Год. ХХШ-а

Варна 8февруарий 1935 г.

Преди 5 0 години
1 яиуарий 1886 год.
БУКУРЕЩЪ. - Направени еж редица по
добрения въ т. п. служба, обаче за сега само
въ градовете, предимно въ столицата. Ще бжде
увсличенъ броятъ на раздавачите, за да може
писмата да се предаватъ на адресантите найi късно яа еседния денъ отъ получаването имъ.
У БУКУРЕЩЪ. — РомъискигЬ калугери отъ
Света гора изпратиха петиция докамарета. ТЪ
искатъ да имъ се отпусне известна помощь,
тъй като прежзвъвали въ голяма мизерия.

ВАРНЕНСКИ

1\

ТЛРНФД I „ П И Е Ш НОШЙ"
О Б Я В Л Е Н И Я : търговски 1-50 к«. см.
ОФИЦИАЛНИ
2-50 лв.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ напубликация 7 0 — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ
ЗО — лв.
АЕОНАМЕНТЪ: за година ЗОО — лв.
ЗА 6 МЕСЕЦА
130 — лв.
ЗА 3 МЕСЕЦА
ЮО — лв.
БАЛАНСИ и пр. п о с п о р а з у м е н и е
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ГЛ. -РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

Пврижъ 7. Днесъ Фланденъ
цв първото си парламентарно
)8жсние.
Поводь за това даде инУрпелацията на
социалиническая депутатъ
Брюне.
рй предложи да се подло;ать на анкета
всички
крема по
стопанските
проси, издадени
отъ Ду.
щь и Фланденъ, за да се
езсиляш шькои отъ тия
крета.
Мръ председательтъ
Фла\енъ отказа
категоричен
\, като заяви, че тия и
нно декрети еж дали на
авителството
оа осъще.
ten една икономия
отъ
\ милиарда
франка.
Следъ
кратки
дебати
гандень получи
доверие
308 гласа срещу 262.
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НАШИЯТЪ
БЕЛЕЖНИКА

7nnL»u7u» »
ГОЛБИИЯ зьпрось на деия-дали Иевтичъ ще влвзе въ коалиция съ опозацизнни яаргии Водятъ се преговори между всички
По вече скромность,
опозиционни партии за излизане съ обща листа въ изборитъ. Д-ръ МачеЬ, е далъ съгласието си да води общата листа на коалицията между
Господа!
демо^рзтическо-сел-гката партия и Йената опозиция въ Сърбия,
Бълградъ 7. Разтурването на дали Иевтичъ ще предложи н а ч е л о съ. д - р ъ К о р о - начело на опозиционнитгь ли
Аза клнаянъ — чоку булуръ.
Чоку араяиъ—ачикта налъгь.
Скупщината предизвика голя коалиция на нъкои опозицион ш е ц ъ в о д я т ъ . п р е г о в о р и сти, За него се вгьрва, че той
помежду
си
з а иЗли(Турска ноговорка)
ма сензация въ всички поли ни партии или не,
З а н е в ъ и з б о р и т е с ъ о б  не ще вземе активно участие
Завчера въ Бургазъ се е състоя
тически ертзди.
^
ла н-вкаква конференция, която,
въ изборната борСа.
Бившата правителствена па щ а л и с т а .
Въ Бълградъ цари голъмо
споредъ бургазкит-Ъ вестници, се
Проф. Драголюбъ Йовакортия
начело
съ
Узуносичъ,
за
Иевтичъ ще започне пре занима.-ш съ „днешното положение
оживление. Повечето отъ биввичъ, шефъ насръбскитъ земутре
е
свикана
на
извънредно
кампания
къмъ въ износа на добитъхъ презъ буршитЪ депутати еж останали въ
ледълци, който дълги години дизборната
газското пристанище и м-вр^ит-Ь,
столицата и търсятъ контактъ важно събрание, на което ще бъше на заточение, води по края на февруарий.
които следва да се взематъ за не
съ министрите, за да осигурятъ реши еждбата си. Въ политй настоящемъ преговори с ъ д р ъ
говото засилване".
бждащитъ си мтзста въ кама ческитъ сръди се върва, че Мачекъ въ Загребъ за сключ
Изтъкнато би по, пакъ според-*партията
нъма
да
се
обяви
въ
Бълградъ 7. Водачътъ на сжщит-fe вестници, че напоследъкъ
рата.
ване
на
изборна
коалиция.
опозиция на Иевтичъ, а ще се
хърватската селска партия д-ръ Бълг. параходно д-во умишлено от
Иевтичъ още не е на- разтури.
Д-ръ Мачекъ се е съгласилъ Мачекъ, койти 6 Б амниетиранъ клонявало износа н а добитъкъ
у р к г а з о т о пристанище
правилъ никакъвъ намек О п о з и ц и о н и н и т Ь пар вече да дадв техническа под неотдавна, прие да води об огъ б редица
спънки и пр.
за бждата си платфор тии прояЕзяватъ TpfeOKa- крепа на опозиционнитгь nap щата листа на коалицията чрезъ
Всички знаятъ, че вече Варна и
в а д е й н о с т ь . Д е м о к р а т и - тии, т. е. неговитгь хора да между демократическо селско Бургазъ не еж поставени при ед
ма. съ която ще излгьзе Tfe,
с р ъ б с к и т Ь землед£>л подпишатъ листитгь имъ, за та партия и така наречената I"""""
накви
условия па
на WCC-I-HCHU
естествено развиразвит и г Б ' " 'г"а з"ъ" ^
въ избориттъ.
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е облагодетелствуванъ,

ТЪСНа ОПОЗИЦИЯ ВЪ Сърбия, 38 I Варна-пвенебоегнатя.ияпгмп^ия
пренебрегната, изоставена.
Не се знае още . нищо по л е д * » л ц и н а ч е л с ъ д ръ>1ттгь
гласоподавателиМа- закондателнитъ избори на 5 I Гри факта; Бургазъ е облестент»
{гол-вмия въппосъ на яеня — М а ч е к ъ
с л о в е н ц и т б \ ч е к ъ е отказалъ, да
застане]май.
ценгърг., макаръ че никога не е

билъ географически центъръ, Варна
то се движггъ съ бензинъ, не
е околийски центъръ, ако и н-ккога
се облтатъ по закона за нало
да е билъ географически''центъръ
на най-благодатната область въ
га върху бензина
Пострадали ех 3 села. 30 на сто отъ посЬвигь- унищожени Царството; Варна има 70,000 жите
"офия 8 Съ едно ново на
ли, Бургазъ — 40,000. При новия
Колко тона еж закупени до сега.
Отвлеченъ добитътъ
кдане М-вото на фикансипланъ за въвеждането на автомати
чески телефонни централи, за Бур
i съобщава на данъчнитгъ
Ямболъ 7. Отъ нъколко дни нитъ консуматори на българ
Сливенъ 7. Завчера въ райо
Подробности за причинени- газъ
предвиденъ номераторъ съ
шлници, че Moi орнитгь ко- е въ града ни г. Бакаловъ, ското сирене.
на на самоиловска община се тъ пакости и загуби за сега 1,200 етелефонни
поста, а за Варна
председатель
на
кооперативкоито
работятъ
съ
бьнПъвата
сдъка
стана
и
се
на
е
извила
страхотна
буря
при
t
още липсватъ. Въ всеки,слу — сам*. 1,000; на Бургазъ еж отпус
ц, не следва да се облагат мото сдружение . «Балканска товариха 15 тона. Водятъ се дружена съ пороенъ дъждъ чай предполага се, че тъ еж нати сръдства за постройка на мо
дерно рибно тържище и пр. пр.
закона за налога върху бен звезда" София. Идването на преговори за закупване на вследствие на което ргъкитгь: грамадни.
Не минава день, въ който отъ
г, Бакалова е станало по по повече етъ 100 тона.
„Асеновска" и „Тунджа" изW . . •'>':
ЗалЪти еж всички ниви намира Бургазъ да н-вма делегация въ Со
кана
на
ТЕХНИЯ
представитель
^ к о и данъчни началници
Прави впечатление специал лгъзли отъ коритата си и щи се по течението^ иа горните фия — отъ Варна още никаква де—"
г. Педларъ Бачкояъ.
ПУЬШНО.сяитъжвдшш-въпг. г._Педларъ
Егрчкояъ. птъ
пт> тял-ь.
деяий*3и "на 'стоотъ^йосЪвйте" еж l-rnv»«*.i-v»yrx"TTa*rTii»'v; ^ * '—-~"" ""-^-' които
-~-— е живзвлъ въ надписъ на английски езикъ. ниви.
Сега, когато и децата знаятъ, че
:ната^ наредба зеконъ и еж ^Ямболъ,
Нааадненм еж селатл: Глу напълно унищожени.
Северна България е единствената и
рна пмерикй
15
Закупчицит-в не държаха на фичев», Памаретааци « Меч»
««шит. моторнитъ
мптппнит-Ь коли,
коли. иоиДмер
Пожили
кои южна и северна
Много отъ добитъка, кой главна производителка на добитъкъ
ка??во,
които
се
намира**
цената,
а
гледаха
качеството
1.
год.
и
се
е
завърнвлъ
ice движатъ съ бензинъ.
то е билъ сваренъ на от и зърнени храни, бургазци най-бру
па течанметз »а тоя ofcttw.
Съ сегашното си нареждане, въ родината си преди една го да е добро.
иттжтжвшваш
крито отъ бурята, е билъ тално искатъ изкуствено, чрезъ поимъ на всички хленчове и
юто предписва незабавно да дина.
влеченъ отъ воаната
сти знатигЬ
съ силата на н-вкогашното имъ
|датъ поправени сторените
Бакаловъ иде да закупи нъ
хия и издавенъ.
влияние — да насочатъ износа на
fciUKvi.
колко стотинъ тона сирене и
Въ свръзка съ това, вчера добитъкъ презъ бургазското приста
но и поощрявана. Деяегацията «а Търговския съюзъ предъ м-рт. аредседателя. зарань посттпи писмо отъ нище.
рЦе се облагатъ сам • ония да го изпрати въ северна Аме
Естествениятъ развой на нашата
Какви искания еж предявени. Обещанието на м-ръ председателя
ги, които не се движатъ съ рика, главно въ Ню-Иоркъ,
общината
на сМихаилово, търговия налага щото произведе
София
8.
Вчера
въ
1
часа
въ
възраждането
и
закрепва
«инъ.
кждето е сигуреиъ пласимента,
съ което молятъ
областния нията на Северна България да бж
директоръ
да се застжпи датъ изнасяни презъ нейното есте
понеже живущигЬ тамъ бал следъ обп>дъ мръ председате- нето на България.
Делегацията следъ това е незабавно предъ
правител ствено пристанище — Варна. Об
кански народи ще бждатъ глав лчтъ прие една делегация отъ
т. е. произведенията ' на
страна на Р1ълг. търг, съюзъ, повдигнала въпроса за банко ството, за подпомагане
на. ратното,
Северна
България
да се насочвагь
начело
съ
председателя
на
вия и търговски кредитъ и е селението на
зерлинъ 7. Пълномощникътъ
пострадалите презъ Бургазъ — би означавало ед
съюза Ив. Кръстеняковъ.
поискала неговото ревизиране. отъ стихията
на аномалия и фаворизацня
|Хитлеръ по външните въп
селища.
Разисквано е било и по въпро
На многобройните и всевъзмож
Делегацията е остаоалана
си — фонъ Рибентропъ по между Албания и Югославия от
ни претенции на бургазци ний ще
|вда днесъ при една авто- крити. Какъ се тълкува тоя фактъ разговоръ съ мръ председате са за кооперациите. М-ръ предсе
имъ припомнимъ само турската по
дательтъ ген. Златевъ е заявилъ
©илна катастрофа.
говорка, която е много характерна
Бтпрадъ 7. Днесъ бтъха от ля повече отъ 1 часъ.
предъ
делегацията,
че
частната
Заловениятъ
пакетъ
въ
К
нея.
Кръстеняковъ
поздравилъ
На за случая:
Следъ като еж приежтетву- крити пограничнитгь пункто
— „Който е доволенъ отъ малко
реждането на Цалдарисъ
|1и на едно заседакие, Ру ве между Албания и Югосла м ръ председателя отъ името инициатива не само ще бжде запа
Атина 7, Управительтъ на то, намира многото; който дири
на търговска България съ ви зена, но ще бжде и поощрявана и
рфь Хесъ и фонъ Рибен- вия
сокия пость, който му е по- ще бждатъ запазени интересиrb Критъ телеграфира на м ръ многото — на открито остава!"
{игь потеглили да се връщат
Цгьлото население отъ по въренъ, а също така е изра- на търговското съсловие.
председателя Цалдарисъ. че въ
автомобилите си. Двтомоби- граничната область на Алба
Зазегнатъ е билъ и въпросътъ митницата въ Канея билъ за
\ъ на Хесъ се движепъ на ния ще може за напредъ безъ зилъ и въра^а и надеждата
тъоговци за наемитъ и необходимостьта тъ държат единъ голгьмъ пакетъ, презъ pajmvpsane. Правителствена
8дъ. Внезапно той спрйпъ, каквито и да било формално на оганизирзнитЪ
та партия предъ разтурване
да бждатъ намал ни.
адресиранъ до Венизелосъ, а
<дващиятъ следъ него автоБудапещг 7
Политическо
сти да минава на югославска тория.
М
ръ
председательтъ
е
обекато
податель
посоченъ
си
билъ, въ който се намиралъ
то
положение
въ
Унаария
територия.
щалъ
въ
най-скоро
време
да
Ъ;я
усилия
на
югославското
на му.
'
Рибентропъ, връхлетвлъ въе подъ знака на
песимизма,
се занимае съ обширното изправителство
да
създава
улее
Въ
най
близко
време
ще
се
колетътъ билъ отво- понеже
1 него. Произлезло страшно
правителствената
уредятъ редовни автомобилни нения за.албанското население ложений на търговското със
чъскване.
ренъ
и въ него били на- портия е предъ
разцепление.
ловие, направено по въпроса
съобщения
отъ
Призренъ—на
се
тълкугз&тъ
като
последица
Хесъ.по едно чудо остеналъ
мтьрени две автомати Привържениците
на граф
албанска територия, и отъ Би отъ последнитъ търкания меж за наемитъ.
вредимъ, обаче Рибентропъ толя — на югеелавянска терн-^
Накрай
ген. Златевъ
е чески пушки. Управате- Бетлечъ искатъ да се сви
ду Ллбания и Италия.
л-к тежко раненъ.
заседание
подчерталъ
необходимость льтъ запиталъ дали па- ка на специално
мнозин
та отъ единъ
по-ттеенъ кетътъ да бжде преда- парламентарното
поло
контактъ
между
централ двпъ на Венизелосъ или ство, за да се изясни
ната власть и
стопански да бжде конфискуванъ. жението.
Графъ
Бетленъ
е билъ
те съсловия,
поспециално
Следъ кратко съвещание съ
приетъ на ауденция атг ре
съ търговското
съсловие, съ
при
когото
помощьта
на което
ще м ра на войната ген. Конди- гента Хорти,
два часа и поло
момее успгьшно да се прове лисъ, м ръ председательтъ из останало
де стопанската
политика дере нареждане автоматичес- вина. Гьомбьсшъ стщо та
кигв пушки да бждатъ кон ка е билъ приетъ на ауденна новото
правителство.
ция отъ регента
Хорти.
фискувани,
Предполага
се, че ще по
Венизелиститъ твърдятъ, че
на кама
се касае за една обикновена следва разтррване
лна свъта. По колко тока иматъ мистификация.
рата.
цПарикъ 7. НЕЙ голЬмата на
с'ф*та е парижката на ионадна
библиотека, съ 4,500,000 тома
Измина една голина въ мжки, скръбь и сълзи по снжпата, оби
книги.
feili/?
чната ни и непрежзвима дъщеря, сестра и племенница
Следъ нея идватъ: Ленин
„Едшг грамадепъ усЛжъ. Елинъ отъ
^ • « « ь - я * ^
градската държавна бяблио
в. Д в й я м - Т ^ л е г й » » * * » ' ^ ^ '
тека съ 4 милиона .тома, Ва по този случай въ ежбота 9 фег.руйрий, !0 часа сутритла въ дома на
най-големите за целъ св*тъ
шингтонска еенатска библио ул. х. Стаматъ Л*« 7, ще се отслужи панихида.
.Едииъ филмъ, който ще бжде единъ отъ
в. К8о|к»1м*гг.>» « О С т г ъ .
тека — съ 3 5 милиони тома,(
Поканвам!» роднини, прнятвпи и ппчм^ти
ОТ"Ь ОПЕЧДЛЕНИТЪ
презъ тази година"
английската неционелна биб
иматъ дарбата на Алекс. Корда,
„На пръсти се броятъ режисьори*, които
лиотека — съ 3 милиона томч
ню-йоркската народна библио
създателя иа „6-те жени наХеврихъ VIU
в. Д<епчт
Свсч-ь.
тека — съ 2,900,000 тома и
.Едно чудо иа реализмъ и пъленъ триумфъ
библиотеката ня харвардския Ето з а щ о д а р е к л а м и р а т е въ. н е г о , о з н а ч а в а н а й НАСКОРО ВЪ К Я О »*
добии резултати да постигнете
университетъ — съ 2'0 милио
на TOMf.
•

•
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Ив. Ц. Ханджиевъ

ЩшШ храни п износната i търговии

З А Б А В Н О ЧЕТИВО

Е ДНОДНЕВКА
Пердето

Изкуствено сърдце

А н е к д о т и з а оптимизма

Живгъели нпкога *ь Стамбулъ
Оптимизмътъ е едно ценно въ масло. Мухата-- поб,„
двама сакаджии: Хасань и МехПо своето естество и пред то днесъ наброява вече надъ медъ.
Въ прочутия Рокфелеровъ качество. Безъ оптимизъмъ аб носна — стояла надъ мас%
Цллъ день тгъ пренасяли вода отъ медицински институтъ въ Ню 1 солютно никакви победа не е Макаръ че била сьщИН{,
назначение зърнените храни 6,200,000 жители, нуждитв на
пленница и не можела
заематъ, въ предимно земле- които поглъщатъ почти изцЪ клща въ клица, отъ дюкянъ вь дт- Йоркъ се извършаатъ по на- 1 възможна.
съ сеоитгь стари еаки и маделскигв страни, каквато е Бъл ло зърненото производство, А кянъ
каръ че съ черень трудь успгьвалистоьщемъ опити съ единъ апаПрекалениятъ
оптимизъмъ, мръдне ни най-малко, тъй «
гария, особено М-БСТО. За пос причината за неособено голя да си изкаратъ залъка, били до ратъ — изкуствено с ъ р д ц е ,
то и крачката, и крилцата
обаче, е не по-малко вреденъ
ледните зърненото производ мото развитие на последнето волни.
което ще даде възможность отъ песимизма. Като класичес били залепнали въ масло?!
ство е отъ жизнено значение, следъ войната и свеждането Единъ день, обаче, дяволътъ влп>да
се вършатъ и най-сложните ки примеръ на непоправимь но все пакъ тя била Щ\Щ
защото то е основата на вжт- му до грижата за изхранване зълъ въ главата на Мехмедъ и той операции на сърдцето,
А ето и другиятъ анекдад
рекълъ
на
приятеля
сш
оптимизъмъ си остава фигурарешно стопанския животъ и населението, безъ да се влага
— Имало две момченца^
— Дотегна ми, бе кардашь, този Япаратътъ имитира до съ тс на Донъ Кихотъ.
неговото правилно развитие, а особена ревность за добива кучешки животъ, умръзна ми да вършенство функционирането
Самъ и Томъ,
Често пжти подъ тънката
отъ друга страна, е най мощ не излишъци за износъ, тр-вб- слугувамъ на хората и да нося во на сърдцето. Той се скачва
Самъ билъ много послуша
ния двигателъ на външната ва да търсимъ въ невъобрази да съ тия пусти саки. Ще ги ва- съ кръвоносните еждове и за корица на оптимизма назрЪ
обаче билъ по природа щ
хвърля
и
ще
си
опитамъ
късмета
най-злокачествени
ганватъ
търговия. Така б1вше и у насъ мо ниските цени, явили се ка другаде. Ако нпкога стана голгьмъ
мЪства сърдцето, докато трае грени.
мист. Въ Америка има обич«
до войните. Зърнените храни то последица отъ огромното човгъкъ, помни добре, че никога нгь-операцията.
коледните подаръци да \
Всеки
народъ
си
има
своя
заемаха, наприм-връ презъ 1911 св-втовно зърнено производст ма да те забравя и винаги ще ти
За
сега
опитите
се
правятъ
типъ на г.рекаленъ оптимистъ, слагатъ въ обувките, коию|
г. по количество 9201 на сто во, което всека година се уве помагамь . . .
върху животни. Резултатите който служи като неизчерпаем тази цель се поставятъ
Хасанъ
въздъхналъ
и
пожелалъ
и по стойность 7008 на сто личава безъ огледъ на поглъ- на колегата си щастие, успгьхъ и
Ч
еж повече отъ задоволителни. източникъ за шеги, закачки и камината. На Коледа род^
отъ износа ни Това показва, щателната способность на све сполука.
Интересно е да се отбеле веселие. Имаше си го и бъл- лите Самъ на поставили воб»
че търговския ни баланеъ то товните пазари.
Още на следния денъ Мехмедъ жи, че апаратътъ е построенъ
гарскиятъ народъ
доскоро. ките му кънки съ колелца, ед
гава се е грвдвлъ изключител
Това, далечъ надминаващо захвърлилъ сакит/ь и се загубиль.
по единъ твърде остроуменъ
Минали
много
месеци
.
.
.
но върху износа на зърненото нуждите
производството на
Обаче, нашиятъ „националенъ ножче и единъ боразанъ! Ц
• Еднъжъ Хасанъ, разнасяйки воданачинъ отъ прочутия летецъ
неже родителите били Ьщ
производство. Не е така, обаче, зърнени храни, е най мжчител- изъ
улицитгь на Стамбулъ, неочакЛиндбергъ, който притежава оптимистъ" още не си есънамЪве- хорица, тия играчки били t
следъ войната, а особено въ ния проблемъ за държавите вано се изпратлъ предъ конака.
рилъ
майстора,
който
необикновена дарба за най
опише пени нз вехто.
последното петилетие. Цифри производителки. Въ него се Въ този моментъ предъ конака
щото си перо да то
тънки .технически работи.
седялъ
важно
на
креслото
си
ва
т е ни показватъ, че зърнените крие и най-важната причина
Другото момченце — Т0,
достойно.
и си сърбалъ кафенцето.
храни еж загубили вече значе за страшната по своите раз лията
Въ това отношение Рузвелтъ било палаво, своенравно, %
Погледналъ Хасанъ, пъкъ захва
нието си, което имаха въ наша мери и последици световна на лъ като замаянъ да си търка
американскиятъ «националенъ послушно, въ зам-вна на та
та износна търговия.
стопанска криза.
очитп. Просто се чудплъ сънува
Прецисторическия начинъ на оптимистъ" е по-щастливъ. До обаче, типъ на сьвърша
Тъй като отъ една страна, или пъкъ всичко е истина: Валия обмъна на блага — плащане като Руззелтъ при всеки удо- о*птинистъ. На Коледа "\щ
Те еж изместени отъ д руги
билъ бившичтъ ну колега,
както
вече видЯхме, нашето та
подоходни култури, главно
то въ натура, е започналъ от бенъ случай повтаря любима намерилъ въ обувкитЪ -•
сакаджията Мехмедъ.
малко конски изпражненк
Зарадвалъ се Хасанъ, че Аллахъ ново да се налага гукъ-таме та си максима:
индустриалните
растения и зърнено производство не ни
Родителите му искали по %
маслодайните семена, които дава излишъци за износъ, ос качилъ на такова високо мгъсто въ живота.
—
„Да
си
оптимистъ,
означа
му, цъкалъ егикъ, гледрезъ 1911 год, еж били поч венъ нЯкои години съ много приятеля
Единъ американски вестникъ ва да си спечелилъ вече на зи начинъ да го накажагъ|
далъ го, пъкъ се втурналъ къмъ
ти безъ значение за търгов добра реколта и тъй като отъ него, хваналъ го за раменетгь, приема отъ страна на абона половина сражението", целата ради непослушанието му и
скня ни баланеъ, понеже еж друга неблагоприятните усло раздрусалъ го и шеговито, весело тите си, срещу абонамента и американска преса търси и из го накаратъ да се поп]
представлявапи едва 0.21 на вия на международните- паза рекълъ:
картофи, домашни нася забавни анекдоти за смет та дано заслужи за идната ц
ли си, бе стари прияте обявите
дин? благоволението иа j
сто по количество и 0.99 на ри насочиха нашите произ лю—. Ти
. . Ашколсунъ, бе чапкънъ. птици, прасета, жито, брашно ка на оптимизма му.
сто по стойность отъ износа. водители къмъ трансформира Хаирлия да е, бе достумъ. • .
до Коледа*.
|
Ето
два
анекдота
отъ
найи
т.
н.
И наистина, докато
презъ не на земледелското ни про Валията, безъ много да се це
Същото еж започнали да новата реколта на американ
Н? сутриньта на Коледа и!
по-доходнитЪ ремони, блъсналъ на страни бив
1911 год. износътъ на зърне изводство, въ
практикуватъ и известенъ брой ската преса:
те момченца се срещнали1
шия
си
колега,
после
се
обър
култури
на
индустриални
расте
ни храни отъ България е предДве мухг! - едната оптимист започнали да си разправ)
палъ къмъ двама заптиета и издатели въ Италия, като проставлявалъ повече отъ една ния, маслодайнитЯ семена, хра имъ казаль надменно:
даватъ издаваните отъ техъ ка, а другата песимистка, пад кой какво получилъ за Кош
нителните
продукти
отъ
живо
двадесеть и пета отъ произ
— Я наложете здравата това книги вь замЪна на землед-вл- нали въ единъ съдъ съ млЪко.
Песимистътъ Самъ билъ MI
водството имъ, презъ послед тински произходъ, зърнените куче, та да помни кога се е до- ски произведения, овощия, ви
Песимистката ударила два го отчаянъ.
j
храни
престанаха
да
бждатъ
косвалъ
до
валия
и
кога
го
е
ното петилетие той е по-малко
но, сушени плодове, дървено три пжти съ крачка и крилце
познавалъ
обектъ
на
износа
ни
и
грижи
—
Азь
получихъ
отъ
Щ
Какъ
понесълъ
боя
бедниятъ
отъ една петнадесета отъ ежи престанала. Тя чувствала, че Коледа, каз лъ той, кънки.|
сакаджия, знае само той и Ал масло и пр.
щото. Това най-добре ще се на износната ни политика.
въ края на краищата все ще
Въ
18
тия
вЪкъ,
кратко
вре
лаха. Следъ като изялъ 100
ръждясали колелца, еднано]
види отъ следното съпоставя
Техното производство, обаче, тояги,
той едва влачейки тгьлото ме преди революцията, въ Па се удави и затова решила да че изхабено и единъ noij
не на цифри: презъ десетиле остава най.жизнения, основния се замъкналъ до единъ дервишъ.
не си прави напразенъ трудъ.
тието 1923 — 1932 г. е произ проблемъ на вжтрешно стопан разказалъ му цгьлата история рижъ излизало едно хумори Отпуснала се, падна™а скоро денъ боразанъ, който хш
стично
списание,
което
давало
ще да свири. Ами ти щ
ведена пшеница
116,449,625 ската ни политика Това е и поискалъ съветъ какво да
единъ абонаментъ въ замЯна на дъното и се удавила.
получи?
й
квинтали, огъ които еж изне проблемътъ за заздравяване и прави.
Мухата-оптимистка,
напро
Бгълобрадия мъдрецъ рекълъ;
на единъ фракъ или единъ
—
Азъ
получихъ,
казалту
сени 6.810,974 квинтали, е <микъ осигуряване основния поми
— Така е, чоджумъ, когато човгъкъ
чифтъ къси кадифени панта тивъ, имала пълна в1зра въ моувЪрено оптимистътъ 1щ
27,508,4/7 квинтали, отъ кои нъкъ на грамадната часть на седне на нгькой голгьмъ столъ, пада
щастливата си звезда, посто
лони.
то изнесени 3.005,077 квинта българския неродъ и за по- перде отпреде му: нито вижда, ни
янно удряла съ крачката и кри отъ Двдо Коледа ЦБЛЪ е^
ли; ржжь 20,212,435 квинтали, доброто и по пълно изхранва- то познава приятелитгь си. Искашъ
лата си и не прекъснала тия конь живъ, ама докато Щ
ли щъкои да те познае, обаждай му
„—..„-„г,- , . - - « ^ « „ - , г,,яъз,430
Оудя коньтъ избъталъ. >Кн
натлия столъ,..
•
По настоящемъ като най мо tM упражнения презъ ц ь п а ю Не вервашъ ли? Мене flj
Чинтапи, отъ които изнесени
Сакаджията благодарилъ на дернощь.
Й.558 квинтали. Така отбелевиша за съвета и на следния день,дерна и най-богато обзаведе
На сутриньта, вследствие на Коледа повече ме обича!
на
болница
въ
Европа
минава
още
преди
да
се
съмне,
промъкналъ
зания износъ, изразенъ въ съ
постоянното
биене отъ стрзна гебе! Ела да видишъ! Има!
се
въ
конака,
влгьзъль
въ
кабинета
болницата Бужонъ, Парижъ
отношение съ производството,
на
мухата,
млекото
се било обущата и доказателство]
на валията и се разположилъ на
който желае даизпита ис
До каква степень на усъ
показва, че изнесената пшени
креслото му.
тинско удоволствие
при
в
е
ч
е
п
р
е
в
ъ
р
н
а л о коня че е билъ тамъ.
вършенствуване се е достиг
ца представлява ср-вдно около
Следъ единъ часъ влгьзълъ валия
изкжпването си, той ще
нало въ обзавеждането на та
та. Като видгьлъ, че на мгьстото му
посети
една седемнадесета часть отъ
седи чуждъ човгъкъ, цгьлъ почерве-зи болница показва обстоятел
производството; ечмика — ед
нгьлъ отъ гнгъвъ и изкрещтлъ; ството, че при всеко легло
на девета; ржжьта една еди
— Ней ти позволи, бе ешекъ, да има инсталиранърадио-приемВЪ СКЛАДА
надесета, а овеса — едва една
влизашъ тукъ и да сгьдашъ на сто
ла ми безъ позволение? Кой си никъ. За по-голЪмо удобство,
НА
петстотна часть.
на ПЕТЪРЪ ВЕРГИЕВЪ
радио-апаратите не еж еж съ
ти?...
еъ гр. Варна, ул. „Атанасъ
ул. Съборна и Владиславъ до Кино Глория Палась
Друго показватъ абсолютни
Хасанъ се поклониль предъ бив високоговоритель, а съ слу
Георгиевъ" № 53, задъ,Стой
шия сакаджия и му казаль спокойшалки, за да не се смущават
се продаватъ всички качества
каменни елит е цифри, а огъ тамъ и съот
новия ханъ", защото тамг
но:
лища,
за
Варн.
гражданство,
за
индустриалци
и
ношението на износа къмъ
ония
болни,
които
не
могатъ
ще намгьри изобилна топ]
— Е, аркадашь Мехмедъ, вчера
тухлари на изгодни цени. Депозитъ
въ
производството на поменатите
ла и студена вода, душове!
следъ пердаха, който ядохъ по твояда понасятъ шумъ.
наи-добритгь масажисти и
склада
Перникъчетири вида зърнени храни,
заповпдь, азь отидохъ при единъ Болницата е съ 12 етажа,
телляца, а сжщо така и
дервишъ и той ми каза, че когатопостроена изц-вло отъ бетонъ
презъ 1911 г. Презъ последна
на рампата срещу електрическата централа 1-1365-0
всичкинеобходими удобства.
човгъкъ седне на голгьмъ столъ, пер
та у насъ еж произведени
Работно време: за жени:
де му падало предъ очитгъ и не Изчислено е, че всеко легло,
13,143.812 квинтали пшеница,
вегъки делниченъ день отъ
познавалъ приятелитп си. Тогава заедно съ всички приспособле
ПРОВАДИЙСКО
УПРАВЛЕНИЕ
6-30 uacacvmpuHbma do 6-36
отъ които еж изнесени 3026942
азъ решихъ да дойда при тебъ прединия къмъ него, струва не почаса вечерьта.
да седнешъ на креслото си, та дамалко отъ 71.000 франка.
квинтали, което прави една
Подписаният. Георги Алексиевъ, Щ
За мжже: вегька день отъ но ме познаешъ кой съмъ...
четвърть. Ечмикъ е пройзве.
6-30 часа вечерьта до 11 ч.
нийъ счеговодитель при ПровадийсЙ
Тази образцова болница е
ПРОМЕТЕЙ
денъ 2,697,665 квинтали, отъ
полунощь и вегъки неЬгьленъ
строена съ средствата на па Данъчно Управление, обявявамъ на интересувашйтБ се,'!
които 753,653 квинтали еж из
а праздниченъ день отъ 7 ч
институть за общест следъ петнадесеть дни отъ публикуването настоящето, i
сутриньта до 12ч.пообгъдъ
Мераклии, бохеми, \ рижкия
несени т. е. повече отъ една
започне й ще свърши, на 10 Мартъ 1935 година до 17 ч«*
вено подпомагане.
1—1497—30
четвъртъ отъ произвоество:о.
внимавайте!
канцеларията йй въ гр. Провадия, продажбата на слей!
КЯ
КОПРИНЕНИТЪ ви въ
Обзаведенъ и при уютна обстановка
Големото намаление на из
недвижимъ имотъ, прййадлежащъ на Мехмедъ Хамзовъ ДО
рокли, мантата и кос отъ село Преджа, за погашение дълга му къмъ Дьр**
носа на зърнени прани ме се
дължи на намалено производ
тюма ще
станатъ ното съкровище на сума 801 лева, а именно: Една нивв!
ство. Напротивъ, въ периода
И при отлична скара съ млади
напълно
нови,
ако ги землището на село Преджа, отъ 1 декаръ и единъ а р ^
агнешки шишчета. И натурално
1930—1933 г. имаме увеличе
„Керезликъ" при ежееди: Иванъ Драгановъ.|
боядисате и изгладите м-встностьта
Варненско вино. Раздава на почи
ние на засяваната площь и
митъръ Стряновъ, р%ка и Хасанъ Хамзовъ, Съ първонач»*
таемите си консуматори точно
само при А. С. Виницки, оценка 440 лева. Залогъ 10 на сто за правонаддай»не.Г]
на произведеното количестЕО. о е п р е м Ъ с т и
9 ч а с а веч. веч. консуматище
останете напълно НЙЯ имотъ не е ипотекиранъ и ще се продава на- ц1шо.!?
Причините требва да търсимъ
венъ
дявидевть
по
случай
кри
6 Септември" № 18,
ул.
вата, вземете си м*ста на време
въ ГОЛ-БМОТО нарастване на на
доволни.
Ул. Cm. Стам- лающитЬ да го купятъ, могатъ да се явятъ въ канцелари!
Кооперативенъ Домъ,1Виктория
Отъ аператива
населението на България, кое въ мегвзинъ „Комъ"' 12002 5
ми, за да преглеждатъ книжата и наддаватъ.
л

Плащане въ шт

Пйнпм мппнанп

„Народната БАКА"

АНТОНЪ ШОКАРОВЪ*

данъчно

Но

ПШиШОП)"

боловъ М 19.

ЛЬКАРСТВО

Здравъ чов-вкъ 6 t m e Велко
Мечкарски, ама по тия дни не
що го не биваше. Все току ох
каше, току се тюхкаше и гу
беше цв-втъ на лицето си.
Днеска по пладне се сви, па
легна предъ кжщи на евнка.
Лежи така и си мисли, кой ли
би могълъ да му каже лекар
ство срещу тоя бесъ, дето се
е загнездилъ у него. Па се
сети, че баба Неда Цокина,
дето умре есенесъ казваше:
—Синко, не намериш ли билка
за болестьта си, седни край
пжтя, на първия който мине,
спри го, кажи му болката си
й каквото ти каже, направи.
Подигна Велко глава, изохка,
па повика пжтника, който минавалъ и му разправи тег
лото си.

— На младини, отвърналъ'
пжтникътъ, и азъ бЪхъ боленъ
отъ треска, но се изл-Ькувахъ
сь пастърма, студена вода и
лежане на слънце- Рекълъ то
ва и отминалъ.
Чуе Велко Мечкарски, придйгне се, па хване та сготви
една тенжера пастърма, наяде
се хубаво, напие се съ студе
на вода и л-вгне на слънце. А
то юлски день пече, като иагорейено жел-взо' Събудилъ
се, па се чуди — здравъ като
камъкъ. Благословилъ пжтни
— чакай да си запишемъ,
зеръ може и за други човъкъ
да потр-ебва. Запише го и го
чеre на акъла си:
—За треска, пастърма, студе
на вода и лежане на слънце,
па тури тевтерчето у пазвата.

Не се минало много време,
случилъ му се пжть презъ Монастиря. Горещия летенъ день
съкратилъ силите му, та решилъ да се отбие въ светата
д т а д а да си отд-_хне.
Ттещешъ ли предъ една ки
лия се гърчи и охка еаинъ
калугеръ, жълтъ като зр-вла
краставица.
— Остави се, обърналъ се
калугера къмъ бай
Велко,
тригодишна треска ме мжчи и
кажи, че дните ми еж пре
броени вече.
— Ехъ, и ти си зелъ да се
страхувашъ, успокоилъго Вел
ко. На цгвхъ. ли да, умра и
азъ миналото лето ама на,
вижъ ме сега — здравъ, като
воденичарско магьре. Цврътъ
й е много лесенъ. Земи, та
свари пастърма, наяшъ се добре, напий се съ студена вода,
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t—onik " Р 0 8 8 ^ * ! Февруарйй 1935 год.
,. „
па легли на слънце, а то бол и • • • • • в • - - - . . . » ^Рникъ-с^етоводитель: №*№
mmuumumu nue
ката отдето дошли, тамъ и ще фяяшш
* j£!22tt
отиде
Зарадвалъ се калугера, сгоТвилъ едно казанче пастърма,
сухи, дйбовй (б*ло мете), наръзано и
па му седнапъ' съ Велко, та то
омели до дъно, пийнали бал
м е т р о в и аа хлйбари с е продаватъ
канска водица и се прибрали
Акц д во
S L f Л„аД0б«1у ет* ?,"
»Дов*рие" до Юнашкия йЦарь А '
да спятъ.
Z11 А \ "
°«о<5однтель« «гъла ул. М. ДР»;

-=ДървА =J

•

, 2031-4
На сутриньта стана Велко, п я н новъ (Франга).
па потропа ьа калугерската
килия за сбогомъ. Чука той,
ВАЖНО,
ала никой не се обажда. НаВАЖНО!
ВАЖНО1
тисналъ дръжката, отворилъ
•»
иредвидъ нямото безпаричие и
вратата и що да види; калуге
безработица
„
ра се огтъналъ, ама ни мърда,
ни диша. Разбралъ той, че
99
калугерът е умрелъ, извадилъ
тевтерчето изъ пазвата и до
Девъръ
№ 22
начшай
< ™ДЬсменяването
инспекцията)на
начинай огъ
отъ С
д к' га Л
. з,а:й ч и да иавършм
бавил t:
ст>; pirt
осигурителни
книжки
съ
новч
такива
ори
»3а калугеръ не помага".
Възложената работа с е ^ ъ ^ о ^ Г ш " ' п. инспектори, 6*9»
Мих. Пешеаъ
Лосетете С и У у ° я Г Л У е н > м о " ь и « У Р - м о ^ у
_

БЮРО

УСЛУГА" ™£-

5рой 38^6

Стр. 3

Варненски нови!?и

ьдвата т е ш и ш станция ш свЪта

Дребни вести

ючне ла работи наесень. Колко ще струватъ първигЬ апарати
за приеиане на филми
и з р ау бдома
о т в си.
а н е на п р и е м а ондонь 7. Първата стан т е л н и т Ь а п а р а т и , к о и т о
ь щ е б л д а т ъ пу
въ свгъта за предаване нс на еа тс ие нвъ»
продажба.Един
рилми чрезъ
телевизия а п а р а т ъ на п ъ р а О в р о м е
започне да работи на- щ е с т р у в а о к о л о 35,000
д о 40,000 л е в а , о б а ч е по
\ь въ Лондонъ.
късно ще поевтинеятъ
дмъ м-рътъ на пощитЬ з н а ч и т е л н о .
циалво съобщи тази весть Телевизионниктъ апаратъ ще
[Ъ представители на печата. изглежда каго обикновенъ расамо че ще има
реди две години нъколко диоапаратъ,
и едно платно, върху което
ансови магнати се сдружи- ще се появява филмътъ. Образа да подпомогнатъ пари- ЗИГБ ще се гледатъ най-добре
усъвършенствуването на то отъ едно разстояние отъ б до
пфитие. Усилията имъ най 7 метра, а звукътъ ще се чува
ie се увенчаха съ успехъ. добре на разстояние до 10 м.
Изчислено е, че станцията
)то на пощите прегледа
ще
бжде пусната въ Движение
ретението и го удобрв
презъ
идния м. септемврий.
лахелно.
Освенъ филми, ще могатъ
ъ своитгъ изявления да се предаватъ и събитията
ътъ на пощитгь го на деня. Напримвръ, стане нъича „най-гениалното коя катастрофа, снета н а
5ретение на ХХ-тия филмъ,- нъкое тържество, про
цесия и пр. Незабавно фил
мътъ ще се предава чрезъ те
ървата телевизион- левизия на лондонската стан
станция ще струва ция, а тя на свой редъ ще
предава събитието на абонало 180,000 английски титъ
си. Това ще бжде нЪщо
и (равни на около 75 подобно
на сегашното преда
тона лева) и ще бж- ване по радиото на речи, кон
построена недалечъ церти и пр.
Изявленията на м ро на ПО
, Лондонъ.
п о в р е м е н н о с ъ т о в а ЩИТЕ предизвикаха сензация
ипочнато и м а с о в о т о въ цъла Англия.
All

варения си синъ. Разкритото
отцеубийство
лградъ 7. Миленко Нико, бЬ годишенъ старецъ
:. Валетичъ преди три госе оженилъ за една отъ
убавитъ девойки отъ се

1чааяваитз

— на

9

м

Ш Печалбигв на Крупов^тъ
заводи презъ 1934 година въз
лъзли на б милиона марки.
Въпреки това, заводитъ не
раздали никакви дивиденди, а
ц%лата печалба ще бжде упо
тръбена за ново разширение
на работата.
М За пръвъ пжть отъ 50
години насамь е падналъ тия
дни енъгъ вь Танжеръ, на се
верозападния африк а н с к и
бръгъ.
а] Унгарските
желъзници
ще правятъ за напредъ 50 на
сто намаление на всички мла
доженци отъ чужбина при
сватбеното имъ пжтуване, ако
докажатъ, че еж се венчали
презъ последнитъ 10 дни.
J3 Съветската армия отъ го
дина на година се увеличава.
Въ началото на 1935 година
кадрите на Червената армия
еж брояли 940.000 офицери и
войници. Презъ 1935 година
тоя брой ще достигне 1 милионъ.
[Ц Въ Осло, Норвегия е за
почнало едно дъло противъ
капитана на единъ параходъ
Обвинява се. че е изхвърлилъ
до сега повече отъ 10' пжтни ;
ка въ Сръдиземно море, лоне
же пжтували безъ билетъ, та
ка нареченигБ „слъпи пжтници".
Ц Начиная отъ вчера е от
крита редовна въздушна служ
ба между Франция и Индокитай, по линията МарсилияБангкокъ. Ще се обслужва
всъкинедълно, отъ по единъ
аеропланъ BI дветъ посоки.

ш ишшь
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Пжтьтъ къмъ славата мина
ва презъ двореца, къмъ бо
гатството — презъ търговска
та пиаца, а къмъ добродетелитъ — презъ пустинята.
*
*
Колко безкрайна е радостьта да се правятъ подаржци!
Не биха сжществували бога
таши на свъта, ако всички
хора притежаваха способность-

споредъ последното преброяване. Населението на Ямболъ
надминало 30,000 души
София 8. Въ Дирекцията на
Острово, разградско — 3,602.
статистиката продължаватъ да 2,847.
се разработватъ даннитъ от
Острово (с. Голлма ада)
носно броя на населението въ разградско — 3,559, 3,244
различните селища въ страната
Пиргово, русенско — 3502
Ето броя на населението въ 3,300.
Кмбратъ (Балбунаръ) —
некои по голъми села въ шу
3,450, 2,999.
менска область:
Злокучене,
шуменско —
БЪлоградецъ, новопазарско
— 4,667 презъ 1934 г. и 4149 3,261, 3,102.
Исперихъ (Кеменларъ) —
— презъ 1926 г.
Щръклево русенско — 4,391, 3,200, 2,720.
4,132.
Костанденецъ, русенско —
Бръстовене, кубратско (бал- 3.192, 2.986.
бунарско) — 4,337, 3,675.
Сваленикъ, р у с е н с к о —
Тетово, (Караачъ) кубратско 3.187, 2.865.
— 4,198, 3,605.
Червена вода, русенско —
Тръстеникъ, русенско—4.008, 3.092, 2 904.
Последните сведения за на
3.713.
Заветъ, исперихско (кеман- селението на Ямболъ еж след
ните: 1934 г. — 30.253 души,
ларско) — 3,916, 3,475.
Ръхово, русенско — 3,696, 1926 г. — 29.363 души и презъ
1920 г. — 28.590 души.
3,145.

РОШШШШШ) ][ КМ
ще бжде урегулирано Готвената
наредба
София 8. Изработва се по
настоящемъ наредба-законъ за
розопроизводството и регули
рането на пазара на резовото
масло.
Наредбата предвижда да
бждатъ изкоренени всички ро
зови градини, които еж на
паднати отъ болести и неприя
тели. Всички подлежащи на
изкореняване розови градини
ще бждагъ незабавно изко
ренени.
До края на 1938 год. не ще
се позвопяватъ никакви нови
розови насаждения.

Организирване
хлебаро и тухларски работници въ

адата мащеха скоро вре- И
Престояще е организирванеЗенецианска мощь
иедъ сватбата хвърлила
то
на всички браншови работ
г о и д о п и , пиера
ла 22-гсдишния си заваници въ града ни.
синъ Гвозденъ и помежи пи рини
1-0
Вчера се състоя организа
чъ се завързали приятелционното събрание на хлебарСАМО при Ив. К. Поповъ — ко>тношения.
СКИГБ и тухларски работници.
Нрецътъ преди известно лониаленъ магазинъ Василъ ГеорСъбранието бъ.отлично по
гиевъ
—
Мусалата
ще
намерите
: звбелЪзалъ това и засетено.
1лъ да преследва сина си. разни видоае най-добрачествени
оначално помежду баща- консерви и сардели. Производство та да изпитватъ тази радость. Инспекторътъ на труда г-нъ
Д-ръ Василевъ обясни на при
сина започнали всеки- Братя Кирякови. Цени подъ всЬка
ежтетвующитъ значението на
ЛЖЖИТБ
и
интригите
еж
ми
конкуренция.
1
•
10
1И караници, а следъ тотия
браншови организации,
лиони
и
милиарди
въ
свъта,
а
заплашвання и боеве.
съвършено за истината е само едно малко ползата която ще иматъ ра
еди два дни Гвозденъ запазено СЕ ПРО незначително зрънце. И при ботниците отъ тия организа
ть баща си на нива, удаДАВА на ниска все това всички тия милиони ции и ролята на работника въ
го съ мотиката по гла
новата държава.
и го убилъ на место,
цена и износни и милиарди лжжи и интриги
Говори сжщо деятеля на
еж
временни
и
преходни,
а
! разбирателство съ ма усллвия. Справка Поповъ -—
обновата
г. Ив. Иванчевъ и
малкото
зрънце
е
вечно!
та си, Гвозденъ предста- 15 Лания9-Варнз. 1 2022-2
други по сжщия въпростъ
смъргьта на баща си каН Ь М А Д О М Ъ в ъ Варна,
Накрай беха избрани н\(следица отъ злополука.
К А д е т о . В а р н е н с к и н о в и  колкочленни временни коми
дебно-лъкарската експерни" д а н е п р о н и к в а . Ето
з а щ о д а р е к л а м и р а т е в ъ тети,
установила, че се касае
Всички видове мебели ху
Интересътъ всръдъ работн е г о , о з н а ч а в а най добри
|рестжпление. Поставенъ
баво качество ще намЪритъ- въ
р
е
з
у
л
т
а
т
и
д
а
п
о
о
т
и
г
н
е
т
©
ницитъ
е голъмъ.
кно, най-после синътъ се
удилъ да признае какъ
Магазина се намира въ
>ършилъ убийството.
Нътъ и мащехата еж арес-общия складъ на коопе
ш и предадени на еж
рациите при Варн. попул.
« е власти.
2^6
,Потайноститв на принцъ Карла
банка. Изработка солид
на и гарантирана. Прие
матъ се и поржчки.
сетне Ллфонсъ се намъри умрелъ въ „червената
Посетете
нищожено ц*ло богатство
кжща", подозрението би паднало върху него и то
1—0
магазина!
гава правоеждието и хората какво биха помислили
пенхагенъ 7. Преди нгьза тая работа!
:о дни единъ
селянинъ
'•налъ за ближния градъ'
— Добре инспекторе, придружи ме до "чер
а вложи въ
банката
вената кжща", каза той.
крони въ банкноти спе-- Сега и.азъ се успокоявамъ, r-не графе,
т пари (равни на око
каза инспектора, благодаря за изпълняването на
0,000 ле.)
покорната ми молба.
НА
— У тебе ли е фенера?
'реди да потегли
на Ф
— Да, господине графе, долу е, ще се раз
I», той се отбилъ въ
поредите ли да дойдатъ нъкои слуги или работ
щ, да нахрани
петтп
ници?
хелета.
— За какво ни еж?
гато се явилъ въ банката
Вземи ключоветъ, ТБ се намиратъ тамо въ
ъкналъ въ джоба си, севъ
оная кутия, която е на писмената ми маса, тъ
нътъ съ ужасъ констати
стоятъ тамо отъ тогава, от когато „червената кж
', че отъ пестенитъ му
ВОЕННИЯ КЛУБЪ
ф
ща" е праздна, отговори Венсанъ и извади ключо
ци нъмало нито поменъ. S
вете, като ги сложи на масата.
>лицията веднага започна S Безплатенъ котилионъ ^
Сетне взе шапката си и мантията си, когато.
здирвания и наредила де
испектора се доближи до масата и взе ключовете.
»тъ заклани ония две теЕВТИНАТА ТАРИФА за ре
—Върви следъ мене, заповеда графа.
, между които селянинътъ
клами
тръбва да накара всеки
Часътъ бъше около единадесеть презъ ноаналъ въ обора, когато
щьта, когато Венсанъ. придруженъ отъ инспек
сипвалъ храна въ яслите. го да се замисли — защо
тора, напусна замъка.
i голъма изненадв на вси- рекламите въ този или онзи
Навънъ бъше тъмно, небето бъше облачно
въ стомаха на едното те- вестникъ еж така евтини?
и откъмъ морето духаше студенъ вътъръ.
вмърили банкноти настой
Графъ де Гренелъ добре се зави съ мантията
550 крони» а въ стомаха
си. когато излезе отъ замъка.
Фугото — за 250 крони.
Общински театъръ:—утре
Инспектора вървеше до него, държащъ запа
iHKHOTHrfe били изподъвкаления фенеръ, слабата светлина на който падаше
гака щото спестеното съ Късметъ.
върху пжтя, по който вървеха Венсанъ и инспек
>ми мжки състояние на
Ранковъ: двойна програма:
тора.
нина било унищожено.
1) Когато жената люби. . . 2)
Скарфась (Белязания), — кьмъ
Сега трЬбваше да се реши една важна зада
4 РЕКЛАМАТА се сяда по програмата Свътовенъ прегча, единъ отъ двата главни въпроса, които имаха
лтатчтгь — рекламирай- ледъ.
свръзка съ опасностите които заплашваха графа
само вь „Варненски нови. Глория Паласъ: Кой е ба
де Гренелъ.
защото се чете най-мно щата?
Венсанъ не бъше помзлко нетърпеливъ отъ
тъ всичка провинциална
инспектора Никола, като мислеше за това, което
Училищно
кино:
Лудиягь
гници.
1-0
го чакаше въ „червената кжща".
цигуларь.
- •

"ЕТГЕЛТТ

Столаршата оощиость
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за занаятчийските калфенски и
майсторски изпити
Въ варненската Търговскоиндустриална камара постжпватъ ежедневно стотици запит
вания относително условията
за допускане до калфенски и
майсторски изпити.
Понеже камарата се вижда
въ неаъзможность да отговаря
незабавно на всички заинте
ресовани лица, препоржчва се
на всички кандидати за кал
фенски и майсторски изпити.
предварително да се отнасятъ
за съветъ и упжтване къмъ
директорите на вечерните до
пълнителни занаятчийски учи
лища, каквито има въ Варна,
Провадия, Шуменъ, Търгови
ще. Попово, Разградъ, ГорнаОръховица, Елена, В. Търново,
Тръвна и Габрово, съ което
ще спечелятъ много време и
ще иматъ възможность по отъ
близо да бждатъ упжтени по
интересуващите ги въпроси.
Желателно е, запитванията
относително разьитъ занаят
чийски изпити, да се отправятъ
до камарата само тогава, ко
гато заинтересованото лице
се е вече съветвало съ съот
ветния директоръ иа вечер
ното занаятчийско училище.
Камарата ще отговаря сама
на запитвания, изложени ясно
и разбрано въ обгербвани
заявления.
щгдгмтппштмшиггггш!!! и и ••mm

Бжди сигуренъ само въ бе
зупречното почистване на дре
хи отъ Матей Недковъ.
ВАЖНО 3ft РЛДИО-АБОНЯТИТЬ. Който радио-абонатъ не
внесе абонамента си предва
рително, съгласно новия закон
за рацио, заплаща За всъко
пропуснато тримесечие припа
дащата се такса въ двоенъ
размъръ.
Културно просвътно ико-.
номическо
благотворително
д-во „Св. Духъ"-Варна, кани
господа членовете си на общо
редовно годишно събрание въ
недЪля 10 февруарий 9 ч. пре
ди объдъ въ салона „Прогресъ" Малка Кокарджа.
Спортенъ клубъ „Левски"
съобщава на своитв членове
и членки, че на 10 т. м. въ
9'30 часа ще има общо год.
събрание въ клубното си по^
мещение, находящо се на ул.
Владиславъ въ зданието на
училищните безплатни трапе
зарии.
Майсторски изпити. Край
ния срокъ за подаване заявле
ние за допускана до майстор
ски изпить е 10 февруарий т.г.
Гонишното
събрание на
Млад. култ. просв. и благотв.
секция „Нови стремежи" при
д во „Майка" се състоя на 23
януарий т. г. и продължи на
6 т. м. Старото настоятелство
и контролната комисия дадо
ха отчетъ за дейноаьта на
секцията, освободиха отъ отговорность и се избраха нови
такива въ съставъ: преде, г-ца
Ц. Блъскова, подпр, г-ца М.
Димитрова, секр. г-ца И. Иван
чева, касиерка г-ца К. Шива
чева, библ. г-ца Ц. Бракалова,
домакиня г-ца Р. Попова, съв.
г-ци Николова и Вуйчева, по
мощнички г-ци Явашчиева и
Лльова, контролна к я г-ци Ст.
Стойчева, Е. Мутафова и ft.
Илиева.

9 . II. ! 9 3 а
ГОЛЬЯЯА

за

въ чудно декорираните
паркетни салони на 8 а
Приморска Дружина
Големи изненади

Поканватъ се членовете на
дво „Общинските служители"
да приежтетлуватъ на общо
събрание на 10 того въ 10
часа пр. пладне въ зада «Съе
постановка иа Ст. Бъчваровъ
динение."

Библиотека «Варненски новнни"
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отлагане? — попита Венсанъ като изглеждаше въп
J
росително инспектора.
—Не търпи отлагане, господине графе, каза
той.
—Защото не съобщи на главния инспекторъ.
—Не можахъ да го съобща на него!
—Защо, инспекторе Никола?
—Защото то не е отъ негова компетеитность
Освенъ това, ако направяхъ това, азъ не бихъ постигналъ цъльта си, господинъ графе!
—Чудна работа, я да чуемъ съобщението ти.
Ела горе въ работния ми кабинетъ, каза
графъ Венсанъ и тръгна по широките и удобни
стжиала на замъка, който беше хубаво осввтенъ
СлугигБ беха заспали. Ламбитъ и свещите въ
коридоригЪ и въ стаите на графа/ г о р ъ х а, там
владъеше една почти дневна светлина, когато вле
зе графъ Венсанъ, придруженъ отъ инспектора.
Венсанъ отиде въ работния си кабинетъ, с н е
си шапката и се обърна къмъ инспектора.
Чиновникътъ хвърли единъ въпросителенъ
погледъ върху слугата, който още стоеше въ ста
ята и очакваше заповедите на графа.
; Венсанъ още по вече се обезпокои.
Всички тия предпазвания на стария и опитенъ
чиновникъ му дадоха да разбере, че нещо важно
се е случило.
Венсанъ веднага разбра, че съобщението се
касае за „червената кжща".
Той направи съ очите си знакъ на слугата
да се отстрани и да чака на вънъ заповъдитъ Му,
Слугата го разбра и излъзе, като остави
самъ Венсана съ инспектора Никопа.
— Какво имашъ да ми съобщишъ? каза
графътъ.
— Отдавна чакамъ, за да се явя предъ васъ,
господинъ графе, и току 'до вече бъхъ намислилъ
да ида при главния инспекторъ, защото споредъ
моето мнение не можеше да се чака по-вече, азъ

ВАРНЕНСКИ

№мио вшни штш

Разсрочки за даиъцитт». Нова наредба ио обшестмната благотворителност!.. Какъ
ше се плащатъ за напредъ заплатитЬ на работннцигЬ и служащит*.
Вегликъ за овцетЬ и козит*
Министерството на финанси нз своите работници и служа
т е е наредило до всички об щи седмично и на 15 дни.
ластни данъчни началници въ
М-вото на финансиите е из
страната за напредъ молбит-fe.
които се отнасятъ за разсроч дало нова наредба за описа
ки и отсрочки до 100.000 лева ние овцете и козите подлежа
включително и ЛИХВИТЕ- за зя щи на данъкъ-бегликъ презъ
къскение, да се разрешаватъ 1935 година.
Кметовете ще почнатъ да
лично отъ самите гЬхъ. Мини
стерството въ бждаще ще се раздаватъ декларациите отъ I
произнася за суми надъ 100 мартъ.
хиляди лева.
Срокътъ за подаване на
По ЗВКЪСНЪЛИГБ дан'< ци ра декларациите започва отъ 10
зсрочки нъма да се двватъ.
мартъ и свършва на 31 мартъ.
*
Следъ изтичането на този
Съгласно една нова наредба срокъ,никакви декларации не
на м-вото на финансиите, за ще се приематъ.
за напредъ отчетниците при
Проверката на овцете и ко
частните благотворителни д ва зите ще започне отъ 14 април
ще даватъ гаранция
както и ще свърши на 25 с. м.
държавните и обществени от
Изплащането на беглика ще
четници.
става въ градовете до 15 VI,
За благотв. д ва които иматъ а въ селата следъ 15 юний.
годишенъ бюджетъ до 200,000
лв.» отчетниците ще внасятъ
като гаранция 3000 лева; отъ
200,000 — 500,000 лева — ще
внасятъ гаранция 5000 лева;
Въ салопигЬ на Военния клубъ на
отъ 500,000 до 1000,000 лева
16 т. м. „Любовь къмъ родината",
— 10,000 лв. и съ годишенъ
„Морски Сговоръ" и „Съюза на
приходъ надъ 1000,000 лв. ще
възпитаниците на Морското Ма
внасятъ 50,000 лева.
шинно" Училише", уреждатъ неби
вала до сега
Внасянето на гаранциите ще
става както при държавните
въ полза
отчетници.
на фонда
Въ Дирекцията на Труда еж
изработени нови образци ве
домости за изплащане запла
Всевъзможни изненади отъ морски
тите на работниците и служа
гарактеръ/ — Флотския оркестъръ
щите при частните предприя
и джазъ, морски балетъ, морско
дъно, морски баръ и много оше
тия.
морски сензации.
Споредъ тия образци, всички
Варненци,
гответе се за
предприятия за напредъ се
Морската
вечерь!
задължаватъ да изплащатъ за
платите и възнагражденията

ш
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Варна .Царь Бооисъ" 3
Големъ изборъ отъ всички платове за мжжки
костюми, които магазина пусна въ продажба
на тного ниски цени. .
Не е безъ значение, ако преди ла правите костюмъ, провЪригЬ НО
ВИТЕ цени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
Посешевнето ва магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-в

Потайностите на пр^нцъ Карла

цгЬхъ да искамъ отъ него позволение да
«червената кжща".
Венсанъ изтръпна, но пакъ сполучи да прик
отъ чиновника си впечатлението, което му про
изведоха тия думи.
— Да се отвори .червената кжща"
ли?
попита той, защо?
—Това е една съвсемъ чудна работа, госпо
дине графе, и при всичко, че съобщението ми е
близко до неимовЬрното, но езъ мога да герантирамъ, че то е де1'ктвително, отговори инспектора
Никола сериозно, н%кой човЪкъ се намира въ
.червената кжща"!
— Некой ЧОВ-БКЪ ли?
—Отъ где знаешъ това?
Ти знаешъ, че „червената кжща" отдавна стои
праздна.
—Миналата вечерь, когато късно минувахь
крей тая кжща, дочухъ единъ шумъ.
Застанахъ на местото и се ослушахъ,
Стори ми се, че некой удряше, като да чу
каше на некои врата и стори ми се даже, че чу
вихъ единъ задавенъ гласъ.
—Може да си се измамилъ, инспектор!, каза
Венсанъ, това което твърдишъ е невтзможно!
— И азъ тъй си помиаихъ, господине графе,
затова и отминехъ кжщата, но въ сжщето това
време чухъ твърде ясно другъ единъ шумъ задъ
.червената кжща", и се върнахъ пакъ да слушамъ
съ по-гол-Ьмо внимание.
Стори ми се. че некой копае и че пръсть се
сгромолясва подъ земята, а задъ стената пъкъ
чухъ твърде ясно, че нъкон хвърляше пръсть съ
ложата.
— Може дз е имало нъкое животно въ изба
та на „червената кжща", може би н"Ько.. котка
или нещо подобно.
— Това е невъзможно, господинъ грифе. ко
гато първия пжть минахъ, ясно чухъ единъ зада
венъ човешки гласъ.

шиш

It ОТНОШЕНИЯ I I

при гръцката легация въ София Търговскиятъ обмтшъ върви къмъ увеличение.
Една интересна анкета нн търголския съветникъ
Взаимни посещения и пр.

София 8. Търговския сьветаикъ при гръцката легация въ
София Тантаклисъ е направнлъ едва анкета по въпро
са за възстановяване на ико
номическите отношения меж
ду България и Гърция.
Своитгъ
впечатления
отъ анкетата. Таптаклисъ изказалъ въ чуж
дитть вестници по след
ния начинъ:
— Започнахъ,
казва
Таптаклисъ, съ подупра
вителя
на
Народната
банка Божиловъ
Съ голгьма искреность
той ми каза, че е настжпи
ло време за възобновяване
търговския обмпнъ между
България и Гърция и че не
вижда да има нпкакво on
равдание за продължаване
на сегашната нервна ненормалностъ.

Диреит-ора бЗКБгшиа С-гаврм Андреев*
с - . щ о 6Ъ т а н а категориченг. Той смЪтя,
че с е г а ш н а т а неуре
дица е sib. ущ>.рб>,
ма »шономмчее»ит_

№

Виковетъ* за поиощь Положение му
София 8. Тая сутринь къмъ
7 часа Яронъ Исаковъ, 20 го
дишенъ, живущъ на ул. Лом
ска, взель отъ дома си едно
шише съ сублиматъ и зами
налъ за с. Банки.
Когато излпзълъ
навънъ
отъ с. Банки,
той
изпилъ
цгълото егдържание на ши
шето. Веднага
следъ
това
той се шлашилъ
и надалъ
викове за помощъ.
Звчулъ го единъ селянинъ и
Мронъ веднага билъ отнесенъ
въ общинската
лаборатория.
Тамъ му била дадена първа
помощьИсаковъ е въ безсъзнание.
Положението му е твърде се
риозно.

интереси и ма д в е т Ъ

страни.

Накрая той ми съобщи, че
ще му е много приятно ако
наскоро нЪколко чиновници
отъ банката предприематъ нъ
колкодневна
екскурзия
въ
Гърция за да се запезнаятъсъ
своит-fe колеги отъ грьцката
земледтзлка банка.
Сжщото желание констатирахъ и въ много индусттиални
CptflH.
Въ резултатъ на посещение
се очаква да се стопи леда въ
нашите отно ления и да се
разчисти пжтя къмъ възтановяване на желаната нормал
ность.

РАЗПРЕДЪЛИТЕЛНА ЦЕНТРАЛИ
се създава къмъ търговския еъюзь. Доставка на стоки отъ щ
цена.

София 9 Центральия к-тъ
на Бълг- Търговски съюзъ обсжжда въпроса за учредяване
на една разпределителна цен
трала къмъ съюза, която да
доставлява стоки отъ първа
необходимость отъ чужбина и
да ги разпределя между дреб
ните търговци на по ниска

Изтъква се, че едни
добна
разпределителни
трала ще има да md
ва една важна соааа
функция
п о
отн\1
снабдяване
едно гпо«|
мнозинство
тгргоещд
ефгг.ина стока.
• |

Ш ГР1ПШ ЛКГММПШ
Конференция на бълтарскит* градове

София 8. На 3 и 4 мергъ, да се предприеме една «й
т. г. въ София ще се състои зия на българскигЬ щ
общата годишна конференция
По-нататъкъ анкетьоръ каз на съюза на българските гра кметове изъ Югославия,!
се посетятъ всички по-г|
ва, че че въпреки ненормал дове.
югославянски
градове ва]
ните отношения търговския Конференцията ще има стро
го
практиченъ
и
наученъ
хаво
место
Б1лградъ
и ЗагЗ
обменъ презъ миналата годи
рактеръ. Щ е се четатъ реди
на е отбелязано едао чувст ца реферати изъ областьта на
Въ съгласие съ съ»|
вително увеличение въ срав градустройството и общинско славянските градове. вт>|
нение съ по-мнналата.
то управлерие.
но е екскурзията да 'Щ
Презъ 11-тп> месеца отъ Ще се разгледа и предло- шири и до Чехослов|
1934 год. Българин е купила жението на пловдивския кметъ Полша.

отъ Гърция стоки за 18
мил. лв. срещу само 8 мил.
лева за \933 г., а България
продала стоки на Гърция
за сжщото време за 16 мил.
къмъ бедните ученици при училище „Надежда*
лева срещу 10 мил. лв. за Учениците при Нар. първ.
следното благодарствен!.
предната година.

едростьта ш l i s Величество l i

още н*ма назначенъ
София 8.
Директоръ
на полицията още не е
назначенъ.
Набелпзани
еж вече
нтколко
кандидати за
тоя постъ, обаче Мин.
съчетъ
още не се е
спртлъ върху никого.
Измежду набелтьзанитп> лица е и името на
единъ бившъ
директоръ
на
полицията.
ВСМИ ЗНАЕ, че най-добре
боядисва и чисти А. С. Виницки
— Ст. Стамболовъ.
2 — 2 0 S 6 — ЗО
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— Е, и какво направи, като го чу?
— Дойдохъ въ замъка, господинъ графе, да
ви съобща това, защото ключовегЬ на червена
та кжща еж у васъ.
Бт±хъ, обаче, принуденъ да се върна, безъ да
мога да направя нещо.
Тая зарань, когато отидохъ пакъ да подслушамъ, беше тихо и нищо се не чуваше вече.
Венсанъ остана задоволенъ отъ това известие.
—И сега? попита той,
— И сега пакъ нищо не се чува, господинъ
графе, и гребна тишина владее и въ „червената
кжща" и въ околностьта й, но менъ все.пакъ ми
се чини, че въ „червената кжща" тр-Ьова да има нЪ
кой човЪкъ който като че се опитваше де я от
вори отъ вжтре. затова и тая вечерь дойдохъ още
единъ пжть и ви почакахъ.
— Сега е много късно инспекторе! каза Вен
санъ, ела утре рано и ще отидеме и двамата
въ „червената кжща", да видиме кекво е тоьа, кое
то си чулъ, какъвъ е билъ този шумъ.
— Съ дълбоко подчинение ви моля, господине графе, сега да отидемъ да видимъ!
Никакъ не съмь спокоенъ!
У)ре зарамь може.да е вече много късно,
каза Никола съ умолигеленъ гл&сь.
Венсанъ помисли МУЛКО.
Тчърце подозрително би било, a н
би
отказалъ да послуша молбата на инспектора, осо
оеяо ако no-късно се чаггЬрн трупъ въ „червената
клщаЧ
Освенъ ТОВЙ, Венсанъ си помисли, че Ялфонсъ не е вече ме*ду ЖИВИГБ, и че онова, което
преди двадесеть и четири часа е чулъ инспектора
Никола е било последното му опитване да чука и
да пр-.ви шумъ • . .
Шумътъ още тая зарань билъ пр*станелъ —
г сога вече и нощьта нестане—кнпитанътъ сигур
но нч живъе вече.
А/о Вечсанъ откаже на инспектора и по.

у-ще «Надежда" въ гр. Варна
еж щастливи, че тая година
неколко пжти изпитаха неж
ната грижа на Н. В. Царица
Йоана. Една весела Коледа
преживеха бедните деца при
училището, благодарение на
подарения платъ отъ Н. В. за
95 души.
Не много следъ това Н. В.
подари 5.000 лв. за въ полза
на фондъ „Сутришни закуски"
на бедни ученици при САЩО
ТО у ще. Тия щедри дарения,
отронени отъ благото сърдце
на Н. В., облекчаватъ без.)а
достнага еждба на тия Оедни
деца и оживеватъ
погледа
имъ къмъ доброто начало и
къмъ по-светълъ животъ.
Учителите и учениците при
у-ще .Надежда"
изпращатъ

мо на Н. В. ЦарицаЙой
Ваше Величес!
Голема е благодари!
на учителите и ученици
Нар, първ. у ще »Наде|т
гр. Варна за подвреяат|
отъ В. В. сума 5000 л«!
фОНДЪ .СутриШНИ : 3SI
на бедните ученици п
щото училище. Тоя да
тия деца ги облегчавам!
злно и възражда ду|
Чрезъ Вашето сърдце?!
погледа имъ се открива|а
светъ, кждето има повече
дость и красота.
Въ техния животъ Вие
танахте като светла»
къмъ която отправят^
възторг, беззаветна пред!
и голема любовь.
J
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Дружеството
на запаснитъ офицери кани членоветЬ
си на сказката: .Режима на
Проливите и
Черноморския
п<1ктъ , която щ е ч е т е подпоп
ковкика о. з Маноловъ Апексанц-„ ръ въ Военния клубъ на 10 т. м, (нец-еля) гочно отъ
Ю и пол до П и пол. чаей

и Hi

Най- вЪронтнлятъ заместя
Варшава 8. Съобщава]
Рига:
...
—• Все по-упорито се
слухътъ, че Литвиновъ )
молилъ Сталинъ да roj
боди отъ поста комисар
вънщните 'работи.
Като най-вероятенъ 31
никъ на Литвиновъ «
Крестински.
'i

Признанията му предъ ежда. Ингересиа
картина отъ миналото
София 8. Вчера
софийският
областенъ еждъ разгледа
две
дгьла, заведени срещу бившия
княжевски държавенъ бирникъ
Йото Цв. Стойковъ, отъ село
Новоселци.
И по дветгь дгьла Стойковъ
направи пълни
самопризнания
отнасно нацина,
по който е
ощетилъ държавата съ повече
отъ 350.000 лееа.
Той б е оежденъ на 10 го
дини строгъ тъмниченъ зат
воръ и 15 години лишение отъ
права.
Най-ичтересното въ неговия
случай е, че той и по рано е.
лежалъ въ з- гвора, заради
п добни деяния. Въпреки то
ва, обаче, той билъ отново
назначенъ на служба катобир
никъ и това му дало възмож
н о о я да ощети наново дър
•кевата съ стотици хиляди лв.
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