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Д"вие на съобщението
«ето
даде
ромънското
правителство вь чуш<йяа« rf4e с * и У*Дае отъ подготвени работници
ц р а б о т и по укрепяването на Букурещ*.
едйнь предприемчивъ италианец* направи пред
,оже
™ С пЛ а «п^ т а в и 1 ' 0 0 0 подобни рабогници.
; НЕТЕРСЬУРГЪ. — Славянското благотвори
телно д в о подготвя една грандиозна панела1внШ манифестация за презъ 1888 година,
югато. Русия ще отпразнува 9 0 0 годишнината
5,v преминаването си кънъ християнствотр.

ШМ И М(Ш Н Г
О Б Я В Л Е Н И Я ; търговски VSO кв. ем.
ОФИЩЙАЛНИ
2'бОя.
ВЕНЧАЛНИ * ГОДЕИШИ на «убликация 7 0 — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ
З О — ле.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година ЗОО — яв.
ЗА в МЕСЕЦА
1 6 0 — ли.
ЗА 3 МЕСЕЦА
ЮО — п.
БАЛАНСИ и пр. по;споразумение

ГЛ. РЕДАКТОР Ь: В ЮРУКОЗЪ

ОСЛОЗАНЪ 1912

ТЕЛЕФОНЪ № 121

„.лъ ш. а 5 май вь Шш спечели рйшгато, а шщ mm Югоокн

fpttjub 10. Споредъ как
ю се съобщава отъ Лотколкото да подпише Източния пакть з а
%ь А беба,
столицата
взаимна помощь. Важки изявления ваФю
наборната борба се е водила гланно по хърватския въпрео». Реауп>еткт£ показаха, че хърватския народъ едино
рера предъ единъ американски вестник*
§ Абисинил,
мобилизадушно огрмча твърденията на ВЪлгрвдъ и че е недвволшнъ eti» сегашното с* положен»е. Вждащето на Югос*
Ню-Йоркъ 10. Седмич
лавкя зависи не отъ гласовет-Ь на Стара Сърбкя, а отч» тия на хърватския и водъ. Правителството спечели
шта, заповгъдана отъ
болшинство, обаче държавата не се домогна до «пяотеностьиединетво. аъпр^кн победата, привител
ното списание „ЛитераАтинския
императорг,,
ството не ще остана дълго на власть. Оча.шатъ се оставки на министри. Опозицията
ри диджестъ*
обнарод
не щ е заеме местата си въ парламента.
цЬжде строго
офанЛондонъ 10. Споредъ бгьл„Манчестеръ Гар д и я н ъ * ва едно твърде
Резултатите отъ изборите коките задължения,
поети
интерес
щвна, а не
отбрани- граЪския кореспондентъ на
съобщава, че поради неспра но интервю на Хитлеръ
щша.
„Морнингъ постъ', въ Юго показаха, че хърватскиятъ на- т ъ р ж е с т в е н о при с ъ з д а в а н е т о
външната
поли
Войските ще б ж д а т ъ с т р у - славия, отъ деня на избори. родъ има именно това послед- н а с р ъ б с н о - х ъ р в а т с и о с л з в е н . ведливото разпределение на върху
мандатите, опозицията, наче тика на
ската държава.
Германия:
1ни най-вече поиргй граки- тп> насамъ не се позволява ното схващане.
абсолютно
Пргвителството т Иевтйчъ ло с ъ д - р ъ Мачекъ, е решила
[Hrt на и т а л и а н с к и т е коло- на вестницитгъ
— Избухването
на ед
Тъй като бъдащето на
никакви
коментарии
по
ре
ще КМЙ болшкнетво, парла- да не заеме местата с и въ на война въ Европа, « а з м, Абисинскктъ еойсни е ж
Югославия и нейната един%№ вече всички с т р а т е г и - зултати ттъ отъ изборитгь
ментътъ ще си заседава, Скупщинат?.
ва Хитлеръ,
за сега е
и върху начина, по който ность и сплотеностъ
за
|скн пунктове и п д т к щ а . . населението на Югославия
обаче държавата не ше се
много
малко
втроятно.
Прв обявяването на резул
Вь Рамъ се забелпзва сил- посрещна реформата за яв висятъ не отъ гласозетгъ, доиитне до сплотенесть и
Ако
при
все
това,
се
татите отъ изборите в ъ З а г които ще се подадатъ въ
(б настроение срещу тази ното
гласуване.
единство, а откдащето й ос
дойде
до
война
въ
Евро
ребъ еж станали сериозни без
Стара Сърбия, а отъ во
(обядизация. Отъ страна
тава все още гшдь знака на
Между другото, вестнище
означава
редици. Многохилядната гъл па, това
лята
на
самия
хърватски
й официалнитп,
италиан- кътъ казва и следното:
кекзвесткостьта.
пълното
разрушаване
па викала:
тсргьЬи се заявява, че Инародъ, единодушно се счи
Безразлично дали
опози
на
всички
по-голпуми
—- Н а б о р н а т а борба та, че изборитгь на 5 май
Шия »е може да гледа
цията печели или не, см>ъ- — „ Д а ж и в е е Мачекъ!"
градове.
Никой,
обаче,
покойно на това предизви- &ъ> Югославия с е по ся. дали единъ съкрушите- та се,' че народътъ
рано
не
желае
войната.
щпелство отъ абисинска с т а в и ма 5 м а й глав ленъ за
ЛаоизогЬзло
сблъс
или
късно
ще
намгьри
из
правителството
прана и че е готова да но по х ъ р в а т с к и я ат*- резултатъ.
поло- кване ст» п о л и ц и я т а .
Запйтанъ дали Германия
Въ^Хърватско- ходъ отъ сегашното
OKGrtUC,
цсрещне всгько
нападение просъа
ще
се съгласи да се присъе
Д
в
а
м
а
цивилни
и
един
Далмация
и Босна прави
Цори и следъ победата
№ предизвикателство.
дини
нъмь одкнъ Изгочвнъ
полмцай
били
ранени.
правител
Правителството твърда и с е телството на Иевтйчъ бп> си въ изборитгь,
Лондонъ 10. Съобщението
пакгъ,
Хитлеръ далъ след
поразите- ството не ще може да
Имяло и т в ъ р д е гоj мобилизация въ Абисиния мжчи д а докаже, ч е повечето бито по единъ
ния
харантеренъ
отговоръ:
остане
за
дълго
на
власть;
отъ хърватите еж доволни отъ ленъ начинъ, въпреки стра
{потвърждава.
лЪмъ брой
аресту
Голпмъ
брой
депутати,
из
—
Готови
сме
да сшжимъ
административенъ
Дейли мейлъ,, се научава сегашното положение въ Юго шния
брани съ листата на пра ван».
подписа
си
подъ
оккя доку
It Адисъ Абеба, че абисин- славия и отъ положението си натискъ, който се упра вителството, ще откажат
менти,
чиито
последици
моЗа
сблъсквания
въ
де
жни чрезъ. явното
гласу да сътрудничатъ съ него.
штъ императоръ издалъ про- въ нея.
гатъ
да
се
првемътнатъ
още
ня
на
изборитгь
съобща«амация, чрезъ която обя
ване.
:... . •• Отъ друга страна, и
Обратно,
опозицията
.
.
под
отъ
самото
начало
и
ноиго
М
е
Ж
Д
У
М
И
Н
И
С
Т
Р
И
Т
Е
Qffiватъ
също
така
и
отъ
шлъз: обща мобилизация, въ
голЪми р а з 
държа. че хърватския въпросъ
Тсеа обстоятелство при- щвствуватъ
други
мгьста сд въ интереса на мира.
ногласия и е т в ъ р д е нгьколко
воръ на италианската вовсе още'' съществува, тъй* ка даза на иззоритъ характерл» в е р о я т н а о с т а в к а т а на на страната,
между Други документи нъма да
т акция.
то никой не го е о щ е р а з р е - на единъ страшенъ ударь земледьлокит^министри
лолпишвмъ. Сьщо таиа кико
другото
и
отъ
Скопие,
Въ такъвъ случай Иев
Въ прокламацияга се казва,
шилъ по. единъ що-годе з а д о върху Бълградъ, въ отго- тйчъ щ е б л д е лишенъ кмдето двама
та нъма да се присъедмнимъ
полицаи
е мобилизацията ще продъл
голъмъ брой с в о и били убити.
волвтеленъ начинъ.
нъмъ единъ Източенъ пзктъ
в«ръ на натиска и нешпъл- отъ
привърженици.
I, Тя може да бжде отмеза взаимна помощь, защото
taa само ако * единъ арбиневъзможно е германсиипть
№ даде едно разрешение
войнкнъ да се бори за бол
спора между Италия и да участвува въ изборит*. Условията на опозиционните водачи Пре- Становището на Балканското споразумение. Искането на великите сили
шевизма. Преди да подпиша
сения по миренъ начинъ.
реканнята между двама прокурори относно смгртнитЪ приежди.
лодобенъ
пантъ, предпочитам
Букурещъ
1
0
.
В.
Д
у
р
е
н
гаранции за сигурноетьта
,Абиоинокият-ь народъ
Атина 10. М р ъ првдяеда- да участвува въ законода тулъ* пише следното въ връз ще бъде отъ естество да да се самообеся.
ьржи з а с в о я т а н е з а *
(иоимооть — териториал тельтъ Цалдарисъ направи телните избори, правител ка с ъ конференцията на Б а л
принуди Турция
да прин и политическа и е
ството ще я ьбяиии, че же-канското споразумение:
йиненъ в ъ з а щ и т а на следните изявления:
бпгне къмъ известни от
аз и овоя н е з а в и с и м о с т .
—• Желанието на прави лзв и въ бждаще да влешава
— Великитл сили Ан бранителни
мгърки, зася
въ магааин-ь
телството
е и опозицията да папоженизто въ страната. < глия, Франция и Италия гащи режима
на ДардаНИКОИ НЕ
ХВЪРЛЯ
вземе
участие
въ
избо.итЪ,
Опозиционнитгь
водачи
следъ конференцията въ нелитп, и Босфора.
1АРИ на улицата. И при
отговориха Стреза, препоръчаха на
Ето защо, съветътъ но Бал
№ това има хора, кои- за да може по тоя начинъ тая вечерь
ул. Царь Б о р и с ъ № 2
правителствената Малкото съглашение и на канското споразумение ще
Носни кърпи европ. 18
Щ плащатъ за
реклами страната да се върне игмъ на
проучи съ най-голЪмо. внима
покана,
като
заявиха, Балканското
Килоти
20-25
споразуме ние този въпросъ, който се
Ъпто не
постигатъ нормзленъ животъ.
Ризи партида
90
че
нгьма
да
участвувать
Щомъ
опозицията
отивже
ние
въпроситп,
засягащи
явява
тъй
деликатенъ
и
тъй
Шта си.
-.
^ ^ ^
Ризи партида
70
въ изборитть, ако не се превъоръжаването на Ав сложенъ.
Каскети
30-45
вбигне
военното
поло стрия, Унгария и Бълга
Колкото се отнася до Янш- Ажурени фланелки 20-30
Г.ца Д о б р и н к а Минчева
жение и ако на опози рия да Ьждатъ уредени луса и до възстановяр.ането на
Корсач<и
20-30
цията
не се
обезпечи чрезъ взаимни преговори, ХабсбургигБ, Балканското спо
Халати, кърпи за лице и
Г-нъ Георги Ш и в а ч е в ъ
свобода на
агитацията. по пътя на доброволното разумение ще се противопо
др. галантерийни стоки
ще се вгьнчеятъ утре, 12 того, въ 11 часа пребиобтдъ
стави, като остави свободенъ
на много намалени цени
п. катедралната църква „Устьние Пргьсв. Богородици .
Военниятъ емдъ, кой съгласие и спогодба.
пжтя за едно сътрудничество
2-2394-15
Поздравленията ще се праематъ въ
ФР^та.
то разгледа дплото на
Настоящето замгьня отдгьлно пропуснатите покани.
Въпросътъ з а превъоръжа съ Явстрия и Унгария.
офицери,
за- ването на Австрия и Унгария
м Нови-Пазарь
11 май 1935 год.
Варна ^ _ морскитп
Нюсени въ възстанието, ще бжде разгледанъ презъ
Г-ца Добринка А. Бонева
се отетегли тая вечерь юлвй, когато щ е с е събере
—и —
на съвещание.
съветътъ на Малкото съгла
J
Г - ц а Тодорка М. Каратанасова
Г-иъ Поручикъ Георги А. Трайковъ
МеЖДУ ВОЕННИЯ Н Ц Ш Ш 1ЩЩ- шение въ Белградъ.
учителка
ще се венчеятъ въ недпля, 12 того, 1 часа следъ обгьдъ
въ катедралната църква „Устьние Пргьсв. Богородици".
Обаче, пише вествикътъ,,
ГЛ
Поздравленията ще се праематъ въ църквата.
к
Г-нъ Димитъръ П. Кулековъ
въпросътъ з а превъорхжаваНастоящето замгьня пропуснати покани.
I
v4umeAb
За телеграми: поручикъ Г. Трайковъ ул. „Тод. Икономовъ" 19
яето на България щ е бжде
\ ще се венчеятъ на 12 того 1 часа сле<>ъ обгьдъ въ църк J
Варна
вата .Се. Петка". Поздравленията ще се праематъ
разгледанъ презъ време на ГЛ Провадия
Q
въ църквата.
сегашните заседания яа Бал
_ Ктуватъ Г-жа и Г-нъ Капитанъ К. Ковачеви.
ИРЕШДЗТЗ канското споразумение въ Бу
Б Л А Г О
Д А Р Н О С Т Ь
Строителния Комитетъ при Мак. Благотворително Братства
курещъ.
!
,Т, Ллекс.ндрочъ' яь гр. Парна изказва най сърдечна благодарность на
31
По-нататъкъ
геетни- добрия патриоть г нь Л а з а р ъ Д о О р и ч ъ » , за даденото представВчера се получиха въ кукътъ пише:
jienue на 10 т. м. въ полза на строящия се тсатраленъ салонь при
Г-ца Бонка Тотю Узунова
Македонския домъ. Македонската емиграция аъ града ни дължи прв»рортната дирекция изготвените
— По този
последния з 1атал*ость к ъ м ъ г-нъ Д о б р и ч ъ . Тя с е чунстиува щасгпрослекти за рекламирането на
пяла. ч е н и щ » Д1 пндч атяичячтЪ гимнастически мггж м»
Г-нъ Д - р ъ Илия Ив. Икономсвъ
на нашато л^тоаище но чуж въпросъ, особенио много се ичоиицчт-Ь Mi/, т*к.» елкцо и е к с п е р и м е н т и т е ма г-иъ **дтта
ше т яенчеятъ на 12 того, 4 чиса следъ обтдъ въ Каинтересува
Турция,
защо
ди
езици.
Проспектите
ще
Комитета пг»елозглч;л ма г л а ж д и н е т в я т о д а посети
и<(? « . веп ч
щедра mama църква.
бждатъ най-широко разпрос то превъоръжаването
на цчркв на г. ДОБРИЧЪ, а з д а в и д * отгшччиг** нгг»и.
Поздравленията се праематъ въ църквата.
Отъ к о м и т е т а
три нени БЪ чужбина.
^^
България безъ даването на
ir-inr
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С Ъ Б О Т А 12 И НЕД-ЬЛЯ 13 М А И

ДВЕ ПОСЛЕДНИ

ПРЕДСТВЛЕНИЯ

Нови номера отъ Р Е Т А .
Пълна програма
НедЬля 4 ч. сл. об. дневно за фамилии и деца. Съ ш т цени

№391)

Варненски новини"

mi

J

шм ш

Индустриално Акционерно Д-во „ШИ Д.
Сухата коса не бива да се
мие по-често отъ веднъжъ въ
Покана
месеца и то по следния начинъ:

Кзш търси жеоата въ л н ш и ш
Видната американска публи
цисти а Хеленъ Голдеръ, дирек
торка на държавното брачно
съвещателно бюро въ Нюйоркъ
е написала следната твърде
интересна статия подъ горния
нвдсловъ. Ето по главните ми
ели отъ тази статия:
— Често, дори много често
ч у в а м е
к а к т о
иска
и к а к а о
т ъ р с и
м одерниятъ мжжъ въ жената
З а ония пожелания, обаче ко
ито жената съ право изразява
за тъхъ ни дума не се поменава. Повечето пжти мжжътъ
счита, че за брака нъма ни
какво значение какви еж раз
биранията и желанията на же<
ната относно бждащия й мжжъ
Като че ли девойката требва
да се счита доволна и щаст
лива, загдето въобщо се е намърилъ мжжъ да се ожени за
нея и затова не требва по
вече да разисква.
Въ действителность, не е така.
Мнозкна мжже сподълятъ гор
ното заблуждение, обаче никой
не имъ е кривъ, че поспе —
въ брака—бързи и тежки разочерования ги очакватъ. Днеш
ната девойка си има своитъ
ясно очертани схващания за
идеалния мжжъ и за ГБХЪ треб
ва да държи строга смътка
всеки, който не желае да се
изложи на по-сетнешни изне
нади и разочарования.
Едно требва да се има пред
видъ: напълно е погрешно
схващането, че въ модерната
жена на първо место стои мисьльта за парите. Не е върно,
че днесъ жената гледа наймного на паричната страна на
брака. И днешната девойка
иска да бжде обичана, да си
има свое приятно семейно ог
нище, така както това еж же
лали нашите майки, баби и
прабаби. Въ това отношение
дори и американките не правятъ изключение.
Модерната девойка идва поотблизо въ допиръ съ живота,
отколкото н-вкогашнигв жени.
Затова тя много по-лесио мо
же да дойде до убеждението,
че само парите отделно за
себе си не могатъ да направятъ човека щвстливъ, не мо
гатъ да му обезпечатъ щвс
тливъ семеенъ животъ. T-fe
схващатъ, че зв това е по
требно и нЪщо друго, освенъ
парите.
Днешната жена има и друго
съображение^ за да не търси
сл-Ьпешкомъ парите. Тя вече
до големе степень не § оная
беззаЩитна, необразована же
на отъ миналото. Тя все пове
че навлиза въ действителния
животъ и може при нужда
сама да си припечелва пре
храната. Това е бще една
причина зв нея да не бжде

Често пжти сме чували да
принудена непременно да тър
си богатъ мжжъ и да понася казватъ, когато агнетата стабезропотно всичко отъ негова натъ вече по-голъми:
— На е хубаво вече агнеш
страна, само заради паритъ му.
Това още не значи, че дне кото месо, мирише на лой, на
шната жена не зачита паритъ, овче месо.
Въ некои части нз страната,
че не търси да си устрои един
материално осигуреъъ"семеенъ въ Балкана, напримъръ агне
жнвотъ. Обаче, тя не се задо шкото месо си запазва добрия
волява само съ това, а търси вкусъ до кжено презъ есеньта,
Въ равнинигв, обаче, то ско
и нъщо повече.
Съвсемъ другояче стои въп- ро започва да мирише на лой
росътъ съ външностьта на мж- и съ това започва да отчайва
жа. Не искамъ да кажа» че ония, които не еж свикнали
днешната жена иска мжжътъ да ядатъ овче месо.
А да се поправи това -зло
й да бжде сжщински Мполонъ.
Тя знае че единъ такъвъ кра- съвсемъ не е мжчна работа.
сивъ мжжъ е много лошъсъп- Постжпва се така:
~ Загрейте толкова вода,
— Оная жена добре понася
ругъ и бракътъ сь него обик
колкото
е потребно да се живота, която ум-fee да сравня
новено трае много кратко или
е много гнилъ. Такъвъ мжжъ покрие месото. Когато водата ва СВОИГБ си нещастия съ не
не се привързва къмъ семей заври, прибавете й две лъжици щастията на другитъ жени.
ството си, а въчно бега по- силенъ оцетъ и сложете месо
— Когато възрастната дама
диръ други жени, които не то. Оставете го да кисне въ
се преструва, че чувства въ
преставатъ да го[ухажватъ или тази смъсь нъколко часа.
Извадете го, избършете го, себе си свежесть и младость. е
да го харесватъ.
Но, отъ друга страна днеш намажете го съ малко дървено също така смътна, както и
ната жена не е и противъ масло и ще имате агнешко малкитъ деца, които си играгрозния мжжъ. Обаче, тя не месо, сжшо като балканското. ягъ на любовь.
може да го търпи съ занема
ПАСТА з а З л б и — Дори оная жена, която
рена външность и облъкло.
„
Б
ъ л г а р к а " най- жертва всичко заради децата
Та не може да се помири съ
мисъльта мжжътъ й да ходи ф и н н о качество си, въ същность жертва само
съ раздърпани, измачкани дре търсете по всички една часть отъ себе си, защо
хи, съ изпоцапана, измачкана магазини. Цена 10 то тази жертва все пакъ й
голямо удоволствие и
яка, съ дрипаво палто. Спо- лева.
1—0 доставя
я кара да се чувства щастлива.
редъ схващанията на модер
ната девойка, мжжътъ не е
абсолютно необходимо да бж шиви надежди, да ие прави
де атлетъ или Яполонъ, обаче неизпълними обещания, да не
требва да има приятна външ се представя за такъвъ, какъв
ность, да бжде грижливо об- то никога не е билъ и никога
Двама приятели разговарятъ
леченъ.
не ще може да стане, да я въ едно кафене за женитъ:
При нормални условия, мж осведоми сравнително точно
— Всеки си има такава же
жътъ тръбва да бжде за мо относно бждащето, на което на, каквато си заслужава! —
дерната жена по-уменъ, по-раз- може да разчита, а не да гра казва единиятъ отъ ГБХЪ>
витъ, по-образовань, по инти- ди въздушни кули.
— Може и така да е, — от
Жената е особено впечатли връща другиятъ, обаче азъ пък
лигентенъ отъ нея. Жената не
обича да бжде интелектуаленъ телна спремо всичко онова, си нъмамъ никаква.
водачъ. Тая роля тя на драго което слуша Отъ бждащия си
— Така ли? Тогава сигурно
сърдце я отстжпва на мжжа съпругъ презъ време на год- си извършилъ нъкакво бого
си. Жената е по природа едно денишкия периодъ и ВСБКО угодно дъло, та за това Госсъщество на чувствата, а не злоупотребление въ това от подъ не ти далъ жена!
на мисъльта, Мжжътъ нека да ношение си отмжщава впос ,мисли, а тя ще преживъва съ ледствие жестоко като мжжътъ' Двама съдружници наблюдазаплаща за него съ цената на
чувствата си!
презрението
и незачитането, ватъ една кандидатка за ма*
Лко мжжътъ е по-малко инсъ
което
жена
му започва да шинописка, млада, хубавичка
телегентенъ отъ жена си, той
и твърде любезна госпожица.
се излага на опасностьта тя да го третира въ душата -си.
— Азъ ще я взема на слу
Модерната жена -иска отъ
го презре и да започне да го
жба!
— казва единиятъ.
мжжа си да има и чувстви
подценява.
—
Дми
че азъ вече я казахъ,
Идевлниятъ мжжъ, по схва телна душа, обаче не може че я приемаме на служба!
щанията на модерната жена, да търпи той да гради въз
— Тъй ли! Добре. Ями дали
требва да притежава и xapa"- душни кули и да бълнува не знае добре да пише на маши
възможни
работи,
а
кска
той
теръ: да има своя ясно очер
на?
тана личнесть, да не се под да има върна мърка за дейст— Вижъ за това не съмъ я
вителностьта.
вежда лесно подъ чужди и
питалъ. Защо да усложняваме
Дко се направи сборъ на работите?
преходни влияния, да не се
^
захпасва по случайни приказки, всичко това, ще се види, че
*
да НС фантазьорствува, да не днешната жена търси отъ мж
Две вЪрни приятелки, разпо
жа много повече, отколкото е
бжде двуличенъ,
било когато и да било по- лагай,.
Друго едно твърде важно] ранез.
— Вервашъ ли да доживея
обстоятелство е, ч£ мжжътъ
до 80 годишна възрасть?
тръбва още преди да встжпи
Фризьорския салонъ „Се- — Не вървамъ. Яко все
въ 6ракЪ| де се покаже предъ
така бавно напредвашъ въ
бжда щата си жена въ истинс вилля" намали чувствително годините си, никога не ще
електрическото дълготрайно можешъ да достигнешъ 80-rte
кия си ликъ.
1—0 години.
Да не създава въ нея фал- къдрене. Проверете!

ФаятаПпШтЪ вршючшя ва Бндъ Газонъ

ЗРЪнЦА

»

срещайки навсЪкжде евентуални неприятели,
бЪше се нагърбилъ съ ^една задача, която
бЪше почти извънъ силитЪ му. Обаче, той не
напразно се гордееше съ името си, така що
то не биваше да изгубва куража си. Докато
бжде здравъ и докато мозъкътъ му остане
бистъръ, слънцето на щастието го огръваше,
успекътъ му се усмихваше.
Първите зари започнаха да повдигатъ
булото на нощьта. Билъ Газонъ разтърси ко
калите си. Не можеше повече да остане
.тукъ Требваше да започне търсенето Откжде да започне, обаче?
Г Л Я В Л

Неравна

№ т а м м нушта

'j — Разбива се въ една чения' единъ желтъкъ. докато
започне да се пъ.ни и се на
мазва съ него кожата на пла
ват . П р и това кожата се ма
сажира силно съ жълтъка и
следъ това косата се измива
съ топла вода, нъколко пжти.
Следъ това косата се вчесва
на каквато прическа желаете.
Превързва се косата съ коп
ринена кърпа или се слага
мрежа и така се
о с т а в я
п р е з ъ
цвлата нощь, за
да добие хубавъ и естественъ
видъ.
Сухата коса не бива да се
суши срещу огънь или съ горещъ въздухъ, а тръбва да се
остави да си изсъхне отъ са
мо себе си.
Ако се грижимъ за косата
си по този начинъ, нейната
сухота скоро ще изчезне.

5.

борба

Въ Ленинградъ смената между нощьта и
деня става твърде бързо. Тая сутринь Билъ
Газонъ б е ш е свидетель на едно невиждано
още чудо. Слънцето разхвърляше по земята
една лека мъгла съ белезникаво-млъченъ
цветъ. Билъ крачеше всредъ една нежно-бела пухкава обвивка на земята, която не му
позволяваше да види по-далечъ отъ три крач
ки.; Минувачите се промъкваха край него ка
то нъкои призраци. Дори и обикновениять
уличенъ шумъ остигаше слабо до ушитъ му.
Требваше да напредва съ голЪма осторо

жность. Не знаеше кжде се намира и не мо
жеше нищо да различи. Вървеше пипнешкомъ, тъй да се каже, край дълга редица кжщи. По едно време попадна на единъ вда
денъ навжтре входъ и се сгуши до входната
врата.
Мъглата се вдигна постепенно и слънцето
се показа върху безоблачното небе. По ули
цата започна движението отново, като че ли
нищо не бъше се случило. По едно време
край него минаха двама мжже и на него му
се стори, че ги чу да произнасятъ името Ва
рови. Веднага му мини презъ ума, че това
може да го насочи върху диритъ на братята
^Варови. Остави ги да подминатъ нъколко
крачки и следъ Това тръгне внимателно следъ
ТБХЪ. Те си върв-fexa безъ грижа, безъ де се
обръщвтъ назвдъ и безъ да забележатъ мла
дежа задъ себе си.
Вървя по този ннчинъ звдъ т*хъ близо два
часа. Тъкмо се бъше отчаялъ и се готвеше
да изостави следенето, двамета непознати влъзоха въ единъ чаенъ домъ. Л^ладсжътъ оста
на отвънъ на тротоара, земисленъ. Яко влъзе да седне близо до техъ, възможно е да
узнае нъщо отъ разговора имъ, което да бж
де отъ значение за него, безъ да възбуди по
дозрението имъ. Да ги запита направо, не се
решаваше следъ снощния си злополученъ
опитъ. Освенъ това, требваше и той да хап
не и да пийне нъщо.

Управителния съветь на Инд. Якц. Д-во . Я н к о Я ^ О Т 0 П У ? * ' .
- Варна, поканва г. г. акционеритЪ.да приежтетвувагь на деветот,
общо годишно редовно събрание, което ще се с.стои на 19 май 1935
г. 9 ч. преди обедъ въ кантората на дружеството, находяща се на %
.Царь Симеонт." № 25, при следния

Дневенъ редъ:
1 Отчетъ на Управ. съветъ за дейностьта на дружеството про
изтеклата 1934 год.
2. Докладъ на пров. съветъ.
3. Разискване по отчета и доклада и вземане решение за ощ,
бождаване отъ отговорность управ. съветъ за управлението му npeSJ
1934 год. и удобрение балчнеа и смътка загуби и печалби.
4. Гласуване бюджега за 1935 г., избиране единъ членъ въ уцрг
съветъ на мвстото на излизащия по жребие и новъ провЪрит. съвет»,
5. Разни.
За правоучастие въ събранието акциитъ и пълномощията ще С!
депозиратъ въ кантората на дружеството, cptiny които ще се издават»
временни разписки. Яко събранието не се състои на 19. V. 1935 щ
съгласно чл. 14 отъ друж. уставъ се отлага за 26 с. м. и часъ, на сц.
щото мЪсто и колкото акционери да приежтетвувагь.
Депозирането на акциите и приемането на пълномощията ще м
прекратятъ на 14 и 21 V. т. г. въ 15/3 часа следъ обвдъ,
гр. варна, ю май 1935 год.
Отъ Управителния съвеп,

Б А Л A H G "Ь

съставеиъ на 31 декмврий 1934 год.

Яктивъ

Пасивт,

Доставчици
8319
3513
Каса
187921
Разни лица
3666275 Текущи смътки
389278
Полици за изпла
Клиенти
26424
щане 25491 *ч
Странни корепонд.
Поли и за събиране 61338
Акционер, капит. 1500000 .
Запас, капиталъ 653439 8S
Сурови материали 1306094
Готови стоки
3443070
Фондъ съмнит и
1
Полуфабрикати
155549
безнад. вземания 70234Остатъци
104014
Дивид. 1933 г.
7853Продов. материали
50526
Тантиеми 1933 г.
2451 Ценни книжа
1337
Преходни пасиви
4711 Безнад. длъжници
65
Машини и инструм.
97631 35
Мобили
48258 50
Преходни активи
5418
Загуба за 1934 г.
48725
5933967 85
5933967
Статистически с-ки
55000
Статис. сметки
55000 5988967 85
598896785
С ч е т о в о д и т е л ь : (п.) К. С т е ф а н о в ъ

Д О К Л А Д Ъ
На проверителния съветъ на Инд. Лкц. Д-во «Янко Л. Зантопу'
ловъ" — Варна, до IX общо годишно събрание.

Господа Акционери,
Въ изпълнение мандата, който имаме, като членове на пров. cv
ветъ на дружеството и на основание чл. чл. 13 и 20 отъ друж. устап
и чл. чл. 202 и 207 отъ Търгов. законъ, честь имаме да Ви съобщиш,
че отъ направените проверки за отчетната 1934 год, намерихме всич
ки дружествени операции и сметки за редовни и правилно извършен»
и записани по счетоводните книги съгласно устава, търговския закот
и решенията на упр. съветъ.
Актива на дружеството е въ пълна наличность, което се подире
пя съ надлежните документи.
Предъ видъ на това, молимъ Ви да одобрите представените Bi
„Балансъ" и см-втка „Загуби и Печалби" на дружеството за изтекли
1934 год. и освободите отъ отговорность управит. съветъ за управ*
нието му презъ слщата година,
гр. Варна, 10 май 1935 год.
Пров. съветъ: Г. Н. Генчевъ, Дл. В. Ивановъ, Л. Доросиевъ.
1—2570—1
Закл. експ. счетоводитель.

mm

Варненско Град. О б щ . Управление

О б я в л е н и е № ТЮ22
Обявява се на интересующигЬ се, че на 18 \
т. год. отъ 9 часа, въ тържната зала на Варненска
та градска община, ще се произведе спазаряване н
доброволно съгласие, за отдаване подъ наемъ бе
калницата въ доходното здание на с. Галата, за вре
ме отъ сключване на договора до 31 XII 1936 г.
Първоначалната цена е 10,000 лева за ЦЕЛИ
наеменъ периодъ.
За правоучастие залогъ 10 на сто въ банкош
удостоверение.
Всички разноски: публикация, гербъ, данъци
пр. еж за смйтка на наемателя.
Поемните условия се вижцатъ въ общината.
гр. Варна, 9 май 1935 г.
1-2572-1

Билъ Газонъ набързо взе решение и влвзе
въ чайния домъ. Двамата непознати бъха зае
ли мъсто въ единъ жгълъ. Можеше да вижда
лицето само на единия. Не го познаваше. И
двамата, обаче, бвха много no-добре облече
ни, отколкото работниците отъ тоя кварталъ.
Билъ зае мъсто на съседната до техъ маса и
си поржча чай, топли кремвирши и хлъбъ. До
като ядеше и пиеше, слушаше внимателно,
обаче т-fe говоръха толкова ниско, щото не
можеше да долови освенъ откъслечни думи,
между които чу на два пжти и името на
Барови.
Билъ Газонъ отново се поколеба дали да
се обърне къмъ ТБХЪ и да ги запита, съ на
дежда да узнае отъ техъ необходимитв му
сведения. Кои можеше да бждатъ т*. Може
би познаваха братята Барови и можеха да го
упжтятъ кжде ще може да ги намъри.
Напрягаше мозъка си въ нерешителность
Горчивиятъ му опитъ отъ предния день го
подканвеше да бжде предпазливъ. Съвсемъ
не му се искаше да повтори онова, което
снощи си бъше изпатилъ. И при все товч,
требваше до направи нъщо, което да го до
ближи до цельта му. Жалко, че не можеше
да вижда и лицето на втория. Тоя, когото
виждаше, му вдъхваше доста голъмо доверие
Внезапно другиятъ се обърна съ лице къмъ
него... сжщиятъ оня, хойто снощи го заведе
въ кръчмата. Бъше
облеченъ съвършено

ОТЪ ОБЩИНДТ/
другояче, обаче Билъ Газонъ веднага го позя!
Позна го и той, обаче, И двамата скочил
уплашени на крака и се заоглеждаха. Сной
ниятъ предатель улови другаря си за ржкя
и извика.'
—• Силанъ Павличъ, ето го!
Оня, къмъ когото бъха отправени тия Д)*
сжщо така скочи на крака, готовъ да се н»
хвърля върху Билъ Газонъ. Младежъгь 0
единъ погледъ схвана положението. Оъ еди»)
ударъ хвърли въ краката на непознатите net
ката, върху която до тогава бъше седял*1
се втурна навънъ, безъ да може некойда»!
попречи и хукна по улицата. Вмъкна «
въ една странична уличка, съ надежда i
намъри некое скривалище въ нъкой двор
или нъкоя разрушена кжща и да се огьр»1
по този начинъ отъ преследвачите си.
Тоя пжть, обаче се излжга. Двамата неП«
знати б-вгаха по петитъ му и не го изпуШ»'
изъ очи. Не му оставаше друго, освенъ \
бъга съ все сили. Въ тази отчаяна гонит&
той избъгваше многолюдните улици. МиЧ
вачигв се спираха и го оглеждаха, прие!»
чани отъ виковете на двамата преследвач'
Никои отъ^тъхъ. обаче, не посягаше Д"-"
залови, тъй като на всички б е ш е добре ^
вестна поговорката:
— «Днесъ тебе утре мене".
„„„^
бъгонето си, стигна до единъ мо^
нодъ единъ каналъ. Тъкмо стигна до с " '"
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д.р"ь С т . М а р т е в ъ
цмяннкъ град. санитарна служба

ДЕНЬ

m ш о дпамзтиченъ високо

ДЕТЕТО

и пъленъ с ъ замисълъ фим-ъ
Утре 10 часа сутриньта ще
се осветятъ новите гробища.
Оперетата «Горската царица'
ще се даде на 12 май въ 8 30
часа вечерьтв, а не въ 10*30
часа, както погрешно б е опо
вестено по-рано.
Напоследъкъ въ Разградъ се е
формиралъ
филхармониченъ
оркестъръ. Това е първата
По романа на Е м й л ъ З о л а , който е създалъ дра
кр/пна музикална организация,
матичния образъ на Н А Н А - легендарната ко
концертите на която се очаккотка на Парижъ, любовница «а най-видните аристо
ватъ съ големъ интересъ отъ
гражданството.
крати въ надвечерязто из франко-пруската война.
Паметно утро по случай го
дишнината отъ смъртьта на
Бурния животи», трагичната любовь
Гоце Делчевъ дава мак. мл.
на т а я ярасавнца е в ъ з п р о и з в е д е н а
Д-во въ неделя сутриньта въ
„Мак. домъ".
х у д о ж е к т в е н о зрителни о б р а з и
Довечера въ 8 часа предъ ми
о т ъ голЪмата с ъ в е т с к а а р т и с т к а
крофона на Радио-Варна ще
говори Д-ръ Василева, на те
ма: «Деньтъ на детето", а въ
9 часа пом- данъчния началникъ Неделчо Табаковъ, за
монополите.
Запазване листата,
филизитп> и плодоветгь
на
овощнитгь
дървета
отъ
всички болести
и неприя
тели се постига
напълно
чрезъ пръскане съ изпита
ното ергьдство
ПОСПРА
ЗЕНЪ. Подходящиятъ
момилионна продукция к о я т о щ е
ментъ за ПРЪСКАНЕ Е НАСТЖПИЛЪ.
1-2
очарова всички
Днесъ пристигна на варнен
Подъ 1
Отъ покедЪлнинъ в ъ К И Н О Р А Н К О В Ъ о т ъ понед-Ьлнииъ
година 164 или 129 на хиляда
ското пристанище холандския
Отъ
1 — 4 години
55 или 43 на хиляда
параходъ, „Го нимедисъ". Той
Огъ
b — У години
22 или 17 на хиляда
ще разтовари 20 тона разни
конъ за вършидбата, членуване
Отъ
години
хиляда
14
20
или
16
на
стоки
и ще товари 45 тона
и
—
то и отчитането имъ.
Огъ
зърнени храни.
Настоятелството на Мак. Благ. на Варн. яхтъ клубъ «Черно море"
ь — 1У години 25 или 19 на хиляда
Утре 4 часа следъ обедъ въ
Братство „Г. Александровъ" ка
ft всичко 286 умртзли подъ лредъ горната печапна кар
На 5 т. м., недЪля, отъ чле
ни емиграцията да присътствухрама ,Св. Никола" ще се из
19 годиди или 225 на 1000 жи тина?
ва
на
утрото,
което
Млад.
д
во
новете
на Варн. яхгь клубъ
вородени.
На 13 т. м. (Понедгьлникъ), .Гоце Дгьлчевъ' vempoaea на 12 ,Черно Море" съ собствените
Належащи еж грижи, закри върши венчалния обрядъ на
г-ца
Еленка
Г.
Кузманова
съ
всичка вършачкопритежатели от т. м. (Недгьля) 10 ч. пр. обгьдъ си лодки направи излетъ дб
Въ първиттз дни и месеци ла и специална помощь за
варн. околия се свикватъ на въ салона на Македонския' домъ,
следъ раждането тая смърт- бременната, родилката, кър пом. данъчни началникъ при предконгресно
събрание, въ салона по случай годишнината отъ с. Белево, Варненско. Въпре
Варн.
данъчно
управление
и
ность е малка. Постепенно мачката, кърмачето, детето и
на занаятчийския клубъ, зараз- смъртьта на великия македон- ки лошото време, яхтигв . М И 
нашъ
добъръ
приятель
г.
Не
глеждане на новата наредба за' ски борецъ — Гоце Цтлчевъ
следъ като организма заживее юношата. Ето единъ зовъ, кой
ЗИЯ", „Пирвтъ" и гребнитъсамостоенъ животъ тя се уве то требва да убедини всички делчо п, Табаковъ Ще кумулодки
„Мечта", .Тайфунъ",
ва
семейството
на
г.
Св.
Грековъ
личава бързо. Фактъ, който ни безъ разлика на полъ,
„Евдокия"
и „Хр. Ботевъ" по
Проектира се въ Варна да се
По случай о с в е щ а в а н е т о на новитЬ
показва, че нашето дете про възрасть и народность. Само
теглиха отъ Варн- пристанище
откриятъ
месарски
магазини
изхожда отъ здрави родители ако на време се отзовемъ на
г р о б и щ а на Добришкото ш о с е
въ б и пол. ч. пр. обтздъ. По пжтя
безъ наследствени болести и него ще можемъ да създадемъ извънъ общинските хали. На
б-вха направени демонстрации
значена
е
комисия,
която
да
У
Т
Р
Е
Н
Е
Д
Ъ
Л
Я
МАЙ
недъзи. Но едновременно съ здраво, силно и многобройно
отъ яхтите .Мизия" и „Пипроучи този въпросъ.
това тоя фактъ показва, че подрастващо поколение.
ратъ". Следъ
пристигането,
Наскоро
ще
бждатъ
изплате
ще
превозва
гражданитгъ
съ
своитгь
луксозни
дегего е изоставено безъ об
Деньтъ на детето е дена на ни всички обезщетения нь сто
екскурзиянтигв направиха пеш
Омнибмси при цена 5 лева за отиване
ществени грижи точно тогава, нашата всеобща радость, день
разходка изъ околностите на
и връщане.
когато то се нуждае най-мно- на нашите грижи за бждащето, паните на умрелите отъ зараз
Гебедже — до Дикили Ташъ.
ни болести или убити по на
Гаъгаамв о т ь сладиитЪ пунктова 10 часа сутр.
го отъ Т-БХЪ,
день на утрешна България.
реждане
на ветеринарните
йЗ Презъ изтеклия месецъ
| 1. Търговската Якмдемия. 2, Св. Никола, 3. Централната
Варна, май 1935 год.
Ще се стреснемъ ли поне
власти животни.
въ китайска провинция ХУнанъ
Омнибусна Станция 4. Площадъ Независимость (Мусалла)
Министерството на народното
еж умрЪлч отъ гладъ по вече
5. Катедралата 6. ул. Владиславъ (Халигв) 7. Гробища1а.
отъ 110,000 души. Имало и
стопанство е раздало чрезъ
II 1. „Св. Петка" 2. ул. „Нишка" 3. ул. „X. Димитъръ" 4.
Добришчото Шосе 5. Гробищата.
многобройни случаи на людо
своите органи въ определени
III
1.
Св.
Богородица
(I
участъкъ)
2.
Централната
Омниедство.
те
птицевъдни
села
32,500
раз
въ държавни и общински учреждения. Една потресающа картина
бусната Станция 3. Площадъ Независимость (Мусалла,)
плодни расови яйца. Съ това
4. Гробищата.
Търново 11. Официалнигв раните 115 отчетници на разни се цели да се замЪнятъ мест
Вчера въ Варненското да
В р ъ щ а н е само до Централната ОмниОуо.
данни които ни се дадоха отъ държавни и общински учреж ните кокошки съ породисти,
нъчно управление еж постжВ. Търн. обл. см. палата гово- дения въ 40 общини еж извър които иматъ по-голема ностна С т а н ц и я
Отъ Дирекцията
пили отъ преки данъци 70,000
рятъ, че лицата на които еж шили злоупотребление на дър ливость.
лева.
довчзрени държавните и об жавни и общински суми, 50
щински ср-Бдства изобщо до- души еж задължени поради
пущатъ голтзми нередовности, нередоани разходи, а само 25
в единъ голймъ процентъ отъ души еж оказали редовни въ
М. И. К.
ТБХЪ се уличаватъ въ престж- своите сметки.
пления. Огъ 1 декемврий ми
„ПотайностигЬ на прицъ Карла"
660
Библиотека .Варненски новини"
657
налата година до сега еж запо
чнати кржгло 150 ревизии
Еарненскигв клонове на Бъл
До сега никаква следа не се е намерила отъ
като въ опровержение на думитъ на Доминика.
на държавни и общински
него.
принцъ Флоримонъ, предрешенъ като живописецъ
учреждения, а окончателно еж гарския Туристически съюзъ—
т - Где ли ще да е, обаче» сега добрия ми
влтззе въ стаята, гдето майка му стоеше предъ
завършени 75. Презъ това ,Родни Балкани* и„Девненски
баща?—попита Габриела.
вдовицата на капитана и предъ Габриела, която
време палатата е разгледала Извори" тая година наедно ще
трепереше, като листъ,
110 стари съставени преди 1 изнесътъ агитационната турис
— И азъ често съмъ размишлявала върху
VII м. г. и нови съставени тическа седмица отъ 12 до 19
това, но вече нито се над-Ьвамъ, нито мога да
— Ти тука, принце?
следъ тази дата ревизионни того.
в-врвамъ, че още е живъ.
И въ тоя геатраленъ костюмъ?— се обърна
актове. По тия актове еж били Ще се държатъ две сказки
принцесата къмъ Флоримона съ ядосанъ погледъ.
Капралътъ требва да го е застрелялъ и сетне
констатирани отъ ревизира предъ микрофона на «РадиоПо-добро потвърдяване на думитЕ ми не
го е хвърлилъ въ подвижния п%съкъ, за за изчез
щите лица 1,287,225 лв. зло Варна", а освенъ това ще се
може и да бжде!
не тамъ, и да се изгуби за винаги!
употребени суми и 2,112,732 развие и усилена печатна дейАзъ, обаче, съмъ решена да туря край на тая
— Престжплението въ Гренелъ още не е
лева неправилно извършени ность за проагитирване и раз
неприятна сцена!
разкрито!—каза Доминика.
разходи, съ които ож задъл виаане на туризъма.
— Каква неприятна сцена, мила майко?—по
— Ти мислишъ за завещанието ли?
жени отчетниците. Освенъ то
Агитационната седмица ще
пита принца.
— Венсанъ го е фалшивициралъ, въ товг.
ва, сжщитв еж задължени съ се приключи съ единъ масовъ
Обичемъ Габриела!
съмъ уверена и никой не може да ме разубеди.
лихви до деня на ревизиите! излезъ до близката красива
И сега ти правишъ първата несправедливость
Венсанъ е причината за нашето голтзмо не
околность
«Чайка"
и
една
вну
въ
живота
си!
щастие, - продължи Доминика.
- 179,099 лв.
|
шителна
манифестация изъ
— Намирамъ те тука, принце?
Той ни е ограбилъ.
Презъ време на ревизиите града на чело съ духовата му
— Де, мила майко!
Следъ изчезването на преписа отъ завеща
н следъ тЪхъ некои отъ кон зика.
Намирашъ ме тука и това ме радв?, защото
нието,
който бЪше у баща ти, той е фалшивици
сгатираните отъ техъ формал
ще бждешт? свидетелка на дохождането ми тука,
ралъ самото завещание, което се намираше въ
ни нередовности еж биди от пппдоз гп н а износна цена жена думиттз ми, които имамъ да кажа на тая оча
замъка Гренелъ.
лЪзни чембери
странени съ представяне на pUUuDd IS
рователна, красива и благородна девойка,—отгово
Въ това завещание баща ти бъше опредЬпенъ
1-0
необходимите документи, а сж- Справка редакцията.
ри Флоримонъ.
като
наследникъ, а не Венсанъ.
що еж били внесени 247,750
— Може бащата на Карла да е действител
Ти греперишъ Габриело?
лв. злоупотребени
суми,
ЗА РЕКЛАМА!А се сяди яз
ния виновникъ, мила майко, може той да е виноТи се страхувашъ?
266,232 лв. и лихви 46,164 лв.
венъ за нашето нещастие, може той да е причина
О! Прогони това чувство!
— всичко кржгло 550,000 лв. резулотаота/и/ь — рекламирай
те
само
въ
.
Варненски
нови
за нашитЬ ужасни теглила — Карлъ, обаче, нема
Дойдохъ
да
се
простя
съ
тебе!
Палатата е издала решения за
нищо общо съ тая вина, вЪрвай ме майко.
Любихъ те, Габриело.
неиздьлжения по ревизирани ни", защото се чете най-мнопровинциални
И винаги ще те любя.
Карлъ е благороденъ!
актове общо за 1,410.647 лв. и го отъ всички
Карлъ толкова много ни обича! — каза Габ
Сега, обаче, знамъ всичко, знамъ, че любишъ
лихви 83,900 лева. Отъ ревизи вестници.
риела пламенно.
другиго и следъ дълга и тежка борба, решихъ да
отстжпя!
И ти го отблъсна, когато той поиска да ни
— Въ присжтстЕието ми — такива думи —
се притече на помощь съ такава обичь и съ тако
каза принцесата, съ иеодържима ярость.
ва довтзрие — азъ нтзма да забравя това — то ми
причини ПЖБМИ болки!
Иди направо въ Лувърския замъкъ, принце,
»»
тамо ще узнаешъ какво става!
— Знамъ, че ти го любишъ, Габриело.
— Ще те послушамъ, мила майко, но преди
Можешъ ли, обаче, наистина да любишъ сина
раздава на саестителитъ си безлихвени заеми
всичко позволи ми да кажа една дума за раздела.
на оногова, който е нашъ смъртенъ врагъ и отъ
на това ангелско създание!
когото се боя не само азъ, но и ти?

Детето е бждвщето на е д и н ъ
И българското дете прежи
„ародъ. 1о е идеалъ. То е вява сжщинска напастъ презъ
едничкото смислено оправда и следъ тежкигв войни, които
ние огъ биологична гледна племето ни води за своето
10чка на сжществуваниет . на обединение. Бременнигв, ро
отделния индивидъ, защото дилките, майките, кармачетаю е неговото продължение и та, децата и ЮНОШИГБ беха
усъвършенствзвание.
Здраво изостанали безащитни жертви
ли е то •— здравъ и съ свътло на мизерията, невежеството и
бждаще бива народа. По тая болестите. Изражданието и го
причина и всички религии и лямата смъртность между де
философски школи още отъ цата се покачиха твърде мно
древностьта и до днесь опре- го. Tfc еж най точенъ показадЪЛЯГЬ Предно M13CTO ВЪ СВОИ. тель за нещастия, които спо
jfc системи за опазване и ок летиха децата ни. И цействириляне на подрвсващето поко тело до като презъ 1924 го
ление. Въ ново врнме народи- дина на 1000 живородени де
ifc полагатъ специални обще ца еж умрътш по малки отъ
ствени грижи за детето. Кул една година:
турата на единъ народъ е не
Въ Германия
108
разривно свързана сь всестраВь Дания и Франция
85
нностьта и целесъобразностьта
» СъединеНигБ Щати 71
на тия грижи. Колкото тъ- еж
» Швеция и Австрия
57
по-веестранни, по всеобгръща, Холандия
50
щи — толкова неговата кул
. Нова Зеландия
40
тура е по-висока и обратно.
Въ България презъ 1925 г.
Детето е бивало засегнато еж умрЪли 155 на 1000 живо
най-чувствително отъ всички родени деца. Въ Варненски ок
юйни, бедствия, напасти, кри- ржгъ тая цифра се покачва на
5И и обществени състресения. 188.
Първата работа на Общество
Отъ тогава до сега всички
то на Народите следъ послед културни народи еж успели да
ната война 6 t m e да изработи намалятъ детската смъртность
Женевската декларация, с ъ чрезъ увеличаване грижите за
която неговите членове се за- децата.
плъжаватъ да положатъ единъ
Въ гр. Варна презъ мина
минимумъ отъ грижи за де лата 1924 година отъ 1000 житето.
вороддни деца еж умрЪли:

НЗ.

Специално аргажирана отъ
„Съединените артисти" за тая цел

походътъ

ШИИ

12

П

Туризмъ

Й

11 И. L
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Строги itpKi сръщу ршршрштшть на шниш има i ш ш
въталци отъ Варна за Съветска Русия. Изхвърлянето имъ на бесарабския бръть.
Едииъ месецъ затворъ въ Букурещъ. Изгоавзне въ СССР. Патилата въ Одеса.
Изгонване обратно въ Ромгния. Починалъ единъ бътлецъ отъ студъ.
Новъ едииъ месецъ затворъ. Най-после обратно въ България

Полицията е въ следил* на бътълцигЪ отъ Енина. Иляяления на мра ВжтрешитЪ работи генеоалъ Рашко Атанасовъ

11. Тш m m и-pa на
наредба за с*енето на нотюна
^ Ввдшнк- за заплатитъ- — готвн се специална Новата
София 11 Директорътъ на тютюневия монопод%

То PSBDTI
наредба
Русе 11. Поезъ нощьта сре-\сецъ затворъ.
гн.
РшСофия 11. Вчера м-ръ
щу 1 септември 1934 г. отъ Вар
Следъ като излежали нало
ко Атана Раоковъ прие ржководите
на съ моторна лодка се отпра женото имъ наказание, бътълсовъ. оо-литгь на нгькои служби въ
вили за Съветска Русия група ЦИГБ били изгонени въ Съвет
комунисти.
пвтанъ ка- М-eomo на финансите. Пред
ска Русия. Рускигв граничари
техъ той заяви:
Групата се е състоя ги откарали подъ стража въ
— Най-много ми тежи
Одеса.
ла отъ
комунистичес
н
взете
еъпросътъ
за
изплащането
Тамъ, обаче, патилата на
кия фунщионеръ Иванъ комунистигв
срещу т на чиновническ.
заплати.
не се свършили,
Овнаровъ u съпругата Вмъсто да намтзрятъ приятел
Заплатитп> еж толкова
и
ненавременното
му, С. Н Зафировъ от ски приемъ, тъ били посрещна,
нитЪ намалки
имъ
изплащане
затруднява
Варна, I. Несторовъ и ти съ подозрение. Поискани
анбннйнн твърде много положението
имъ
били
документи
и
препс7ома Ивановъ отъ Тър
\лж | на чиновницитпг.
ржка отъ БКП. Такива можа*
ново, Иванъ Марковъ от ли
съкровище
оо
мриъ
на
висши
дър ще Държавното
да представятъ само Овчас. Марсово
варненско, ровъ и жена му и ГБ били mm штвтущш, ти:
требва
да
направи
всичко, за да може да съ
Г. Н. Пеневъ, отъ Пана незабавно освободени. Оста
— Дапъ» съ.«гъ на
достатъчно
парични
гюрище Иванъ Ивановъ налигв задържани и били изпра р е ж д а н е д а бждат-ь бере
ертьдства за
изплащането
тени
по
етапенъ
редъ
въ
Бе
отъ Провадия,
Иванъ
аяторм- на есички закъснели
зап
сарабия и презъ нощьта на 27 З й д т у р т з н и
Михневъ отъ Русе.
януеркй ТБ били изпратени да т-fc на р а з п р о с т р а н и  лати, а въ бждаще изпла
Когато лодката се отдале преминатъ обратно въ Ромъ х т е ли т 4 на анонимни щането на сжщипге да вър
най редовно.
чила отъ варненското приста ния по замръзналия Днеоъръ. п и с т а . Ще
б ж д а т ъ виСъответната
наредба-занище, излъзла буря и бегъл Отъ. и з т о щ е н и е и отть преследвани с-ь воич
конъ за навременното
из
с
т
у
д
а
,
е
д
и
н
ъ
о
т
ъ
б
ъ
г
ъ
л
ците загубили посок». Следъ ц и т Ь п о ч и н а л ъ
на плащане на заплатите ве
презъ ката схрогость
двудневна борба съ бурята, в р е м е н а п р е м и н а в а н е т о закон»! K S S T O а в т б - че се изготвя.

лодката била изхвърлена на по Д н е о т ъ р ъ .
Щомъ стжпили на ромънбесарабския брегъ, малко на
ска
земя, комунистите отново
северъ отъ делтата на Дунава.
Ромънскитгь граничари били арестувани и сждени.
арестували комунистите и Следъ като излежали ново
ги закарали съ стража въ наказание отъ 1 месецъ зат
Кишиневъ за разпитъ, а отъ воръ, те били изпратени въ
тамъ въ Букурещъ.
1амъ бегълците
били България и тази сутринь въ
сждени и осждени на 1 ме- 8 часа пристигнаха въ Русе.

ШШШ ШШ

ЙЗЛШ9 ОТЪ 1 №
(

до областния директоръ
Негово Величество Царьтъ е
благоволилъ да отговори съ
следната телеграма на привет
ствията, отправени Му отъ стра
на на областния директоръ
Казанлиевъ'по случай Свът
ЛИГБ Христови праздници:
Трогнатъ отъ прочувственктъ пасхални приветствия и ху
бавите Ви родолюбиви поже
лания, Благодаря отъ сърдце
Ввмъ и на населението отъ
Шуменската область като чес
титя и Вамъ свъглото Христо
во Възкресение съ най-искрени
благопожелания за всички Ви.
Царьтъ

h i елшинкн круши

Библиотека Варненски новини"

Кярлъ е синъ на Венсанв!
Една и сжща кръвь тече въ жилите на тия
двама чов-вци.
И ти вървашъ ли, скжпа и мила Г абриело, че
тоя синъ на Венсана има действително благород
но, чисто и верно сърдце?
— Да, мила майко.
Обаче що е това?—внезапн
прекъсна фра
зата си Габриела.
Една карета се е спръла вънъ на вратата.
Една възрастна жена, облъчена въ рокля отъ
черно кадифе, слиза
— Познавашъ ли я ,Габркело1, попита Доми
ника.

спръха върху Габриела.
— Сега се удостоявамъ да видя добрата ни
покровителка и да й благодаря за милостьта, коя
то ни е направила, каза Доминика, като се обърна
къмъ принцесате, когато Габриела скочи на крака,
покрай тая благодарность, моля да ни извините,
че отъ сега нататъкъ не ни е възможно да се
ползуваме отъ направеното ни благодеяние.
— Познахте ли ме?—попита принцесата гор
деливо.
Съ строгость тя кимна съ очи на слугата си
да излвзе навънъ.
Габриела отиде при майка си.
Студени тръпки я побиха.
— Прочее, ти ли си тая просякиня, дъщерята
на която се е осмълила да вплете въ мрежите си
принца Флор.тонъ?—попита принцесата.
Ти си тая!
Ti я е кжщата съ градина на улииа Клери! .
— Следъ това запитване, нека ми бжде по
зволено да попитамъ, коя сте вие?, отговори До
миника.
— Мзйката на принца Флоримонг! отговори
принцесата надменно.
— Въ такъвъ случай заявясамъ тържествено
на мейката на принца, че същеря ми Гебриела,
при асичко че е бедне, но е съ чисто сърдце!
продължи Доминика сърдечно и решително.
Позволяаамъ си да ви направя забележката,
която постоянно се-повтаря, че е много лесно да
се направятъ нещастнигв по-вече да страдатъ и
да се тъпчатъ въ прехз, еба че това не съста
влява едно тържество:
Дапи еж ви лжжлйвн сведения, Ваше Висо"честно!
Дъщеря ми даже и да е дъщеря на една
простини е доста горделива и чиста, съвсемъ
добродетелна и благородна, за да си позволи да
очорова и прелъстя единъ пркнцъ, особено млацъ!
Въ" тоя моментъ вратата бърже се отвори и

— Не!

МЦИ J 1

Гарантира се сигурностьта прн пжтуването. Създава се ипепектораа
цри главната дирекция на желъзницигЬ

Ссфия 11. Министерския Цената на билетите за щц.
съветъ е приелъ наредбата- туване съ автомобили ще се
и одобрявал.
законъ за автомобилните съоб контролиратъ
отъ инспектората.
Нападнатъ и ограбенъ селянинъ щения въ страната съ по-важ
Понеже върху всички вата.
Какво е задигнато.
ните постановления.
мобилни билети до 50 лезасв
Преславъ 11. Завчера по
Съгласно тая наредба-за- взема 1 лв. такса, а надъ 50
пжтя между селата Тушевица
лв. — 2 лв. за фондъ лжтицц,
и Ришъ, преславско, на около конъ, установяватъ се некол- събраннтЪ по тоя нпчинъ сред300 метра отъ ръката Кукуш- ко големи линии, по които ства ще се изразходватъ пре
но, две непозната лица, около ще се създадатъ редовни ав ди всичко -а подобрение m
25.годишни — единиятъ въо- томобилни съобщения.
пжтищата, по които еж учре
ржженъ съ пушка, а другиятъ
дени редовни автомобилни
Една
отъ тгьхъ е съобщения.
съ револверъ — нападнали и
спрели по пжтя Мехмедъ Ос- подбалканската
— Со
Предвидени еж поста
Парижъ 10. Видниятъ ученъ мановъ, отъ с. Копривщица, фия — Карлово — Казън
Жоржъ Клодъ представи на търговищенско.
новления, които гаранта-,
Академията на наукитъ два но Нчпаднатиятъ успгьлъ да лъкъ и втората — юлс ратъ по голгьма сигур»
ви вида електрически крушки, избгъда, като оставилъ въ р/к-ката до Петринъ.
ность при пжтуванешо ci
напълнени съ газоветъ крип- цетгь на нападателитгъ мага Другите линии ще се съз
автомобили.
тонъ и ксенонъ.
рето си. Разбойницитгь задиг дадатъ съ огледъ да свържатъ
Всички пжтничееш ав>
Тия два газа се намиратъ въ нали дисагитгь съ хлгьба и ония ж. п. пунктове, които еж
въздуха въ извънредно малки около 200 лева пари.
далечъ отъ ж. п линии.
томобили ще бждатъ преколичестаа До сега не е би
Автомобилните съобщения глъдани отъ специална 66ло възможно ГБХНОТО отдъляИздаденъ е специаленъ законъ се песгевятъ подъ пълната ластна комисия, за да и
не въ достатъчно голъми ко и правилникъ за млъкопрераличества и по начинъ, щото ботването. За неспазване на контрола на държавата. Кон- види дали отговарятъ щ
цената имъ да бжде достжпна. закона и правил ика,въ който тролата ще сей звършва отъ условията.
Това сега за пръвъ се е отда точно се установяватъ типове- единъ специаленъ инспенто
Шофьорите ще бждатъ под
ло на Жоржъ Клодъ.
ГБ на различнитв млъчни про ратъ при диранцйята на же ложени на единъ проверочевъ
Новитъ електрически круш- изведения еж предвидени стро лезниците.
изпитъ.
ли ще иматъ значително по- ги санкции.

• Турско-Ьългарски речникъ
(35,000) думи (Латиница) 60
лева, Турско Български разговорникъ sa българи 15 лева,
Турска граматика 20 лева, Курс
по Турски езикъ 20 лева. Турскс-Нъмски разговорникъ 10
лева, Бюджети за Турски учи
лищни настоятелства 20 лева,
Отчети за Тувски учил. насто
ятелства 20 лева, краснописъ
на Турски езикъ 10 лева Бъл
гаро-Турски речникъ доставя:
Аумедъ Али Дъгдъговъ, гАтъ
Пазаръ, гр. Свищовъ.
Нормирано е агнешкото месо
да се продава 16 лв. кгр. На голъма трайность, гс-голЪма
Вапоследъкъ риболова край
рушители rfe ще се наказватъ освътлителна мощность-и мно-} Варненското крайбрежие е изнай-строго
го по-малкн размъри.
}зънредно слабъ.

Не съмъ я виждала никогв1
Но тя иде тука, — отговори Габриела.
Тя си повдигна воала.
Какво ядовито и мрачно лице.
— Сама ли иде тая жена?
— Съ единъ слуга.
Струва ми се, че слугата е обл%ченъ съ
ливрея на кралевския домъ.
— Но защо се отчайвашъ така, Габриело?
попита Доминика.
Ти нищо несправедливо не си направила.
Гвбриело!
Може да е оная жена, благодарение на която
седима тука. една придворна дема.
— Принцеса Конти!—каза внезапно Габриела,
тая мисъль ненадейно бъше й дошла.
— Принцеса?
— Единъ вжтрешенъ гласъ ми шепне, че е
тя мила, майко!
Въ тоя моментъ вратата се отвори.
Принцесата влЪзе въ стаята, въ която още
беше видело.
Слугата затвори вратата следъ нея.
ЯДОВИТИТЕ И презрителни погледи на прин
цесата се устремиха върху Доминика, а сетне се

НАРЕДБДТД-ЗАКОНЪ ЗА

рмт&, -гиига и р а з п р о 
странителите имъ.
Запитанъ, какви еж сведе
нията за преследването на
бегълците отъ Енина каза*.
— Полицията
е въ
следиш гь имъ. Тгъ ще
бждатъ заловени.

.Потайностит-Б на принцъ Карла"

65$

Каишевъ заяви:
•
— Тютюневата реколта отъ 1934 година е почти
напълно откупена отъ тютюневите
фирми и отъ
дирекцията за тютюневия монополъ, по цени отъ 39
до 100 процента по високи отъ
миналогодишните,
Това, естествено, ще насърдчи и производителите да
увеличатъ засвваната съ тютюнъ площь. Тоаа може щ
докара една голЪма реколта, която не ще може да блце
продадена.
По тия съображения,, преди нъколко дни Мин, Съветъ
удобри и прие едно допълнение къмъ чл. 3 отъ закона за
тготюня, по силатв на което Мин. енветъ ще има право дз
ограничава засвваната съ тютюнъ площь въ страната.
Мин.
съветъ прие и други две наредби, първата
отъ тп>хъ прокарва принцип^тъ
тази година да не
се допуска едно общо увеличение на засяваната съ
тютюнъ площь повече отъ 20 па сто отъ миналата
година.
Съ втората наредба се правягъ спеииални улеснени*
на нъкои общини, поради тежките поминъчни условия, въ
които се намиратъ по настоящемъ.

659

Отчаянията младежь въ София, боледуеащъ отъ сънната бошть.

София 11. На ул. „Трая яние,
нова врата", 21, София жиВчера следъ обЪдъ къмъ 17
вевлъ млгеежътъ Петъръ часа той се отчаялъ оконча
Хр. Нккологъ, 26 годишенъ. телно, купилъ си два литра
Той страдалъ отъ сън газъ, излъзълъ на полето меж
улиците Дедеагачъ и Рунъ,
ната болесть и билъ вече ду
обвързалъ се съ бодлива тель
полупарализиранъ. Напос- за стълба на една огред-,
ледъкъ по тази причина ©пол&пъ се съ газьта и «
изпадналъвъ пълио отча- подпалилъ.

С П О Р Т Ъ
Утрешнитъ" футболни мачове въ
Варна
За утре еж насрочени да се
играятъ, по невата програма,
два твърде интересни футбол
ни мачове между{
1. „Владиславъ" — ',Ш. Co
колъ", начало 5 часа сл. обЪдъ
въ игрище "Колодрума. Рефеp.ipa г. Кап. Бяновъ.
2. «Варна* - „гЛспврухъ" при
начало 5 часа сл. обЪдъ въ
игрище Аспарухово, Реферъ г.
Ле. Караивановъ.
Управата на областьта въ
заседанието си отъ 8 т. м., по
докладъ на рефера по мача
.Владиславъ" — Левски е из
ключила
капитана на с. к,
.Владиславъ" съ 15 дена от
странен е отъ спортенъ животъ.
*
Утре недъля 11 часа пр. 0 б.
ще се произведе, на няколко
пжти вече отлаганото атлетическо състезание — пощозо
б -в г а н е 4 п о 100 м.
при награди — грамоти, които
ще се раздьватъ веднага следъ
завършване състезанието.
Участието на всички клубове
е задължително.

Случайно минувачи намери
ли трупа му почти овъглен*

Ие еж оставени нинакви №
сма. Установено е, обаче че
е слошилъ край по този »«•
токъ начинъ на живота си по
ради отчаяние.
Групътъ е отнесенъ въ мор
гата.
чрезъ обесване въ плъвеиски»
затворъ
Плъвенъ 11. Тази сутрин*
въ 3 часа а ъ двора на нови»
плЪвенски затворъ бЪ извъР"
шена екзекуцията чрезъ обес
ване на бившия огняръ 0РЙ
ж- п депо при гара Левск»
Христофоръ Тодоровъ Гансее*
23 год., отъ Ловечъ оежден»
на смърть чрезъ объсванй
загдето на 3 октомврий, 19#
годи но презъ нощьта, заедно
съ хазяйката си и негова лю
бовница Мита Велкова, отъ «•,
Левски^умъртвилъ съ брвд»8,
мжжа й Велко Дончевъ.
Между двамата престжпйЧ
любовници било уговорен"
следъ убийството на съпр0
да се оженятъ.
:-:Ц
При обесването присжтст#':
бзха определени по закОЙ?
зласти начело съ прокур°Ш

