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нощ еж дълги!
Искате ли да преживеете не

ВАРНЕНСКИ

П р е д и SO г о д и н и
25 ноемврий 1885
АТИНА. — Почти сигурно е, че Гър:
цип ще се вамъси въ войната. Всички
вестници искатъ отъ правителството да
действува енергично. Днесъ" се .очаква
да се устрои всенародна манифестация
въ този смисълъ. Парламектътъ гласу
ва въ полза на една енергична акция.

забравими минути?
Набавете си найсензационного
! четиво на XX в е к ь !
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намира се за продань при всич
ки агенции на д-во „Стре.
ла" и в ъ всички вестни.
карски будни.
Цена 120 лева
цената е, намалена съ 40
В,,,.!,,— '„, y.'^f сто:'

Женева 8, Финансовиятъ
сомитетъ при ОН започБележникъ
ш днесъ да разглежда възъ основа на новата наредба-законъ. Предстои приемането на наредбата за реорганизирането на занаятчиите. Изпратените ъ Дирекцията
Командировки
плгарсШтгь въпроси.
проекти, изработени отъ професионалните съюзи. Назначень началникъ на отделението по организиране на съсловията
Въ
миналото,
командировката
*
най вкусната награда, която
София 9. Предстои да сионални организации, въ се дава право да се органи- за организиране на стопан бгьше
можеше да се поднесе на заслужи
•IOIHIL
се оежществи една отъ Дирекцията на обновата зиратъ въ общи съвещателни ските съсловия, ще се при- ли партизански величия. Изпращаха се народни представители да
най-крупните реформи на еж изпратени вече некол- браншови ядра.
стжпи къмъ техното ре проучватъ чужди пазари, които хаберъ нтмаха от стопански науки. На
правителството—организи ко проекта отъ страна на
Проектътъ за органи организиране, за да се о- това съесемъ не пречеше на .величие
рането на стопанските и професионалните съюзи.
да откаже тлъста командировка
зирането на занаятчиитгь съществи следъ това, съ Ито"този,
който му предлагаше командиров
съсловни групи въ стра
техните
представители,
ката и той ке държеше смЪтка, дали ли
Търговскиятъ
съюзъ
е
готовъ
и
се
очаква
тия
ната.
което се изпраща да проучи чуждисъщо така е изпратилъ дни да стане приемането създаването на стопанския цето,
rt пазари има що-годе понятие огь тър
Въ най-скоро време се свой проектъ, върху ос му отъ страна на Мин. парламентъ.
говия и стопанство. Но тогава така вър
очаква Дирекцията на Об новата на общи търгов съветъ.
— партизанинъ ли си, за всичко
При Дирекцията на об веше
си способенъ и всичко можешъ. А върше
новата да пристжпи къмъ ски дружества,
се и какви ли не още шмекерии. Пресъ съ
новата е назначень д-ръ ха
М-ръ П. Тодоровъ на- изграждането на работни
Споредъ
думите
на
гла
сенъ е случаятъ съ единъ виешъ чиноввещателни браншови попри Варненската община. Ходилъ чоtpaeu предъ
комитета ческата организация,
вния директоръ на Обно К. Манчевъ за началникъ никъ
в-вка
презъ
седмица презъ две въ София
ддпуления
къмъ
ттхъ.
зложенае по финансоВъ връзка съ организивата Попзлатевъ, следъ на отделението по орга и Русе, требвалъ си пжтни и дневника
сжщото време чиновникътъ нжгувалъ
ото и стопанско
поло- рането на другите профеНа браншовите сдружения, приемането на наредбите низиране на съсловията, въ
съ безплатна карта, издадена на иието
сение на страната.
на друго учреждение.

време дирекцията на нита щ ттш т щ а т i JMIIIIIO

J № българската
.елегация. въ сшавь м-ръ fit
оловъ, м-рЪПвтъръ Тодоровъ-и
одуправитвля на БНБ ошовь,
апочнаха преговори гъ Фннансат шштъ ш ОН но шнтЪ плащания на България.

т т ш т щщш п ш

Сега общината се готвела да из
праща единъ отъ пом. кметовегН
въ продължителна задгранична ко
съ три револверни вистрела. Какво е установила аутопсията.
мандировка за проучване на курор.
С т р а ш н а т а и з н е н а д а на две ж е н и - у б и й ц и . Само
,ъ връзка съ конспирацията въ
THit. Нъмаме нищо противъ тази
Поповъ е биль комунистъ
у
б
и
й
с
т
в
о
т
о
и
м
ъ
ж. п. работилница въ София
командировка. Напротивъ ние сми
София
9
Въ
петъкъ,
4
т.
м,|жие,
отъ
което
е
изгубилъ
съз
Белградъ,
8.
/Миналата
таме, че тя ще бжде отъ полза за
се
вь
Югославия
следъ
20
София 9- Въ събота, въ де;
на нашиятъ курортъ.
нощь
въ
с.
Ора
вица
се
е
годишно
скитане
па
широкия
сутриньта край тухларскитт* нание.
; издигането
срещу. Коледа въ София
Ние, обаче смЪтаме, че лицего,
фабрики
бе
намЪренъ
въ
<едПредполага се, че той е което следва да проучи курортното
ixa изпратени въ затвора 18 разиграла една страшна i В ЪТЬ.
на вада трупътъ на студента билъ убитъ на друго мгьсто, дйло
въ странство, е не пом. кмета,
Отъ
бележкитт
му
се
ши, подведени почл. 1, 2 и трагедия, която излиза да
но прало Димитъръ Владимидиректорът на курортното стопан
оть ЗЗД, въ връзкм съ рвз- лечъ извънъ рамките на виждало, че той идвалъ въ тровъ Поповъ, родомъ отъ а до тухларскитй фабрики аство.
игата комунистическа кон- обикновеното и зз* Югос отечеството си, сь цель да Букурещъ и следаащъ въ Co е билъ донесенъсъ тъкакво Събраженията за това ся много,
превозно ергьдство. Извест- първото отъкоето^^ле директора
издири домашнитгь си и да
•фация въ Kf. п. работилни-

т& арестйв

П1Ш11ВШШ10ШЙ J ШШТ1)

лавия е нещо незапомнено.
въ София.
ханъ край поиеиатото е«по,
I, отъ които въ затвора еж подпомогната от*, дъщеря е»,
ха изпратени са.-.о 18 души. увила едмнг. плиии**, ««*п ъ в ъ ежщмя*аяъ.
Зъ връзка съ тая конспираг з ъДветЪ
убийци нзвършипн
я еж арестувани нови 50 паестжпяекието
см е-ь цель
ши
па обврат^пячги и в / з а ко

гогодишнитгь му спестя-' се касае за самоубийство. При
трупа б е наиЪрена гилза, а
вания.
Ужасени отъ страшното револвера не 6Ъ намЪренъ.
разкритие и майката и- дъ
Аутопсията
е устащерята се самоубили надъ новила,
обаче, че Попов
е билъ застрелянъ
от
гото разврапм; и« в аога»ъ. топлия още трупъ.
Когато го ЯРвтарашмвапм, т*
нъмъ тила, а куршумът
мам«рипи отгоре му 2 0 , 0 0 0
е иллп>зълъ преьъ дтенадинари.
Римъ 8 Френскиягь м ръ на Ровейки св изь нниюата му,
та вежда.
Убийството
нщните работи Лавалъ от- 1Ъ намьриля измежду П х ъ София 9. Въ Мвото на вжт- е извършено, общо съ
решните работи се изработва
.тува днесъ въ 12 по обЪдъ.
три
куршума.
На гарата той бЪ изпратенъ донумонти, огь иои^о се виж новъ законъ за полицията.
Преди
да бжде убитъ съ ре
дало,
че
уЗитиятч
отъ
тЬхь
Съ
него
ще
се
направятъ
чмо отъ Мусолини При покуршуми, Поповъ
глянето на влака :«и бъха в н к м другъ, осввнъ синътъ важни изменения въ организа волвернитЪ
!
е
билъ'
'удареН^
съ тъпо орж
:правени продължителни о- иа хаиджийната зйоърналъ цията ViaГполЙЦЙйта£ ""'
ции *

Шк

ОТЪУ1РЕ_

О Т Ъ УТРЕ

р р РАНКОВЪ

.'наслада!
Небивала до сага художествена^аслада, ^

н а Диври1,а

[ЩОШ i
Милионна грандиозна
постанови а на

41Ш11Ш11) ШИП
БпЪ«тища по вамисъль *
а р т и с т и ч н а по изпълнение
оригмиална;иомедия

кове на обувкитпг а*орас- вече отгт—тваъкога* обществети.™
средства тргъбва да се пестятъ.
котинитгь по ржцетп*.
Започнато е ново поли
цейско следствие, за да се
установи кой е извършилъ
презъ вчерашния день Елхата
убийството.
на .Славия" ••
Димитъръ Вл. Поповъ е
София
9.
Вчера въ театъръ
билъ известенъ като кому
„Роялъ"
сп.
кл.
„Славия" уре- .
нистъ. Живеелъ е въкрай- ди традиционното
си Коледно
на мизерия, въ квартирата дърво на беднит-fe деца.
си на ул. „Царь Симеонъ'! Къмъ 11 часа преди обътт*
298 При него е живеела въ театъра пристигна НВ Ца>
и старата му баба Зафира рицата, придружена отъ княги
Евдокия и д-ръ Ханджиевъ.
Попова, 72 годишна, отъ ня
Хилядите деца бурно и сър
Силистра,
дечно- акламираха Царицата и
Правятъ се издирвания вър княгинята/ >
• .• .•
ху лицата, съ които Поповъ се Тържеството бе открито:; съ
е събиралъ напоследъкъ, за да кратка речь отъ страна на пред
се залови нишката на това седателя на клуба .Славия".
мистериозно убийство. •
Следъ това бе изпълнена ли •
тературно-музикална програма
съ участието на големъ брой
деца;
Отъ елхата бЪха раздадени
по закона за заваренит* престжплевия
подаръци не 400 деца.^
Софий 9. Както съобщихме Следъ об%дъ въ 3 часа Ца
и по-рано, срещу Бждни ве- рицата и княгинята посетиха
черь полицаятъ Иванъ Кос- Инваиидния домъ, а въ 5 часа
-прогимназията, „ Ц а р и ц в
товъ залови въ магазина --»И о а н а".
• ..
Гершонъ,, на ул. Леге крадла
СоФия
8.
Презъ
течение
на
та Никодана Н. Найденова,
1934 година въ столицата еж
въ момента, когато измъкна били извършени общо 25 уотъ чантата на една дама па бийства.
рите й.
I Освенъ това, 221 столични
По закона за заварени-* жители сЖ посегнали на жи
тп> престъпления завчера вота си. Отъ гЬхъ 45 души еж
дежурния околийски съ починали.
Презъ същото време еж из
дия h. ишономовъ оежди вършени 219 наранявания. На
крадлата на 10 дни зат- 189 отъ тЪхъ наранителигЬ еж
заловени.
воръ

ПшпаАщта

Г-ца Еленка Ж. Минкова
и —-

Г-нъ Кирилъ Хр. Павловъ

аотилерийски техникъ
СГОДЕНИ б януарий, 1935T год.
MI
нГ^тГ
Русе—Шуменъ
Шуменъ—Варна
Ji_
'_
Които щ е ви
очароватъ

Г-ца Ганка Р: Пенакова
и—

Къмъ, филма;
l*eo u,at»T«Hi. т^йидаилия*,
Вт« с т р а н а т а на с ъ н и щ а т а

2 - р о Седмиченъ, свЪтояен-ъ ярегледт»

Г-нъ Тодоръ К^нчевъ
ИГО1
" •%??

СГОДЕНИ 7. 1. 935 г.
Варна

Разградъ

Стр. 2
Ериестъ Хасхагент.
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Веднъжъ кучето, волътъ и новгькътъ тръгнали на пжть. Tib
ужасно.
И-.бЪгахме отъ въоржжена
3'40 часа. Изплавахме за огладнели
Стигнали до една ливада. Въ
Въ единъ ресторантъ на о тътъ си поръчалъ още по <«»,
Артуръ Дъфи, отъ Монтрияхта. Духаше силень в-Ьтъръ да изстреляме още едно нея
растяло сочна трева.
Принкипо,
край Цариградъ се на порция отъ всички ястия.
•— б бала- Привечерь дойдох
Човгъкътъ миналъ, отминалъ- елъ, Канада, когато се завръ явилъ преди wtколко дни еОколо масата се насъбра^,
торпедо.
4
часа
сутриньтт.
щалъ
веднъжъ,
заварилъ
въ
Същото направило кучето. Волът
ме къмъ носъ Lezard. Видех
цъчпа
тълпа любопитни. СЛед>
динъ
клиентъ,
който
поискалъ
ме идващъ корабъ около 3000 Кораба потжваше съ пов се спрялъ, нахранилъ се добре и квартирата си единъ апашъ.
като
и
тия порции били уцй,
ренълъ:
листата
съ
ястиятата.
тона който завиваше къмъ дигната нагоре кърма; С:-?—Благословена да бяде оная Тоя последния за да може да
щожени,
на многобройните Зц,
носъ Lezard и легна на курсъ лно наклоненъ на десния ряка която е посадила тази избъга, стрълялъ срещу Дъфи
Следъ като огледалъ списъ питвания гостътъ далъследщ,,
Londship. Той се намираше борть. Втория изстрелъ бе тргъва!
и го наранилъ въ главата. ка отъ горе до долу, за обща
На ядно поле пятницитп за- Ранения се представилъ вед изненада, той си поржчплъ те обяснения.
вънъ отъ пред^ля на нашата
— Близо 20 години бЪ^
изоставенъ.
белезали мърша.
досегаемость.
Човткътъ миналъ отманалъ. нага на единъ лъкарь, който по една порция отъ всички пленникъ отъ войната въ се.
Това
б
в
голъмъ
много
на7 часа сутриньта. Подвод
ястия наредъ.
Сжщото направил и волът. Куче го запиталъ:
верния Сибиръ.
— Присжтствието на куршу
никъ 62 се намираше по сре товаренъ, вероятно английски то се нахвърлило върху мършата
На 6 p t r a на Ледовитиа оне!
корабъ
примерно
5000
тона
съ
Въ ресторанта
настанало
нахранило се и рекло:
ма въ главата причинява ли
дата между Lezard Head и
—Слава
Богу.
нахранихъ
се
до
висока
тржба,
четири
товарни
анъ
храната ни се състоеше
раздвижване.
Wolf Rock. Виждаме за атака
ви болки?
бре!
Всички насочили погледите исклю ително отъ рибено мац.
корабъ. влизащъ въ канала. стрели и 12 см. оржлия на Пътницит/ь продължили пянпя — Съвсемъ не го осещамъ
си къмъ необикновения посе- ло - всъкой изгълтваше толко,
Курсъ 90 градуса 7.30 ч. из- кърмата. Местото на потопява си. На единъ крьстопжть лежа дори, — отвърналъ Дъфи.
титель. Тсва, обаче, съвсемъ ва рибено масло, колкот- й0.
стрелъ изъ едната торпедна нето носъ Lizard 45° 10 мили, ла кесия сг злато.
—
Добре,
заявилъ
лъкарьтъ,
7
ч
сутриньта.
Следъ
разсветВолътъ
миналч,
а
отмпналъ.
не го смутило и той изгьлталъ же да побере стомаха му и
тръба.
ляне видехме нъколко групи Сжщо направило и кучето. Човп>тогава може да си остане тамъ. всички порции.
това му държеше сито още3|
Разстояние 500 метра. Тор кораби, влизащи- въ канала, кътъ грабралъ кесията и рекълъ.
Две години по-късно Дъфи
3
дни.
Изненадата
станала
още
попедната следа можеше да се подъ силна охрана на изтръ- —Ама, че келепиръ! Кой ли бу- билъ обзетъ отъ главоболие.
наблюдава до средата къмъ бители — (генераленъ курсъ дала я загубилъ?! Забравихъ.ми-- Тоя пткть той се явилъ предъ голЪма, когато посетительтъ© Хранехме се веднъжъ на.
ми и глада и умората.
дни.
цельта. Нвмаше взривъ. Нео 90°, 20 м. къмъ югъ отъ Wolf наПятницитп
стигнали до един единъ хирургъ, който му за- повикалъ келнера и му запоТози начинъ на хранене j
в-вдалъ:
бяснима грешка. Изплавахме. Rock) подводникъ 62 стоеше ханъ. Презъ ноща, разбойници' яоилъ;
— Още по една порция отъ мене стана втора природа. \
Тревога Потапяме се. Самолетъ между корабите и брега на огадили че човгъкътъ носи кесия — Това главоболие произ
тукъ не мога да го напусщ
атакува подводникв/ хвърляйки безпрепятствения входъ. На съ злато, убили го и му я отне хожда отъ присжтствието на всички ястия!
—Храня се веднъжъ на.'<
2 бомби. Слаби взривове. Оти позиция не можеше да се ли.На сутриньта волътъ и куче куршума въ главата ви. Акз
Сжщинската бомба, обаче
дни
обаче тогава се наяждам^
ваме на 40 метра дълбочина. раз ита.
избухнала,
следъ
като
и
тия
то продължили пжтя си.
на времето бвхте го извадили,
*
до насита.
10 часа вечерьта. Вътъръ сепорции
били
изгълтани,
roc
7'30 ч. сутриньта. Потопихме Веднъжъ магаре отишло при сега не щъхте да боледувате.
веръ—западъ 4—5 бала Изплу
Ш
Требва веднага да се извади
вахме. Отделихме се отъ бръ-се понеже крайния корабъ лъва и му рекло:
куршумътъ!
—Никакъ
не
мога
да
разбера,
още
можеше
да
се
атакува.
З
а
щ
о
?
З
ащо?
ЗаидО?
га за заредяване акумолатори
каква птица е това бухалътъ:
Презъ време на операцията,
те. 12 часа нощьта Wolfkock Растояние 1000 метра, жгълъ какъ е възможно да не се обича
Защо хората бнягь магарето?
— 0« 15 мили. Следъ зарежда на срещата много остъръ. Из- свптлинита и да се бгьга отъобаче г. Дъфи починалъ.
Защо
по света има неми хора?
нея?
нето отидохме къмъ Bishop трела изоставихъ,
Защо
щъркелите
тракатъ съ клюновете си?
Лъвътъ
измерилъ
съ
ирония
9 ч. сутриньта. Заподенъ въ
Kock. 30 Августъ 1917 година.
на магарето и казалъ:
Защо
магаретата
не
ходятъ на училище?
Западния входъ на английския търъ 4 — 5 бала. Изплавахме боятъ
- Верно е по свгьта ама стран
отивахме по средата на кана ни нгъща, които трудно се раз- По настоящемъ се разработ
Защо кучетата и коткате се мразятъ?
каналъ.
и правихме изборъ на по биратъ. Напримеръ и азъ до се ва едно извънредно интересно
и още много защо, всички деца щ е научатъ
1 ч. нощьта. Ясна лунна ла
га не можа да разбера, не само изобретение.
зиция.
;
?'
"
'
"•
J,
.
"-"'
.
.
-.
*
.
.
...
отъ новата цветно подвързана книга
нощь. Северо-запгденъ вътъръ
з'ащо бухалътъ бп>га отъ свпт Правятъ се книги съ особе
3—4 бала, слабо вълнение.
11 часа, кораби отново се линита, но защо и ти ревешъ и
„СВИЛЕНДУА ПЕПЕРУДА"
Забелязахме големъ корабъ появиха. Напредъ се очерта си тикашъ нога, тамъ кядето но приготвени страници. Кога
тргъбва
и
тамъ
кядето
не
трп>то
книгата
се
постави
въ
еУдобрена
отъ министерството съ № 42572. Книгата е
влизащъ въ Канала. Идва въ ваше една група
ГОЛБМЪ
динъ специаленъ апаратъ, тоя
най-добрия подаръкъ за Нова Година, Коледа и имен
зигъ-загъ. Генералния курсъ хоребъ нефгоналивенъ, малък бва.
*
последниятъ започва да въз
ни дни. Продава се въ всички книжарници
въ
65°.
вегиритръбенъ кръстосвачъ и Както буренитп
погубватъ по- произвежда на гласъ съдържа е »
Царството.
1-1681-10
2 ч. нощьта. Вътъра северо- изтребитель. Следъ тъхъ на савитгь, така и егочзмътъ и зло нието на книгата, като че ли
западъ 9 бала, ясно, Потопих разстояние 5 мили следваха бата погубватъ добродегпелитп живъ човъкъ я чете.
душата
ескортира- наРобътъ
ме се за атака. Решихъ да още два кораба
на пороцитхь е най
Новото изобретение ще бжде
стрелямъ съ кърмовигв апа ни отъ два изтребители. Гене жалкиятъ робъ въ свгьта.
Безъ любовь къмъ ближниятъ отъ грамадна полза предимно
рати. Идваше робре. Против ралния курсъ около 70 граду
си. човгъкъ е само едно цивили за слепитъ.
ника предъ изстрелъ ръзко са (по средата между Start зовано
животно.
Следъ говорящия филмъ, ид
Point и Casquets).
измени курса си..
*
Д Н Е С Ъ . С Е ОТКРИ
ва
сега и говорящата книга да
Безполезно б е да се стреля.
3 ч. следъ обвдъ объдъ. На Най силенъ е оня на свп>та кой открие съвършенно неподози
Отидохме на 20 метра дълбо широта Плимутъ зсичкитъ ко то знае съ мжжество да търпи
и лишенията, hou- рани до сега възможности за
чина.
раби завиха на 90 градуса въ нещастията
то се бои отъ страданието той
ва ул.
2.30 ч. изплавахме, прегле- лъво. Нашия шестчасовъ опит се бои отъ мждростьта. Най човъка.
дахъ съ морегпеда, сближихме ,да отплуваме се окоза нап- високата доблест ь е и когато
се и отново отидохъ подъ во '.Г''-а2йй9.. Едновременно съ това страдашъ да не причинявашъ зло Консерви отъ китъ
никому,
северду---угвд<415»<у-.з',
—Хяиоая—Ч"Ьихп_ми.го_см(»_я.ли_
аосгаШчно за използуване мо
Болшевиките установили, fl
съ богаството си и земна
регледа. Да се стреля съ кър, видимость. Легнахме на курсъ ятъ
та власть. Колкото едно злато ea че, че китовото месо е из
0«,
за
да
вземемъ
благоприят
милнигв апарати.. Това и глее по чисто, толкова то по сил вънредно подходящо за храна.
дахъ да не попадна подъ та на позиция конвоя после оти но блести. Колкото единъ чо особено като се консервира, а
вгькъ е по скроменъ, толкова той
таранъ; носовете - н ъ м а «жде де на источенъ курсъ.
следъ това се готви по единъ
4.30 ч. Изведнъжъ се прОяс е по великъ.
да се отклонимъ следъ истреособенъ начинъ.
Глупостьта
t
цветт,
което
ни,
растоянието
значително
се
ла. Ето защо бързо се пото
да расте само въ душата
Тия дни се завърнала въ
пихме на 20 м. и продължих намали! бЪхъ принуденъ да се може
на единъ грандоманинъ, а гран пристанището
на Владивостокъ
ле.
потопя за да не ме откриятъ. доманията е майка 'на всички
една
съветска
китоана флоти
злини
въ
свгьта.
Прометей
Наблюдаваме
картината:
кръс3 ч. изплавахме и се сбли
лия, която донесла не по-мал
жихме за трета атака. Пригот тосвача изчезва съ всички изко отъ 220,000 тона китово ме
вихме се въ надводно състоя требители по направление на
со, което ще бжде незабавно
(Следва;
ние, Положение за стрелба Плимутъ.
Шщт
преработено въ мЪсни консерви
отъ НОСОВИТЕ апарати, следъ
Магазинъ .ЕЛЕ0Н0РА"
изменение курса на противни :::
Дамски чорапи Фако по 40 45 ле.
ка.
Дамски чорапи двойни пети 18 п
Дамски чорапи съ багети 25
Пакъ се потопихме. Мно
Дамски
чорапи трижгълни пети "
Общински
театъръ
„Три
го
с в е т л о
з а пжти вънчани* комедия въ 3
Никой не би повървалъ, че
съ багети 30 „
и цвътята ек иматъ темпера
Дамски чорапи европейски
стрелба на близко разсто действия.
тура, че и ГБ биха могли да
свътли цвътове 25 ,
яние, въ надводно поло
Мжжки
чорапи
2
чифта
за
15,
чнастинатъ".
Нино Ранковъ само днесъ
жение.
Мжжки чорапи гладки по 9„
двойна програма 2 филма наНо нам-врилъ се единъ уДамски ржкавици съ rapЗч и 30 м. сутриньта, веенъжъ 1). ф р а Дявило съ
ченъ, който пожелалъ да про
иитура 30„
северо-западенъ ветъръ, 4 баригона Денисъ Кин.ъ. и 2). Коприиени вратовръзки
вери и предприелъ щателни
бала, ясно. Изстрелъ отъ Тайната на мадамъ Бланшъ. ГОЛ-БМЪ ИЗБОРЪ на р?зи,25фла- измървания. Резултатътъ билъ
сжщинска изненада.
втория апаратъ, разстоя Глория Паласъ Ескимосъгь
нели, килоти и фива галантерия — при необикновено •
Установило се, че презъ вре
ние 800 метра. Нападение
намалени цени! 2—15
ме на оплодяването си, темпе
въ кърмовата часть на Училищно кино 1) Култу.
ратурата на цвътята се покачренъ филмъ, 2) Разбойническо
кораба.
гнъзло.
ва, най-вече отъ 10 до 11 часа до .Глория Паласъ*.
С Р А Ж Е Н И Е Т О преди об-вдъ.
га часть на свъта. Тя пропад
на безъ весгь. . . Но защо си се изтръгна отъ десятки гърди правя? Току що изкълчихъ
мене ще се справите по-мжчио
припомнямъ такива работи?
Азъ бързо влъзохъ въ по ржката на този момъкъ!
отколкото съ моя другарь.
Зз да се откъсна отъ мисли мещението, кждето се произ
— Защо?
rfe, които ми навЪя разговора веждаха н-вкакви тайнствени
— Щ е се опитаме! - викна
Карпентеръ, гзъ се отпра- упражнения и се предполага
— Дааамъ имъ една малка весело Леонаръ.
г>л=дв")
I (Страната от която няксЯ ве се връща) съ
аихъ къмъ Шарлъ Леонаръ.да ше .строшаването" на Леона- лекция и нищо повече, мой
[Романъ отъ Робертъ Нрафп побъбря малко съ него.
ровата глава о Г ъ тежкигв юм мили Шаарцъ! Може би и вие
Превель Хр. Н. Гаалевъ
ВупояитЪ намъ^или работа руци на нЪкой си Давагаси. И искате да си опитате щастиеи на Леонара, както намЪриха азъ ВИДБХЪ странна картина: то въ борба съ мене?
младъ войнъ съ атлетическо
и на насъ
Разбира се, азъ немахъ ни
Мислъхъ, че още половинъ
Какво именно правеше той телосложение, навърно про
година и ще мога да направя азъ не зндехъ, но скоро уз тивника на Леонаръ, лежеше, най-малкото желание да се
възползвамъ отъ предложе
на Ялиса предложение, да я нахъ...
забилъ носа си въ пЪсъка
на нието на Леонаръ и да изпиизтръгна отъ ноктитъ на ней
Азъ се приближихъ до едно арената, а самъ Леонаръ
му тамъ на себе си колко е
ния баща, когото считахъ ако здание, приличащо на нашъ изкълчваше ржката.
приятно да ти изкълчатъ' рж
не за истински багабонтинъ, то хиподромъ и чухъ даване на
поне за съвършено безпжтенъ комзнди и тропота отъ крака,
Зрителите н тази странна ката или д а ти претрошатъ
Х О Т Е Л Ъ Ш\
пияница и паразитъ.
картина, все млади вулоди 0(ъ реброто.
които отмерваха тактъ.
И етг че дочакахъ страшна
костата
на
войните,
гледаха
съ
Следъ това всичко заглъхна
Французинътъ не се огорчи
скръбъ: Алиса изчезна.
поражението на много
и до мене долегк г л а о на изумление
отъ моя отказъ и весе
Язъ се научихъ, че баща й французина:
техния съплеменникъ гигантъ ло викна на младите вулодформено я продалъ. А Тя
НАУШНИЦИ. най-големъ
•— А сега, уважаеми джен предъ когото французина из ски воини:
В А РН А
беше толкова хубава и безза- тлемени, едно малко упражне глеждаше като пигмей.
боръ. Най-износни цени
щитна!
— Е, чий редъ е сега?
Въ центъра на града»
ние. Давагаси! Опитайте се да
Азъ се впуснахъ да я търся, ми строшите главата съ юм— Какво правите Л« онаръ,
най -хигиениченъ, ук>— Мой! — се отзова единъ
те
ала единственото, което узнахъ рукъ. Но, моля ти се, не се извикахъ азъ.
н ъ , съ централно ото- в
юноша.
(До църквата Св. Никола)
б-Ьше, че Аписа е отвлечена стъснявай!
И К
пление.
!
Това
сте
ОхоПродажба
едро
„
Й
о
.
н
а
д
нькжде задъ граница, въ дру
, °'
вие,
— Тогава да почнемъ!
Следъ секунда общъ стонъ I,,
Цени достжпни за всички.
Шзарцъ! Добъръ день! Какво
— Пази се, чужденецо! Съ
3-1604-10
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Чудото на островъ Принкипо

Важно за Бохеми!

ПИВНИЦА и КАРИ А НАРИЯ

' Театъра и кината днесъ ::::

I

I

БАЛЪ

пшнлш

K.IJM
ШП Ml

тш

•мада» лип"

Чвгете ли Взюш и

ШХПШ

Стр.

Варненски новини

DDOH 3 7 9 6

скадъ меНнсшъ

ВЕСТИ О Т Ъ
Z=Z БЪЛГАРИЯ

Коледната т р а п е з а
въ разнитЪ народи. Какъ ое поорвща Бледни ве-

— Срещу Коледа жительтъ
черь въ саъта
на
с. Сестримо, пазарджишко
скити
интереси
на
саарското
Приятно ни е да събщимъ
лЪми и тежки еж нашите,
Почти въ всички християнс всека предколедна трапеза.
изпилъ 3 кила вино. На сутче
сестрата на нашия добъръ
арски грижи. ,Но не е из- населание го влекатъ неумоли риньта билъ намеренъ на ули ки народи сжществуватъ ко
Въ Испания симвопь на ко
но отъ време на време за мо нъмъ Франция, в ъ стопанс цата въ Т. Пазарджикъ ум- ледни обичаи и традиции. Раз ледните праздници се явява приятель и варненески зжбо:а и насърдчение да хвър- кото величие на която то мо рЪлъ.
лично е и коледното меню.
пЪтелътъ, чието кукуригане, лекарь Руси Пенвковъ — г-ца
s погледъ върху живота и же да намери своето благопо
споредъ
легендата, е възвести Ганка, се е сгодила заТодоръ
Въ Швеция, на бждни ве— Националниятъ мостренъ
Кжнчевъ Разградъ. Честито!
')итЬ на големите народи* лучие. Но, нито суровата неупанаиръ въ Пловдивъ ще бж- черь, всички улици се илюми- ло на хората Рождество Хрис
В с и ч к и оземлени по закона за
а видимъ какъ те преодо- молимость на стопанските за
де откритъ на 9 априлъ и ще нирватъ, а кжщигЬ се украся- тово.
Т, 3 . С въ срокъ най-кжено до 15
(тъ изпитанията, които ежд- кони, нито 15-годишния ре
Коледните обичаи и кухня януарий т. г. еж длъжни да внесътъ
жимъ на окупацията можаха продължи до 10 май. Щ е бж- ватъ съ зеленини. Въ всека
имъ изпраща,
кжща
се
запалва
голяма
елха.
въ
Испания се отличаватъ отъ въ 1клона на Б. 3. К. Банка най-мал
датъ
поканени
и
чужди
изло
/г0 (една двадесетина) отъ дъл
1Йголъмото събитие, съ да сломятъ въ съзнанието на жители.
Тя
се
украсява
съ
свещи
и
иг
другите
страни. Въ състава ко
жимата срещу стойностьта на земя
о ще започне новата го- това население гордия тевтон
— Поради намаление на из рачки, следъ които заема по на коледната трапеза влизатъ та сума. Тази вноска ще се счита
I, ще бжде Саарскиятъ ски духъ. И сега то, подъ фор
носа,
бургазкигв пристанищни четно м-feco традиционната сла отъ една страна много парли като такава за 1934 година. Съ вна
мата
на
плебесцитнигв
отгово
есцитъ, който ще а а н е на
на V20 отъ дължимата сума
каруцари
изнемогвагъ. Преди мена бекасика, коятз на Рож ви ястиета, а отъ друга — сянето
оземленитъ лица запазватъ правата
. м. Единъ цирей, които ри; за Франция, за Германия
дество
се
изгаря.
много
сладки.
Главното
колед
си надъ делената имъ земя.
15 години зрее върху те или за самостоятелнъ Сааръ-— Коледа имъ било отпуснато
Въ менюто коледната вече но ядене ге нарича „Пескапе
по
единъ
човалъ
брашно,
П а р а х о д а „България" замина
е
заставено
да
каже:
за
своето
на централна Ев опа, ще
ря участвува задължително е- лено" и се състои отъ смЪсъ ва на II т. м. по Александрийска
ва да се пукне. Саарски- материално благополучие ли стойностьта на което ще се
динъ свински бутъ, приготвенъ отъ накълцана риба и свинско линия.
аъпросъ едва сега изпък ще гласува, или за майката изплаща постепенно отъ ра
Агентъ-контрольоритъ
месо, заедно съ жамбонъ* у
по специаленъ начинъ.
ботата.
земя,
която
свързва
всички
да представятъ папкитъ на пребро
сно като една отъ многояйца,
съ
поправка
отъ
разни
— Въ айтоска околия еж
Въ Унгария на Коледа
ителите си, прегледани, провърени
тчгЬ слабости и безмис немци въ гЬзй дни на изпита
корени и прованско масло. и подписани въ общината—XX въкъ,
на Версайския договоръ. ние и нужди за ц-Ьлия герман засадени 190 декара съ ябъл се приготовлява специално Неизбеженъ гостъ на испан до 10 т, м, вечерьта,
кови дръвчета, за които има блюдо отъ оризъ, силно
область, малка по насе- ски народъ.
ската трапеза е и една особе
тамъ благоприятни условия за
е, още по нищожна по
Кипи въ бурна акция цЪла
подпрамено съ червенъ на салата отъ лукъ, марино
вир-вене.
гория— съ размерите на Германия. Раздвижено е всъко
— Въ бургазко презъ м. де пиперъ. И въ Унгария, по вани маслини и други зелен
българска околия — се германско сърдце, въ която и
кемврий
м. г. еж били излове добно на Франция. Коле- чуци, които се смачкватъ доб
ави презъ- 1918 година въ точка на земята да се намира,
ре и се сервиратъ въ видъ на
К о м и т в т ъ т ъ на детския приъ режимъ, който едва на защото на всеки саерецъ из - ни 3,400,000 броя скумврия, а дата се посреща обикноютъ „Митрополитъ Симеонъ" устрой
колбаси.
общо
презъ
ц-влия
риболовенъ
яуарий т. г. ще добие сво- селенъ дори отдавна, е дадена
ва на 10 януарий (четвъртъкъ) въ 2
венно не въ кжщи, а въ
т
здобрение, или—ще бжде възможность да се яви въ сво сезонъ 7,000,000 броя.
Белградъ 8. Група професо часа следъ обЪдъ Коледна елха съ
ресторантите
„Гвоздеятъ"
забава въ помещението на приюта
(фленъ отъ самото на се ле ето родно место на 13 януа- Д Р Е . Б Н И В Е С Т И ^
на забавите на бжени ве- ри отъ юридическия факултетъ ул. „Св. Методий". Поканвать се
чрезъ единъ пле5исцитъ, рий ,. да даде своя гласъ.
белградския университетъ членоветъ на братството .Нрханчерь е едно живо прасен при
зведенъ подъ контролата
еж отправики къмъ регента гелъ Михаилъ" и всички майки на
И св-Ьтътъ е зритель на не Щ Въ Чехословашко тази
>. Нбивало явление: болни и пре- пролеть ще бжде довършенъ це, което се развежда отъ князъ Павелъ прозба за осво ПИТОМЦИТЕ да посетятъ забавата.
П а р а х о д а „Царь Фердинандъ"
тоя плебисцитъ Франция стао-Ьли старци, бедни жени, строежътъ на най-гол-Ьмата маса на маса отъ специа бождаването на водача на бив
заминава на 11 т. м. вечерьта за
станция,
гажирана съ амоицията заложели поелзднигтз си сред електропроизводна
шата
землед-влека
партия
Драленъ водачъ,
облеченъ
Хайфа—Яфа.
а победитель, който само ства, и охолни саарци, напуст- която ще струва 120 милиона
голюбъ Йовановичъ.
Ж и в о т ъ т ъ отъ раждането до
й ще като куминочистачъ. Въ
-одини презъ вековната нали своите удобства отъ най крони. Капацитетътъ
По настсящемъ Йовановичъ смъртьта е опитъ за щастие. Сигур
зия е владълъ тая область, далечните краища на земята, бжде равенъ на 7,500,000 ки сжщото време келнерите е интерниранъ въ Сеннише.
но щастие носятъ билетитъ отъ об
щата журналистическа лотария. Тег
ойто има потайното жела- дори и бременни жени въ пос ловата.
поднасятъ друго прасе —
ленето е на 17 януарий.
ца обезсили още повече ле цнит-fe дни на своето поло
g£ Въ белгийската
войска този пжть печено. Прасен
Иажинеръ
Стефанъ
Куцаровъ
О Ч А К В А Й ГЕ т р а д и ц и ' . Н
вата си чрезъ огкжевана жение, еж сезапжтили за мал-| еж въведени ризници за лет
*но кжече повече отъ раз ката Саарска область, за да цигЬ. Шлемътъ и ризницата цето е задължителенъ съ- н-вма да приема на имения си н а т а В а с и л ь о в а б и т о в а
вечерь на „НОВИ СТРЕставенъ елементъ на ко
день
саното rfeno.
засвицетелствуватъ на целия тежатъ общо само 2 кгр. при
МЕН"И"
ледната
вечерь
и
тр-вбва
все
това
куршумътъ
не
може
рмания е ангажирана въ свъть, че въ 1918 година Евро
Имате ли щастие?
Това
Стефанъ Кисовъ
да се намира на всека
ския плебисцитъ съ свое- па победителка извърши едно да ги пробие.
ще разберете на 17 януарий
н-вма
да
приема
[Ц
По
френските
ж
п.
ли
насилие
надъ
националната
маса.
зционално достойнство и
при тегленето на голямата об
дата за национална цЪ- съвесть на едно малко, но буд нии еж въведени моторни ва
Д-ръ Стефанъ Мартевъ
По-нататъшното меню се
ща журналистическа лотария.
гони,
които
ще
се
движатъ
съ
но
съ
своето
национално
съз
k И така, гвзи два колонЪма да приема иа имения си
състои
отъ
суга
отъ
гжби
и
бързина
отъ
200
клм.
въ
часъ.
е се трещнатъ на 13 яну нание.
Всички списания, пр-о
день
отъ специална баница, пригот
въ малката ивица земя
Дилемата предъ това насе Разстоянието Парижъ-Ница ще вена въ видъ на подкова —
читни
книги и лотариисе
изминава
за
6
часа.
Рейнъ, не съ острилата ление е: за материалното бла
Стойчо Бпрановъ
символъ на щастието.
ни
билети
въ агенция
1
И
въ
Полша
еж
пуснати
зегв и гор.чилата на орж гополучие — или за национал
Въ Англия менюто на бждни Н%ма да посреща на имениятъ „Стрела".
Г си, а чрезъ "Свобоцнага ната чгсть. Тринадесети, януа- вече въ движение моторни
си день.
на населението, което по рий ще покаже какъ немците влакове. За,сега ..се,- движатъ вечерь се състои главно с т ь
•елите преди 15 години ще разрешатъ тая дилема. Не 16 подобни влакове, обаче 5уйкм и пяумпудингъ. Алкохо
тиха въ едно невъзмож ка всички народи, обаче, кои броятъ имъ щ е бжде значи лътъ сжщо заеме почетно ме
Стоян-ь Д о б р е в ъ
сто. Тъй наречениятъ „наро>ложение.
то въ сжщата дилема виждатъ телно увеличенъ.
«-.ем^отьта
на сина си не ще приема на
g | Водолазътъ Уилиамъ Ки- денъ пуншъ" се намира на
!мо въ трагичното поле отразена своята историческа
"""" **^ ""иУ.^чня си пень.
г н а тоаа население е фо- еждба, разбератъ какъ велики ри е звгиналъ неотдавна на
който събира" въ тези тъ народи знаятъ да страдатъ морското дъно отъ гръмък
штереса на целия свЪтъ. и да се борятъ за своята на Гърмътъ ударилъ по жицата,
която е свързвала телефонана
^дъ откжеването на Лота- ционална независимость!
я отъ Германия, стопанГеорги Марковъ на водолаза.

9

»261.1935 г. Военвня нлубъ
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Застраховката ntm другнество.

е наистина подирел* иа се»
мейстяото!
Ш ш
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че н'*й WHOTO хоаз ушфатъ *ежду 25
и 45 годишн!?. нъзааеть. 3«ач* повечато хора умкр^ть въ pajrsoa на p-sfio
тоспособностьта сч ЙЯ^ого от>, тъхь в с а
вятъ евмейсвото си АЙЗЬ подкрепя.

за Вюйа 080ТНВ1) туберкулозата — Вараа
П о к а н а

[пканватъ се членовете на Д-вото за борба противъ
упозата — Вярна да приежтетвувзтъ на извънредно
събрание на 10 януарий 1935 г. въ 17 часа въ кабиа г. Кмета, съ дневенъ редъ:
)тстжпване зданието на Санаториумъ-болницата на дър|. Присжтствието на всички е необходимо.
2
Отъ
настоятелството.
вшавв

0ЛЕДНИ украшениял вида, изборъ първий
лгария, феериченъ ед
!нъ, едро и дребно при j
рница Ме р к урви Варна,
къвъ видъ подаръци Приоржчки за визитни кар-

за Ь-ти пжть

НАЧАЛО 8-30

Три пжти в е н ч а н и
КОмедия в ъ 3 действия о т ъ Анна Н и к о л ь с ъ

IOBи стремеж

Ш1ТШ!

януари

С-ь намалени ц е н и 5 1015 2 0 лв.

,Потайностите на принцъ Карла"

— Нека се поднови нашето
приятелство,
графъ Карле, азъ чувствувамъ необходимость отъ
една искрена душа, на която бихъ могълъ да повЪря всичко, което мисля и мечтая — добави мла
дия принцъ Флорнмонъ, който имаше нъщо при
влекателно въ ОЧИГБ и въ чертите на лицето си;
— отъ дълго време копнея за единъ искренъ прия
тель, защото тукъ, въ двореца, не намирамъ ос
венъ хладни усмивки, думи и движения одобри
телни, и едно лукаво предпазване.
Хубаво б-вше онова време, което другарски
прекарахъ съ тебе.
Требва по-често де идвате при мене, обичний ми графе.
Маркизъ де Монфоръ е единъ отъ прибли
женит-fe ми. вий т о познавате, той е любезенъ, но
то* не ме разбира напълно.
— Съ удоволствие ще дохождамъ, принце.
— Тогава наедно ще пишеме стихове за хубавитъ девойки.
— Помнишъ ли т и , какъ тогава се бъхг пла
менно влюбилъ въ хубавата Антоанета 15ери?

Помнишъ ли си още стихотнорението, което
бъхь неписелъ за нея, графъ Карле?
— Всичко добре помня, приице.
Единъ букетъ отъ рози придружаваше тая
хубава поезия.
— Да, тъй е, ти имашъ добра паметь, обичний ми графе, — прекжена принца младия си
приятель.
— Б%хъ запазилъ даже и самата поезия въ
паметьта си, защото много м-i се нравеше.
— И тая девойка биде първото мое разоча
рование, добави принцътъ.
Когато поср-Ьдствомъ маркиза изпратихъ пое,
зията и розите на Антоанета Бери, и като сполу
чихъ, следъ няколко дни да говоря съ нея, тя ми
благодари като се усмихна за вниманието, съ кое.

Библиотека .Варненски ноанни"
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Камериерътъ помогна на господаря си да се
облъче въ официалните си дрехи, донесе запале
ни свещи, понеже вече 5Ъше започнало да се
стъмнява и после се погрижи да тури въ редъ
косата и брадата на графа.
Следъ това, Венсалъ се изправи предъ едно
голямо огледало, което се намираше въ стаята и
предъ което горъха много свещи, за да се огледа
и той, съ известно самодоволаво, се вид-fe въ това
огледало, въ официалната прем-вна на графоветЪ
де Гренелъ.
Той се усмихна съ гордость.
Увъри се, че имаше импозантенъ изгледъ и
че б-вше достоенъ да се яви въ двореца въ тоя
великолепенъ костюмъ, като при това не забравя
ше, че бЪше единъ отъ най-голЪмигв землевлаД-БЛЦИ въ страната.

Следъ малко дойде и Карлъ въ замъка.
Той бъше облъченъ въ една елегантна уни
форма и съгласно предписанието на етикета за
приемитъ въ двореиа.
Предъ големата стълба на замъка се появи
и парадната кола.
Венсзнъ и Карлъ слъзоха по тая стара и ши
рока стълба, придружавани отъ камериера, който
държеше въ ржката си единъ канделабъръ съ злат
ни свъщи.
Двама служители, съ златни ширити по дре
хит-fe! стоеча пои вратага на купето.
На капрата стоеше кочияша, изящно и бляс
каво облъченъ и потьналъ въ сърма.
Върху дрехитъ- на слугигв се виждаше герба
на грефоветв де Гренелъ, везанъ само отъ чиста
сърма.
Венсанъ и Карлъ се качиха въ каретата, вра
тата на която се затвори,
Двама отъ слугите с%днаха на опредъленото
за ТБХЪ м^сто ьа задната часгь на каретата.
Четири хубави коне потеглиха великолепната

.4
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Днешното голи щштво ш i Кодиь

Молебенъ по случай електрификацията на селото. Радостьта на се
ляните. Речьта на кмета Ст. Савовъ. Народната транеза. Радио
апарата.
Тази сутринь още отъ ран на, която е източникъ на здра
ни зори селото Кестричъ доби ве. хигиена и чистота, а сжщо
праздниченъ видъ: всички кж- така представлява едно отъ
щи еж накичени съ трикольс- кай-голвмитв удобства за съв
ри, а селяните стегнати въ ременния човвкъ".
нови дрехи.
Речьта на кмета б в изпра
Къмъ 9 часа пристигнаха въ тена съ бурни ржкоплвекания
следъ което
селото съ омнибуса идящъ отъ отъ селянигв,
Варна: кмета Ст. Савовъ при кметския намвстникъ на село
друженъ отъ двамата си по то Узуновъ отъ името на съмощници Н. Димитровъ и Г. селянигв си благодари найТрайковъ, а сжщо така дирек сърдучно на всички ония, кои
тора и а Варнен. Електрическа то еж станали благородни ви
Дирекция—г. Поповъ и други новници, да се електрифичира
село Кестричъ.
гости.
Гостите обходиха нвкои еле
На края б в сложена народ
ктрифицирани вече кжщи, а на трапеза.
сжщо така и мелницата въ се
Голвма радость бв за селя
лото, която се проектира да нитъ донесения радио-апаратъ
бжде електрифицирана.
отъ Варна, който бъ инстали
Радостьта между селянигв е ранъ и селянигв чуха хубави
най голвма. Т-Б просто сияятъ народни пвени и музика.
че най-после ще се освоводятъ
Трапезата мина при една за
малкитв газеничета и ламбич душевна атмосфера и продъл
ки и ще иматъ чиста и хигие жи до кжено следъ обвдъ.
нична сввтлина.
Нека пожелаемъ въ най-скоЗа сега еж снабдени съ еле ро време да бждатъ електри
ктричеекс осввтление около фицирани и другитв околни
30—40 к ж щ и, общинското Варненски села, които сжщо
управление ипрочие,
така еж петимни за електри
Електрическата енергия е ческа свътлина.
отъ Варненската централа.
а»ш»дащша1ииш|шимяиаииая
По късно ще бждатъ елек
трифицирани сепата: Кичево и
Орешакъ.
Къмъ 10 часа и половина
започна молебена. Присжтст
вуватъ много гости селяни и
отъ околните села.
последно
Свещеника благослрси тази
ДВОЙНА ПРОГРАМА
голвма и техническа й-мултур
на придобивка на селото КесД - I D » -чгя
тиричъ.
•
\
е се oj
Говори дярненския клгетъ />

ш и ш ш п случай
[I д н е с ъ

аСс^Щ^ъовъ,
който въ ^гмна]
•"^ита речь подчерта голвмитв
5лаги, които селянигв ще иiarb отъ електрификацията,
^enpt се върху преодолените
трудности и след като поздра
ви кестиричани съ новата обилна свътлина,каза:
— Ние имаме присърдце
болките и нуждитв на селото
и ще направимъ всичко въз
можно щото то да бжде задо
волено. Нека се надвваме, че
и околнитв села въ едно найкъсо време ще се радвлтъ на
хубавата електрическа сввтли
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1-ВО

Фр^

Дяволо

с ъ барнтоиа
Д е и и с ъ Кингть.
2-ро

та нз м
въ Кино Ранковъ
Цени неувеличени
Начало точно въ 8!/г ч.

Чеше в.

Потайностите на принцъ Карла

каляска презъ парижките улици, по направление
къмъ Лувъръ.
При входа на опредвлената за поканените
врата каретата застана, а Венсанъ и Карлъ влезоха въ коридорите, гдето бидоха приети отъ
единъ камериеръ, който ги отведе при дворцовия
церемониалъ майстеръ.
Всички посрещнаха много любезно наследни
ка на Гренелъ и сина му и ги заведоха въ салонитв» гдвто вече бвше събрало едно блветяще
общество.
Министрите и посланиците,
облечени въ
елегантни цивилни дрехи, седвха до облечените
въ блвекавн униформи генерали и придворни
служители.
Въ тоя именно моментъ влизаше въ салона
и краля, заобиколенъ отъ членоветв на кралевското семейство. Той започна да се разговаря съ нвкои чуждестранни принцове, които бЪха поканени
на това тържество.
Едва що тоя разговоръ бвше престаналъ и
цермониалъ майстерът се доближи до краля, от ко
ето взе позволение да започне представянето
на графа де Гренелъ.
Сега бвше вече настаналъ тържествения
моментъ.
Церемониал майстерът заведе Венсана и Кар
ла при краля Луи Филипъ, който следъ като майстера произнесе високо името на графа де Гре
нелъ, се обърна приятелски и съ любезность,
съ която той въ подобни моменти се отличаваше,
— къмъ графа, и му каза, че се счита щастливъ,
като вижда новия графъ де Гренел въ двореца си.
Едновременно съ,това. кральт изрази желание
да вижда по-често близо до себе си, въ двореца,
благородния землевладвлецъ, името на когото
даже носеше една отъ улиците на хубавия му
градъ Парижъ; сетне каза и нвколко благи думи
на Карла, благородната и мжжествена осанка на
когото се много понрави на краля Луи Филипъ.

чера е разисквано по българските въпроси въ Жене]
И з с л у ш а н и о л биле българските, делегати. В ъ р х у к а к в о е д о к л а д в а н о

Женева 8. Финносовия
комитетъ при ОН раз
гледа въ вторникъ фи
нансовото положение на
България.
г. Баталовъ, П. Тодоровъ, Антоновъ постояненъ делегатъ на Бъл
гария при ОН, Божиловъ,
Шенсонъ комасарь на
ОН въ София и чинов-

Студената вълна
надъ страната. Сухъ етудъ, опасенъ за
n o c t i m t . Буря въ Черно море

София 9 По сведения отъ
Централната метеорологичес
ка станция, отъ два дни се е
спуснала надъ цвлата страна
една студена вълна. Въ цвла
България се отбелезва единъ
сухъ студъ, опасенъ за посввитв.
На много мвста въ страната
бушуватъ бури.
Студената депресия продъл
жава и термометърътъ спада
бързо и повсемвстно.-*
По цвлото крайбрвжие на
Черно море вилне страшна,
незапомнена, буря.,.,

УМство щя заянъ
въ Поморско, срещу Коледа
Поморие 9 Георги Керемедчиевъ, отъ с. Приселци, помор
ско отишълъ на 6 т. м. на
ловъ.
Въ мвстьта яРа^з^адЛ-иК*^Се^
медчиевъ,,,,у$¥ л ъ " " д ; уд^ри
единъ заякъ.
Въ момента, когато прибралъ
заяка, предъ него се явили
две непознати лица, въоржже
ни съ кримковн пушки и зая
вили, че заякътъ билъ ударенъ
отъ твхъ. Тъй като Керемед
чиевъ отказалъ да имъ го
предаде, т в • о намушкали на
нвколко места" съ ножове и
изчезнали въ близката гора.

Сшшншлн. м-ръ в Брурщъ

на обгьдъ въ двореца
Букурещъ 9 За първи пжть
ВЕЯ съветския пълномощенъ м-ръ
Островски б е поканенъ на
обвдъ въ кралския дворецъ.

ницитгь на ОН, които по
сетиха София за да направятъ анкета взеха
думата.
Разисквано бе именно по
бюджетното положение, дей
ствията на компенсационните
и клирингови спогодби, прог
рамата за стопанските рефор
ми и особено по прилагането
на учредените монополи.

Министерския ат шшь

за утре следъ обЪдъ. Съ какво ще
се занимае
София 9. Мин. съветъ е сви
канъ на заседание за утре
следъ обвдъ.
На това си заседание съветътъ ще продължи разглежда
нето на внесенитв отъ проф.
Молловъ проекти за просввтнитв реформи, за реорганизи
ране на просввтното ведом
ство.
Съветътъ сжщо така ще се
занимае и съ нвкои въпроси
отъ мвото на народното сто
панство^
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Главнитъ задачи на конгреса. Отношенията на съюза къмъ Щ
ч
та. Колко членове брои съюзътъ.

София 9. Въ връзка съ
предстоящия конгресъ на слу
жителите по просветното ве
домство, който се открива ут
ре въ София, председательтъ
на просветния съюзъ проф,
Консуловъ даде следните|сведения:
— Днесъ въ 4 часа следъ
обвдъ въ салона на Просввт :
ния съюзъ, на ул. Московска
срещу Съветската легация ще
се състои предконгресно съб
рание. з"а уреждането на по
важнитв технически въпроси.
въ връзка съ конгреса.
Довечера въ 9 часа предсетельтъ на конгреса ще говори
предъ радиото върху идеитв
на просввтния съюзъ и зада
чите на утрешния конгресъ.
Утре въ 10 часа пр. обвдъ
ще стане тържестве ото от
криване на конгреса. М-ръ
председательтъ Кимонъ Геор

Три злополуки п mm ЗАМЪНЯВАНЕТО
пря хижа „Алеко" и на Люлинъ
Хижа Алеко 8. Днесъ следъ
обвдъ при спускане по засло
на скиорътъ Леви, 23 годишенъ, велбдетвие на неудаченъ
скокъ, падна и си счупи лввия
кракъ.
Отбелезани сж^д.р^г.и^ две
•#\КЦ'астия съ^по-малки телесни
повреди, на Люлинъ. около
скиорската писта. Тамъ двама
младежи с^к били доста тежко
контузени и благодарение на
спасителната команда еж били
прибрани и отнесени въ княжевската болница.
>
Утре чегвъртъкъ 10 т. м.
въ 1 часа сл. об. публицистьтъ
Петъръ Пе ковъ ще говори
предъ микрофона на радио
Варна на тема: „Новата соци
алъ стопанска политика*.
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— Вий се намир.ате въ военното училище въ
Парижъ, господинъ поручикъ? — попита Краля.
— Да, Ваше Величество, отговори Карлъ.
Краля се озърна на около.
— Принце Флоримонъ, обърна се той къмъ
единъ младъ офяцеръ, който стоеше наблизо до
него, струва ми се, че и вий сте посещавали сжщото военно училище, познавате ли графа де Гре
нелъ, сина на графа — наследникъ на Гренелъ?
— Да, господарю, де Гренелъ ми е познатъ,'
отговори принцъ Флоримонъ, и радвамъ се, че го
намирамъ тука.
— Е добре, изкажи радостьта си на младия
принцъ, каза кральтъ и веднага се обърна къмъ
Венсана: тия дни съмъ намлелилъ да ви направя
една изненада, господинъ графе, която ще ви до
каже, че силно желая да ви дамъ единъ знакъ на
благоволението си.
Помнете, че трвбва да сте привързани къмъ
кралския ми домъ, както еж били и предшедственицитв ви.
Церемониал майстерът донесе на краля единъ
великолепенъ орденъ, украсенъ съ брилянти, кой
то саморжчно краля Луи Филипъ окачи на гърди
те на графа де Гренелъ, който беше коленичилъ
предъ него.
Въ тоя промежутъкъ, принцъ Флоримонъ по
здрави интимно Карла де Гренелъ, който му бвше
познатъ о т ъ дълго време насамъ и му стисна
сърдечно ржката.
— Радвамъ се, че те виждамъ пакъ, графе*
Карле, каза той, и заведе приятеля на младините
си на едно уединено мвсто въ салона, гдето се
навъртаха само нвколцина поканени; — тука можемъ да си поговоримъ спокойно/ безъ да ни
чуе нвкой.
— Това е за мене голема честь, принце, от
говори Карлъ искрено.

съ безработни

българи.

гиевъ лично ще поднесе!
дравления отъ името ньЦ
вителството. Следъ нег^и
говори м-рътъ на npocat,
следъ което ще бждатъ по
сени поздравленията.
Конгресътъ ще заседава"
10, 11 и 12 т. м.
Сегашният* конгреси
просвптния
съюзъ, I
проф. Консуловъ, имащ
дача да даде главнитщ
нии за развитие и бщ
та дейность на съюза
изясни негочитгь заШ
отношенията
насъюй
държавата.
Въ основата на тия oti
ния между съюза и дъ|з
та ще легнатъ сътрудник
то и взаимното зачитани
Съюзътъ по наето»
брои 95 дружества, съ*
24,360 души организиран!
нове Организирани еж si
дружества, съ изключей!
това въ"' Дьовленъ."1'

НА ЧУЖДЕНЦИ
Какво
Tpvda

София 6. Директорътъ на
труда Ст. Мошановъ запитанъ
по въпооса за замвняване на
чуждитв поданици съ бълга
ри за_явд, следното].'_
^ П р е з ъ време на на разгово
рите, които имахъ съ предста
вители на индустриапния и
търговския съюзи, последнитв
изявиха предъ мене готовностьта си по принципъ да съдействуватъ за оежществява
нето на това твърде важно
начинание...
." Сега предстои да стане една

Нроекто-картата
на [Батова — Варна.
Изготвенъ е проекто карта
та на водопровода Батова Варна,
Две копия отъ тази карта
еж изпратени въ Варненската
община. Едната е въ кабине
та на кмета Ст. Савовъ, а дру
гата въ кабинета на пом. кме
та Н. Димитровъ.
Въ проекто-картата на водо
провода Батова Варна еж да
дени въ най-големи детайли и
подробности на всички извър
шени до сега работи и които
предстоятъ да се извършатъ.
Картата е изработена въ
Варненската техническа дирек
ция.

казва дирек топъп

обща среща между ч |
|редставителитв на тия!
за да се опредвли крит*
начина, чо който ще ст!
/менааакето на чужденци]
новницисъбезработни бъ
Вврвамъ че ще се
тъй като разчитамъ на^
та воля на тия съюзи.

Ш¥ Ш

срещу Коледа. Кървавия
на едно бракоразводно j
Пловдивъ 8 На бжд!
черь въ града ни, въкВ1
.Малъкъ Парижъ", се и
една кървава семейна щ
"Денчо Деневъ Такевъ1
дишенъ билъ въ разво]
жена си Недвлка, 27 roj
Въпрвки това, Денчо. о^
жена си и не можелъ 1
помири съ мисъльта^
раздвли отъ нея.
На Бждни вечерь Ден
чайно срещналъ жена '
улицата и я поканил!
прибере. Тъй като т я «
Денчо извадилъ кама |
намушкалъ жена си на
та и тя починала на Mi
Убиецътъ избЬгалъ и
творилъ у дома си. До*
потърси полицията, той!
голвмо количество \pi.
отъ сода каустикъ. • "]
Отнесенъ въ болницв
нвколкочаесва агония;
починалъ.

на дърводълцитъ- въ Варна
Вчера-: Варненското дърводвлеко сдружение отпразднува
по единъ скроменъ и милъ
начинъ своя патроненъ праздникъ „Св, Иосифъ".
София 9. Вчера звпе»!
Следъ черкуването си въ гленето на лотарията н
църквата „Св. Никола" всички за на Популярните бан
дърводвлци и гости вкупомъ
Първите два щасглШ
се отправиха за ресторантъ мера, които споредъплв
.Ешмедеме".
ваше да получатъ npt
Между гоститв личеха: пред бвха изтеглени както 4
седателя на Варненската тър
—Билетъ 158.943 -пе|
говска камара г, Б. Ябаджиевъ, лева и получава премй|
представителя на Варненската 25.000 лева, а билетъ |
популярна банка г. Христо Тео печали 100 лева и сьШ|
харевъ, председателя на мест лучи 25.000 лева п емй|
ния занаятчийски комитетъ г.
Следъ това бвха из!|
Димитъръ Мариновъ и др.
следните печалби: Щ
Сжщите поздравиха дървоПо 10,000 лева: 94.0Й
двлците съ праздника имъ и и 10.833.
;• if
имъ пожелаха приятно и весе
По
1000
лева:
196.863?
ло да го прекаратъ.
Сложена б в огромна трапеза 167.693, 94.917 и 12791
111
която продължи при една за шиимншямвнммм^ '
душевна атмосфера до 1. ча
Св. Врачъ 8. Ярестув!
са следъ обвдъ.'.
петь македонски терор^
ради иззвършени oti
убийства.
4
Наша поща
'«Те
се
обвинявагь,
ч|
J Erb
менг
гЛп lP
~ ЩУ > отнесете
се до настоятеля ни — Дим Ра- 1924 г. еж убили два*
Оевъ представитеяь на д-во .Стре- денти отъ Скопие, 9
1927 г. еж убили един
ЕИЪ
~ Варна ще чакаме под- чель отъ МелникЪ'
Г£Е
ходящь случай и тогава ще памгьсАрестуваните еж иап
%™*™"ХотЙорението Ни
самопризнания.
J

