ТР. 1шна В ЩЩ 1935 година

Година ХХ1У-та — брой 3966

Преди 5Q грдини

Стругове жел*зарски,

14 априлъ, 1886 година
ЛОНДОЯЪ. — Предложението великит* сили да
ирнстжпятъ къмъ една обща акция спрЪмо Гърция
и да я заставятъ да се откаже отъ войнственото си
становище къмъ Турция и да престане да дразни
тая последната, се възприема вече отъ всички пра
вителства. Изглежда вече като сигурно, чедонЪколяо дни всички велики сили ще си дадатгъ оконча
телно съгласието за връчването на ултиматумъ на
гръцкото правителство.
Твърди се като положително, че въ уговорения вече текстъ
ва ултиматума, на Гърция се дава единъ сронъ отъ 7 дни,
въ който да демобилизира напълно войската си.
Споредъ както се узнава, остава още да се уговорять само
HtKOH подробности около ултиматума.
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БЕЛЕН^НИКъ
Постояна галерия и изложба
Архиологическото дружество въ

ни отъ дълги години работи
София 29* КонтраадмиралIнамира и
постоянната йзанол^почиганията нафрен азъ се оемгьлихъ да пока греда
съ завидно постоянство, Благодаре
ня
Негово
Величество
ЦаСКЗГО npa8ftT6fl£tS0.
лътъ Рибе снощи заяви предъ | б а з а на „Вердюнъ".
ние на него и на повишения интересъ на членовете му/Варйа може
^Сшет&ть ще се полз представителигБ иа печата, Подъ моя раионъ спа- Дълбоко сьмъ поласиачъ ря да разгледа „Вердюнъ*г, да
се гордъе съ своята твърде бо
ва съ твърде
широки преди да отп&тува обратно датъ Адриатическо, Егей отъ високата честьГ иоято който е една. отъ най- гата и интересна сбирка отъ ста
рини. Бждащиятъ историкъ на гра
права* Едни отъ тфвиг за Варна:
Негозо Величество,Царь $ i / новитгъи най-модерни мор да
ско и Черно море.
ще бжде извънредно много уле4
тгь му грижи ще бжде! — Абсолютно никаква по По нареждане на на сжь вей оказа» като ме за ски единици на френска- сненъ1 отъ събранитй'д;о сега мате
риали изъ миналото за гр. Варна*
Щ установи до каква литическа мисия' й^мамъ1 въ шитгь висши военни ор държа на едночасова ауден- та бойна флота,
Но това далечъ не е достатъчно*
йзш. И. величествен Варна
степени гръфагпа инду* България, освенъ да направя гани„Вердюнъ" предприе ция.
претендира да бжде единъ
първостепеннигБ български ку
стрия ще можеда се при едно посещение на куртоазня, посещения на всички бал Азъ същ въ вьзторгъ д&йде в?» S a p W , т о й отъ
рорти, Отъ съображения да сащ& б л д е гвсг-1» на мосъхранимъ
способи и използва за каквито вече направихь въ канска страни, ьа да ги отъ българския
народъ.
образътъ на нашия
градъ за идните поколения и за да
Шлитп* на народната Югославия, Ромжняя и Турция. поздравя отъ имемо на Виждайш съ какъвъ ог- „Вердюн/ъ".
възможность на ЛЕТОВНИЦИ
отбрана: '
•-' Нашиятъпараходъ ще френското прав и т е л- роменъ * Шгпересъ, ] Царь Бд- Д ^ е с ь с ъ б о т а ез> дадемъ
ТЕ ни да се опознаятъ съ неговото
минало, най-после — за да отгорикъ следи развоя на, мо тъ> 7-30 чаоа с л . с»б.говоримь
посети и Гърция.
спгво.
и на една културна нуж
в
,!£ердво«ь
щ
е
трЪб
дгъло и
Азъ командвамь Ли
да, крайно време е да помиелимъ за
В ь София поднвеохъ на дерното морско
основаването на постоянна художе
ОЕВОШ
ваечката морска диви Негово Величество Ц рь Бо- на техниката,
което ос
ствена галерия въ града ни,
зия, която стационара расъ III, ка т ръ нредседате тави у мене толкова не- н^ п ж т ь направо з а Тукъ трвбва да бждатъ приютени-^
изгледи и картини. Варна, кар
въ Бейрутъ, кждето се ля Тошавъ и на вя ръ Кь&се- изгладили
впечатления, Солунъ.

nil"
'пройрп ва всички
вшва, № каню Шит ш
настоящемъ варшша отбрана.
Щ се установи и щтЦт на

ш mm ца се
ш ш н ш работа.

, за

тини отъ варненски и български
художници — съ една речь вар'
ненска!а постоянна художествена
галерия би трЪбвало да стане маквръ и скромно, но достойно сръ>
Нжде се крие залогътъ за успаха на българската кооперация,
дище на българското изкуство.
Така ще дадемъ възможность а
На какво разчита, като поема тежкия и отговоренъ посгъ
на Агьтовницитгь на Варна да се
София 29. Новиятъ упра този постъ» що ми се поверя опознаятъ нагледно съ българското.
витель на БЗКБанка Ради ва, съ надежда че пра изпъл изкуство и миналото на града ни*
За това на първо време нгьма да
Василевъ направи следнитп*
необходими много средст
изявления предъ представи н&шето на тази си непосилна бждатъ
ва, И както днесъ се гордгьемь съ
з
а
д
а
ч
а
щ
е
им
а
м
ъ
телитпь на печата:
инициативата на първитгъ по рода
;*;•' —' Отзовахь ей на отпра п ъ л н о т о
с ъ д е й с т  си български музикални тържества,
вения ми отъ правителст вие на правителството,'а на така следъ време, презъ курорта^
художествена галерия
вото апелъ и поехъ управ другарйгЬ си отъ управител постояната
ще може да вземе инициатива да
лението на БЗКБанка, за
урежда и ежегодна, общобългарска
да изпълня дълга си къмъ ния съветъ, накто и на хиля художествена изложба на българ
народа, въ тия тежки вре- дите безименни скромни и ското изкуство, която ще бжде
наша гордостъ.
мена на криза и бедствия. предани служители на БЗК друга
Чрезъ учредяването на постоянна
Поехъ управлението на бан Банка,
художествена галерия въ Варна, а
въ последствие и съ установяване
ката съ пълно съзнание за
3d vcnwxa на българ то
на ежегодно общобългарска ху
твърде голямата важность на ската кооперация, ще дожествена изложба — градътъ ни.
само *ще спечели като курортъ.
допринесе твърде много Върху
тази инициативна заслужива
опазването и отъ външ да се помисли сериозно.
датель е и на института на
Вениаминь
ни влияния,, катове при-

BS1S В I Ш , Е ВЕЧЕ. НЯИЩ Шшт а ззщ л п ш еа Glassa Радя Шшшп

За управитель е назначенъ нашиятъ видеиъ съгражданинъ Ради
Василевъ. Кратки биографически бележки за новия
управитель и за прЪкитЪ му помощници

Софвя 29. Снощи следъ за
седанието иа Мин, съветъ министрътъ на народното сто
панство Стойчо Мошановъ зая
Осгавката на Мавромихалисъ^ ви, че новиятъ управителенъ
Атина 29 М-рътъ безь съветъ на БЗКБанка е вече
портфейлъ
Мавромихалисъ, назначеиъ. Указнт-fe за това
който е пртърженикъ на
монархията, подаде снощи еж вече подписани отъ НВЦаря.
За управитель на БЗКБан
бстаека:
Причинитгь за оставката ка е назначенъ Ради Василевъ,
еж," че правителството
е а за администратори д~ръ Ив.
отказало да се опредгьли Бешковъ, проф. д-ръ Добревъ,
.дала е за монархията или
д-ръ Пею Пеевъ н Димитъръ
противъ нея.
Днесь ще стане
явно Бъровъ,
Остава вакантно о щ е едно
какви размгьри ще ; вземе
админиесраторско м^сто, кое
министерската
криза,

Шттт вряза в Гшго

ноеателитгъ на „Българска
захарь41,
Отъ м. октомвриut 1934
година той е началникъ на
кредитно * стопанския отдп>лъ на БЗКБанка.

Дръ Пею Пеевъ е

презъ {883 mm въ Tjm

Завършилъ е по право въ
Брюкселъ, председатель е на
Популярната банка, на д-во
„Светлина" и на адвокатския
съветъ въ Стара Загора, членъ
отъ управителния съветъ на
Съюза на Популярните банки.
Д-ръ Димитъръ Добревъ, е

роденъ презъ 1885 годи заклетктЪ еншшртъ-счетово

държаме стрр^о^рприн
то щ е бжде попълнено впос
дател».
ледствие, с л е д ъ като се реши на Завършилъ е по фи\ципитп>
на РочдейлскиДимитъръ Бъровъ е роденъ
скъпоценности за. пове
въпроса за управлението на нансии въ Германия. До
тш
пионери,
за пъленъ Задигнати
съ 20 на сто примЬсъ царевица. застрахователния
че отъ 150,000 лева^
отд%лъ на сливането на Земледпол въ София; Завършилъ е по
политически й религиоСофия 28. Запитанъ главния банкате.
скатаи Централна ко- право, адвокатствувалъ въ зенъ
София 29..Отъ нгъколко
неутралитетъ.
комисаръ не продоволствието
Свищовъ.
перативна банка.
месеца
нс1самъ въ СофШ
Сарафовъ по въпроса за при
Новиятъ управитель на Б. 3 .
Всички мои усилия ще бжпредБизшь дизонгоръ на Вие Бившъ народенъ
англичанката
Mtca на хлЪба каза:
К. Банка Ради Василевъ е родатъ^нвеочени к ъ м ъ установя пребивава,
голгъмъ коопе- ване и увеличаване на'толко г-жа Франциска
• — З а да се гарантира д е н ъ презъ 1883 година в ъ с. шата кооперативна школа, съ ставитель,
Котът
производството н а х л is б-ъ Козлуджа варненско. Завър- що така и професоръ въ Сво ративенъ и с т о п а н с кп ва хубавото име и престижъ Чемпенъ.
министерския съветъ реши да шилъ е -гимназия- въ Варна, бодния ужиерситетъ. Пзедсе- деецъ.
но тоя* тъй засиленъ н а ш ъ на , Тя живгъела въ хотелъ
се направи примЪсъ 20 на сто следвалъ в ъ ^Швейцария и е
роденъ 'кредитенъ институтъ,
ч
царевица.
завършилъ софийския универкойто е усп"влъ вече да събе „Roon", въ стая 134. Щ
нощъ,
поради:
Въ изпълнение на решение ситетъ.
ре лизо 7 милиарда лева на миналата
то на съвета, д н е с ъ с ъ спе
Презъ 1918 година е бил Посрещането на старата гара. Едно недоразумение. Негово Величество родни спестявани? и който има голямата горещина, г-жа
запознава княгинята съ посрещачптЬ. Разговорътъ му съ почетния вече/ заедно съ кредитираните I Щщейъ1 Щат при отвоциално окржжно д о всички окржженъ управитель
въ
общински**-комисари * нареж
председатель на канарата Костадинъ Геновъ
й контролиранй-iV о т ъ г ; него j ренъ *прозорецъ. "
Варна, а отъ 1923 до 193J''
дамъ:
кооперации,
близо четири пж-|
Единъ часъ по-късно прис
Това обстоятелство било
ти
о
т
ъ
общия
н а ш ъ национа—Цената на хлтба съ година бгъ народенъ предтигна въ Варна съ специаизползвано
отъ неизвестенъ
ленъ
кредигъ,
възлизащъ
на
„
примтсъ 20 на сто ца ставитель.
ленъ влакъ и
кръгло 12 милиарда.лева» раз ' крадецъ, койго се промъкналъ
Билъ
е
председатель
на
пар
ревица отъ 1 юлий ще ламентарната бжджетарна коЯегово Величество Царьтъ дадени срЪдства в ъ всички о б Iвъ стаята и задигналъ отъ
бмде 4.40 лева.
ласти на нашето н а р о д н о CTO-I
мисия, на парламентарната к о
По разписанието Царския панство.
j нощната масичка скжпоценкисия по землед^лиего'и др.

Цената на хл*6а

Пристигането иа И В. Царя въГВкрна

Опозицията се надига наново. Извършени
арести.

Отличилъ се е като добъръ
иознавачъ на стопанските въ
проси. Той е известенъ и ка
то год-Ьмъ нооперативенъ деец.
Отъ 1922 година г насам ь
е председатель на Варнвнзиата популярна банка, а
отъ н-Ьколно години насаиь
е председатель и на Съюза
на нзраднитЪ ' нзоперативни
банки.

Атина 28. Въ драмско еж
възникнали сериозни сблъс
квания между
привърженицитгь на правителство.
то и на опозиционери, ре
публикански
настриени.
Извършени еж масови аре
сти.
Опозицията аъ цъла Гър"
Чия е започнала отново да се
Дшръ Иванъ Бешковъ,
надяга.
е роденъ въ с. Доленъ ДлбВъ Сересъ вчера еж били тпъ презъ 1895 година. За
арестувани 3 0 младежи репуб вършилъ е по флнансин въ
ликанци, подозирани в ъ кон
Тази сутринъ съ бързия
Лайлцйгъ. Дисертацията му
спиративна дейность,
е била върху Българската влакъ отъ София се завър
Звмл5д*лсна банка. Бйше наха адмиралъ Риве, френ
народакъ предстаеитель въ екип пълн. мръ Лабуре и
погледната
камара.
--снабдени съ филтръ за обезвреостаналитп»
придружаваДяване тютюна — търсете ги въ В u денъ
нооперативенъ
щи
ги.
^ у и я „Стреля • - Варна.
1 - 0 дее$ь, той е единъ отъ ос-

Ийарга „Вютиввь - иатшъ"

ностит-V й на стойность надъ
влакъ гпртьбзаьие да при
Съ неизчерпаема вп>ра въ \ 150,000 лева,
стигне въ 920 часа, " обаче
творческитгъ сили на на-\ Между задигнатититгъ скжвъ същность пристигна 12
една
шия народъ, приехъ пред А поценности се намиратъ
минути по-рано.
ложения ми постъ, въ слу антична огърлица, една огър
отъ корали»
монтирани
На старата рампа Царьт жба на народи.
\ лица
върху злато,
една
огърлица
бгъ причаканъ отъ предста
отъ
рейнскп
камъни
върху
вителя на обласпния
дисребро нгъколко златни
пръс
ректоръ' полицейския
интени,
4
антични
сребърни
пръс
спекторъ Георги Костовъ, въ Б1>лоградчишко огъ единъ
тена, обици отъ кехлибаръ а
полицейскиятъ
комендантъ
кръчмарь
сребро и пр.
дръ Райковь/началника
на
При огледа полициятт
ус
Враца 28. Вчера къмъ 5 ча
гарата Бояджиевъ и мно
гобройни други
посрещачи. са следъ обЪдъ Симеонъ В з - тановила, че крадецътъ се про
Френскяятъ пълн. м-ръ Ла- левъ, в ъ с. Чубрене, бйпоград- мъкналъ въ стаята по чорапа*
буре, френскиятъ воененъ ата- чишко, 4 0 годишенъ кръчмарь Взети еж всички мгьрки за
шд и адмиралъ Риве заедно наегигналъ на улицата учас издирването и залавянето на
съ висшигЬ офицери отъ патъковия лЪкарь д-ръ Ялексан- крадеца.
рахода „Вердюнъ* б-fexa остана д ъ р ъ Василевъ и му нанесълъ
ли да очакватъ Цзря на перона три удара в ъ гърдит-fe съ кама.
съвършенно
и
новата гара, вследствие на едно Струпали се^ ,селяни
но8ъ 0 К Ауб0#^у>?-^.^
недоразумение* тъй като ни заловили
щ\и зионъ
Причиниюп*
Ш^т>вщщекой не ги пр^дупрздилъ че
зшхкргъ. марка „Алфонсъ Томанъ", СЕ
Негово Величество ще слЪзе стжплениш^н^се
Снощиш*$ Шетет^ пЬ- ПРОДАВА, ввждапе ресторантъ
на старата рампа.
(следва на IV стр.) чина.
Преславъ.
1-0

Убигъ л%карь

Стр. 2

№39бб

.варненски новини"

Какъ тр-Ьбва да се

СПИ

Избиратъ се зрели вищНи
Времето, отредено за спане измиватъ се съ вода, извауц.'
Всека жена, която иска да
бъде и да си остане хубава не требва да се използва на- датъ имъ се КОСТИЧКИГБ и с«
требва да държи строга смет веднажъ. Много по-добре е измаччкатъ презъ сито.
За 1 кгр измачкани вишни
ка за нервната си система. Ни да се спи на неколко пъти,
кога не требва да допущате та по-кратковременно, откол се взима 500„ грама захарь ц
кото наведнъжъ та продължи се вари сиропъ като за слад
да изпадате въ преумора
За да се постигне това, тре телно време. Най идеалното ко и едва тогава се прибпвятъ
бва редовно да се дава на те разрешение на тоя въпросъ е гишните.
лото потребната отмора. R да>се спи шесть" часа презъ
Вари се на силенъ огънь,
требва да се знае, че нищо нощьта и два часа сл. обедъ. като се бърка непрестанно.
на света не е въ състояние да И едииъ последенъ съветъ,
Петмезъть е готовъ, когато
даде по-добра отмора отъ съ специално за жените:
започне да се отделя отъ с*.
— Презъ време на спането, да, въ който се вари.
Пресни очистени ягоди 500 ня.
Здравето на детето се отра требва да се търси причината
никога не поставяйте ръката
Но,
не
требва
да
се
изпуша
грама
се
измиватъ
добре
на
Не се прибавя никаква ми
зява въ неговите свежи» руме. за малокръвието. Разни при
си подъ лицето. Образуваната ризма,
ни бузки и въ общия му до- чини могатъ да бждатъ при сито и се оставятъ да се оце- изпредьидъ, че съньтъ не мо
же да принесе полза всекога по тоя начин-ь топлина подпо
Петмезътъ се слага въ за
бъръ напредькъ. Румените бу чина за злото. Въ ВСБКИ слу дятъ съвършенно.
Презъ това време 250 гра и при всички обстоятелства, мага да се образуватъ бръчки топлено стъкло още до като
зи еж единъ признакъ. че де чай, требва диагнозата да се
тето има достатъчно кръвь, извърши отъ л-вкарь. Една ма захаръ се сварява съ 250 безразборно. Не е достатъчно и други нередовностн по ко е горещъ и се слага въ ум&
рена пещь, докато хване отго
която храни доволно всички твърде честа причина с ъ мал грама вода. Докато сиропътъ да се спи седемь или осемь ча жата.
е още горещъ, заливатъ се са на день, за да си отпочине
А най-вече требва да се спаз ре една защитна коричка.
ки глисти въ червата.
клетки на телото.
Когато изтине, превързва се
Следователно, лекуването на съ него ягодите и се изцеж нервната система. Има хора, ва правилото никога да не се
Бл-Ьдиятъ изгледъ на детето
които спятъ редовно по цели лега безъ да се омие лицею борканътъ съ пергаментова
сь право загрижва родителите малокръвието требва да става да сокътъ отъ лимона.
Оставятъ се да престоятъ осемь часа презъ нощьта и при съ чиста, хладка вода безъ са книга и се поставя на хладно
и ги кара да питатъ и разпит- съобразно съ причината.
презъ
нощьта, а на следната все това на следната утринь пунъ. Това измиване освобож место.
ватъ за ползата отъ разните
Малокръвието може да се
фабрични препарати, препо дължи и на неправилното хра сутринь се прецеждатъ презъ ставатъ отъ леглото съ чувст дава кожата отъ прахъ, пудра,
и друди нечистотии и дава
ръчвани
противъ малокръ нене. Детето требва да при платно, като се изстискватъ во на умора.
Какъ требва, тогава да се|възможность на кожата да
вието.
викне — освенъ трите главни внимателно ягодите, за да бж
де сокътъ съвсемъ бистъръ.
спи?
диша свободно презъ целата
Бледностьта на детето» безъ храненета сутринь, обедъ и ве
Кжде си се засилалъ?
Желатинъ 12 листа се стоПреди
всичко,
първото
ус-1
нощь, безъ да й се пречи да
черь
—
да
взима
по
една
за
съмнение, показва
известно
За акушерка ли?
пяватъ
въ
250
грама
бЪло
ви
ловие
е
да
се
отпусне
целото
изхвърля презъ време на спа
•— Остава я, бай Пеню! Вче
нарушение въ здравословното куска между сутриньта закус но. и се размесва съ преце
ГБЛО, да се отпуснатъ всички нето всички ония отрови, отъ
ра булката намтьрила госъстояние, тъй като нормал ка и обеда, а следъ това ме дения сокъ.
лгьмъ келепипь на ленени
мускули безъ изключение, ка които организмътъ се осво
ното» здраво дете има розозъ жду об^да и вечерята.
платове —160 см. широки,
Течностьта се налива въ то да с ъ мъртви,
бождава
посредствомъ
кожни
Особено
внимание
требва
цв-Ьтъ на лицето. Но не тр-вббгьло и екрю, за 130 лева
дълбоки
стъклени
или
порцеЛежането
е
отлично
средст
те потни жлези.
ва да се забравя» че бледата да се обръща детето да полу
метъра и поплини за ризи
во Jза
.i™ KO r,«
на .ГБЛОТО,
«,.w.w, ..на
швейцарски отъ 36 до 50
a vотмора
Д-ръ К. Василева.
кожа на лицето не винаги е чава колкото се може повече ланови панички, които п р е д - ™
лева метъра въ магазина на
признакъ на малокръвие. Дали зеленчуци, сурови или подъ варително се неквасватъ, Ко- [мусколите, но то не може да
едно дете е малокръвно или формата на пюре, а освенъ гато масата се стегне добре даде пълна отмора на нерви
не» това може да се установи това и колкото се може пове желета се изсипва върху плит те. Най-бпагодатенъ е съньтъ,
Има жени, които ревнуватъ
ка чения и всеки късъ се когато телото лежи на една
единствено чрезъ прегледъ на че овощия.
мъжа
си отъ самата му рабо
украсява
отгоре
съ
белъ
кремъ,
страна—на
десната
страна,
за*
Кой е този?
самата кръвь, като се подлоОбщо взето, тр-вбва да се
жатъ червените кръвни гБЛца следи детето да не се при а въ средата се слага по ед щото при това положение сърд та, тъй като по причина на
Нима не го знаешъ? Абе
цето не изпитва никакъвъ на- постояната си заетость той не
на микроскопически прегледъ. страстява къмъ единъ видъ на пресна ягода.
тискъ и работи най-свободно. може да се занимава съ си тол
Съществува единъ видъ при храна. Требва да се следи то
Едно естественно, инстинк кова, колкото тя би желала.
видно малокръвие» съ харак да получава отъ всички видо
Практиката е показала на
тивно
стремление е на телото
терния блЪдъ цв-Ьтъ на лице ве храни — белтъчни, мазни
Лозовите листа за презъ зи
срещу Новата поща, до III
то. Това е случаятъ съ нерв ни, тестени, овощия, зеленчу мата се бератъ, преди лозето презъ време на ^ъня да се дело, че жената нема право
полицш участъкъ, който
да
постъпва
така.
Браковгв,
въ
прегъне,
обаче
требва
да
се
ните деца. Вследствие на rfex- ци. Разнообразието не само да е било пръскано.
най-евтино продава,
който
жената
се
сърди
на
мъ
отбегва прекаленото свиване
1 - 2780 — 5
НИТ-Б по-чувстнителни нерви, допринася за по-пълното снаб
За едно шестчленно семей на кълбо.
жа си поради постоянната му
кръвоносните съдове на ли- дявано на организма съ разни ство с ъ достатъчни 400—500
За да бъде съньтъ освежи- заетость, боледуватъ, а нередса моеточето с ъ свити по-силно и те. видове хранителни вещест листа.,
теленъ»
требва да се внимава ко завършватъ и съ разводъ.
ятелнъ
кръвьта не може да проник ва, витамини и минерални со
Листата се измиватъ и имъ
Жената въ такъвъ случай среденъ етажъ отъ 4 стаи, ку
ва свободно въ ГБХЪ, а се за* ли, но и спомага апетитътъ се изрезватъ дръжките. Следъ и храносмилането да става ре
довно, а също и сърдцето да се измъчва и се дразни безъ
държа повече въ вътрешность- на детето да не отслабва.
това се правятъ на купчета, по не са дразни. Затова вечерь нужда, а и мъжа са измъчва, хня, пералня и изба на жгъла
на ул. Царь Борисъ и Шей
тв на на ТЕЛОТО. Па този при
Огромното количество хра 10—15 листа наедно, които се
чина кожата изглежда бл^да на не ще даде най-добри ре насукватъ на тръба, а всеки требва да са избегватъ какви* безъ той да може да се отре ново № 1, съ много износенъ
а кръвьта се намира въ вът зултати, ако не следимъ зор пети листъ се посолява малко. то и да било възбудителни че отъ работата си, защото наемъ. Споразумение X. Taxхрани и подправки, като кафе това б •> означавало да се
решните органи на ТЕЛОТО.
ко тя да бъде разннобразена.
Така завитите листа се на чай, силна светлина, прекале отрече отъ източника на при мисянъ ул. Цариградъ № 16.
1 2773 3
Д-ръ
Ж.
Пенкова
При малокръвното дете
_
реждатъ въ изваренъ борканъ, на топлина въ спалнята, тежки ходите си, а ако това действи
а най-отгоре се оставя празд- завивки.
телно стане, то би се нравило
нр место отъ 4 — 5 сантиметра.
още по-малко и на жена му
Не се заливатъ съ нищо, за
Q
Я най-лошото е, че между
щото самите листа си пущатъ
съ 5 0 на сто намаление
мъжа и жената се създава
достатъчно вода.
пропасть.
Мъжътъ
остава
съ
Единъ много добъръ сапунъ
при
Борканътъ се покрива плът
впечатление — криво или пра
но съ пергаментова хартия, за миене на глава, отлично во, че жена му не цени доста
Q
улица Регентска 5.
превързва се добре и се оста средство противъ пърхута, е тъчно работата му и това го
Q приема болни сл. об. отъ 3 до 7 часа
__ вя на хладно, проветриво следния:
'..— Взима се едно калъпче оскърбява.
место.
^Царь Борисъ' 16. /рЖената не бива да прави
Преди да се употребятъ, ли сапунъ отъ 250 грама, насича
се
на
дребни
късове
и
се
наупреците
си
въ
това
отноше
стата се поставятъ да киснатъ
1 —2 часа въ топла вода, за да кисва съ много малко вода,да ние грубо и нервно, защото Не бомбастичните фрази
това още повече оскърбява.
Ч МСТЯТЪ
имъ се отстрани излишната се размекне.
РЕНОМИРАНИЯ М А Г А З И Н Ъ
Щ
Разбъркватъ се отделно 25 Но и мъжътъ не бива да Не грамадните реклами
соль.
грама сера на прахъ (купува отвръща на жена си съ остро БОЯДИСВАТЪ
Не парадиринията
се отъ аптеката) 25 грама ба ти, а да се постарае да й
демово масло, 2 желтъка и со обясни търпеливо, че работата гладятъ всЪка д р е х а , а
с к р о м н и т е лредлежеиия
ВЪЛНЕНИ
му не може да остане несвър
ка отъ два лимона»
Съобщава на почитаемвте си клиенти, че се пре- Ц
на ателие
шена.
Сапунътъ, размекнатъ въ во
мести на ул. „Царь Б о р и с V № 6 (бив- Ц
Ако това се спазва, мно
да» се затопля колкото е по
шия магазивъ „Берлинъ")
И
требно, за да се размекне съ го по-сетнешни неприятности
п о 3 5 ллш
По случай преместването си пред- Ц
всемъ и следъ това се размес ще се избегнатъ, защото ще б Септемврий № 4Р тел. 624 _
лага на и з в ъ н р е д н о н и с к и цени Ш
изчезне постоянниятъ източ- Достатъчно е доказано
ва добре съ останалото.
сжщо дамски вълнени и
следните» артикули: ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ- *1
че и безъ реклама
Изсипва се въ малка фор- никъ за раздразнение и неЦЕ, РИЗИ, ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ, ОБУЩА МЖЖНИ, ДАМСКИ g§
единъ
спремо
мичка и следъ 24 часа може търпимость
и ДЕТСКИ и в с и ч к и д р у г и г а л а н т а р и й н и ц
вече да се употребява за ми другъ
на конкурентни цени при
артикули
Щ
ене на косата.
на
ШШ „Севилля*
Съ почитание:
§з
Всека домакиня, като след
Михаилъ
Първановъ
ва горните наставления, може намали чувавително цената на
подъ Военния клубъ
1—10
Ив. Киров-ь Ц
ул. б Септември № 2.
дълготрайно ПРОДАВА
лесно да си приготви сама електрическото
най-ЕФТИНО
1.2700-Ю
тоя отличенъ сапунъ
къдрене. Проверете.
галантерия и трикотажъ 1-30

Храненето на малокръвнитЪ деца
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Санаториума за болни чоии

57 къмъ греда. Бързай. Яко паднешъ още вед-

Затова продължи да настоява:
мята на 4 крака.
нъжъ въ ръцете имъ, за тебе нема вече ни
— Искамъ да се махна отъ тука съ спокой
Скочи отново на крака здравъ и читавъ
Докато Билъ Газонъ б*ше зветъ съ собст какво спасение.
на съвесть, че не съмъ билъ непризнателенъ тъй като прозорецътъ не беше много вис^къ*
вените си мисли, жената продължаваше да го
Билъ Газонъ прехвърли кракъ презъ нро- спремо тебе. Язъ съмъ набоженъ. Така съмъ Не беше пострадалъ нищо, само панталони
разглежда изпитателно, безъ да се решава зореца и се обърна къмъ жената. Повече отъ възпитанъ отъ майка си и затова се боя, че те му се беха разкъсали, това му беше един
сигурно беше, че японците ще си излеятъ богъ ще ме накаже въ такъвъ случай.
дали да поверва на думите м/.
ствената загуба.
гнева върху нея, за да си отмъстятъ. Безраз
Най-после тя го запита:
Жената започна да губи търпение и му ка Докато си оглеждаше панталоните, чу надъ
лично отъ това, което му беше напакостила за нервирано:
— Верно ли е това, което ми разправи?
себе си остъръ писъкъ. Издигна бързо очи.
преди малко, тя беше европейка и той беше
— Какво повече искашъ да ти кажа?
— ^Много приказки, никаква работа! Вни Жената се бореше съ некого на прозореца.
Билъ Газонъ беше просто изуменъ. Вмес дпъженъ да и помогне.
мавай какво вършишъ. Затваряй си устата и Беше Ку Миценгъ, който се мъчеше да я из
Спря се върху прозореца и се ЗЕМИСЛИ, ма офейквай на време, пъкъ за мене не мисли! тласка отъ прозореца.
то да му развърже въжетата, които го стегаха толкова лошо, тази жена се беше за каръ, че жената го тласнеше да бърза. Ако
Билъ Газонъ направи последенъ опитъ*
Безъ да се двоуми, Билъ Газонъ извади ре
ловила да го разпитва като следсватель, а хукнеше ла бега, така както го съветваше
— Ти знаешъ много добре, че японците ще волвера си и стреля срещу японеца. Куршувъ това време всеки мигъ можеше да бъде жената, щеше непременно да се спаси, ще си излеятъ гнева върху тебе, за гдето ме мътъ не случи, Ку Миценгъ отскочи назадъ и
ше да може да продължи търсеното на сес спаси. Какво ще стане съ те^е.
фаталенъ за живота ми*
пусна жената, обаче вистрелътъ вдигна цела
тра си. Тази жена щеше да му бжде пречка
Чисто по женски!
та
къща на тревога и сега требваше да се
—
Д
пъкъ
и
ти
знаешъ,
че
ако
японците
при бегетвото, но...
Внезапно жаната се раздвижи.
бега съ всички сили.
те
пипнетъ
отново,
ще
имашъ
да
си
патишъ
Това „но" му тежеше.
— Ще ти помогна! — заяви тя решително.
страшната и тогава не ще мога съ нищо да
— Ти какво ще правишъ сега? — запита ти помогна. За това бързай, ако ти е милъ
И започна да развързва една по една разБезъ да държи сметка да ли ще го видятъ
лите. Скоро Билъ Газонъ се видя отново я той загрижено.
или не, Билъ Газонъ се спусна да бега презъ
живота.
— За мене недей се грижи ти, — успокои
свободенъ. Скочи на крака и си раздвижи
градината. Преди още да почне да се катери
— Олъ райтъ! Жената имаше право.
го тя. Дзъ знамъ какъ да я извъртя работа
мишците.
по зида, японците беха по дирите му, като
Беше свободенъ и требваше да офейка, та. Недей ме разпитва твърде много, звщото
сгкщински кучета.
ГЛЯВЯ 21.
колкото се може по-скоро отъ тука, защото времето минава и всеки изгубенъ мигъ може
Билъ Газонъ започна чевръсто да се кате
японците можеха всеки мигъ да се върнатъ. да ти струва живота.
ри
по стената, обаче единъ отъ японците се
Жената му подаде чаша оризова ракия, за
О ГРАБ ЕНЪ
Билъ Газонъ все още се страхуваше.
хвана за крака му и започна да го дърпа на
да си възвърне силите.
Не му даваше сърдцето да остави тази же
долу. Съ неколко ритника въ въздуха» мла— Требва да скочишъ презъ прозореца и на, сеждена на гибелъ, защото безъ съмне
Билъ Газонъ прехвърли и другия си кракъ
да се помъчишъ да се промъкнешъ презъ ние тези бандите никога не биха й прости презъ прозореца, спусна се и... хопъ... закачи дежътъ успе да се откопче отъ него.
Отново j o хванаха двама японци за крака.
градината, безъ да те забележи никой. Следъ ли, загдето му беше помогнала да се изплъ се съ панталоните си за нещо, летя секунда
Тогава
той ги ритна съ тока на чизъма си
зне
01ъ
ноктите
имъ.
|
това ще псемешъ на лево. Тази улица води
—две въ въздуха и следъ това падна на зе
по главата и т е се претърколиха на земята
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общограждански комитетъ. Едно непонятно

Стр 3

^Ш1Ш^^^^^^ШШ

«ИОИШШВ1

Id"- [ о т и д а : и. а. Ниви! Шеиооиин театъръ

съ русенския
^зачитане къмъ нашия свЪтовенъ шампионъ и достоенъ благодетель.
:дн0 необмислено оскърбление. Данъ Коловъ е далъ доОъръ урокъ
Тази вечерь z~ сябота 9 ч. тържествено открива лЪтния си сезонъ съ духовитата ревю-комедия Ш
Дежурни аптеки днесь: Общин
ia русенския комитетъ. БорбитЬ въ Варна ще се състоятъ на 28 юлий
— ул. Владислава НаСофия 29. Данъ Коловъ н*-' въпросъ. Единъ отъ членоветтъската
на комитета го е обидилъ кашевъ — ул. Русенска, Русе6
в ъ р С9 п с
«а да
°№
У '
тежко, като е заявилъ на севъ — срещу църквата Св.
Изпъстрена съ грандиозни балети отъ 20 души, шлагерни П*БСНИ И весели изне
5леднит* причини:
Данъ Коловъ, че билъ -ппо-го Никола, Денчевъ—ул. Нишка.
нади. Смгьхь до насита. Първокласенъ v джазъ оркестъръ. Концертенъ пЪвецъ
— Въ отговоръ нанбгово- лгьмъ спекулантъ и отъ дели- ЧуждитЪ журналисти които,
Г. Шаранковъ, джазъ-певецъ Г. Широковъ, феерична постановка.
идватъ като гости на Лигата
го иинанв да се определи орманскитгъ пехливани"*
Цени народни отъ 10 до 35 лв. Билети при касата на летенъ общин
ски театъръ отъ 10 ч. до 1 и отъ 5 часа сл. обедъ.
|динъ день, въ който той е Нашиятъ шампионъ съ пра за курорга Варна ще приети*
утре сутриньта 8'Ючаса
1ругарьтъ му Хари Стоевъ во смЪталъ това като едно гнатъ
Утре — недгьля вечерьта — сжщата ревю-комедия.
най-незаслужено оскръбление, а не аъ 635 часа както б-fe
, а доионстриратъ 6омМх% следъ
ше
оповестено.
като е далъ толкова до
in, номйтетътъ определиль казателства за своята самот- За да останатъ доволни клиI вкша
(орбитЪ да станат ь въ по- верженость и следъ като е раз енгигЬ ви, охлаждайте магавъ бЪлградъ
йд"Ьлникъ, въ 8 часа ве- далъ за благотворителни цели зинигЬ си съ вентелатори, ко
София
28Запитанъ генер.
толкова
гол-вма
часть
отъ
сво>рьта.
йто винаги и всички видове Рашко Ятанасовъ
г—| к а ф я в и и емни т о н о в е г ~ |
връзка
игЬ
лични
срЪдства.
Веднага
Данъ Коловъ е останаль следъ тоя телефоненъ разго- ще намерите при Парашке- заминаването му завъ
Бгзлградъ |шого се говори за МАГАЗИНЪ ^ И з р а б о т к а Пасновъ - С о ф и я ^ "
КЛПродажба на едро u дреХЛ
пвьрде недоволенъ отъ товоръ той е телеграфиралъ на вовъ & инш. Балтаджиевъ, заяви:
Q| бно v представителя £J
id решение, тъй като той Хари Стоевъ и на русенския Преславъ 12, тел. 383. 1-27Й4-5 — Отиването ми въ Б-БЛQ
КНИЖЯРНИЦД
Q
градъ
не
е
свързано
съ
поли\е отива да се бори за об- комитетъ, че борбигЬ нвма да Варненската градска община
\на ефтиния
ГЕРЧО
тическа
мисия.
Пжтувамъ
като
се
състоятъ
и
че
нЪма
да
оти
щги, а отстжпва цгьлия
— финансово отдЪление, мойерещу новата поща до II]
пол. участъкъ,
\риходъ за фонда, съ чиито де въ Русе.
пи гражданигв най-редовно да юнакъ, за да уредя гостуване |
^"Варна, ул. 6 тСептемврийт\ 3 f
на югославянскигв соколи \ЧЕ ПРОДАВА много ефргъдства ще се закупи един Едновременно съ \това> си заплащатъ таксигв за елек то
\т£срещу „Сингеръ*.
1-2738-151J
въ юнашкия съборъ въ София,
шузнавателенъ аеропланъ. той е телеграфиралъ, че тричество» вода, кеналъ, смЪть, ПППППЦн ГР а м е р и к а н с к о [тини РИЗИ, ВРАТОВ
РЪЗКИ, ЧОРАПИ,
Jpu това положение, той поема за своя лична смгъ- падарщина, данъкъ сгради и ЦгиЦНиН LL лозе 15 декара
ърежени фланел. и ко
др.,
за
да
не
попедатъ
на
гло
тка
всички
направени
до
\е е билъ съгласенъ да &ки 9 ара плодни дръвчета съ
лани и др.
разходи би. Плащането може да става добра
е опашка на тържества сега отъ русещи
колиба и кладенецъ, въ In ризи по поржчка, работи
стаи, 2 кухни и др. на ул. Лки
по
месечно.
Сжщо
преду
ха,
а да му се опредгьли по подготовка и афиши преждава наемателите на жи местностьта „Кемеръ дере" на 1 на много износна цена.
саковъ № 1 5 (пазарния плоw
no по-почтено мгьсто въ ране на борбитгъ. Съ това лища, магазини, хотели и др., износна цена. Споразумение:
щадъ задъ търговското у ще)
той е далъ единъ отли- че съгласно чл. 54 отъ закона Д. Тодоровъ пенсионеръ, ул.
се С|,
давааз подъ
наемъ.
бщата програми,
меи
булевардъ Сливница, 29*
ченъ
урокъ
на
русенския
О
Т
П
Т
П
«
Т
П
Й
Rami
ЯПаПНН"
I
0Р
У
не
Антоновъ — Лозоза
събиране
пр-вкигв
данъци,
По непонятни причини, ко1-2752-3.
«3115115 ПШ ,МЩ. ШШШ I вия разсадникъ. Телефонъ 203 1-0
комитетъ,
съответно
на
еж
длъжни
отъ
наемигв
да
итетътъ забранилъ борбата
данъците на нае жета за 1935/56 год. Покан\ се състои въ вед-Ьля презъ невъздържания му членъ, изплащатъ
мател ИГБ (хазаитв) си. Срещу ватъ се всички.
който
е
обидилъ
бореца.
\т% а е опредЪлилъ за тая
Въ недЪля Данъ Колозь и нередовните ще се взематъ
ель понедЪлвикъ вечерьта. Хари
Стоевъ ще се борятъ екзекутивни мЪрми и ще се
fj е най-краоивото м Ь с т о в ъ [ |
рва време а крайно пеудоб- въ ПлЪвенъ,
спира водата и електричество
като
чистиятъ
QP Р о з ^ в а т ^ долина и н а й - у ю т н о т о Qt
1-2783 d Нед^»1Я 30 т. м. въ Евангелската
) в За борцигЬ, и За хяля- приходъ ще блде въ полза на то имт>,
църква—ул,
Драгоманъ
4
П
ръ
Г.
art гости отъ България и децата на покойния нашъ ви Тази вечерь, ежбота столич Сивриевъ ще говсри заракьта въ f"l за истинска почивка. Посетете Д
ПАВЕЛЪ ВАШ
1-2785 4 Q
омъния, като се има още день борецъ Никола Петровъ. ния театъръ *Одеонъ* започ 10 часа на тема: Евангелско дос &
)вече предъ видъ, че сре ду Запитанъ относно кон ва тържествено гостуването си тойнство, а вечерьта въ 8 часа на
Тайната на щастието. Входъ
анъ Коловъ е определено фликта сь русенския коми въ Летния общ. театъръ* съ тема;
свободенъ.
духовитата
>
ч
е
х
с
к
а
комедия
1 се бори ромънскяятъ шам тетъ, Данъ Коловъ заяви: „Жено, отивамъ на маневри", Ж е н с м о г о Д-во „Тракия"—устрой
ва на 30 т. м. съвместно съ мл. д-во
юнъ Дредъ Канонеску.
За собственици на квартири, хотели и ресторанти!
— Поканенъ бехь да оти. напоена съ свежъ хуморъ и
I излетъ до Гюндюза, СбоДанъ Коловъ е заявилъ, да и да се боря въ Русе. преплетена съ множество из Янтимъ
ренъ пунктъ 6 часа сутр. градската
з борбитгъ могатъ д аПриехъ поканата и за тази ненади* които заливатъ публи градина. Канятъ се всички членки.
панатъ само въ недгьля цель дори отложихъ бор ката въ здравъ СМ-БХЪ. Коме- Гости добре дошли.
Ьезъ деня, както е било бите, определени да ста-цияте е прошарена съ много
О б ъ р н е т е &е къмъ
балети и П-БСНИ. На 30 т. м. недЪляВарненЦитирано вече.
натъ въ Плевенъ. Но треб грандиозни
Участвуватъ:
Р.
Пенчева,
В.
ското
колоездачно
д-во
устрой
Следъ нЪнолко телефонна ва да се знае, обаче, че
М» Г. Пенкова, В. ва голЪмъ еднодневенъ излетъ
изговори, номйтетътъ се Данъ Коловъ не е дошълъ Сълплиева,
Росенски, Л. Калиновъ, Ив Ра до с. Р-Ька Девня, кждето ще
ьглашь борбатЬ да ста- въ България да печели, а да девъ и др. П-ввецътъ Г. Ша- стане срЪщата съ провадийс
1тъ въ недЪля, обаче въ даде каквото му е по сили ранковъ nte последнит-fe музи кото, новградецкото и варнен
30 часа вечерьта, следъ те, за обща полза.
кални шлагери, а оркестърътъ ското колоездачни д-ва. Ще се |
1ършването на стрелшитЪ Щомъ е неудобно това, изпълнява новоститк на музи произведатъ и надбягвания*
Чехословашко вгнФореюационно и
калното творчество, Билетитв
на всички чле
»Стезання.
нае го азъ нскамъ, нЪма да се продаватъ при касата на Присжтствието
пропагандно бюро — Вярна, с р е щ у
нове—формени и неформени» е
Данъ Коловъ не е приелъ се боря въ Русе, за да не
ЯБТНИЯ общ. театъръ отъ 10
задължително.
Ще
се
държи
г а р а т а д о колониалния магязинъ
от, тъй като по него вре*
е публиката ще бжде преу се създаватъ неприятности и до 1 ч. и отъ 5 сл. об. Цени бележка за всички отежтетвуна Хрмст-о Дончезгъ
отъ 10 до 35 лв.
ващи. Вс%ки да се екипира съ
орена отъ тържествата настроения.
за единъ день. Сборечъ
щъ цгьлия день и ще пред
Понскапъ съмъ вече раз Братството „Св. Николай* съ храна
пунктъ клуба на д-вото. Тръг
общава
на
всички
членове
и
пиша да си почине.
решение отъ кмета на гр.
неделя точно 6 часа сут
Вчера Данъ Коловъ е ималъ Варна да се съгласи борбигЬ енориаши, че утре нед-вля 30 ване
т м. следъ отпускъ на църква риньта съ колела. Подробкос
Записването безплатно
)ви петь телефонни разго
около излега въ клуба на
ри съ русенския общограж- ш въ Варна да св състоятъ въ Морското казино ще даде ти
своя годишенъ отчетъ, ще из д-вото и при първия войвода
на 28 ишй.
\нски комитетъ, по сжщия
бере делегати за конгреса въ Георги Хр. Димовъ, телефонъ :
гр. Ловечъ и ще гласува бюд- № 524.
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Обмтенъ колаездаченъ излетъ
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Има ли нужда да прибавимъ повече отъ онова,
което най-добре българската п о е т е с а каза:
За к р а с о т а т а на свЪха
е Б о г ъ ш е н а т а далъ,
з а н р т а о о т а т ^ на темвчгт
яудр»
„ И Д Е И Л Ъ"
Най-ценното п р е и м у щ е с т в о н а пудра
.ИДЕАЛЪ", е е о т е с т в е н о о т ь т а , к о я т о
тя придава на лицето.

Едно идеално

допълнение
къмъ
„ИДЕАЛЪ" еж

пудра

ЧЕРВИЛШ за п о и и ш и
lsea®Tae^ Д . Черве»шегь
сквгдъ нт д ъ р в е н ъ и стронтслен-ь м а т е р и а л * и пр.
ул. Н. Къневъ ср^шу Арсенала
Предупреждавамъ нлиентит* си, да не я з л л а г ц а т ъ за моя смет
на някакви суич на бившитЪ ми служащи:

Продавача Стефанъ Михаиловъ Поляковъ, руснакъ и
чистачката Пенка Христова Илиева отъ гр. Севлиево.
ВсЪка сума изсплатена яа тЬхъ не издължава платеца къмъ скада,

дмтаетд

Потайностит-fe на принцъ Карла*

— Той сигурно ми обеща, че ще дойде тука»
когато сЬдниме да вечеряме!
— Тогава съ удоволствие приемамъ поканата
ви, господинъ префекте.
Утре ще бжда тукъ.
Въ вс*Ькак>въ случай трЪбва сега да ви поискамъ извинение, че дохождамъ съ пжтни дрехи.
— Моля ви, моля ви, господинъ Бриенъ.
И съ пжтни дрехи ще бждете добре приети,
утвърди Фонтене и заведе еждебния следователь,
до стълбата на кжщата си.
Най-сетне Бриенъ щЪше ца си постигне
цельта1
Следующия день всичкото тр-Ьбваше да се реши
ЩЪше да му се удаде да се срещне съ графа.
Нетърпеливо му бЪше достигнало до най-ви
соката степень!
Въ главата на Бриена се появяваха силни
съмнения, безъ да може да намЪри причинитЪ,
които еж ги предизвикали.
Утрешния день графа щЪше да бжде неговъ
съседъ на масата.
И въ този моментъ щ%ха да се отстранятъ
всичкигЬ съмнения.
Следъ като Бриенъ прекара една неспокойна
нощь въ хотела, защото б-feme обезпокояванъ отъ
разни насЬкоми, той съ нетърпение очакваше
настъпването на решителния часъ и когато той
най-сетне настжпи, тръгна къмъ кжщата на подпрефекта.
Когато галонирания слуга го заведе въ гардеропа, гдЪто Бриенъ си остави мантията и
шапката.
— Прочее, господинъ графъ Варезе въ зала
та за ядение ли се намира вече? попита Бриенъ.
— ВсЪка минута може да дойде господинъ
графъ» отговори слугата и остави Бриена да отиде
въ стаята за чакане, гдето префекта го посрещна
и го заведе въ приемната, гдедо се намираха ве
че десегь, или дванадесеть господа на които
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Той отиде въ тая кжща, намери тамъ единъ
«слуга и му каза да извести на подпрефекта за
дохождането му.
Бриенъ биде въведенъ въ една красива при*
емна стая и веднага следъ това дойде тамъ пър
вия чиновникъ на острова, който бЪше облеченъ
съ достатъчна власть, той бЪше единъ малъкъ
господарь и се намираше подъ заповЪдитЪ на
марсилския префектъ, който броеше, като терито
рия на префектурата си и тоя островъ,
Подпрефекта Фонтене, 6Ъше човЪкъ елегантенъ на средна възрасть, съ аристократически
обноски, съ лице красиво и съ изгледъ отъ който
веднага можеше да се заключи, че бЪше човЪкъ,,
който обичаше обществото.
Той б-Ьше нежененъ и се чувствуваше като
осамотенъ и изоставенъ въ острова.
Бриенъ му се представи,
— ВсЪки чужденецъ, който посещава острова
и ми носи известия отъ другия брЪгъ, отъ напредъ
още ми е приятенъ и желанъ гостъ, каза Фонтене
весело и помоли Бриена да седне при него.
За това бждете добре дошълъ, господинъ
еждебний следозателю Бриенъ!
Огъ Неаполъ ли идете!
Бриенъ разказа всичкигЬ си пътешествия.
И тия пжтешесгвия въ качество на еждебенъ
следовагель ли правлте? попита Фонтене.
Съ тия пътешествия азъ приследвамъ важна
та цель, господилъ префекте, да събера сведения
за единъ господинъ, които казватъ, че се е намиралъ тука въ острова.
Този господинъ се изгуби отъ Парижъ по
единъ съвсемъ очебшощъ начинъ.
ЧовЪкъ би помислилъ, че нЪкакво нещастие
Е£4е сполЪтило.
Въпреки всичко това, следихъ до тука единъ
|о6|оаднъ, който носи неговото име съ единствеparf цель да се увЪри, той ли е сжщия.
— Тука ли е дошълъ?

Стр.4
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вАРМЕЙСКИ

Планът за новит* автомобилни линии
Устаиовяватъ се общо 304 автомобилни линии въ страната, огъ които 32 въ шу
менска область. Облекчения за дребните собственици на моторни коли
София 29:
Номитетътъ
Сьветътъ ще се зани
по съобщенията? прт * глав «• мае и съ определянето
нати дирекция на БДЖ има на временния
правил
вчера' следъ обедъ заседание,
никъ,
правилата
за из»
на което удобри
оконча
1
питване
на
кандидати*
телно плана за установя
ване на новитгъ
автомо тлФза шофьори, а също
вилни
линии въ цгьлата Фсъ такситгь за малстрана, за общьтревозъ на китть моторни коли съ
пжтшщи и стона:
rib-малко отъ 7 мтста.

* Плавътъ още* двесъ ще бж
Съватътъ ще се занимае и
де представенъ на4м^ъКожухаровъ, за преглеждане и удог съ въпроса за обленченията,
бренне,
ноито ще требва да се даСъгласно плана, въ цялата датъ на досогашнитЪ дреб
страва се въвеждать общо ни собственици - на моторни
304 автомобилни линии, разпред£лени по области както колигако-т* бждатъ орг ашк
зирани въ кооперации, разни
следва;
сдружения
и пр. Въ такъаъ
— Софийска область— 65
Ьлучай
т
t
ще
се освобожда
линии, шуменска—32г врават
v
отъ
дразни
такси, мита,'
ченсна—35, пл*вексна—54^
пловдивска—62, старозагорс- фондови марки; гербозъ наяогъ и пр.
иа^38 и-бургазсна—20i

Най-уютниятъ и запазенъ
лгьтенъ кино-театъръ

УТ1*Е* ©егв*ткрмва

У¥Р£1

съ най-гояЪмиятъ филюовъ шедьовръ

\щшш i Обновата 9 « i i % бщащш! щ й i шиш
щ е има нова наредба^законъ

М-рь т р.Агашв m m прветотъщттт

София 29. Директора на Об
новата Иосифъ Робевъ казва
София 29. Тази сутриньвъв' часа за По важнитЬ изменения. ОблекШ
въ връзка съ нареждането ва
прочедура при залагането!
кредита предназначенъ за пре мина за БЪлградъГ м-ръ Рашко Ятанасовъ,
София
29. Директорът^
придруженъ отъ о с т а н а л и ^ членове на
дадените къмъ м-вата служби делегациятатютюневия монополъ Каиш!
-t_
&LJ
заяви:
отъ дирекцията на обновата.
Делегацията плтува съ специаленъ

— 8ъ връзка п товс
ще DOCGTS и ъ председателя
№а нога да нажасано, че приетата
парвдба урежда вИш

За пръвъ пжть м-ра на ВжтрешеитЬ работи отива съ
мисвя въ чужбина. На' rkpafa м-ра Рашко Атанасовъ 6ъ
изпратенъ* ofi ген. Радевъ; Цинцаръ Марковичъ, Стойчо
Мошановъ
и др.
Какъ- ще се подредято
новитгъ службЩ коигНъ
до сега бтьха къмъ Ди
рекцията на Обновата
това ще бжде предметъ
Презъ време на отежтетвишо
му м-вйто на вж
на друга специална на
трешнитть работи ще се управлява отъ м-ръ Иотовъ.
редба законъ.

Въ Юшловия м-ръ Рашно Атанасовъ ще се;;,0ави 5 - 8
ри. Ще посети; още Сплиш Сараево' и М и р о в и . Утре ще
приетъ отъ принца регентъ Павелъ и ще се състои

ШШ участва голЪмнятъ спортистъ Бъ>сгер*ь» Кршбе
$Ш Безсилни еж словата да изразятъ мощьта и гигантския размтръна
то
зи филмовъ колосъ.
Цени достъпни за всички
Начало 9 и 1030 ч.
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„Потайностите на принцъ Карла„

Господина за когото ви е думата» да не е
господинъ графъ Варезе, господинъ Бриенъ? по
пита Фонтене*
— Тъкмо той, господинъ префекте.
Именно.господинъ графъ.
Него диря!
— Въ качеството си на еждебенъ следователь ли?
Господина графа, директора на цялата тайна
полиция въ Франция? каза Фонтене.
Защо го търсите?
—' За да се ув-вря живъ ли е още господинъ
пр&фекте!
— И само за това ли сте направили това
голЪмо пътешествие?
— Ув*Ьреностьта за която говоря е отъ твър
де гол-ьма важность, господинъ префекте, ако и
до може да се разкаже въ н^олко думи, про
дължи Бриенъ.
Въ Парижъ се породи съмнение, че графа е
загиналъ и че това появяване на личностьта му и
на името му е една мистификация1
— Тогава се намирамъ въ приятното поло
жение, съвсемъ да ви успокоя, господинъ Бриенъ,
каза,Фонтене, като се засмЪ.
Господинъ графъ е здравъ и добре.
Той е живъ и се. готви да замине за Неаполъ,
гдето дири единъ престъпникъ, или е по дирит-fe
на н-вкакво престъпление.
— И графа, който ми е добре познатъ лично,
още въ острова ли се намира?
— Днесъ и утре*
Предъ няколко дена единъ корабъ тръгва
отъ Бастия за Неаполъ.
— Прочее ще нам-вря още тука графа!
Най-сетне, изпов-вда Бриенъ, като въздъхна
неволно.
Ще се зарадвамъ, ако ми бъде съдено, наи
стина да го видя добре и зцревъ.
— Гдето ще се каже, дългото това пътеше

-^ Както е известно/ об|
родвана е вече наредбата!
конъ 'за изм-внение и дог1|
нение на досегашния зак8
за тютюна.
•*<••.
Едни отъ най важнитв из!
нения е ж :

— Въ бждаще призалаг!
на тютюни, предаването
владение се зам-вства съ вп|
ване1налога въ една особ|
заложна книга.
При прехвърляне на взе!
нияте, обезпечени съ залож|
тютюнъ, вс^ка npoMtHa
сюбетвенностьта ще се от]
л*БЗва въ заложната кн'и
Заровенъ варелъ въ земята. Тайната тржба
възъ* основа на една" запиД
• пристигнаха днесъ въ Русе.
трабандиранъ.
Въ бждаще
данъчнщ
София
29.
Завчера
органигЬ
' Русе *'29. Днесъ ; пристигнаха
v
на
акцизните
власти
f
еж
раз
управници
не
ще
могатй
.Спиртоварницата
завчера
е
тукъ 28 души журналисти, ко
крили
една
крупна
контрабаниздаватъ
преносителчи
d
била
запечатана.
респонденти отъ- Средна Евро
за износъ
Двама финансови ревизори детелства
па. T t 6txa посрещнати отъ де 'СЪ 'спиртъ въ спиртоварнипредставителя на дирекцията цатв на Ятанасъ Германовъ*и еж натоварени да извършатъ донесени отъ другаде
тюни, докато не се' yd
на печата д ръ Re. Божиновъ,* Л.Стоиловъ. намираща се въ подобна ревизия;'
е.
Малешевии
софийско,
нови, че тия тютюнщ
отъ кмета на Русе Старцевъ и
Открита е една тайна тржба
ПоследнитЪ били заровили чрезъ която укритиятъ спиртъ еж заложени никжде.*
мастната журналистическа ко
легия.
въ земята въ двора на спирто- билъ отвежда нъ въ заровения
варницата си единъ гол^мъ варелъ, преди да мине презъ
варелъ, снабденъ съ специал контролния апаратъ. приетъ отъ Литвиновьл
на тръба и въ него събирали
Москва 29. Вчера сл|
По тоя начинъ е била вър
всичкия „икономисанъ" спиртъ шена систематическа контра объцъ Лятвиновъ прие бълг!
който следъ това билъ кон банда.
ския пълн. м-ръ Михс»лчев|
•
• и«in
— w i i i i i illinium i води съ него продължител!
П
4*
разговоръ,

ттмжщшштттм

Е в р ш М щщшхк ндватъ
но шава на Мата » курорта Вар'
ва в йвЕтршвта м ш и о параходно
д-н. Ще песетятъ Варна, Твдва в
Шевна. Оъ Щи М а д а идни*.
Довечера ще нмъ Ояде дадена
вечеря отъ стръка ва

ЮШЖЕТЪ

„.. [дай! вршиган lunt!

вагойъ».

заплати

Негвзо Величцтпо Цзрьго на бош н

СалютитЪ при качването му на борда на изтребитель. Прегледъ на
почетното морско отделение. ОбЪдъ въ „Вердюнъ"
(следва отъ I-ва cmp.v
гона и малката княгиня Мария
Луиза. Царьтъ веднага се при
тича къмъ нея, взе я на ръце
и я отнесе къмъ г. Геновъ.
— Ето единъ чичо, каза Н.В.
Царьтъ на малката княгиня,
Ела да те запозная съ него!

Италияще Мйпад

Абисиния презъ м юлнй
Лондонъ
29. „Дейли
Ведвага щш щЬ Щтт мт.
14
легрйфь
съобщава о\
врш мИе отъ вагона Царьтъ» а
Адисъ
Абеба:
|
следъ ш -uBun Царицата i квш
—Въ
столицата
на
м
Квцнлъ* Царьтъ се ржкува еъ офнцнсиния се вгьрва, че Ит
алавтЪ лвца в р а й ва Шии
лая ще нападне Абисини
m iftrtn.
\
— Не чичо, а дйдо,— от презъ м. юлий.
Царьтъ в квгзъ Кнрнлъ ш
върна шеговито г Геновъ, пое
и я помилва.
Царьтъ съзря невд
тттЪ княгинята
Следъ това Царьтъ предста индустрията и занаятите въ Вай
почеше ппедседатель на Шговсша ви малката княгиня и на на Посещенията му въ Търговска?!
канара
1
Довършени еж кулитЪ надъ накара т. Костадкнъ \жп. отправи чалника на гарата г. Бояд
портала въ пристани 1,ато.Въ се къмъ вего в се рмра съ него
Тази
сутринь
пристигна
1
жвевъ и на нашия колега Па- града ни директора на търД
СЪЩИГБ кули ще има митни ван-tipjpiO'
4
найотъ Стайчевъ, съ -' когото вията, индустрията и занаят!
чески пость.
Въ това време сл"взе отъ вааай-любезно разговаря.
т-fe при министерстзота на HI
Следъ това Н. В. Цародното стопанство г. НиксЗ
1
рьтъ благодари най сър Поповъ*
Същия
въ
11
часа
посе!
дечно на персонала на председателя на Варненская
влака, качи се въ Царс Търговска Камара г. Абадяч
Библиотека .Варненски новини"
855
кия автомобилъ наедно евъ съ когото размениха щ
съ НВЦарицата и князъ ли по СТОПАНСКИТЕ въпро|
ствие е било излишно, господинъ Бриенъ, ако се
Кирилъ и се отправи за свързани съ дейностьта j
е предприело само съ тая цель.^
Варн. търговска камара
Двореца Евксиноградъ.
Директора г. Поповъ е Cbpj
Отъ сега нататъкъ считайте го, като пъте
Отъ Горна Оряховица до Вар щисъ за НОВИТ-Б проекти
шествие за удоволствие! —-казан подпрефекта, ка
на Царскиятъ влакъ се е при- министерството на Народно!
то се смЪеше.
друшавалъ
отъ районния инс- стопанство и е сподълилъ ц
— Графа тука, въ Яячио ли е?
— Графа вчера замина за пристанището
пекторъ по БДЖ Петъръ Ива- вестни мнения съ г.Лбаджией
по Т-БХЪ. ТойсъщоеудобриЯ
Бастия, за да се ув-Ьрк за заминаването на
новъ;
програмата на предстоящ^

се изплащатъ отъ днесъ
София 29. Отъ днесъ клоноветв и агентуритв на БНБанка
въ столицата и провинцията
съ започнали изплащането на
заплатигв за м. юний.
СумигЬ, необходими за тази
цель еж вече напълно осигу
рени.
Взети еж мЪрки изплащане
то да бжде завършено днесъ
и въ понед-Блникъ,

кораба.
— Тогава позволете ми# госп динъ префекте,
да се простя съ васъ.
— Где искате да отидете?
— Въ Бастия!
Фонтене се засм%.
— ЧовЪкъ би помислилъ, че вие още не
вярвате, че графа е живъ, каза той.
Искате да заминете за Бастия* но тогава можд би ще имате нещастието да се продължи по
дълго време съмнението ви, понеже когато отива
те за твмъ, може да се случи графа* да е тръгналъ за насамъ и по такъвъ начинъ напраздно би
хте губили времето си.
— Сега когато толкова миого съмъ пътувалъ,
не мога да се задоволя само съ едно yatpeHne,-.
господинъ префекте.
В-врвамъ, че ще нам-врите тева
твърде
естественно.
Тр-вбва да видя графа и да говоря съ него1
— За своя приятна длъжность считамъ дави
помогна за постигането на това ви намерение,
господинъ съдебний следователю Бриенъ.
Освенъ това за особено удоволствие считамъ
да се порадвамъ още веднъжъ на вашето общессво, господинъ Бриенъ,
Утре у мене ще има една малка вечеринка,
на която ще присътствува и грефътъ.
Моля ви, господинъ Бриень, да вземете и
вие участие въ нея!
— Следователно графа утре ще е тука въ
Яячио? попита той.

bwm ш пршн

Точно въ 12.20 часа се зада мостренъ панаиръ
доха двата Царски автомобили
Довечера г. Поповъ замин!
откъмъ Евксиноградъ. Въ това ва въ Русе за да представяй
време ц%лото пристанище 6 t г. министра на Народното cfj
задръстено отъ народъ, а вър
ху^ борда на .Вердюнъ" очак панство при откриването *|
ваха Височайшия гостъ всички стрелковите състезания.
официални лица, начело съ адмиралъ Риве, френския пълн.
м-ръ Лабуре, лейтенантъ Роапар-аменти отъ 4 стаи, весА
гевъ и пр.
бюлъ кухня, помещение зв Щ
Отъ първия
автомобилъ ня и всички удобства въ Н|
сл-взохе НВ Царьтъ, облеченъ рортната часть на градВ| Щ
въ генералска униформа отъ
пехотата, а князъ Кирилъ въ Фердинандъ 43. Може влизИ
генералска униформа отъ арведнагз.Спраака Моисъ--Н--Ч
тилерията, а също и адютанта кенази адвокатъ (подъ обЩ
сждъ)тел,109
1-27723
подполковникъ Димитровъ,
€Ъ
Огъ втория-автомобилъ cn-fe- ци;злнит^ лицаг начело- ^|
зоха ген- Халачевъ, капитанъ миралъ Риве. Той преми|
\ рангъ Вариклечковъ и под между почетното отд*вле*Ч
полковникъ Жечевъ, адютантъ морнци, строени въ две реДИЧ
Следъ това Н.В.Царьгь №
на Царя.
гледа „Вердюнъ", съпровод
денъ отъ адмиралъ Риве j
др, ги висши офицери.
Въ 1 часа сл. обЪдъ
рахода 6 t даденъ ° ^ д Ъ г J
;Х^лкдното множество по- който/освенъ НБЦаря и W
Ьщна- НВЦаря съ многократ- дружаващи^ го, присмей
аа и кметътъ на града и*;
А ^ В ^ А ^ 1 р ъ к у а а съ офи- Мустаковъ.

Пвдъ шт

Отъ парахода Лгтш
ш
дадена въ това време 21 \шш
салюта, а флотската муша яквврн

