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Ябонаментъ и обявления
се приематъ
въ книжарница „Образование" •

На Св. Кнрилъ к Методий
Англия прежияза мжчителни. всредъ самите групи въ пар
варненското д-во на журнали
дни. Десеть дни нейното работ- тията му.
стите ще издаде своя „Вестничествр бе въ стачка — не
Консервативната партия се
работиха повече отъ б милио отказа отъ протекционната мит никъ на Вестниците". • По тоя
на человека, спрЪно бе не са- ническа тарифа, спечели отно случай и по нареждане на са
мо?фзи»сението въ цвлата стра- во изборите и пое пакъ властьта. мото д-во както в-къ „Време"
-; нцгоще и производството и Но тя съзна опастностьта от.ъ тъй и другите, варненски в-ци
идната неделя нъма да излъгумената. • ;
i
засилващото се работническо затъ. Така че идния брой на
•^"Таястачка, най-голЪмата отъ движение и почна да се готви „Време"* ще излезе на 30 т. м.
всички досегашни стачки въ за да отстрани възможностьта
Англия, се очакваше и не бе за едно ново близко работни Веьтннкъ на вестниците,
едча изненада. Английското ческо управление. Тукъ се крие издание на дружеството на ва
работничество презъ последни началото на току що прекра рненските журналисти въ Ва
те неколко години бъше твър тената стачка. Когато миналата рна ще излезе на св. „Кирилъ
де много засилило СВОИТЕ про година • презъ м. юлий МИННИТЕ и Методий" въ.8 големи стра
фесионални организации, на притежатели поискаха да на- ници. Ще съдържа оригинал
чело на които се поставиха малятъ работническите заплати ни още неп чатани трудове отъ
хора, които се стремеха къмъ или да увеличатъ: работните г. г. Жеко Жековъ, Борисъ
управлението на страната. По часове, правителството на Бал- Сакжзовъ, Карлъ Шкорпидъ,
тоя пжть те мислеха да про- 'дуинъ веднага се намеси и у- Дяковичъ, Христо Стойковъ,
карагъ най-напредъ идеята за \ реди конфликта, като отпусна И. А. Волиий, Байчевъ и др. и
национализиране на минното до 1 май т/-г. субсидия,-, съ коя др. Броя ще бжде отпечатанъ
производство,, по после — на то собственницитй, особенно на въ 10,000 екземвляри. Реклами
цялата индустрия и въобще малките минни предприятия, се приематъ отъ специална ко
вдъхновенията имъ бъха чисто можеха да покриятъ, евентуал-; мисия въ съставъ А. Байчевъ
социалистически, подклаждани ии загуби. = Балдуинъ искаше и И. А. Волний. '
и подържани както отъ вжтре да отбегне една• внезапна ра
се абона
тъй и отъ вънъ. Въ сравнение ботническа акция, за която той ти НекздължилитБ
на
„Време"
се
умоляватъ
съ другите европейски страни, бв още неподготвенъ и тогава да изплатятъ абонамента си
въ Англия работничеството по една работническа стачка въ
чрезъ квитанцията, която
лучава, най-добри заплати и то днешния й.размеръ би сигур било
биха
получили
по пощата, би
ва не можеше да не се отра но успела.,
•'*•'•; ло направо на агента
би
зява върху английската- износ . •.. Следъ-. 10 мжчителни. и тре се -явилъ при f'jsxb, съкойто
пълно
на търговия. Въпреки, че Ан вожни дни стачката, която впро- мощно отъ администрацията ни,
глия, която фактически владъе чемъ има, международенъ хаЗарегистриране фирмите.
половината земно кълбо, е об рактеръ. е.прекратена. Англий
вързала стопански почти всич ския работникъ,.съзнателенъ, Варненската търговско-индуки свои колонии и протектора-. спокоенъ и практиченъ, раз стриална камара е изпратила
ти,, и се ползува съ редъ при- бра безполезностьта да про въ окржжнигв сждилища въ
лилегим, чуждата конкуренция дължава по нататъкъ тая съв- района й списъци на търгов
все повече и повече заплашва семъ безнадежна борба и се ците, които съгласно гчл. 23
да отнеме английските външ отказа отъ нея. Той знае, че отъ търговския законъ требва
ни пазари и дори да разстрои въ Англия по миренъ пжть той да зарегистриратъ фирмите си.
пазаря и въ самата Англия. може да постигне много, пове При съставяне на списъците
Консервативната партия, най- че придобивки, отколкото по взети еж предъ видъ й опре
силната и управляюща тогава размирния... Защото е синъ на деленията на чл. 67 отъ сжвъ Англия, поиска да въведе разумния, трудолюбивъ и, пред- щия законъ, споредъ който
протекционната митническа та приемчивъ английски народъ, чл. освобождаватъ се отъ за
рифа — това беше обаче про- който владъе и управлява по регистриране дребните търго
вци, разноовачи, колари, талитивъ настроенията и духа въ ловината земно кълбо.
гаджии, файтонджии, варкаданглийския народъ, Баллуинъ
жии. дребните занаятчии, кои
падна, и биде заместенъ отъ
то работятъ съ ржка, и дреб
работническия водителъ Макните кръчмари.
доналдъ. Въ последствие и
Макдоналдъ стана жертва на
Бюфета на морската гра
своите грешки — той пое уп уя Драгомаягь М2 29 дина се отдаде подъ наемъ за
равлението неподготвенъ, .тр-Ь. . - : варна .:--'•
626,000 лева за една година.
баше да. се бори противъ редъ
Откупчика е г. Георги Райчевъ
ВЙТР8ШНЙ
Н
Н0ЖИ0непреодолими мъчнотии, една
(братъ на оперния пъвецъ Пеотъ които бе несъгласията
. венерически болести
търъ Райчевъ.

Ванда Ваизлайнъ.

(И Н Л S» Е С И Я».
' Госпожа Беата остави кни
гата на страна, погледна ча
совника — 5 часа! Гертъ треб
ваше ВСБКИ моментъ да дойде.
Чайната маса бе сложена —
водата вече вреше. Тя разбута паниците, постави цвътята
така, че лъчътъ на ламбата
да осветлява блестящата ваза,
дръпна крайчеца на покрив
ката, поправи една възгравница* взе единъ конецъ отъ
килима. Поправи си косите
Погледна въ огледалото —
всичко бе готово.
Беата бе вече три години
омжжена, но всеки день тя се
радваше отново, когато вечерь
нейния любимъ мжжъ веднага
щомъ приключи дневната си
работа, бързаше къмъ нея.
Тогава той бе целъ нейнъ.
СамоТертъ да не б-вше тъй
Ужасно неточенъ! Той винаги
обещаваше: днесъ ще дойда

навреме, — бжди сигурна 1 И
все пакъ тя тръбваше да чака.
Ахъ, това разкъсващо нервитъ
и измжчващо очакване!
Беата взе отново книгата и
я хвърли настрана. Тя не мо
жеше да чете. Беше вече петь
и четвъртъ. Боже мой, нима
Гертъ нъма възможности да
дойде единъ день навреме.
Но такива еж мжжетъ — чуж
дите хора той сигуръ не ос
тавя никога да чакатъ, обаче
нея — нали е тя жена му, тя
не се нуждае отъ внимание.
Болезнено бе това. Но въ
началото на твхния съпруже
ски животъ той беше винаги
точенъ — често той се връ
щаше преди времето когато
бъ очакванъ. Може би той не
я обичаше вече тъй както некога? И дали всички мжже
еж такива? Госпожа Беата въз
дъхна.
Тя влезе нервно отъ една
стая въ друга. После тя от
вори единъ прозорецъ и на
прегнато загледа навънъ.
„Струва ми се, той иде —

Споредъ поемата на ГЕРХЯРДЪ ХЯУПТМЯНЪ
Вт» полза на фонда подобрение затвори. дЬло.
Дневно 31/2. Вечерни 812 и 10 часа
Неделя 21/, 4, 51/2, 81/а и 10 часа.

йпбакия строи ж.-п. Вчера, днесь н утре.
линии.
Чс вещи на.
Албания е единствената ев
ропейска страна, която не при
тежава желъзници. Сега тя ис
ка да попълни тази празнота.
Държавата е решила, да пос
трои съ помощьта на известни
финансови групи една желъзопжтна линия, която ще свър
же Дратехъ съ Тирана. Тази
линия ще бжде дълга 44 ки
лометра.
.

Корабътъ съ маслото.
Презъ 1869 год. по случай
тържественото откриване на
Суезкия каналъ,. единъ евро
пейски търговецъ е натоварилъ
цълъ корабъ съ чисто масло
за Египетъ. Въ Европа е било
още зима и търговеца очаквалъ
голъма печалба отъ пратката.
Когато обаче корабътъ пристигналъ въ Александрия, въ
хамбарите му намерили цъли
купища . отъ книги, зацапани
отъ масленни петна. Маслото
се е стопило отъ горещините
— тогава още не еж знаели да
употребяватъ леда при пратки
предназначени з а по - топли
страни.

Пшширъ въ Епгшу.:
Панаиръ въ Бреслау (Ге
рмания) отъ 31 май до 6 юний
т. г. въ Бреслау ще се състой
подвижна земледвлека излож
ба за животни (коне, волове,
овци, свини, кози, птици, зай
ци, пчели, риби); МЛЕЧНИ про
изведения, винени произведе
ния, землгдвлчески машини и
уреди и др. Участвуватъ гер
мански и иностранни земледълци. Предвидени еж за посе
тителите научни и др. излети
и посещения въ индустриални
те предприятия, забележител
ности на града и др. Подроб
ни сведения при германско
то консулство въ Варна.

Предъ менъ на масата лежи
едно писмо. Една , 80' годишна
жена е написала неколко реда
съ треперящи ржце. „ЖивЬя
въ една кжщурка "на ул. Па
рашкева, съвсемъ близо до мо
рето, пише тя, Азъ съмъ една
отъ малкото българки, конто
населяваха нЬкога града. Пре
ди 60 години азъ сп постррихъ
тая кжщурка на мое наслед
ствено мЬсто^ .Моя"мжжъ,
ттъ митнически чнновникъ,
награденъ съ два ордена за за
слуга отъ бившия царь Ферди
нанд*, почина преди години u
азъ съмъ днесъ самъ-самнчка и
живЪя съ една пенсия отъ всич
ко около 800 лева. Но ето че
моята кжщурка се дава по
планъ на съседа ми, който сп
е постронлъ вече до менъ едно
грамадно здание има дворъ и
не. се нуждае отъ кжщуркаша
ми. Азъ му казвамъ: да ми да
де една .стаичка, да ме остави
да си умра въ кжщичката, ще
му я припиша отъ сега, безъ
стотинка. А топ ми съобща
ва, че до Петровденъ требвало
непременно да"си излЬза, за
щото лозята му били въ съ
седство съ лозят-i на единъ
голЬмсцъ отъ общината та въ
моята изба тъкмели да си сложатъ и двамата виното . . .
Кжщнчката мп е отъ 3 стан,
кухня и дворъ и е оценена за
... 4000 лева! Морето е тъй
близко до менъ п азъ съмъ тъп
отчаяна! Помогнете мн."
Това пише една осемдесеть
годишна жена, една отъ първнтЪ българки въ града, вдо
вица на виешъ български чиновннкъ, награденъ , . . и сега
съ 800 лева пенсия! За наемъ
ли, за храна ли, за облекло
ли. . .
Ей Богу, човЬкъ понЬкога се
забравя, та не знае, да се смЬе
ли, да плаче лн, или. . .
Свилен-ь-Свиденъ

СЪ
• •

неделя,понедЪлникъ в ъ е ш м о Р ш & ш в ъ
езагизаЕяпжмвта-.ддяяааааацив*»)^»,

тамъ на жгъла — не, ахъ, ; менъ на полето — защо пъкъ
това беше стария майоръ отъ не? И нека тогава Гертъ уз
втория етажъ. Какъ можа тя' нае, колко е приятно очаква
го помисли за своя Гертъ? Но нето. До 7 часа ще бжда на
сега — не пакъ не . . . И тя вънъ — и когаго се 'завърна
затвори прозореца. „Въобще ще кажа просто: малко позадали единъ мжжъ е достоенъ' къснехъ. О, той ще види!"
„Ахъ, Боже — азъ съмъ мно
да бжде тъй нетърпеливо очак
ванъ? Не. азъ нема повече да го нещастна! Отвратително е
чакамъ — просто ще седна до |това очакване! Ча.сътъ е вече
масата и ще започна да ямъ. шесть безъ четвъртъ! Тъй
Да не мисли той че ми при-j късно той никога не иде —
чинява нещо, когато не е да не му се е случило нещо?
Всеки день вестниците съобтукъ".
Тя си отряза едно рязанче щаватъ за автомобилни неща
хлебъ но още при първата стия, трамвайни сблъсквания.
хапка тя го остави. Не, сама Той е може би падналъ и ле
тя не можеше да вечеря — жи некжде въ безсъзнание —
и азъ не мога да го видя! Го
немаше никакъвъ вкусъ
...
?Часовника удря 6хк — но споди, обичний, добрий, единтова е наистина нечувано — ствений Боже — остави моя
едно такова пренебрежение! Гертъ да се завърне здразъ у
Но азъ днесъ ще му кажа дома, — азъ не ще кажа ни
дума, само той да се върне
моето мнение.
Богъ знае, кжде е . той въ сега . . ."•
обще — а менъ остава съ ча Беата седеше съ притиснати
сове да чакамъ. Но и азъ ще ржце на. креслото и целого й
излеза. Утре ще телефони- сжщество бе едно горещо
рамъ на Хайнцъ Марбахъ —-• желание: само той да е тукъ.
той иска винаги да излазя съ „Азъ не бихъ могла да го по

неса, ако му се случи нещо".
И тя като че захълца — „И
утре азъ нема да телефонирамъ и нема да излеза съ
Хайнцъ Марбахъ — азъ тър
пеливо ще чакамъ всеки день,
само той да се върне сега..."
И ето - некой отключи вън
шната врата — съ единъ скокъ
Беата е вънъ.
— „Гертъ, мой Гертъ" из
вика радостно тя и го обви съ
ржцете си, засм-вна и задъ
хана.
„Азъ малко закъснехъ, Беа
та. Не ми се сърди за това"
и той целуна н-вжно своята
малка женица.
ч Забравено бе дългото мжчение на очакването — забра
вени всички лоши думи — при
топлия звънъ на неговия гласъ,
при милувката на, хубавите му
ржце, при нежностьта на не
говите целувки — всичко бе
забравено. Па освенъ това,
какво друго би помогнало?
Коопер. печатница „.Единство"
Варно.
Пор. Ш 240,

Стр. е.,

,oucnt:

лв. банкноти, равни на 8 ми собственото ни стопанство. Но ствително намаление на тия
лиарда лева днешни пари, а и тоя организиранъ местенъ разходи. Ще требва тутакси
днесъ ние разполагаме само кредитъ, даже при най-голе да се пристжпи съ спартанска
съ 3 милиарда и 700 мил. лв. мия ни стопански подемъ преди строгость къмъ икономии, към
война, не съкращение излишните и раз
и то при единъ не по-малъкъ б а л к а н с к а т а
размеръ на производство, вжт- съответствуваше на издигна точителни сервизи, къмъ пре
Парично - крадитната криза, въ полудеятелность или преус- решна размена и външна тър тия ръстъ на търговията и ин сушаване изворите на разхи
която владее пазара днесъ, е таноаили всека работа, а не говия. Това намаление на па дустрията ни, които, за да под- щението и получените облаги
последствие и неизбъженъ съ- малко занаятчии, затворили ричните знаци и големата нуж държатъ напълно развитието отъ всичко това бждатъ до сто
пжтникъ на общата стопанска своите работилници, дирятъ да отъ техъ причини и техно- си, прибегваха винаги къмъ тинка вложени въ подкрепа на
криза, настанала отъ войнитъ тр^питаниею си вънъ отъ сво то пескжпване — повишението чуждестранни кредити. Но ни народното стопанство.
Но това съкращение на дър
ята профгеих Като послед на лихвенния процентъ. Преди кога нуждата отъ външни зае
насамъ.
Като всеко явление, стопан ствие отъ теза иде и безрабо една година лихвата бе 18-25'/о, ми и кредиги не е била тъй жавните разходи, както и от
ската криза представлява единъ тицата въ наемния трудъ въ а днесъ — отъ 25 до 30 Уо и голема, както днесъ, когато срочката на репарационните ни
повече. Така се изостри още народното ни стопанство следъ задължения, е повече дело на
процесъ, въ който първоначал всички негози области.
ните причини и последствия се
Тази е въ едри чърти кар повече и кредитната криза, разоренията на войната, по политиката, отколкото на ико
превръщагь въ нови такиоа и тината иа днешната стопанска която, заедно съ паричната кри глъща и последните си спе номиката. Ще забележимъ са
образуватъ -все по-сложна и криза. Въ нейнит^ тъмни рам за, образуватъ двете страни на стявания за своята издържка. мо, че една отсрочка на репа
Единъ другъ начинъ има за рациите, макаръ и кратковре
по-сплотена верига. Въ осно ки се очъртава съ още по-тъм единъ и сжщъ медалъ.
Парично-кредитната криза за привличане на чуждестранни менна, при сегашното финан
вата на тая верига, обач..-, ле- ни краски и нейното послед
жатъ три определени и пос ствие — върлуващата днесъ труднява най-вече търговията, капитали. Нашите две големи сово положение на държавата
тоянно действуващи фактори: парично-кредитна криза, която индустрията и занаятите, на банки — Народната и Земле- ни, се равнява на единъ целъ
1) големите държавни разхо най-много стЪга търговията, които остьта на движението е делската, както и мината Пер- външенъ заемъ.
ди по вжтрешни и външни за индустрията и занаятите, т. е. оборотния капиталъ. Тая кри никъ, иматъ и гаранция и до Ний-сетне, като основно сред
дължения и сервизи, коиго отъ тия стопански фактори, въ ди за забавя и задръства кржго- верие, за да сключатъ по-огра ство за ограничаването и пре
една страна, постоянно прето- намиката на които основната движението на паричните сред ничени заеми въ чужбина, но махването на парично-кредит
варватъ съ данъци и облози пружина е оборотния капиталъ. ства въ пазара и техното на съ точно определени цели: ната криза е да се замени все
народното стопанстао, а отъ До по-миналата година, па- временно и достатъчно отпра- първата за индустриално про ко бюрократическо и партизан
друга — постоянно обезпари- рично-кредитната криза се раз ление къмъ нуждната ось — изводство, втората за тютюно ско участие въ отправленията
чаватъ най-големия ни акуму- виваше съ единъ тзмпъ срав оборотния капиталъ. И когато производители и пр., а мината на стопанския ни жнзотъ съ
ляторъ на национали! капита нително търпймъ отъ градски този капиталъ остане непод- Перникъ за по-съвършено тех една планомерна стопанска по
ли — Българската народна те ни производителни съсло храненъ въ нуждния моментъ ническо добиване на вжглища. литика, задоволязаща само не
банка; 2) разстроеното отъ вия и търговията. Отъ нача отъ нови средства, тогава це- Сжщо и некои по-едри частни посредствените нужди на на
войните народно стопанство, лото на изтеклата година, оба лото предприятие се обрича на банки и кооперации биха мог родното ни стопанство. Днесъ
притиснато отъ тежки задъл че, особно отъ втората й по полудеятелность или застой, а ли да сторятъ това.
ние покровителствуваме мно
жения къмъ фиска и отъ кон ловина насамъ, тя достигна до при втори и трети случай —
Но едно отъ най-целесъоб жество излишни иммобилизана сътресение и гибель.
куренцията на европейското и гдна крайна острота.
разните средства за придоби ции въ разни предприятия, стро
световно свръхпроизводство, не
Кои еж причиннтЬ на това? Паричнс-кредитната криза не ване на чуждестранни кредити ежи и пр.. ползата отъ които
намира достатъчни средства за
Както е известно, още презъ само затруднява, но бие самата и привличане на капитали спе не е непосредствена. Такива
възобновяването си; 3) между миналото лето, всички се на основа на търговията и инду циално за индустрията ни пред именно предприятия, които без
народното положение на стра дявахме, поради добрата ре стрията ни и заплашва сжще- ставлява Индустриалната ко спорно ще бждатъ полезни, но
ната, т. е. невьзможиостьта на колта, на единъ усиленъ из- ствуването на родното ни про оперативна банка. Ето единъ следъ години, ние мислимъ, че
държавата и народното сто носъ и следователно на едно изводство въ най-важните му кредитенъ институтъ, предна- не требва да се насърдчаватъ
панство да придобиятъ и из- подобрение на търговския ни и напреднали бранши.
значенъ не само да организи и да се кредитиратъ отъ дър
ползувать нужния кредитъ въ балансъ. Обаче, това не б е
ра взаимна финансова помощь жавата, даже и когато те еж
Какви
мерки
требва
да
се
външния стопански и финан- Поради общото светозно згм взематъ за ограничението и между индустриалните пред кооперативни. Те требва да
совъ свт.тъ.
леделческо свърхпроизводство окончателното премахване на приятия, но и да дири и по отложатъ за сега, а кредитни
средничи за намирането и на те на държавата и на банката
и конкуренцията въ тържища това зло?
Или, съ други думи — дър та.
чуждесгранни капитали. Налич- да бждатъ насочени само къмъ
нашиятъ
износъ
на
тютю
жава безсилна да спомогне на ни и храни се извърши въ Преди всичко една уговорка. ностьта на тоя институтъ и съ задоволяване непосредствените
стопанството, стопанство без твърде ограничени размери и Погрешно нЬкои мислятъ, че здадения вече Съюъ на бълг. нужди на народното ни стопан
силно да подпдржа държавата стойность, безъ надежда да парично-кредитната криза про индустриалци еж достатъчни ство.
и външни сили, затягащи все стигне цифрата на извънредно изтича изключително отъ лип основания за Бълг. нар. банка
сата на парични знаци въ па да поеме гаранцията на пред
повече това положение.
увеличения вносъ.
зари и следователно^една нова лагани отъ странство заеми за
Тия три основни фактори,
създадени отъ войните и пос Така, презъ изтеклата 1925 емисия на банкноти, макаръ и български индустриалци.
ледвалите мирни договори, про- год., външната ни търговия за гарантирана съ златна налич
дължаватъ още своето дей върши съ единъ дефицитъ отъ ност, Ьи облекчила положе Усилията ни за придобиване
Презъ течение на изтеклата
ствие, изостряйки все повече 1 милиардъ и 655 мил. лева. нието, Наистина, подобна еми на външни заеми и привлича седмица движението въ Вар
стопанската криза, която стра Този огроменъ пасивъ въ тър сия е добре дошла зе пазара, не на чуждестранни капитали ненското пристанище е както
ната ни изпитва отъ 7 години говията ни предизвика едно но тя е само едно отъ сред требва да бждатъ съпроводе следва:
намаление на девизните запа ствата — и то временно задо- ни съ усилия за изплащане
насамъ.
волящо средство. При днеш
Пристигнали параходи. На
Въ земледелието ни стопан си на Българ. народна банка ните ни пасивни търговски и дълга на държавата къмъ бан 10 май „Константиноплъ" (игасъ
повече
отъ
50%,
като
съз
ката
чрезъ
съкращаване
дър
ската криза презъ изтеклата и
платежни баланси, Българска
лянски Сервици Мартими), „Кивъ началото на текущата го даде опастность за стабилно- та народна банка съ ограни жавните разходи и чрезъ от рилъ" (български) безъ товаръ.
стьта
на
лева.
Закупуването
на
срочка
на
репарационните
ни
дина се изрази въ голямо по
чените си средства е безсилна
На 12 май: Равена" (италиян.
нижение покупателната сила на камбио за нуждите на увели да премахне парично-кредит задължения.
СервициМартими)донесе 10175
чения
вносъ,
безъ
да
е
постжселския стопанинъ. Неизхарчената криза, защото тия имен Преди всичко, требва да при- кгр. стоки паламудъ за боя на
пило
такова
аъ
съответния
разната часть отъ миналите тю
но баланси, т. е. невъзмож- знаемъ, че дългътъ на държа кожи. На 13 май: „Арта" (гер
тюневи ргколти и евтино про меръ отъ странство поради сла ностьта на стопанството ни ку- вата къмъ Бълг. народна бан мански агенция Золасъ) доне
дадените храни презъ есеньта бия износъ, причини едно на рантно да се справя съ задъл ка, който на 30.XI.1925 год. е се 215,256 кгр. стоки железа
изобщо лишиха селото отъ нуж хлуване на голЬми количества женията си къмъ странство, билъ 4 милиарда и 485 мил. рия, синъ камъкъ, гипсъ и ек
ните и достатъчни средства за банкноти къмъ касите на бан разрушаватъ оборотните му лева, е въ огромната си часть стракти „Монтенегро" (итал.
стопанско и домашно обзавеж ката. Последната обаче, не пое капитали и препятствуватъ за дългъ къмъ народното стопан Сервици Мартими) съ 97,205
дане. То, може да се каже, ме да пусне тия пари отново образуване на нови такива. ство, отколкото къмъ чисто кгр. оризъ и нахутъ и др. „Кипочти престана да купува и въ обращение, подъ форма на Само едно подигнато народно банковите средства. Това е соб рилъ" (бълг.) отъ Бургасъ съ
дава само минимума отъ па кредити и пр., надявайки се, стопанство е въ състояние да ствено единъ безлихвенъ заем, 3 тона стоки. На 15 май при
ричните си средства на паза вероятно, да възстанови запа разреши кризата, да внесе ра който държавата, посредствомъ стигна „Бресиа" (англ. Золасъ
ра. А въ по-състоятелните си сите въ камбио при едно бж- вновесие въ стопанските ни банката, изтегли отъ народно разтовари 50 тона манифактучасти, то продължава да храни дащо увеличение на износа и връзки съ странство, да съ то стопанство чрезъ досегаш ра, прежда и шевни машини.
сжщото недоверие къмъ об страхувайки се отъ едно пони здаде нови спестявки, нови ните банкнотни емисии.
ществените и държавните кре жение на лева въ чуждите влогове, нови заемни капитали.
Но какъ да стане издължеЗаминали параходи: На 10
дитни институти и предпочита борси. Така, Б. H. Б., за да А за това се изисква една це- нието на тоя заемъ?
май „Кюеринморъ" (англ. Зо
запаси
лева,
бе
принудена
да
да
имобилизира спестявки
ла система отъ мероприятия и
Ако държовата, безъ да на ласъ) безъ товаръ за Кюстенте си въ нови доходни култу съкрати банковото обржщение средства — една стопанска по кърнява
днешните си преко джа „Костантинополъ" съ 210
и
да
ограничи
кредитите,
а
ри, инвентаръ, постройки, за
литика, неуклонно следвана отъ мерни разходи, започне изпла тона бобъ за Италия на 11 май
това
още
повече
изостри
пакупуване на имоти и пр.
държавата, изпълнявана отъ щанията си къмъ банката, то „Кирилъ" съ 4983 кгр. край
рично-кредитната криза.
държавните и кредитни инсти би значило да прибегва къмъ брежни стоки на 12 май „РаТова положение на селско
тути
и прилагана въ всички нови данъци, берии и пр. и ванна" съ 89,505 кгр. бобъ 49
Всичко
това
твърде
ясно
мото стопанство се отрази по единъ най-резъкъ начинъ вър жемъ да видимъ въ баланса отправления на държавното и чрезъ подобни изземания на тона и 40 тона брашно за Ан
народните спестявки да създа глия. На 13 май „Арто" безъ
ху търговията, занаятите и ин на Б. Н. Б. отъ 14. XII. 1925 г. обществено стопанство.
ва въ Народната банка заемни товаръ за Кюстенджа. "Бълга
дустрията, които попаднаха въ Банкнотното обращение на та
зи
дата
е
било
3,701,030,270
лв.
Тая
систена
обхваща
след
капитали за индустрия и тър рия" съ 471,017 кгр. брашна
небивалъ застой. Обнадеждени
отъ добрата реколта, търгов а камбиалния запасъ («странни ните четире главни средства: говия. Изплащанията на дър 120 т. за Пирея, бобъ и миците засилиха вноса на стоки кореспонденти" и „портфейлъ 1) външенъ заемъ; 2) привли жавата къмъ банката могатъ сиръ 250 тона за Александрия
още отъ миналата пролеть на срещу странство")—383,000,000 чане на чуждестранни капита да бждатъ благотворни за на тютюнъ 15 тона за Алексан
самъ, но очакваните покупки лв. Ако сравнимъ тези цифри ли; 3) изплащане дълга на дър родното стопанство ако те era- дрия, дренови пръьки 37 тона
не дойдоха. Препълнените ма съ съответните отъ банковия жавата къмъ банката чрезъ натъ не само чрезъ външни за Сирия и Александрия.
газини очакватъ и до днесъ балансъ на 31. XII. 1924 год., съкръщаване държавните раз заеми, както казахме по-рано,
своите купувачи, Застоятъ въ ще видимъ, че количеството на ходи и чрезъ отсрочка на ре- а едновременно и чрезъ сък Очакватъ се: Агенция Сер
пазара обхваща най-отстране банкнотите въ обръщение е парационните задължения; 4) ращение на държавните раз вици Мартими очаква за 28 т.
ните му периферии, а задъл намаляло съ около 830,000,000 вжтрешна стопански политика, ходи и особено чрезъ отсроч м. „Албания* отъ Марсилия и
женията, както вжтрешни, тъй лв., или съ 18%, а камбиал- задоволяваща само непосред ка на репарационните задъл Генуа. Агенция Золасъ очаква
„Остзее" на 29 май ще донесе
и външни, стоятъ висящи и за- ниятъ з а п а с ъ — съ около ствените нужди на стопан жения.
плашватъ равновесието и на 490,000,000 лв., или съ 55% I ството.
Отъ четире години насамъ около 320 тона машинарии, же
най-солидните търговски кжщи. Именно предъ видъ на това У насъ недостатъчностьта отъ държавните разходи еж увели лезария и пр.
Въ сжщото положение еж топене на камбиалния запасъ, свободни заемни капнтила се чени съ 75% и еж стигнали за
занаятите и индустрията. Пос- Б. Н. Б. усвои една неуклонна е винаги чувствувала. Благода 1925—26 финансова година до
леднята, особно въ текстилния политика на съкращение банк рение само на многобройни 6 милиарда и 880 милиона ле
и кожарския си браншъ, е до нотното обращение, която, оба външни заеми, нашето дър ва, когато банкнотното обра
вътрешни болести и
шла вече до свръхпроизвод че, безъ да повиши курса на жавно и народно стопанство щение на 30.XI.1925 г. е Ьило
ство и само продажбата на кос лава въ чуждитЬ борси, под- отъ освобождението ни на 3 милиарда и 820 милиона лв.
:—: гинекология :—:
туема цена и на загуба спася тласна паричната криза въ вжт- самъ успе да закрепне и едва За да се догони що-годе пра
Приема болни сутринь
ва донегде положението имъ решния пазар ь до крайни раз отъ 1900 год. се започва една вилно съотношение между дър
—: и следъ обедъ :—
отъ ликвидация или фалити. мери. Презъ 1914 г. банката кредитна организация, черпяща жавните разходи и паричните
I
средства
отъ
спестявките
на
знаци,
повелително
е
едно
дей
НБКОИ отъ фабриките еж вече имаше въ обращение 226 мил.
улица 15 линия, Na 16, IV уч,
Борисъ Сакжзовъ.

Морска хроника.

Д-ръ А. м. гутиерезъ

Брой 97

„Време"

Стокови борси.

може всеки моментъ за измама, любовника на жена
Рентгш и ракъ. i даТока
бжде прекжснатъ, и него му е сжщо обвиняемъ и треб

ВАРНА
Пионерите въ областьта на вата сила постепенно да се уве ва да пла ги обезщетение на из
Тя (къмъ приятелката си)
рентгеновата
терапия бЪха по личава, до като лекуваната по мамения мжжъ. Върху съблаз- Следъ една година парите му
Презъ изтеклата седмица въ
варненската стокова борса ста ставени предъ една страшна дутина е съвършено съсирена. нителя оставатъ и еждебните ще свършатъ — и той нарича
оласность: сжщигв лжчи, кои Чрезъ опити скоро се схваща разноски. Въ противния слу това вечна любовь 1
наха следнитв продажви:
Понеделникъ, 10 май куку то подъ гЬхно ржководстао не момента, когато съсирзането е чай — любовницата на изневе
*
рузъ 4 вагона 340 (Надарезо) посредствено облекчаваха и оз приключено. Силата на тока рилия мжжъ не попада подъ
— Уважаема г-жо, моля за
и 380 лв.; бобъ 3 вагона 435 дравяха пациентите или пъкъ варира обикнозенно м е ж д у отговорность.
чрезь
определяне
процеса
на
ржката
на дъщеря Ви.
500
и
800
микроамлери.
Единъ
милионеръ,
ако
по
(Шуменъ) 437-50 (Разградъ) и болестьта, чуждите т-вла и хи
—
Това
ме много радва. Но
Преди
лекуването
за
препоиска,
може
да
остави
следъ
442-50 (Стражица). Срочни про рургическите изменения позво
сме бедни.
дажби _отъ 7 и 8 май: зимни ляваха да се състави истинска ржчване е да се направи на смъртьта си безъ стотинка своя ние
ца 85 тона, кукурузъ 10 тона. диагноза и да се лекува пра пациента местна упокойка или та жена, ако тя е била безъ със — Това не пречи, уважаема
Следъ борсата: зимница 3 ва вилно болестьта, презъ тече по възможность обща упойка тояние. До 31 декекврий 1925 госпожо.
— Но азъ не мога да дамъ
гона 645, 652-50 и 695 лв.; ку ние на времето предизвикваха съ хлороформъ или хлорегилъ. год. сжшествуваше единъ за- на дъщеря си ни една сто
При
малки
подутини
не
е
конъ,
който
въ
това
отноше
курузъ 2 ваг. 350 и 360 лева изгорявания и болезнени из
нужно сложения върху болно ние онеправдаааше много же тинка зестра!
(Каспичанъ).
менения на тьхната собствена то место вторий електрически ната спрямо мжжа. На 1 яну- — Това не пречи уважаема
Вторникъ, 11 май зимница 1 кожа. Червени петна по ржце- проводникъ да бжде свързанъ арий т. г. закона се измени и г-жо. Въпреки всичко азъ моля
вагонъ 700 лв.; кукурузъ 1 ва r t предаваха първите призна съ апарата.
правата на мжжа и за ржката на дъщеря Ви.
гонъ 380 лв.; ечемикъ 1 ваг. ци на заболяването; следъ то Въ такъвъ случай седящия изравни
— Сьжелявамъ г-не, но на
жената.
435 ла, Срочни продажби отъ ва появяватъ се рогови напла върху огъваемия изолаторъ Мжжътъ и жената предста- ветърничави хора дъщеря си
10 май кукурузъ 60 тона. При стявания, които се обръщатъ пациентъ слага ржцегв си вър вляватъ едно лице. Ако едина не давамъ.
стигнали въ Варна вагони: 4 въ болезнени абцеси и накрая ху втория винтъ на сложената отъ техъ е казалъ на другия
*
зимница и 2 кукурузъ. Следъ взематъ я в н о характеръ на върху диатермовия апаратъ спрямо некое трето лице край
—
Мамо.
отъ
стражара вече
борсата 2 ваг. зимница 645 и ракъ. Така НБКОИ вдъхновени електропроводна плоча. Тогава но оскърбителни неща, оби
700 лв. (Преславъ). Кукурузъ ратници въ медицинската нау постига се интензивность 500 деното л и ц е не може да не ме е страхъ!
— Тъй ли? И защо?
1 вагонъ 350 лв.
ка, които биха помогнали на до 600 милиампери.
иска възмездие, защото спо •— Знаешъ ли, вчера той бе
Среда, 12 май зимница 10 стотици хиляди пациенти, треб Този начинъ на лекуване редъ английския законъ треб
вагони 642-50 (Дралфа) до 702' 50 ваше, безсилни, да проследятъ може да се прилага при кож ва да приежтетвува и едно ше при Гана вь кухнята и я
(Надарево). Кукурузъ 1 вагонъ течението на болестьта въ сами ни подутини отъ всека къвъ външно „трето" лице. Такова щипеше за ржката. И щомъ
370 лв.
себе си и да заплатятъ профе родъ; коагулирващето т. е. при „трето" лице обаче съпругътъ влезохъ азъ, той се тъй упла
сионалните си придобивки съ чиняващото съсирване дейст или съпругата не може да бжде. ши отъ менъ!.
ВАРНА.
своя животъ или въ най-до вие е извънредно силно и трае Лко една жена е извършила
брия
случай, съ изгубването най-често 2 минути.
предстжпление въ приежтетвие- — Разказа ли на годеника си
Следъ борсата 10 вагони ку
курузъ 355 лв. (Провадия 21091) на некой свои здрави крайщ- Бордие е изпиталъ своя на то на мжжа си, счита се, че тя твоето минало?
ЗоО (Добрина, Провадия, Дра ници.
чинъ на лекуване върху самия е сторила това деяние подъ — Не. Ще почакамъ още
на мжжа си и не по неколко месеци. Може да се
лфа, Разградъ) 365 (Н. Градецъ)
Наистина, съ течение на го себе си и върху петь други натиска
прибави още нещо!
пада
подъ
отговорность.
и 370 (Г. Монастиръ и Пор- дини,
рентгенспециалисти
и
при
всич
чрезъ грижлива дозиров
*
димъ). Зимница 1 вагонъ (748 ка интензитета
ки
случаи
посшгналъ
е
пълзнъ
Ако некой съблазни момиче,
на лжчитв и
—17—3) 665 лв.
успехъ.
Така
той
е
лекувалъ
на
което
е
обещалъ
женидба,
чрезъ употребата на защити— Жена ми вчера избега.
Петъкъ, 14 май: кукурузъ телни чадъри такива лоши Д-ръ Ксавие Дебеда, ордина- може да бжде тегленъ подъ — И това ти казвашъ тъй
3 вагони 632'50 и 370 лв. (Че- кожни изгаряния можеха съ торъ въ болницата Св. Андрей отговорность и да плати обе- равнодушно ?
рвенъ-Брегъ) зимница 4 ваго- достатъчна сигурность да се въ Бордо, чийто ржце, разяда- щетс-ние. Независимо отъ това, — Защо да се радвамъ?
. ни (Шуменъ 76'2—10—25) 690 отбегватъ; обаче опасностьта ни отъ открити рани, споредъ дали сжществува или не обе Отъ де знаешъ, че нема пакъ
изявленията на други лекари, щание за женидба, въ случай
лв.; (Дралфа 768 - 5—4) 700 л. не е съвсемъ отстранена.
требвало да бждатъ ампугира- на бременость, раждане и бо- да се върне?
и (Надерево 77-7—4—3) 720 л.
*
По
тая
причина
и
поради
ни. Както той самъ съобщава, лесть и свързаното съ техъ
и (Шуменъ № 35,904 — 76'8
евентуалното
приложение
-за
лекуването е траяло само не- намаление работоспособность- Ще се съгласишъ ли жена
—10—3) 690 лв. Срочни про
дажби отъ 12 май кукурузъ лечение и на други форми на колко минути и не е било при та на момичето, работодателя, ти да пее на благотворителния
коженъ ракъ — новия начинъ дружено отъ болки.
71 тона.
при когото момичето е на ра концертъ?
на лекуване на Д-ръ X. Бор
Сжбота, 15 май 2 ваг. бобъ дие, професоръ въ медицин Болните тъкани еж били от бота, може даоежди любовника — Разбира eel Презъ тая вечерь поне нема да пее у дома!
420 лв. (Разградъ, продавачъ ския факултетъ въ Лионъ, оз начало светли, после добили й да плати обезщетение.
*
Кр. Петковъ) и 4з0 лв. (Попо начава единъ новъ триумфъ на еж единъ златенъ цвятъ и поч Въ подобни случаи искъ мо
во, Бр. Иванови) 1 вагонъ ку науката, а за некои пациенти нали да димятъ и накрая еж же да предяви и самия баща, а Бързия влакъ внезапно спи
курузъ ( С в и щ о в ъ №33377) — възможностьта да оздравятъ се овъглили. Следъ десеть дни ако той е починалъ — майката. ра всредъ полето. Отъ единъ
кората на загорялата рана е
375.лева.
отъ нагледъ неизцерими стра паднала, а неколко седмици Все.ги случай искътъ се пред прозорецъ на 3-та класа единъ
господинъ си подава
дания.
БУРГАСЪ.
по-късно изчезнали еж и всич явява не на основание роднин- мъничекъ
главата,
извиква
кондуктора и
ството,
а
на
основание
рабо'
се за една нова фор ки неравности.
Понеделникъ, 10 май, пр. маКасае
тата, на която е била момиче го пита съ доста разтревоже
на
диатермията
т.
е.
упо
Д-ръ Ял. Граденвиць. то. Ако момичето е изпълня но лице, какво се е случило.
обЪдъ: зимница 60 тона 74250 треблението на тъй наречени ге
до 760 лв. Следъ обЪдъ 1) бързопроменливи лжчи (Hochвало домашната работа въ ба — Некой е дръпналъ вне
срочни здЪлки жито 15 тона, frequenzstrOnien), лжчи, които
щината си кжща, бащата може запната спирачка, отговаря кон
хект. тегло 80, само чужди 3 мзменятъ своето направление
да поддържа иска. Ако тя е дуктора, и до като узнаемъ
лв. 770. Кукурузъ 15 тона 375 отъ 4 и до 6 милиона пжти въ
при други на служба но е би кой е и защо е спрелъ влака,
лв. 2) налични здътжи жито 30 секундата. Човешкото тело
ла съблазнена при посещение вероятно тука ще се бавимъ
тона 780 ла.
чувствува подобни лжчи чрезъ Тия дни съюзътъ на жен на бащиния си домъ, баща й доста време.
нема право на искъ; но той — Но колко ще се бавимъ?
Вторникъ, 11 май, преди една интензивна топлина, коя ските
въ Англия е има това право, ако момичето отвръща загрижено малкия го
обЪдъ, налични ЗД-БЛКИ: зим то обаче на остава на позръх- издалъ дружества
една книга „W. men е напуснало службата си и е сподинъ. Азъ наверно ще за
ница 30 тона 750 и 755 лв.
ностьта,
какъвто
е
случая
при
i i s h Law", която е било на пжть за дома си.
къснея—азъ ще се женя днесъ1
u
n
d
e
r
E
n
g
Следъ обЪдъ зимница 15 тона
съставена
отъ
юриегг.и
и
която
— Тъй ли? обръща се изтопливни
лечения,
а
Въ
Шотландия
покрай
обик
750 лв. кукурузъ 10 тона 370 другите
прониква дълбоко въ вжтрешлв. Срочни ЗД-БЛКИ зимница ните тъкани. Познатия физикъ съдържа твърде интересни новената и редовна форма на ненаданъ кондуктора, тогава
1000 тона х. т. 78, примеси д'АрсонваЛъ, откривателя на страници относно правата и църковно венчаване, сжщест- сигурно сте Вие лицето, което
на жените въ Ан вуватъ и редъ други нередов спря влака!
общо б лв. 745.
тия явления, е можалъ да уста положението
глия.
Въ
Англия
жени могатъ ни форми: Споредъ едно ста
Среда, 12 май, преди об. нови, че тия бързопроменливи да заематъ длъжносгьта на ро
църковно право, бракътъ се Въ Пикадили, една отъ глав
зимница 15 тона лв. 760 куку токове действуватъ върху ор еждебни заседатели и дори счита
ако мо ните улици на Лондонъ, презъ
рузъ 4 тона 360 лв. Следъ об. ганизма и съ други явления, тамъ сжществува тъй нарече же дазасесжществующъ
удостовери,
че
последните дни еж се наста
налични зделки зимница 30 които обещаватъ за въ бжда- ния „Matron—Jury" съставенъ жътъ и жената еж заявили мж
не- нили единъ следъ други чети
ще нови медицински приложе изключително отъ еждебни затона 740 лв. — 752-50 лв.
кжде, какво ТБ се взематъ за
Чегвъртъкъ, 13 май зим ния: те действуватъ върху седателки. Некога, когато же съпрузи. Достатъчно е жената рима шивачи. Първия се е навъ своята фирма „пръвъ
кръвообращението,
върху
вжница 60 тона х. т. 76 ржжь
не беха още допускани да докаже твърдението, че тя рекълъ
шивачъ
на Лондонъ". Вториятъ
трешната секреция на жлези ните
2Vi чужди 3Va лв. 745;
х.
т.
на еждебна практика, еждията се е отдала на мжжа следъ
77-8, ржжь 6 чужди 23/* лв. те, върху които тъй много се можеше да допусне жени еж като той й е обещалъ женит виделъ фирмата на първия и
750, х. т. 79 ржжь .5, чужди говори напоследъкъ, върху хра дебни заседателки въ случай, ба — последнята въ такива си поржчалъ своя съ надписъ
„Най-добриятъ шивачъ на Ан
ненето на телото; освенъ това когато некоя жена, оеждена на
27* лв. 760.
случаи се счита за сжществу- глия". Третия помислилъ мал
те
ИЗМБНЯТЪ
колоидалните
ма
Петъкъ, 11 май срочни сдел
смъртъ заявява, че е бременна. юща отъ деньтъ, когато те заки зимница 105 т. 770 и 775 л., терии, които служатъ за със Ако жените заседателки по- живеватъ заедно. Най-после ко и си напасалъ фирма „найдобриятъ шивачъ въ света".
тавянето на клетките, изменятъ таърдятъ нейните показания,
жито 25 тона 785 лв.
ако мжжъ и жена живеятъ за
Сжбота, 16 май налични даже и начина на функциони приеждата се изпълваше следъ едно и минаватъ за съпрузи въ Когато четвъртия поискалъ да
шивачницата си попадсделки жито 15 тона (х. т. 80 рането на самите клетки.
раждането, а въ по-ново време обществото, счита се, че те отвори
налъ
въ
при из
само чужди 3) ,80 лв.
Въведения отъ Бордие новъ — заменя се съ доживотенъ еж венчани, освенъ ако може бора на затруднение
надписъ
за
фирмата
диатермовъ начинъ на лекува затворъ. Днесъ не е нуждно да се докаже противното.
му. Мислейки върху тая проб
ЧУЖБИНА.
не действува чрезъ съсирване да се явява тоя редъкъ слу
лема той прекаралъ една без
Я н в е р с ъ . Ю май (теле клетъчното вещество въ забо- чай, за да се свика женски
най - симпатичния и сънна нощь а на следнята сутграма) зимница: налична стока лялите тъкани, които разлага. еждъ: това може да нареди
най-добре уредения ринь отива при фирмописеца
устойчиво, кукурузъ: тихо, но- Употребява се единъ огъваемъ еждията по своя инициатива,
по
модерна
бродерия е тоя при и му поржчва фирмата „Жонъ
миналъ 127 шилинга — 425 лв. изолаторъ въ форма на по по искане на прокурора и да
Смить, най-добрия шивачъ на
кривка отъ изолираща мате же по желание на обвиняемия. магазинъ „Британия", ул. Вла- тая
за 100 кгр.
улица". Неговите конку
диславъ,
Кз
9
въ
гр.
Варна.
Наистина, при известни об
Янверсь, 11 май (телегра рия съ метална смазка; върху
ренти
требва да еж се възму
ма) зимница: устойчиво; куку покривката пациента лега или стоятелства длъжностите на
тили
отъ
дънъ душата си.
американско петь го Целъ Лондонъ, обаче се смее
рузъ: много слабо, номиналъ седа облеченъ така, че него еждебни заседатели, могатъ да
дишно IV» декари, поради остроумието на трудо
126-127 шилнга 422-425 лв. вото собствено тело служи се заематъ и изключително отъ
като единъ втори електрически мжже.
задъ казармите, на пжть се любивия шивачъ
за 100 кгр.
Най-малката възрасть за до продава, Справка печатница
Я н в е р с ъ , 12 май (теле- кондензаторъ.
пускане
за женидба е за „мж- „Единство", жгъла Шуменска
f грама) зимница (налична стока)
По тоя начинъ т о й е въ
много твърдо. Кукурузъ: безъ съприкосновение съ апарата, жа" 14 години, а за „жената" и Мария Луиза.
изменение (много слабо).
безъ самъ да чувствува това; 12 години. Мжжътъ не може ;" "•• " — ' "•""
Янверсъ, 14 май (телегра лекаря взема на ржка единъ да се ожени за братовчедката! jjbW*. *ШРШ1 СТЙЙ
за самъ господинъ се дава подъ
ма) жито по-слабо, царевица електрически проводникъ, кой на споята починала съпруга,) 1*«*'Ди liUbl'lD VIUH
наемъ при износенъ наемъ. За
безинтересна 126 шилинга.
то е съединенъ съ другия край нито пъкъ жената може да се за самъ господинъ или госпо- споразумение и виждане въ
на диатермовия апаратъ; въл омжжи за братовчеда на по- жица въ центъра на града се кжщата находища се ХХ11 ли
ната се пуща или отстранява чиналия й мжжъ. Ако мжжътъ дава. Справка Печатарска Про- ния, IV уч. № 16. (до ханъ „Рапоиска разводъ отъ жена си'извод, коопер. „Единство" за К, децки)срещу морския арсенали,.
посредствомъ крака.
*
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Четете в-къ „Време"

Стр. 4.

Брой 97.

„Време"

чудновати методи. Той е льку-\ Той е заявилъ, че момичето число точки.
„Хиперионъ" въ Варно.валъ
най-вече млади момичета е било въ владение на дявола
Надписа значи:
По покана на културно-просветното читалищно д-во при
стигнаха снощи въ града ни
група писатели г. г. Д-ръ К.
Гължбовъ, Чавдаръ Мутафовъ,
Д. Пантелеевъ, Ятанасъ Далчевъ, Панчо Михаиловъ и Св.
Минковъ, досегашни членове
на задругата „Хиперионъ", обо
собени напоследъкъ въ лите
ратурния кржжокъ „Стрелецъ".
Те устройватъ днесъ нед%ля
въ 4 часа следъ объ\цъ въ
зала „Съединение" литератур
но четене на собствени печа
тани и непечатани произведе
ния. Надаваме се, че варнен
ските граждани — любители
на българското родно твор
чество ще посетятъ масово
това четене, което ще ги за
познае съ най-новото напра
вление на нашата литература.

лекорь-въяшеОшъ.
Тия дни въ Тарбъ (Франция)
еж открили една чудна афера
Темъ единъ занаятчия на ин
струменти се подвизавалъ ка
то светецъ и е лекува лъ съ

и жени отъ П ой Тарбъ, а сжщо и за да прогони последния, на
клиенти отъ цЬла Франция, да несълъ му една рана чрезъ из
же и англичани и испанци, гаряние. Очакоатъ се нови и
които еж идели тамъ на пЪ- голЬми изненади при еждебния
тенъ морски курортъ.Тон е упо- разпитъ.
требявалъ бой и компреси съ во-'
да отъ Лурдъ, изгаряние съ
електрически жици и флажелз. |
ции. Но той не се е задоволя-i В-къ „Дузбургеръ Постцайвалъ да лекува само болни. ' тунгъ" (Германия) съобщава,
Така той е билъ съ кам- че въ гробищата на града
шикъ една дама, чиито бра- Ньобургъ, върху паметника на
товчедъ е билъ боленъ; той й единъ старъ гробъ били из
нанесълъ такива силни удари, дълбани буквите
че тя се е уплашила да не Е . . 0 . . . . r . . . . S . . . .
умра отъ побоя, повикала по-! Напразно мнозина посетите
лицията и й заявила за стана ли еж търсели значението на
лото. Отъ тази пациентка въл-1 тоя чудноватъ надписъ. Гро
шебника-лЪкарь е взелъ 25 хи баря обаче знае по предание,
ляди франка въобще по та- че въ сжщия гробъ почива
къвъ начинъ той е много за-1 мъртзецъ, убитъ въ дуелъ. Въ
богатялъ.
j тогавашно време, обаче дуПри обиска въ кжщата му, елътъ билъ з а б р а н е н ъ.
нам-врили едно 7-годишно дете, И никой не смеялъ да пише
което му оставилъ на лечение или говори тогава противъ дуе
и което той е ужасно малтре- jла. Близките на убития въ дуе
тиралъ. Момичето е било хра ла, единъ баварски офицеръ
нено съ отвратителни ястия и еж дали изразъ на своето въз
когато то ги е повръщало, при мущение и отвръщение отъ
нудено е било насила отново дуела, като написали горните
да ги поглъща.
четири букви съ съответното

i m щшшп шшш.

се е покачило на 40—50 ми
„Ein opfcr лиона, при плащане въ брой
roher Sitte" (Една жертва на и при тия цени числото на
джуджетата все повече на
сурови нрави).
раства. Въ последните неколко седмици около двадесеть
джуджета еж почнали своята
Унгарската преса пенастоя- артистична кариера.
щемъ се занимава съ едни а- Споредъ едно съобщение отъ
генти, коиго еж се прженали Будапеща, наетите джуджета
изъ страната за една особена се завеждатъ най-напредъ въ
търговия. Те търсятъ и нае- Кьолнъ и Манхаимъ (Германия),
матъ джуджета, за които пла- кждето ги- обучаватъ въ сжщещатъ богато. „Щастливите" ствугощи тамъ училища за ар
родители на „добре развити и тисти. Въ тия училища обаче,
здрави джуджета" еж всеки джуджетата еж отпразднували
день посещавани и молени отъ миналата неденя две звадби по
агентите, да си посветятъ де между си. Йскатъ да увелицата на артистическата кариера чатъ своя родъ, за да иматъ
Увещаватъ родителите съ по-големи приходи.
блестяще бждаше и богато
възнаграждение. Учредиха се
на много места истински бор •II Е Ч А Т И-Т. ШВДНЪ-ВАРШЦ
си на джуджета и цената на
=>
последните се е увеличавала .< Т. СШЖОНЪВарна
m
• до хот „лондонъ"
отъ день на день.
Изработва най хубави, п?акш.>
Унгарския съюзъ на арти
стите е ангажиралъ преди 2 В -ЕФТЕНИ ПЕЧЯТИ.
седмици изеднажъ три сестри- ]Щ>1АЛ^С1ШЮВЪ-ВДРИД
джуджета за 3 години за 39
милиона крони които ще се
изплатятъ на 3 срока. Отъ то
гава цената за всеко джудже

Експоптенъ артщл.

Споредъ безсмъртието творение т №. Дкш
1иш щя з и 5 ш Веяи 61 а 19 «а,

Б «а. 1«рн 8!«19 т

Варненско Популярно В ш о

Слецггаинстъ по гинекология, акушар*тв« & венерически болести. .•

Кооперативно сдружемно за нредитъ и д ш ш я .
Притежава въ грода z здония т СТПЙИОСТЬ я. 7Л00000
;

Собственъ капиталъ на 30.1 V.1925 г. лв. 9.832,000 I» sett t i j (I i ь ц u m «.»
3апасенъ фондъ на сжщата дата
лв. 1,825,000
c© премести
Други собствени фондове
лв.
145,000
на
ул.
Бургаска
(до новата гара, въ зданието
Безсрочни, срочни и детски влогове лв. 15,530,000
Разполагаеми държавни кредити
лв. 7,500,000
на Д. Калояновь).
Общи средства на Банката лв. 34,832,000
Пласментъ: въ форма на заеми,
сконтъ и текущи сметки лв. 29,000,000

Банката приема влогове
Безсрочни съ годишна лихва 8°/о.
Срочни за една и повече години съ 8 и пол. %.
Влогове направени отъ благотворителни, култур
ни, спортни и др. подобни д-ства—съ V,
°/о повече отъ горепоменатия размеръ.
Детски спестовни влогове съ 9 и пол. %.
На влогове до 20000 лева не се одържа данъкъ
върху ЛИХВИТЕ.

Извършва преводи
Приема полици за инкасо

Приема отъ 1 — 8 часа сл. об.

Шйит -ratam Зг ийтииша лаборатория
ул. Преславска, 2 (канторенъ дворъ).

МЕСИНГОВИ
tm месечно изплащане л^и
уп. Шуменска ~ варна.

^

з^ч У«- Габровска № 25 до гарата Г ^

т месечно изплащане т чиновници и
ЕКИ

до всички градове й по-голЬми села въ страната.

Вариа» уп. „Хотпонска" 9.
Преглежда осигурени работници по венерически болейтл.

ФйБРИЧ!1И.

v^tmmfKOffms^i'*ef;'f:%t w;:*1»»» *

II

ул. 6 Септемврий № 1, (срещу Хаберманъ)
Bcfcuasmo песредничестао, представи*
т®яство консигнации.

покупко-продажби на движими и недвижими
имоти: кжщи, апартаменти и стаи, мобилии то за цйлия пШтенъ сезсмъ
рани и немобилирани за постоянно или за
по участие въ търгове, на длъжностни лица, за не
отклонение отъ еждебно дирене, обезпе
сезона, всЬкакви сведения отъ търговски и
чаване на искъ и пр.
др. характеръ и пр. и пр.
за това ваднага си изпратете рекламата Работа винаги бърза, акуратна и съвестна.
Доставя есЬкаквм машини и материаяи
въ издателството. За града съобщете си ад
eta члемогзздгЪ си.
реса съ отворено писмо за да се яви агента ни.
Издава удостоверения зз гаранции

'п£Е2£ ™ Пшевадвтеля ва г. Ва
Издателство йт. Христовъ - Вирна

ул. „Преславска" № 2 — Канторенъ дворъ № 4
телефонъ № 341.
прекарватъ приятно свободното време, при
уютна обстановка и музика, само въ

Кафе - Сладкарница „Га

Почти б е з ъ п а р я може да си набавите
тоалетни кутии, бонбониери, пудреници, кутии за
ржкавици, яки, врътовръзки и цигари, пръстени за
салфетки, чашки за яйца, рамки и подносници
всекакъвъ видъ и гол-вмина отъ

и

Площаяъ Славейковъ

:«

СЕ ОТКРИ

99
гдето еж складирани отъ единствената българско,
фабрика на
ВсФка ййма може сама да си ги украси съ
незаменимите

за фирми, плакади и пр. най-модерни, найздрави и най-ефтини при

съ всички местни и чуждн финни на
питки, всЪканви закуски и пр. и пр.

ул. „Царь Борисъ", до хотелъ Лондонъ,
(здание Бабаджовъ 11 етажъ).

БЮФЕТЯ Е ОТКРИТЪ ВСВКИ ДЕНЬ.
Обзавежда се отъ съдържа
телите на казино „Ница".

български шеенци и плетеници.

ПнрографИДОТъ се и отъ специалисти
художници по поржчка. Задоволяватъ се всички
вкусове и желания.

До подкрешъ родното искуство!

