъ 6. Ьъ събог еж:
денъ бе оскърбенъ отъ секре
били —----*
натоварени стражарьтъ
укрие въ гората.
— Кнежа, оргьховско
—ш—•
*та 9 т. м. се навършва са въ жилището си на упица таря на роялистическата орга
Веднага пълата MtcTHOCTb една година отъ създа Нишка, 64 направила опитъ да низация.
,888 (1934 г.), 10,554 (1926 Марннъ Христовъ, 27 годи
се самоотрови съ сода каустик
шенъ, отъ с. Беделци,
севли е била добре обградена, за ването на
, 8,900 (1920 г.).
"
Балканското 24 годишната г-жа Мария Мла . Оскърбительтъ бе веднага
аресгуванъ и ще бжде даденъ
Козлодуй, оргьховско —7566, евско и младшия пожарникаръ да не може престжпникътъ споразумение.
денова.
'39, 5,717.
Христо Савчевъ, отъ с. Бо- презъ нощьта да се измъкне. По този случай досегашни- Отнесена е въ безнадеждно подъ еждъ.
Вълчедръмъ, ламско — 7454, жанци, габровско.
Поради взетите отъ прави*
Утре сутриньта гората ще ятъ му председатель— гръцки състояние въ болницата.
)72. 5,697.
телството
мерки, деньтъ мина
Когато представителите на
м ръ на външните работи
Причините еж отъ семеенъ съвършено мирно..
Койнаре, бгь поела тинско властьта пристжпили да раз- бхде щателно претърсена и ятъ
Максимосъ
ще
предаде
пред
характеръ.
убиецътъ ще бхде заловенъ.
6&49, 6316, 5,296.
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Годишнината на БС Самоотровила се

глеждатъ съдържанието н а
Селановци, оргьховско —6480,единъ сандъкъ, Кабакчиевъ
НЗ, 4,837.
внезапно измъкналъ ножъ и
Врейница, бгьлослатинско — се нахвърлилъ върху наведения
П5, 5,542, 5048:
Борованъ, бпзлослатинско
Нино Ракноепе»
5,830, 5598, 4,917;
Смгьдово, преславско -5111,
О т ъ днес-ь и з к л ю ч и т е л н а
174, 4,449.
Царь Калоянъ (Торлакъ) раз
д в о й н а прс»грзш!@
адско - 5,633, 5,043 4379.
Брпгово, видинско ~ 5,460,
2 Ф и л м а н@вед@4аш-^
255, 4982.
Н-ро
Ветово, русенско — 5,353,
I- в о
Ш, 3,973.
Извънреденъ
фнлмъ
Изящната любовна драма!
Галиче, оргьховско — 5,164
най-грандиозната сен
325. 3,668.
зация до сега
Глоджево, кубратско (ке
мларско) — 5019,4206,3498.

Четете mi Bann нов

Когато ПТУЮОН

Театъра и кината дивсъ :
Общински театъръ: Дай1 пжть на младежъта
РанковЪ; 1) Когато жената
о.би.'.. 2) Скарфасъ (Беляза
Глория Паласъ-. Кой е ба1ата?
Училищно кино: Лудиятъ
игуларъ.

СКнРФПСЪ

С ъ Н о р м а Ширеръ!
която очарова всички и|
представя
(БЕЛТЗЗАНИЯТЪ)
Жената до брака—жената| ф и л м а е съ си]ши ефенти
следъ брака!
Жената съпруга—женатаи СмЪлит* похождения на
любовница
I американскигЬ гангстери

Къмъ тая грандиозна програма се прожектира и
редовния седмиченъ световенъ прегледъ

седателския пость на ромьнския м-ръ на външните работи
Титулеску.
Предаването и приемането
на председателството ще ста въ Търново. Какво е направено до
HR
сега. Една молба до ген. Радевъ
не съ телеграми.
Търново б. Преди две годи
ни въ iрада ни бе създаденъ
комитетъ за възстановяване на
въ Германия
старините сгради въ града ни.
Берлинъ б. Големиятъ филмъ Председатель на комитета бъ Свирятъ два джаза
„Московски нощи", който е ген. Радевъ тогавашенъ началсензацията на Деня въ ц*ла никъ на гарнизона, сегашенъ
Европа, е забраненъ за цела м-ръ на просветата.
Германия, предвидъ на това, Плановтте по възстановява
студенти въ БЪлградъ. |
че въ него играе големия ар- не еж изработени отъ Народ
тистъ Хари Боръ, който по ния музей, а работите се изБтлградъ 6. Въ връз
произходъ е евреинъ.
вършватъ подъ ржководството ка съ безредиците
въ
Това предизвика силно разо на комитета.
университета
полиция
чарование въ иелата страна, До сега е построена една
та екстернира въ Бъл
тъй като тоя големъ филмъ се сгъна и два портала.
българи
очакваше съ всеобщо нетър Тъй като средствата, отпус гария трима
пение.
студенти.
••
••
нати отъ общината и събрани
*
ч езъ волни пожертвувани? еж
Б. н. Въ София този нео- недостатъчни, комитетътъ се е "ЕВТИНАТА ТАРИФА за ре
бикновенъ филмъ се игра по обърналъ къмъ ген. Радевъ да клами требва да накара всеки-.
вече отъ месецъ безъ прекъс предвиди въ бюджеса на М-во го да се замисли —- запн.
ване.
то на просветата една сума рекламите въ този или онзи
отъ 100.000 лева, като помощь
вестникъ еж така евтини?
на комитете.

23 и. Болт
Шщщъш бшаре
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| З н а е т е nw?

}-НенИгЪ и пълнотата

Съньтъ е най-добриятъ козметикъ

!и ш шшт

Въ Европа и Америка, а въоб
ще и въ всички културни стра
ни, жените считатъ, че пълно
тата ги загрозява. По тази
причина те се надпреварвагъ
въ какви ли не средства за
отслабване.
Въ Ориента, напротивъ, дой
де ли време за женидба, мо
мичетата се подлагатъ на спе
циаленъ режимъ за напълняване. Счита се, че пълнотата
е необходимо условие за всъка добра съпруга.
Една любима рецепта е пие
нето на камилско млеко въ
големи количества. Въ Ориен
та се счита, че камилското
млеко има свойството да под
помага извънредно бързо напълняването.
Кандидатките за женидба въ
Ориента искатъ непременно
да приличатъ на най-младата
съпруга на Мохамеда. Тя е би
ла, както се знае, толкова пъл
на, щото краката й не може
ли да издържатъ
грамадна
та тяжесть на телото й-

Въ Индия прочутата книга
Ману" — е Д и н ъ в и д ъ з а к о н '
никъ за семейния животъ пред
вижда следното:
- В с е к и младежъ, ако же
лае да бжде щастливъ въ се
мейния си животъ, требва да
си избере другарки, чиято . r t
лесна красота да бжце като
тази на младо слонче . ^
Но ето и другата к р а и н о а ь .
Въ Лфрика живеятъ големъ
брой племена, които считатъ
пълнотата като царска приви
легия. Вътия племена всеки,
който изпълнява се счита, че
съ това обижда вожда на пле
мето, който единственъ има
правото да напълнева
На подобенъ поданикъ му
се предлага да отслабне въ
нвй-скоро време. Не стори ли
това, очаква го смъртна присжда, а като последенъ изходъ
. . . да се махне незабавно
колкото се може по далечъ.
Въ насъ - моста между За
пада и Ориента, мненията по
пълнотата еж поделени

43) Често въ парфЮщ
та и другаде се vnomoSH
ва като фабрична Мо1
името „Леда". Поя е /г!**
Леда?
°й*
44) Кои еж били есеййип,
вергъдъ старитгь евреи]
45) Кой и кога е откт
полуострова
Аляска?

Отговори на по-рано
ни въпроси:

40) Думата .фаръ" п?0?,
хожда отъ името .на кщ
Единъ английски лЪкарь-пси- брази и разхубави.
скалистъ островъ Фаросъ
Но, медицината требва похиатьръ — д-рь Ярмстронгг.
миращъ се предъ пристани^
Джонсъ се е занимавалъ презъ малко да ни лекува, а повече
то на Александрия. Птолодо
те 1ение на дълги години съ да ни учи какъ да се предпаФиладелфиос построилъ прем
действието на съня. Той е до- зимъ, та да не ни става нужда
285 година преди Христа у
шълъ до следното заключение: отъ лекуване. Ето защо всеки,
този островъ една кула, ьщ
— Колкото и да е здравъ требва на време така да си
Манекините дефилирали во
ка 135 метра и предназначел
организмътъ, ако ний, съ по- разпредели времето за спане, единъ специаленъ с а л о н ъ,
да осветява пжтя на корабиА
мощьта на разни дроги, като щото организмътъ да не се предъ специалния телевизио Светлината на кулата се ви*
кофеинъ, никотинъ, чай и пр., изтощава.
ненъ впаратъ. Презъ това вре
дала на едно разстояние on
Да се избегва, колкото е ме поканените дами, начело
го пресилваме да не спи ор
около 180 километра около
ганизмътъ може да бжде из възможно; чая, кафето, тютю съ прочулата се вече принце
връстъ. Отъ името на този о<;
маменъ — да почне да не на, защото пропъждатъ бла са Марина, се намирали на 10
чувства нужда за сънь. Това годатния сънь. Да се правятъ клм. отстояние, въ единъ са
тровъ купата^ била наречеш
е, обаче, само една самоизма вечерь на краката бани съ лонъ съ екранъ, кекъвто има
. ф а р ъ " и това име е остен*
ма и единъ день можемъ да хладка вода, дори съ студена, въ кината.
ло отъ тогава да се употр%
осъмнемъ предъ пълна разру. ако можемъ да търпимъ, ве
ва за всички подобни кули,
Обрезите на манекините би
черь преди легане. Сутринь,
ха на организма.
Този прочутъ въ историци
ли
прожектирани,
значи,
отъ
Това, за което говори д ръ аеднага следъ ставане, разтри
фаръ, построенъ отъ разкош.
едно разстояние отъ 10 клм.
Лрмстронгъ Джонсъ. е имен ване на телото съ ржка, накваЕдна млада парижанка — то си кутре. Дори и измежду ни бели камъни, билъ разру;
върху
поменатия
екранъ
и
то
но онова, което ний вършимъ сена съ хладка вода.
извънредно красива и съ нео бедните и безработни жени шенъ въ 1304 година отъ щ
Вечерь да ядемъ, по възмож- така ясно, както най-добрия бикновено
всеки день— пиемъ много ка
големъ
успехъ не се намерила кандидатка за земетресение.
фе, пушимъ тютюнъ, пиемъ ность, по малко храна. Повече филмъ.
всредъ богаташите — постра тази жертва.
41). Садукеитв еж били прц,
отколкото
чай, нервната система се въз сушени плодове,
Идва ни на умъ по тозислу тивници на фарисеите. Tt q
Гостенките на това първо дала при една автомобилна
бужда и ний не изпитваме нуж друга тежка храна, мъчносми- по рода си модно тържество катастрофа. . . откъснато било чай приказката за двете сее - били аристократическата пер
да отъ сънь. Това е едно из- лаема.
ри на Мара Пепелашка, които тия на евреите,
побързали да си поржчатъ по кутрето на единия й кракъ.
състоящ
Вечерното ядене да бжде телефона некои отъ предста
мамване на нервите.
Въ нейните очи тази загуба нито за мигъ не се поколеба се отъ богаташи, висши чц
Който употребява кафе, TKV поне три часа преди легане.
вените модели.
била тежъкъ ударъ за нейната ли и си отрезали палеца на новници и висши духовници
Ето една лесна и съвърше
тюнъ, чай требва да има гор
„репутация" и могла да й единия си кракъ, само и само Те еж били още по консерви
ното предъ видъ и да не раз но евтина метода, която ще ,
КОПРИНЕНИТЪ в а причини голема пакость презъ да могатъ да обуятъ намере тивни въ религиозно отноше>
чита на онова, което нервната ви принесе несравнено по < рокли, мантата и кос време на интимните й срещи. реното пантофче, та да могат ние, отколкото фарисеитЪ. 3]
система му подсказва подъ голема полза, отколкото найтя решила да предло по този начинъ да се оже- разлика отъ ТБХЪ, садукеип
тюма ще
станатъ Затова
натиска на тия дроти. Той ще скжпите козметици.
жи грамадно възнаграждение, нятъ за царския синъ.
< еж спазвали само онова, KOJI
требва да бжде много внима
Да желаешъ, значи да мо. напълно нови, ако гицза да й порастне кутрето отно
то е било записано въ - Сае
Но,
щомъ
е
за
оженване
за
теленъ и да не намалява съня жешъ!
боядисате и изгладите во на местото си.
принцъ, работата е съвсемъ щеното писание, а еж щ
си.
Или казано по народному:
само при А. С. Виницки, За единъ ловъкъ хирургъ друга.
Сега нито една
пари хвърляли народните предани!
Именно отъ тукъ се явява
— Церъ за пара, но туебва ще останете напълно това съвсемъ не е трудна за
които фарисеите кото демм
жанка
не
желае
да
жертва
разликата въ разните организ да имаме достатъчно воля и
дача. Щ е присади на местото кутрето на крака си.
ратическа партия еж въпри!
доволни.
Ул.
Cm.
Стамми — е д и н ъ
органи- постоянство, за да го прилодруго кутре и . . . свършенъ
мали. Садукеите еж изчезна!
боловъ
№
19.
1-2026-30
зъмъ се задоволява съ 6 часа жимъ!
Дръ К. Василева
Едновременно съ това ни при провалянето наЕрусалин!
фактъ. За тази цель е абсолю
сънь, а другъ има нужда отъ
тно необходимо, обаче, па се идва на умъ и това, че нима
42) До сега върху самаЯ
10 часа. Първото не е нормал
отреже едно курте отъ крака жена на света, кояго да не точка на Северния полюсъч
но. То се дължи преди всичко
подлага пръстите на краката
Леностьта е най-голЪмия врагъ на красотата) на ЖИРЪ човекъ. Съ други ду си, а най вече кутретата, на стжпали общо 5 души - Pi!
на причини като гореизложе
ми требва да се намери жена,
бертъ Едвинъ Пийри и нег|
ната.
Почти всека жена е имала умора изчезва.
която да жертва кутрето на какви ли не инквизиции, мж. ВИГБ четирма съпжтници«
Требва да се подчертае, че
чения и сжщйнско обезформя
Нещастникътъ, който не чув случай твърде често да се оп
единъ негъръ и трима еш
ства нужда за повече сънь лаква отъ известно чувство на описаното,по.гппв ••»—-*г >•*
Тъкмо въ това отношение ване, само и само да могатъ моси. Всички еж бипи извт>|
,.-.wf/a"ce явява тъкмо отъ не
да
носятъ
колкото
се
може
отъ 6 часа на денонощие, не
настжпила най-големата трудредно радостни, обаче не ill
требва да се смее на оня.кдй: у м о р а ^ з ъ ^ ^ Т о Г т я ^ с е достатъчно движение, отъ ле ность. Въпреки
грамадното по-тесни обувки.
ность.
чувства
отпаднала,
изтощена.
реди една и сжща причин!
зп
12ой .Ш,* а" по-скоро да се
Иди, че го разбери, защо Пийри се радвалъ, че пости
Като се има предъ видъ, че възнаграждение, никоя жена
Това чувство на умора оби
занимае съ собствения си слу кновено не се дьлжи на из приежтетвието на какви го и да не се решила да жертва едно така става.
налъ най-после блена на т
чай.
вършена прекомерна работа, било отровни вещества въ
вота си. Негърътъ се радват
Въ моята практика като лЪ тъй като въ такъвъ случай кръвьта се проявява чрезъ раз
загдето господаръгъ му Пийр
кврка имахъ следния интере- умората би'преминала следъ ни пъпки, изринвания, цирей
е постигналъ една велика р!
Мераклии,
бохеми,
Както се знае, жената все,
сенъ случай:
една почивка. Поменатата по чета, лекета и пр. по кожата повече навлиза въ всички об
дость въ живота си, Тринат
внимавайте!
—Идваха при мене бедни горе умора, обаче, трае про на телото, най-вече по кожа ласти на живота. Отъ редъ го
ескимоси се радвали зарад
Обзаведеш, и при уютна обстановка
жени, съ изпити лица, повех дължително и често пжти е та на лицето, става ни ясно, дини насамъ жената навлиза
големите
подаржци, кои!
че леностьта, липсата на до все по-дейно и въ областьта
нала к о ж а ,
набръчкани, твърде упорита.
Пийри имъ обещалъ за и
изнуренъ видъ, преждевреме
Въ случая се касае За едно статъчно движение, е прекъ на политиката.
случай, че успеягъ да достиг
И при отлична скара съ млади
но погрознели
Частично, временно отравяне врагъ на красотата.
натъ до Северния полюй
Мисъ Хеленъ Макъ Коламъ,
агнешки шишчета. И натурално
Можехъ да имъ препорж- на кръвъта, поради натрупва
Отъ тукъ следва, че разните отъ Ню-йоркъ, дъщеря на един
Тогава т е получили една лой
Варненско вино. Раздава на почи
чамъ освежаване чрезъ дви нето но големо количество козметически средства еж са безработенъ, обичала полити
таемите си консуматори точно
ка, ножове, патрони и пуши
9 ч а с а веч. веч. консуматижение на чисть въздухъ, раз отровни вещества, които не мо външни помагала. Трайна ката страстно.
и огледалца за жените си. 3]
венъ дивидентъ по случай кри
ходки, спортъ, специална дие могатъ своевременно да бж- полза те не даватъ, а служатъ
техъ откриването но Северни!
Като разпалена привърже
зата,
вземете
си
м*ста
на
време
та за хранене съ ограничение датъ изхвърлени отъ орга само да замгскиратъ недоста ница на Рузвелтовитв теории,
полюсъ не е означавало абс^
Отъ аператива]
на белтъчните. Явяваше се, низма,
тъците. Това именно ни показ тя повече отъ година насамъ
лютно нищо
обаче, една непреодолима пре
За да се премахне това чув ва пжтя, който би требва да била дейна членка на нюйорк
чка — жалкото имъ матери ство на умора, не требва да следва всека жена, за да под ската политическа организа
въ центъра на гра
ално положение.
се прибегва къмъ почивка, за чертае хубостьта си и д а я за ция и вършела ьай усилена
да масивенъ имотъ
Прибътнахъ тогава до дру щото не би допринесло полза. пази:
съ дюкяни и 10 на сто чистъ
пропаганда.
го, не по-малко ефикасно сред Напротивъ, ще требва да се
Презъ време на една кампа доходъ поради изселване. Спо
— Покрай
козметическите
ство, а сжщевременно съвър засили кръвообръщението, да средство, които ще й служатъ ния за пропагандиране на най разумение бюро „Комъ* у Л .
шено безплатно — препорж се направи дишането по дъл временно и бързо до прикри новите мероприятия на Руз- - 6 септември" № 4, телефонъ
НА
чахъ имъ лечение чрезъ сънь, боко, чрезъ съответната лека ятъ известенъ недостатъкъ.гла велта, тя се запознала съ сипа 624 — Варна.
1 2025 3
комбинирано съ домашни бани гимнастика при чистъ въздухъ, вното си внимание да насочва на м ре на войната Уилиамъ.
Резултагьтъ излезе дори по- чевръста разходка, умерено къмъ естествените средства и
ВСМИ ЗНАЕ, че най-добре
Между двамата се започнали
добъръ, отколкото бихъ могла хранене, за да се поосвобо- пжтища. Само тия последните оживени спорове по полчти
боядисва
и чисти А. С. Виницки
самата азъ да очаквамъ. Въ дятъ стомахътъ и червата.
ще могатъ да й даватъ пълно като, които продължили изве " н а
—
Ст. Стамболовъ.
скоро време бръчките изчез
Засиленото кръвообръщение и трайно задоволство.
стно време. Най-после Уилиамъ
ВЪ
2 — 2 0 2 6 — ЗО
наха, кожата , на лицето се и по-дълбокото дишане въ
принуденъ
да се
Д-ръ М. Панчева б и л ъ
изопна и освежи, очите при скоро време прочистватъ ор
2
В0ЕНИЯ КЛУБЪ
|
признае за победенъ,свалилъ
добиха хубовъ блЪсъкъ и жи- ганизма отъ натрупаните оторжжието си и... отвелъ Мисъ
5 Безплвтенъ котилионъ |
вость. целото лице се прео ровни вещества и чувството на
Хеленъ предъ олтаро.
Една големя лондонска мод
на кжща представила на дам
ския светъ последните си мо
дели съ помошьта на апарати
за телевизия (предаване на
образи на далечно разстояние)

Търси с е едно к у т р е

Леностьта и красотата

ЛЕ lift"

23 ul

Ч т а в. Вшшн Новини

Ние, младитЬ)

(продължение отъ брой 3824)
Бехл ми омръзнали тЬзи ти* — светия олтаръ, Некой изви
ради, но на свой редъ и азъ ка: „Ето човека!" И, като по
не се отказах отъ ТБХЪ. Само даденъ знакъ, всички го обчувствието ни б е големо, нас кржжихме.
троението-повишено. Кой мо
П. Керемидчиевъ минЕваше
жеше да ни разубеди, че ние въ „Бенони" за своеобразно
сме очакваните литературни .божество". Неговиятъ житей
гении на българския народъ? ски пжть почваше отъ добро
Подъ нашите нозе се валяха то старо време, — той помне
всички български
писатели. ше и носеше въ душата си
Българската литература започ нещо отъ неговия смехъ. Той
ваше, по нашето скромно у- б е ходилъ нв война и всекога
беждение, тепърва, съ възхода съ патосъ говореше за „ви
нв най-младите.
хрения полетъ" на българската
Въ разгара на пиршеството армия. П. Керемидчиевъ беше
П. Керемидчиевъ, както обик съчетание отъ несъобразности:
новено, надникна многозначи жадуваше да умре на барика
телно отъ вратата, тайнственъ дите за тържеството на социл загадъченъ, после усмихнато алната революция, следъ като
прекрачи прага, като женихъ б е пропелъ кръвьта си за

свободата нв братв-робъ. . .
Язъ и сега се замислямъ
върху това. И въ душата ми
се възправи единъ проклетъ
въпросъ:
— Нещастно и трагично пле
ме, кой дяволъ ти е разбър
калъ душата?. . . Единь на
родъ безъ здрави материални
и духовни устои, безъ прозре
ние въ душата, затова всеко
га робъ на борбата за сжществувание — политически робъ
на турцизма, духовенъ на гърцизма, икономически на земя
та. Веченъ робъ, макаръ и.
бунтовникъ. Стаденъ робски
бунтъ! Неосъзнатъ, безразсж
денъ.
Но ето че компанията се
оживи. Настжпи
полунощь
Пиянството бе въ разгара си.
И, както обикновено въ таки
ва случаи, общото настроение

постановка ва Ст. Бъчваровъ

развързва езиците на всички
— дори хрисимиятъ „вегетарианецъ" Г. Константиновъ
започна да декламира свои
оригинални стихове: „О, градъ
де твнцуватъ безпжтни жени"...
Всредъ дима на цигарите и
всредъ изпаренията на алко
хола комплиментите започваха
да се сипятъ като дъждъ:
— Ти си истински Белински.
Въ днешното безвремив треб
ва сурова ржка, която да пос
тави всекиго на м е с т о т о . . . —
Никакъвъ новаторъ не е Гео
Милевъ. Израстналъ подъ сенката на символизма, той е
чуждъ на новото време, на
неговата динамика... — Нашиятъ успехъ е въ отрицание
то на рутината: когато про
тивникътъ те хвали, това зна
чи, че си на кривъ пжть. . .
- Какво отъ това, че всички

сме отричани;; и отминавани?
Бждещето е на онеправдани
те. . . — Новото време ни
ЗОВ Н8 улицата
!
о
» "а барика
дите. Въ социалната револю
ция е залога на бждещето 1 . . .
Това беха възгласи, които
всека вечерь се повтаряха по
различенъ начинъ. Всеки се
считаше задълженъ да декла
рира своята преда ность предъ
ГБЛОТО на новото изкуство

—

да отрече българската литера
тура, за която сжществуваше
Убеждение, че е грубо подражателна, безъ връзка съ живота, лишена отъ самочувст
вието на народа, ч у ж д а ' н а
потайните търсения на бъл
гарската пламенна трагика.
Весели, дръзки младежиГто
гава немаше нищо странно въ
твзи наполеоновски пози и
своеобразни разсжждения.Мла-

достьта си има своите npe*L
сти, както и сърдцето — с ,
градъ. ft ние, ние всички ow
ме гладни за подвигъ, за тр?
женичество.
Странно, наистина! Д н ^
o n тези декламации ост«|
само красивия споменъ и. , •
колко имена, които тепШ
пишатъ страниците на се
литературно дело. Само .
колцина щастливци изнет
техъ еж като у До ма с и
българската' литература
ft колко ;.алко еж
ot!
сравнение съ онази aPMV(*tl).
е
пишущи братя, които »
ките удари нв сждбатв Ь
пиляха изъ България! u"jr, (
има и такива, които забра ,
и за .Бенони", и за пъР»
си литературно кръщение-,,

— Край -

Брой 38^5
ЗЯ СДВОВЪ ген, о. з.

Варненски новини

Дребни вести

Благоустройствените Шщщшш въ Вари

Стр.

Хаджилуковъ предсецатель
• ЙЗ Вь Езропа годишно се Ефикасенъ контролъ на частния строежъ. Всички морални и компе
Читалище „Просвета"
харчи за подпомагане на без тентни рянозодйтели на техническите служби при общината. Не
кв. Аспаруховъ
работните средно по 19 ми разиеинение, а обединение на механическите служби, технически съветъ.
Искренно
Благодаря Вамъ и
франка. Всеки 13-ти
(Изявленията на помощникъ кмета Н. Димитровъ)
парахода „Княгиня Мария Луиза* 12,200 километра лиона
на
членовете
на читалището
европеецъ е безъ работа, а
ния строежъ, требва преди Ви за хубавите благопожела*
за 40 денонощия
12 всеки безраб тенъ получава
всичко общинските технически ния по случай рождения ми
в п е ч а т л е н и я , р а з с ъ ж д е н и я и о п о м е н и ) годишно средно по 800 фран
Й Т ни
служби да се издигнатъ на день.
Царятъ.
росътъ е така ясенъ, че не ване, ние не можемъ да не ка помощь.
нуждната висота.
необходими доказателства. споменемъ и за грамадната
Негов.
Велич.
Царя.
Г] Най голЪмиятъ текстиленъ
Тия служби отъ директора и
! ние даваме при в-.е това полза, особено днесъ, която комбинатъ въ света е таш
Ст. София
началника
на отделение до
й"Ьри, правимъ го само отъ то може да укаже за разреше кентския текстилен ь комбинатъ
Отъ името на читалището
разсилния
ще
тр-вбва
да
се
вние да изтъкнемъ отъ нието на най жизнения за ВСЕ- въ Съветска Русия, който е
повтфятъ на хора съ доказана Просветя кв. Дспарухово, Ви
-въ ГОЛ"БМЪ размЪръ е пол ка държава въпросг: набавя запончалъ тия дни да работи.
компетентность
въ областьта на поднасяме нашите бпвгопоже0т Параходното д во. Яс- на на чужда валута. Ние не Разполага съ 6,670 автомати
гвхната
специалность,
хора съ лания по случай рождения Ви
че ползата отъ родното разполагаме въ тоя моментъ чески стана и 216,000 вретена.
енергия
и
високъ
моралъ. день. Нека Господъ Ви дару
боплаване надминава да- c-fe тзчния балансъ за първо Годишно може да произведе
Верно
е,
че
въ
миналото
на ва съ дълголетие и мждрость
материалнитъ- жертви, ко то пжтуване на параходите 158 милиона разни платна.
за благото и величие на Бъл
общината
се
е
гледало
като
държавата прави за под „Княгиня М. Луиза" и ,Бал- Постройката н а комбината
гарския народъ,
на
приютъ,
кждето
намирало
на нашия търговски канъ" за континента, но не се коства общо 285 мил. рубли.
а
прехрана
най-негодното
безъ
гь и то като се има предъ съмняваме, че тоя балансъ ще Щ Въ Съед. щати презъ
Пред. Хаджилуковъ
каквато и да е подготовка за
, очевидните и осезателни бжде активенъ. Яко при тези 1934 година „•« били изпуше
лужбата с*.
ги безъ онези, които на пжтувания параходите покри ни 125 милиарда цигари — съ
Съ това минало е вече скж- когато ще се разглеждатъ въ
ъ погледъ не се виждатъ ватъ само разходите си, отъ 14 милиарда повече, отколко
сано
и днесъ въ общината проси отъ по важенъ благоу
всички и които еж неуло- които една голема часть еж то презъ 1933 год. На житель
тр-вбва да намърятъ место стройственъ характеръ, ще взеи, въпреки това, въ дей- въ български левове, то пакъ се надатъ срЪдн - по 1,000
ония, които могатъ да дадътъ матъ участие сжщо представи
елность сжшествуватъ.
ползата ще е ron^Sia, понеже цигари.
познания, опитность и сили за тели на д-вото на архитектите
ка ние требва да споме- изразходваните суми ще се Щ Френскиятъ автомобилень
, ползата отъ родния тър- възвърнатъ въ чужда валута. клуб устройва автомобилни със Предстои града Варна да се издигането на града. Освенъ и инженерите въ града.
Подложени на обежждане
ш флотъ за разгласява Ние, обаче, имаме основание тезание презъ ц-вла Африка — благоустрои и да придобие това длъжностните лица въ
нето и престижа на на да мислимъ, че тоя балансъ е отъ Нлжиръ до Носъ Добра една съвършено нова физоно- тази дирекция ще тр-вбва Д1 големите въпроси по благоу
държава въ странство. активенъ. Това ни дава пра Нвдежда, общо 16,000 клм. мия, отговоряща на духътъ на еж съ високъ моралъ. Требва стройството на града отъ едно
, нашъ старъ държавникъ вото да настояваме да се да Предвидъ на лошите пжтища новото време и изискванието най-после да се заличи онова такова компетентно тело, ще
хаилъ Маджаровъ, като де спешность на въпроса за това разстояние се изчислява на модерното градоустройство петно, което миналото е леп намерятъ, мисля по-правилно
нало на дирекцията.
решение и ще бждатъ единъ
а своето пжтуване отъ набавянето на още два пара ла бжде преминато за около и архитектура,
j
Следъ
като
персоналътъ
бж
пжть
за винаги избегнати греш
фия до Египетъ и обрат- хода за континенталната ли 2 месеце.
В ь връзка съ това, ние вче
де качествено подбранъ, ще ките на миналото.
езъ Палестина, казва след ния, а също да се цоставятъ
pa
посетихме
помощникъ
кме
Ш Заседанията на англий
н необходимите параходи за ския парламентъ вече редовно та Никола Димитровъ, заведу- требва службите да бждатъ Като първа задача на този
подредени по начинъ, щото да
ще се постави изготвя
,Единъ български пара- допълване и подновяване на се предаватъ по радиото. До ющъ техническите дирекции и има координираность въ дей съветъ
нето
на
единь благоустрой
дружествения
паркъ
по
дру
при пжтуването си въ
ри една радио-редавателна го помолихме да ни осветли ствията имъ. Въ неколко сре ственъ планъ на града, който
гите
линии.
Увеличенъ
така
върху
новата
благо,
стройстве
ство, прави много по
станция има като своя изклю
щи съ ржководния персоналъ въ бждаще ще требва систем
а рекламе. за собствена парка на Българското пара чителна програма само преда на политика на Варнен. общи на тех. дирекция и стопанство но да се прилага. До днесъ
ходно
д-вс,
то
по-ГолЪмата
на,
реформите
които
требва
ването на тия заседания. Въ
страна, отколкбто може
то вода и каналъ, между дру градътъ ни има шосирани,
тори това официалния часть огъ нашия износъ ще връзка съ това е констатира да станатъ въ Техническата гото разгледахме най обстойно павирани и китонирани 156,300
може
да
става
подъ
родното
дирекция
и
какво
требва
да
но, че часть отъ ораторите
гавитель на страната".
въпросите, засегащи ц е л е кв. м. улици и 77,330 м. бор
сж започнали да прибътватъ се направи за да се проведе съобразното подреждане на дюри, а оставатъ да се постае не сме свикнали да знаме.
тази
благоустройственна
поли
,ъ това, вследствие слабо Голема часть отъ* навлата, до демагогия и говорели по
службите и дойдохме до за- вятъ още 105,220 м. бордюри
теното чувство на наци- които сега се събиратъ отъ вече не за депутатите и ми тика по сполучливо.
че требва да се из и 653,200 кв. м. улици.
Помощникъ кмета Димит хлючение,
s гордость, но който има чуждите компании, ще оста- нистрите, а за широките народ
лезе отъ досегашната разедиПредстои сжщо да се ниверовъ
бе
любезенъ
да
ни
даде
i да го излита като насъ, натъ или ще влЪзътъ въ стра ни маси, които слушатъ,.предъ
неность въ тия служби и да е лиратъ нечолко градски квар
следните
разяснения
по
пов
рздио-приемницигв
си.
ната
въ
чужда
валута.
Това
е
же да не му отдаде знададе организация, която на тали, да се кадастрира и опдигнатите въпроси:
го, което то има въ дейст- еднакво вйрно и за вноса, за
пълно да отговаря на големи ределятъ границите на вар
юсгь. Не само отъ гле- щото има всичката възмож
— Общинската управа има те и нарастнали благоустройст ненското землище, да се каза удовлетворение на ность корабите на обрагенъ
вече въ проектъ крупни меро вени нужди ьа града,
нализаратъ много квартали и
1алното честолюбие, но пжть, при редовно установени
приятия отъ строителенъ и
редъ други благоустройствени
Тъй
наречената
техническа
чисто практическо гле- рейси, да се завръщатъ съ пж
благоустройственъ характеръ. дирекция съ подделенията и работи, които не могатъ да
За щастие, бъпгаркня ленъ товаръ, като носятъ при
Изпълнението на тия , меро ще требва да премине и се се извършатъ въ единъ пена са. кяубъ
ь се е показалъ досто- ходи отъ навлата въ чужда
приятия ще бжде вьзложена организира действително въ риодъ отъ една година и безъ
възпожената му ОТГОР валута. Нашия ограниченъ из
на ,, общинските технически дирекция коя/о да обедини определенъ планъ
работа. Сведения за до- носъ дава пълна възможность
служби, включително стопанст* службите на архитектурното, Колко годишенъ ще бжде
Венецианска нощь
вото за водоснабдяване и ка регулационото и пжтно-паваж този планъ и на какви ета
гаата на нашите моряци за неговото национализиране
нализация, както и на дирек* ното отделения. Ржководство пи ще се извършатъ благоус
Входъ на килограмъ
и самите чужденци. т о съ тия нЪколко реда ние
цията за осветление и тая за то на така организираната ди тройствените градежи е въпживо тегло
» е билъ случая при възбудимъ цобщественъ интепостройка н а водопровода рекция ще требва да се пове росъ на бюджетни възможно
е посещения на испан- ресъ къмъ въпроса и предизБатова—Варна.
5ристанища, кждето вла викаме поставянето му на раз
ри на единъ съ голема опит сти.
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ За да отговарятъ на задачи ность
гърговци, както и мор- глеждане въ правителствени
инженеръ градострои
Новиятъ бюджетъ, който
среди, непринудено еж ГБ среди, ще считаме, че сме ПАРИ на улицата. И при те, които има да имъ се по- тель.
се разглежда вече отъ съвета,
изпълнили
своя
отечественъ
и
зали възхищението си от
все това има хора, кои ставятъ, за да се справятъ съ По нататъкъ ще тргьбва ще има за първа и главна за
»та, реда и дисциплина- граждански дългъ
то плащатъ за реклама нуждите на нашия градъ, за да се извика на животъ дача да отстрани всички не
Всеки единъ, който се реши които
българските кораби и
не
постигатъ да могатъ да приложатъ строи оня технически съвгьтъ за дъзи въ блаюустройството на
Ьажа. Тъзи сжщит-в ОТ- да пропжтува по-дълго време
телната програма, която ще който съмъ ималъ случай града й ще даде нови насоки,
ично чухме въ Ротер- съ параходите на Българското цельта си.
има да изпълняватъ и най- да Ви говоря и другъ пжть. чрезъ които въ скоро бждаще
.Янверсъ. Тези похвали параходно д-во и проучи на
Въ този съветъ освенъ тех ще има действително да се
после, за да могатъ да упраж*
гвкакво съмнение, ми- мЪсюто всички ония необхо
няватъ единъ ефркасенъ кон ниците съ висше образование радваме на една красива и
върху нацията и ще се дими данни, които ние се по
тролъ и ржководство на част- — чиновници при общината, китна Варна.
~ь благотворно върху старахме да изнесемъ, ще до- постановка ва Ст. Бъчваровъ
ЧТБ търговски огноше егигнемъ до заключението за
търгуващите помежду необходимостьта отъ развитие
ни, както твблаготвор- то на Българското търговско
)тразиха и вурху част корабоплаване. За такива пж
тувания Българското параход
Библиотека "Варненски новини
289
>ужествени интереси.
.Потайностите на принцъ Карла
292
привършваме изброя но д-во прави всички улеенъ
на облагите, които ния, за което ние не можеми
нетъ следъ като добре беше проверилъ, че въ
затворено место, отъ което по никакъвъ начинъ
а има при сжществу- освенъ да му благодаримъ е
(край)
ежееднигв стаи не се намираше никой.
не би могълъ да излезе.
на родното корабапла да го похвалимъ.
Следъ малко той заключи добре вратета на
Всичко още можеше да вземе благоприятенъ
работната си стая и извади опърженитъ- бекаси,
ходъ, опасностите, които беха налетели на глава
които се намираха при него, понеже имаше наме
та на Венсана, можаха да бждатъ отстранени, сти
рение да г* носи съ себе си, като тръгне на ловъ.
га той да успее да прикрие ужасната тайна, коя
то се таеше сега въ .червената кжща".
Подаржка за нотариуса не беше още доста
тъчно приготвенъ
Опасностьта, обаче, отъ къмъ Тая страна вече
не сжществува си мислеше Венсанъ, като се
Допълнителното приготвяне щеше да го напра
завръщаше
въ
Гренелъ.
тъй
като
никой
нито
мо
ви
самъ
Венсанъ!
•мм"
же да влезе въ „червената кжща", нито пъкъ
Въ време на нощната тишина, той правеше
подозира кой се намира въ нея.
своите приготовления, които никой не виждаше и
не можеше да шпионира.
Чертите на лицето на Венсана, които до сега
Най-после и въ неговите стаи се въдвори
беха мрачни, отново се поразвеселиха, понеже
тъмнината.
той тържествуваше сега, когато беше успелъ да
Само въ спалнята му, която беше богато и
премахне отъ пжтя си, едно следъ друго, всичките
луксозно мобилирана, още гореше ламбата и
препятствия.
пръскаше "слаба светлина — тая ламба целата
Лко Пероке умреше отъ коликъ, тогава гра"
нощь не се угасяваше.
Ш
фа би се избавилъ завинаги отъ '•ъучастника си«
Никой не подозираше каква мисъль караше
огъ когото много се боеше!
графа
Венсанъ де Гренелъ да замине за Парижъ.
Яко настжпи тъмна тишина въ .червената
Бекасите се намираха между багажа, който
кжща", Венсанъ би могълъ да бжде сигурен,
Венсанъ взе съ себе си въ колата.
че се е избевилъ вече и отъ капитана.
Когато той пристигна въ Парижъ и когато
Той пристигна следюущата вечерь късно въ
колата застана предъ замъка на улица Гренелъ,
Гренелъ и когато влезе въ замъка намери ин
Венсанъ взе пакета, въ който се намираха сготве
спектора Никола, въ участъка на когото се нами
ните птици. Никой не обърна внимание, когато
ьздааа Оезлихвенни з а е м и при иай нараше .червената кжща" и целата нейна околность.
»оми уолоаия и малки р а з н о с к и з а отротой
слезе отъ колата и влезе въ приготвените
Венсанъ, щомъ съгледе инспектора, който
<ъ на ж и л и щ а , п о к у п к а на к л щ и , празза
него
стаи и никой даже и не помисли за
имаше
сериозенъ
изгледъ
веднага
се
осъмни,
че
и дворни м*.ота, о т к у п в а лихвени ипобекасите.
некое ново нещастие го е постигнало особено
ки и и з п л а щ а чаотни д-ьлгове к ъ м ъ
н е д в и ж и м и имоти.
като се научи, че той отдавна очаквалъ завръща
Късно презъ нощьта Венсанъ напусна замъка,
нето му за да му направи никакво важно съоб
даването предстои следъ 2 месеца. Побързайте и запо
Той се зави въ една дълга черна мантия,
щение.
каквито тогава обикновено носеха всичките
чнете съ свециалнитЬ си вноски.
— Мене ли чакашъ инспекторъ Никола?— го
и шапката си я нахлупи на очите, тъй щото никой
^ Варна—Ст. Патишевъ
t „Собжилъ" С.С.К.С.
не можеше да го познае, че е графъ де Гренелъ.
попита той» когато мина покрай него.
С Русе—Б. Цаловъ
има въ всичи градо—
Да,
господине
графе,
имамъ
да
ви
напра
Подъ мантията той държеше пакета на две*
Й Шуменъ - Димо Топаловъ ве и гари свои агенвя едно важно съобщение, отгевори верния чи
те бекаси.
С Търговище-Д.х.Еневъ
ти и деятели
новникъ, като се поклони.
На най близкия площадъ, той седна въ една
кола и заповеда на коларя да го отведе въ да
— Ти виждашъ че взъ едва сега съмъ прис
лечното предмъстие Баньоле.
тигна пъ и че е късно, или съобщението не търпи

„ТИЧА'

Наскоро „БОРШ"

ОБСТВЕНО ЖИЛИЩЕ

т
ъ

ВАРНЕНСКИ

ИзмЪненъ е закона з а закупване и износъ на ц щ
Състоянието на посевитъ
въ шуменската облаоть. П о м о щ ь з а ведствуввщитЬ оела. РазгОворъ. с ъ Ш у м е н с к и я об»
лаотенъ инопвкторъ по звмлвдЪливто

Вчера пристигна въ града дигане на областьта.
ни областниятъ инспекторъ по Това се налага, за да има
земледвлието г. Хр. Киряковъ. една система при реализирва, Той идва въ Варна, за да нето на предвидените мвро
инспектира подчинените му приятия и реорганизирването
ведомства, а така сжщо да на нашето земледелско сто
посети предприятията на г-нъ панство.
Асенъ Николовъ и да се запоз
— Какви мврки еж взети за
нае съ въпроса, свързанъ съ подпомагане на бедствуващите
нашия износъ на добитъкъ. села въ областьта?
Тази сутринь имахме случая
— Взети еж всички мврки и
да се срещнемъ съ г. инспек' нуждаещите се, ще получатъ
тора.
най-рационална и бърза по
—Цельте на идването ви въ мощь.,
Варна, г. инспекторе?
Днесъ желанието да се под
—Идвамъ да инспектирамъ крепи селото е по-голвмо отъ
подчинените ми ведомства. вевкога. . .
Днесъ ще посетя сжщо голв— Нвщо за млъкарскитв
мйтв предприятия на Мсенъ мандри и кооперации?
Николовъ.
— Ребпти се да се райо— Какво е състоянието;на по низиратъ всички околии, въ
севигБ' въ областьта?
крито ще бждатъ открите пун
— Въпреки че не е падналъ КТОВИТБ мандри и млехарна много мвста достатаченъ ски кооперации
сн%гъ, посевите еж въ добро
Съ това се цели да се съз
състояние. Замръзвания до седадат въ бждаще по-добри ус
га не еж отбелязани никжде. ловия за продажбата на мле
Може да отбележите, че такото и млвчнитв продукти.
зи година реколтата ще бжде Може да съобщите сжщо, че
fjJHoro добра.
тази година разпределението
— Как^о става съ предви- на дьржавнигв жребци за око
денигв стопански планове?
лиите ще бжде по-рано отъ
,— Всички • земл?делски-сто 1 мартъ. Нека тези, на които
лански планове еж в$че rojo ще бждатъ изпратени дър
ви. Предстои сега да се изра жавни жребци, си приготвятъ
боти единъ общъ планъ за още оть сега оборите и фу
културното и стопанско пов ража.

МЕБЕЛИ
Всички видове мебели хубаво качество ще намЬригЬ въ

Столарската общность
Магазина се намира въ общия складъ на коопе
рациите при Варн. популярна банка. Изработка
солидна и гарантирана. Приематъ се и поржчки.
Посетете магазина!
l—o

S

H3«t«™e.o с с»«о » отишение и. M»Mi«rt «онове отъ рентата »™™ ""•
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София 7. Снощи мини
стерския съветъ е при- НамЪрениятъ трупъ върху ж. п. линия Пиянствуването презъ цълия
имаме за 1934 zod««J
елъ наредбата-законъ за
София 7 Споредъ „ j ^
день. Какво установява дознанието
измгьнение закона за за
телни сведения на цщТ
купване и износъ на зър Бургазъ 6. Тая сутринь отъ другарите си и не се за- на статистиката вноса н»
въ района на гарата, върху върналъ на парахода.
гария презъ 1934 год. с
нени храни.
10-та ж. п. линия,
задъ

Тая сутринь е билъ навгЬ- сълъ 2 милиарда и 229
Изменения СА направени са борсата, срещу склада на
она лева, а износа 2 нииг
мо по отношение на данъчните Кирчевъ, бгь намгьренъ пре- ренъ прегазенъ.
и 534 мил. лв. или аши?
бонове отъ реколтата 1930 мазанъ трупа на младежъ. Дознанието е установило търговския балансь oru
— 1931 год, останали у про Веднага бгь започнато раз още, че по 10 ж. п. линпя е милиона лева.
J
следване. Установи се, че пррвела маневра машината^
изводителя.
Постжгленията
въ
мий
трупътъ е на 18 годишния 10—28. Предполага се, че тя
Такива бонове има общо датчанинъ Конрадъ Нилсенъ именно е премазала моряка
тв за 1934 година възли
за 22 мил. лева. Споредъ родомъ отъ Албо, Дания, Дали самъ се е хвърлилъ 1 милиардъ и 48 мил. ш
досегашния законь тия бомдрякъ отъ датския пара- подъ влака или случайно е презъ 1933 год. при "по.
нове можеше да бждатъ ходъ „Бирдъ", дошълъ преди
вносъ-износъ постжпиУ
закупваки само отъ бивша нгьколко дни въ бургазкото билъ премаганъ, още не е уста 966 мил. лева.
новено:
та земледгьлска банка.
пристанище.
Поради липса на свободни
Дознанието е установило,
средства сега на производш
теля се разрешава да прода яе морякътъ презъ целия день Мъркит* на властит* предотвратили плановетъ имъ. Какъ е Ц
вчерашниятъ день въ Парижъ.
-Щ
ва бонове и на други лица, но билъ изъ разни питейни заве
съ джиро.
дения и се напилъ до безсъз-, 1 Парижъ 7. Снощи къмъ 10 ския дворецъ 50 кому!
Купувача може да ги изпол нание.
часа манифестанти, въ по- Повечето отъ тъхъ бЪха )
зува само за изплащане на
Вечерьта той се отделилъ големата си часть комунисти, ржжени съ револвери. •-»
следнит-fe данъци: поземленъ
къмъ 140 часаоЩ
данъкъ до 1 априлъ 1935 г.
започнаха да пристигатъ съ
и данъкъ занятие до размЪръ
ятъ
брой на ареещ
влакове, автобуси, трамваи и
8000 лева д 1 априлъ 1935 г.
нитгь
йъзлтзе на Ц
въ Шефилдъ съ камъни. Ранени пр. отъ предприятията на
души.
Щ
полицаи
града къмъ площадъ КонкорШефикдъ 7. Нвколко хиля дия.
Патриотическата щ
по ш. п. съобщения завърщени съ ди безработни е е събраха
На гара Сенъ Лазаръ беха свика тази вечерь прввър
усп%хъ
предъ кметството, за да про-веднага арестувани 565 души.
Букурещъ 6. Преговорите тестиратъ противъ таблицата У повечето отъ арестуваните ниците си на манифестац
между Ромъния и СъветскаРу- за подпомагане ::а безработ манифестанти бе наме ено
Образуваво бв следъ |
сия за възстановяване на ж. п. нитв, изработена отъ общин- оржжие и парцали, напоени шествие до Триумфални]
съобщения между двегв дър # с к и я 'съветъ
съ бензинъ, сигурно съ цель ка, кждето бъ положеш]
жави, завършиха съ успЪхъ.
нецъ отъ цвтзтя на гроба]
да се предизвикатъ пожари.
Съветътъ
отказа
да
Ромъния се задължава да
„Нейзнайния войнъ*. |
приеме
една
депутачия,
На
площада
Мадленъ
мани
построи наново моста на Днеманифестанти фестантите стреляха срещу по Изобщо, чествуването!
стъръ при Тигина и то частьта тогава
откъмъ. Ромъния.
те
обградиха
кмет лицията, обаче не раниха ни дишнината отъ 6 февру!
се крикяючи безъ cepi
Работите по възстановяване ството и го нападнаха кого.
Въ 1 часа следъ полунощь инциденти въ Парижъ и I
то на моста ще почнатъ още отъ всички страни съ
бъха арестувани при Елисей- винцията.
;'|
тия дни и ще бждатъ завър
камъни. Нпколко поли
шени до есеньта.

1ари ш гой Сеяшi

МПШМ

Ромо-руtirt преговори

цаи бгьха ранени.

Конната стража разгони ма за работническите професионални на браншовите работници BI
Снощи въ клуба на п|
нифестантите и имъ отне чер
организации
U „
София 7. Началника на нищнигв работници се q
вените знамена.
събрание,
Арестувани бзха 20 души отдп>ла за организиране на учредителното
професиитгь при главната работницитв преносвачй
В а р н е н с к и
О б и д и н с к и Т е а т ъ р ъ»
Присжтствуваха окол|
дирекция на Обновата д-ръ
Д вото на чиновниците при Манчевъ въ рпзговоръ каза равотници.
За 7 пжть
I
| 7 февруарий
НАЧАЛО 8-30
частните банки умолява свои- че днесъ или утре ще бжде Събранието бв свико^
тв членове и приятели да до-разпратено окржжно изъ цель да се сложатъ щ
несатъ въ Италианската Банка цплата страна, съ което на една работническа Щ
предметите, които еж опредв- ще се подчертае необходи ва организация.
ли за подаръци за томболата мостьта отъ клубни поме
Инспекторътъ на тр]
комедия въздействия отъ Фьодоръ и Лакатошъ Лаело
по случай балътъ на 23 того. щения за работническият д-ръ Василевъ обясни |j
професионални организации. ще бжде ролята и задвЗД
Ще бжде наредно въ най работническите орган*)
скоро време да се омриягъ въ новата държава и па
такива клубове. Въ твхъ поне която ще видятъ работ|
веднъжъ въ седмицата ще има отъ тия организации, j
Говориха сжщо деятел!
събрания
на които работници290
Библиотека «Варненски новини"
Потайностите на принцъ Карла
291
тв ще разглеждатъ различни обновата г.- Иванчевъ |
професионални и културни въп които сжщо се enptw^
работническите организ(|
Тамъ той слезе отъ колата, заплати на кола
— Нотариусъ Пероке, азъ имамъ добра па*
роси.
гвхйото мвсто въ новага
ря и влезе въ единъ дюкянъ, гдето се продаваха
меть, каза човека съ блузата и се отдалечи вежава.
' "1
порцеланови еждове. ,
,
селъ, че е спечелилъ три лева!
Накрай се избра пщ
Той купи една порцеланова, паничка, като
Веднага той се изгуби отъ ОЧИГБ на Венсана,
вржчи акредитивни* си писма временно ржководно•••«j
помоли търговеца добре да я изтрие и омие.
но понеже не искаше нощно,време да ходи тол
София 7. Финландскиятъ организацията.
Следъ това той излвзе отъ дюкяна.
кова надалечъ, той са помисли, че пакета би мопълн. м ръ Они Таласъ вржчи
Той отиде на площада, гдето ce t намираше
Ентусиазмътъ вср^Й
гълъ да бжде предаденъ на нотариуса и на дру
днесъ въ 11 часа акредитивни ботницигв е голвмъ и!
църквата на Баньоле, който площадъ, въ това вре
гия день.
ме б-вше съвсемъ пуетъ, тури дветв бекаси въ пате си писма на НВ Царя, при бързатъ да влвзътъ въ И
Освенъ това, той разсжждаваше, че онзи
нйчката, която и обви въ хартия. ;
обиаайния цчремониалъ.
организация.
Jj;
който го б-вше натоварилъ съ занасянето на паке
Сега приготовленията му, бвха свършени.
Присжтствуваха и м-ръ Бата и му бъше заплатилъ, нищо не щ-вше да изгу
толовъ
Той влвзе, въ единъ бакалски дюкянъ и сре
би отъ това закженяване.
щу едно малко възнаграждение, дюкянджията му
Облъчения въ блуза човтзкъ си купи една
Здраво ,гвло има. само въ
завърза и приготви добре пакета.
бутилка ракия и се опжти къмъ жилището си,
чисти дрехи. Матей Недковъ
Като излвзе и отъ тоя дюкянъ, Венсанъ съ
което се намираше задъ предълитБ на предместие
гледа близо до площада единъ човекъ, облЪченъ
то Баньоле и тамъ пи колкото душа му искаше.
въ блуза, който въг.рвки напредналото време се
Сетне легна си и спа до зараньта.
Използувайте рЪдкин случай
навърташе още тамъ.
Щомъ се събуди, той веднага намисли да
— Искашъ ли да спечелишъ три лева за една
занесе и предаде по принадлежность пакета^ по'
курса, му каза той.
неже се страхуваше да не би човъка, който му го
— Иска ли питане, господине? Сега е, обаче.
беше повърилъ, да е срещналъ и говорилъ вече
късно, десеть часъть е миналъ вече — отговори
съ оногова, за когото той бъше предназначенъ; за
човекътъ съ блузата и както видите, много дюкя
това той слъзе долу на улицата, намъри другъ чо .
Варна .Царь Бооисъ" 3
J
ни еж вече затворени!
в-Ькъ, който висеше безъ работа, даде му единъ
,— Заведението, гдето ще трвбва да отнесешъ
Голъмъ изборъ отъ всички платове за м*ж*5
левъ и му поръча да отнесе пакета на нотариуса.
тоя пакетъ,е още отворено, за тамъ не е късно,
Пероке, когото ще намтзри въ салонигв на госпо
костюми, които магазина пусна въ продаЖщ
каза Венсанъ, който стоеше на евнкв, за да не
жа^ Бери, па освенъ това, той го научи, че въ слу
на тного ниски цени.
\
пада върху него светлината на близкия фенеръ.
чай че го запитатъ кой му е далъ пакета, да от
Не е безъ значение,
ако преди
да прави re костюиъ, иров*р«* П
ц
е
н
и
десени
на
Дръжъ три лева.
говори, че го е взелъ отъ единъ господинъ изъ
Ппсет,».,,!!™ . "
«агазина Юнионтекстилъ. 'J
— Твърде добре заплатено, господине, каза
Л^!" е ' |ието на магазина ие задължава къмъ покупка
l-«iLi
предместието Баньоле.
човека съ блузата.
Венсанъ щомъ си свърши работата въ Па
— Знвещъ ли салоните на госпожа Бери, въ
рижъ и като разчиташе, че сега плана му непреулица Сенъ Мартенъ?
мънно ще сполучи, веднага замина обратно за
— Да, господине, знамъ ги.
Гренелъ, на кждето нъщо необяснимо и за него
— Занеси тоя пакетъ тамъ, попитай за нота
го тласкаше.
риуса Пероке и дай го на него!
Той си въобразяваше, че Алфонсъ, който
Само добре внимавай на него лично да го
бъше още много слабъ и боленъ, е вече умрълъ
Q
ЗЖБОЛЪКАРЬ - ПРОВАДИЯ СЕ ЗАВЪРНА •
дадешъ, чуващъ ли?
или се вече намира въ агония, ако не е успълъ
отъ
странство и започна отново да P^J}
— Доз%рете се на мене* господине.
да се снабди съ храна и вода, това, обаче, беше
кабинета си
1'20£'г
невъзможно, понеже той се намираше въ такова
— Да не забравишъ името?

ДАЙТЕ ПЖТЬ НА МЛАДЕЖЬТА

скнятъ ш н ръ

Чеше кин. J

i Д-РЪ НАФТАЛИЕВЪ
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