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арижъ 10, Въпреки сериоз
гьта ни ажтрешното полона. въ Франция продължа^'да секоментирагь и меж- Чувства се липсата на точнн указания по вхтрешната политика на управянцвгЬ. — Очакванията на обществото.— Прегледъ на досегашната
.«родните събития.
дейность на правителството. — Какво чяка обществото, за дг конкретизира становището си. — Въпрасътъ з|!»»бществецд'подкрепа
ICOTO отъ последните срещи
яа оравитв^твото.
Йондонъ и Парижъ още не
София 10. Освень деклара
не бюдже мализиране и осигуряване спо
fcraea. Какви разговори еж цията на правителството', и траиностьта и устоите на са та--Гласуването
на
държавата
и нгькои койствието на страната, кое
мото
управление.
'VI водени, обаче, било съ отъ деня, вь който тя бгь опо
свързани
съ
него
финансови
таените Глави, било съ вестена чрезъ печата, едва ли НЪкои еж на мнение, че пра мгъроприятия и редица за то съставлява, споредь сама
>ломатите — това не може има нп>що друго и слществено,вителството с и има своите кона, които имагпъ чисто та декларация, задачата на
правителството, ще се кон
,:е узнае.
произходящо 1вть мгьродавно схващания, но до сега то не щравителенъ
характеръ. кретизира и ще стане възмож
вкто зйбел%заа много ду- мпето, което да е казано по ги е оповестило, за да могагь
Въ интереса на заздравя но за обществото и то на
'*то Полъ Хоръ, диплома вътрешната политика,
да бждатъ преценени отъ об ване положението,
което свой редъ да опредгълп своето
I» отк*зватъ да дадатъ на
По тоя въпросъ съ право ществото.
се желае отъ всички, нуж становище.
рпюЪ си стенограмите отъ обществото очаква едно опре
на
RKO напровимъ единъ пре дно е едно изясняване
Едно правителство, какво
говорите, които еж били деляне, защо го отъ основните гледъ на досегашната дей правителството, което да
!ни. Тъй като разговорите принципи, върху които ще бж- ность на правителството, ще се конкоетчзара върху вжт то и да е то, ще може по
били йодени съ Държавни де построено бждвщето дър констатираме некои указател решното положение.
тоя начинъ да разчита на по
w, полическите лица еж жавно управление, ще зависи ни факти:
Тогава понятието за нор- вече подкрепа.
аде сдържани зъ изязлени
5си и се придържатъ стро-©—
:|ъ максимата:
Когато архиереите слуВладямиръ Русалиевъ
ъ, половете казватъ само отъ вчера започна да се прилага. Устроената засада прн Княжево. надъ норвежпигБ въ вчера щвото състезание на слапоиъ. Класацията.
!
10ди помилуй".
Тази вечерь, въ 6 и поп. ч.
Яашиять щафетенъ тимъ.
София 10. Отъ вчера з - пъкъ други двама данъчни аген
За п а к ъ н е м о ж е д а о е
въ .Зала Съединение" ще бжой е о б о о т о я т а л о т в о т о , почна прилагането
на на ти ги причакваха.
Гармишъ 9. Въ състезанието Германия, съ 2:30.6 мин. Hiле първата сказка на поета
пнглийок т-в. и ф р е н редбата за акцизъ
върху
Отъ Хижа Япеко съобщаватъ но елзломъ за мжжв днесь Але, Франция, съ 2;3б мин. IV Владимиръ Русалиевъ на тема:
j r b в е с т н и ц и н а п о о л е - скатгъ.
ч«! времето било съаършено надеждите на Германия на Биргеръ Руудъ, Норвегия, V „Чудото, силата г> магия
<ъ з а Б ъ л г а р и я и з а
Около княжевската спир тихо и топло, снегъ 114 см.Вь пълно се оправдаха. Пръвъ се Вюрндле, Норвегия, VI Руди та на жената" (На остро
Ъь В о р и о ъ п и ш а т ъ с а ка на трамвая вчера бгъха ежбата имало надъ 140 скиори, класира Пфнюръ, Германия, Кранцъ, Германия и т. н.
ва на прокажените. Въ снеж
х у б а в и р а б о т и . ТЬ от- излгьзли петь данъчни аген обаче въ неделя и»лезли само сь 2:281 минути.
ните пустини на Аляска. Въ
г ь з в а т ъ п р и в ъ р а а н о о - ти, които причакваха скио- неколко души.
Споредъ неокончателно- каторгите на Сибиръ. Майки».
Спеаввтъ: И Гуци Лзндшверъ,
а на Б ъ л г а р и я к ъ м ъ рит п> и имъ взимаха скитп,
то класиране, германецътъ те и съпругите на великите
ги ж е л а н и е т о й д а като имъ съставяха и съотПфнюръ печели алпийската мжже. Биологично а трагедия
isfee в ъ м и р ъ о ъ б л и з  ветнитп
актове.
комбинация н а спущане на жената).
ки д а л е ч н и н а р о д и .
срещу членове на младежката група прн ВМРО обединена.
'той отъ весгпницитгь спо- Малцина успгьха да се из
и слаломъ.
Тази сказка, която е говоре
ъватъ нуждата на Бълга- мъннатъ до Княжево, но тамъ
на въ София и въ провинция
Своня
10.
Пронурорътъ
прн
гизвъ,
25
годишвнъ.
'.за нови дебушета, безь
България се класира на та съ грамаденъ успехъ, треб
СОФИЙСКИч обдаотвчъ ождъ е
Чзтйрмата младажи получава
тзватъ нгьщо за Егейсхия
ва да се чуе отъ всички.
по-задните
мЪста;
ПрнГОТвИДТ»
0б8И4ИТ«ЛвНЪ
ЗКТЪ
ли
а.
.Обвдиниатт."
и
в.
„Макеш, който ни се дава чрез*
донска
революция",
органи
на
рвщу
чвтирма
чденоав
на
нелв
Утре Русалиевъ ще говори
1ския договоръ.
Утре понеделникъ въ 9 часа
руга нгькои вестници съоб- между българския и югосла- гамата шадажча аакедонма •МРО обединена, които те следъ преди обедъ българските скио новата си сказка за Джекъ
вянския народи
гвупа „Ножотъ" пвддкмннв на почитането изгаряли. Събирали ри ще учасгауватъ аъ третото Лондонъ, а въ* среда — пое
атъ, че било поискано изСофия 10. Димо Казасовъ. ЗМРО обедйнзнгв (Ви&хтъ).
о» въ квартирите си на НОНФВледнате: ,Адъ и райна земята"
ението на военнитгь клаусе завърна отъ Белградъ, тъй Тия младши вж Ст. Пвтровъ, ренции и со занимавали съ кон си състезание, на щафетно
•а мирния договоръ.
И трите сказки еж разреше*
бегане
4
по
10
клм.
Нашиятъ
ьпросътъ за нашето вли- като е отзовенъ, е заяаилъ на 21 годиш*нъ, Козта ДимигрвбЪ спиративна дзйнозть.'
ни
зз учащите се.
тимъ е въ съставъ:
! въ Балканското споразу заминаване:
Прзкурорътъ искя наказанието щафетенъ
КоЦвзъ, 21 год. Д^аганъ П»ДАШ
Жековь,
Ангелвкозъ,
Костовъ
— Нвпущамъ Белградъ съ кя, 22 год. и Сгвфянъ Гвзп- тъ пп чл 2, ал. II стъ ЗЗЗД.
rie сжщо така билъ постаи КочовъI, но, както каззатъ и са дьлбоко духовно убеждение з в в
ЕКСКУРЗИЯ де Кюстенджа
\ъ вестноци, Царь Борисъ свършената истинность на мо
на пострадалите отъ войните На щафетно бегане ще се и обратно съ ^параходъ'<-'при
;ь твърде сдържанъ по него. ята мисъль, че българскиятъ Изъ съюза
is вестници, впрочемъ на- нвродъ има въ Югославия са Делегацията предъ мра на войната. Законопроектъть на ген. Луковъ. «ъстезаватъ 16 държави.
ето и 3 дви. Груиовъ паспортъ.
го отбелезветь изгодите, мо приятели.
Последното състезание, въ
zomeeA
Записваквя
до 18 т. м. По
София
10.
Презъ
изтеклата
сега
*W$mk
законопро
то България би имала, ако
което ще участвува България,
присъедини къмъ Балкандробности
и
записвания въ
Между двата народа вече е седмица членовете на инва* екть за ШШ^ЩЩШЪ §§ един*
е дълго бегане на 18 клм То
jo споразумение и ако при сключенъ сърдеченъ пактъ за лидния акционенъ комитетъ се реорганизиранъ съюзъ на пост ще се състои въ среда, 10 ча канцеларията на Б, И. Морски
пише Балкансхи цактъ.
работа въ полза на сближе явиха предъ м-ра на войната радалитгь отъ еойншпгь.
са преди обедъ.
Сговоръ ул. „Царь Борасъ* ifc
ген. Луковъ, комуто поднесо
Ьваче
отъ
това,
сигурно
нието.
г
Въ
тоя
съюзъ
щели
да
впи6 —• тел. № 26-37.
1—3
»гь дипломатическите канха едно обширно изложение
арии, които съответно съ
по обединението на всички по- затъ.' Сгюзътъ на пострчдаличче
е ннай
а и ииде
де
отъ войните, офицерското: ин
достигнатиГБ резултати и
етрвдали отъ войните.
п я т м п ft алн
бъ
1но съ правителствата на
о
валидно
д-во,
Д
во
„ДобровоЗа .ЗЛАТНИЯТЪАЛМАЯАХЪ
flliill
0
°.
Рз
Те еж помолили м-ра да се
irrfe стренн, ще започнатъ •ъ БЪлх Слатина. ЬЧрвавая край намеси въ работите на сега лецъ", разните групировки при
куратно НА БЪЛГАРИЯ"' рекШма: се
UJUlIu Ь» и вкуратн,
«тически да припагетъ то- аа враждата между earn, в мащеха сжщеегвуващите организации инвалидните дружества, въоб
поправя
!
*овто е било решено.
старигь и захвърлени чорапи, приекатъ въ администрацията
ще
на
всички
български
гра
на
пострадали,
защото,
интс
на „Варяеаски новннв". 1-10
Бела Слатина 10 Вчера
имъ били проигравани ждани, пострадали отъ войните. съ специално' зв цельта двуследъ обедъ въ греда ни 6fe ресите
жично трико и евтино прилаизвършено едно жестоко убий за сметки на некои личности. Делегацията е останала до вя бримки само санаториума
М-рь
Луковъ
е
отговорилъ,
ство, което потресе целия
че той вече е проучилъ въпро волна отъ декларацията на за болни чорапи, уп. 6 Сепусть, Двстгь причини за градъ.
темврий >& 2.
1-?.75 0
са въ неговата сжщность и м ръ Луковъ.
това.
ЯИ9
рфия 10. Вчера изъ столи- Отдавна беха известни ло
шите отношения между ПоВНИМАНИЕ
а са се разнесе сяухь, че яелъ
Митевъ Павлоаъ 34 го•върженицигЬ на Ал. Цан- дишенъ и неговата мещехе
ЯКО ИСКАТЕ де БЪДЕТЕ|
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
ъ, около бившето Народно Цветана Митева Павлова, 40
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
жание» готеели акция изь годишна, но никой не пред
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
ниските улици.
полагаше, че всичко това ще
започва прожектирането на голъмия ваенскк филмъ, съ трогателенъ сюжетъ
'ланътъ балъ хората на завърши съ едно подобно же
нзъ задкулисния животъ на кабаретата
шовъ да се сгберътъ при стоко |престжпление.
педралната църква яСв.
КЛЕМЕНТИНА 12 София
Двете семейства живЪ1/ьля* п Цанко вь да миСЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
съ автомобилъ
покрай ятъ въ две съседни кжщи
И СТУДЕНА ВОДА, БА
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
\каата, пай което него и се ползватъ съ вода отъ
НО ОТОПЛЕНИЕ.
ш привърженица да му ецинъ общъ кладенецъ.
М н о з и н а Oir, ходили въ к.-Оарв
— малцина о ж уоп*»ли д а над*равятъ овации.
Съдържатель: .
Спорецъ показанията на съ
никнатъ задъ завесата, която
Акцията на Ц а н к о в ъ не седите,
ПЕГЬРЪ ТАСЕВЪ
забулва д у ш е в н а т а т р а г е д и я , ко
вчера къмъ 4.30 часа
Ф. главно з а щ о т о в ъ следъ обедъ Цветана отишло
ято т о л к о в а чвото ов jcpne з а д ъ
За да бждете винаги бод
Ольотящата в ъ н ш н о с т ь
рквата не се събраха на кладенеца да си налее зо- ри, жизнерадостни и здрави до
на к а б а р е т н и я
ннивотъ
-тагъчно привърженици до. Когато я виделъ Павелъ, старость, къпете се всека сед
й като времето е било той сжщо така отишъпъ но мица въ модерната баня нв щ
Една голЪма « о б ш ь !
Едиа сяйпа р&впсоть!
Достатъчно за проагити- кладенеца и й заповеделъ да П. Вергиеаъ, ул. IV линия №
Картина отъ
1—0
« т о на акцията, а ос- да се махне. Цветана му въз 53 — Варна.
предвоенна
Виена,
която
ft това и властьта в з е резила нещо и отказала да си
никога
вече
нгьма
да
се
върне
ЗА РЕКЛАМА 1Асе сяда м."
Рбходимите
м^рки за отиде. Павелъ се р зярилъ,
резчлтатлтгь
—
рекламирай.
грабналъ една брадва и уда
'азване на реда.
. . . с ъ вълшебната игра на Л У И 3 Я У Л Р И X Ъ
рилъ мЕщехвта си два пжти те. само въ „Варненски нови
К ъ м ъ Филма:
по главата, жената паднала об на', защото се чете най-мно
Най-кавия свЪ-говенъ т<шлр§глвд-ь, с ъ каи-а»мредко
лека цела въ кърви. Смъртьтв го от всички провинциална в-ни
й е била мигновена.
Убиецътъ е 3B "\P^j?ll]' ....

ш in шип ш шри;о мошж i мщшщ шито за шшт

Наредбата за акцизъ върху ските

Пълната победа на германците

ИЗГОТВЕНЪ ОБВИНИТЕЛЕНЪ АКТЪ

ш » сърдечоаъ мп>

зтшшко рстшеш

Й

j a m п а ш Цзино

Ч\т в. Шщшт шш

оть та. шшьшт ю т. t

въ КИНО РАНКОВЪ

ШШ ИИМЪ

Престой 3 дни. Груповъ «аспортъ. Под- ш
робности и записвания В. Н. Морски сго- щ
воръ, ул. Царь Ьорисъ № 6, тел. № 2С-37 Щ

№5555

Стр. 2

ЖертвигЬ на новата св*товеа война

МОЯТЪ ПЖТНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИКЪ

luii пийни н мише 1 шищ

комунисти въ града ни. По какъвъ начинъ се дойде д $
Ню Йоркъ ще бжде разрушенъ u жателатгъ му избити за шдата Обсаденитгь клщи и кьошка: Блокирането 0„ Д
петь минути. Улавяне тайнитгъ на неприятеля.
Хвашане Водиш Обсадата въ е. Николаевка. Престрелката
По^
на каблограмитгь и дешафрирането имъ. Ескадри отъ аери- гътгна двама полицаи Предаването на нелегалнитт най
Какъ само за два чоса усппхъ да се опозная съ Женева?
планп безъ пилоти. Свалянето на игъш ескадри чрезъ
пмти Изъ миналата дейность на заловените
нелега!
— Изкуството
да умпешъ
да рекла мирашъ единъ куултра кжеи вълчи
Кои
еж
заловените
две
комунистки.
Варненската
полици
рортъ. — Какво би тргьбвало да научимъ отъ швейцар^
си заслужи призттелностьта
на цгьлата държа)а.
цитгъ? — Еданъ неизпъл* енъ дългь къмъ Варна.
Запасниятъ генералъ отъ биващи мъглвта икфра-чераеамериканската авиация Мит- ни лжчи, най-подробни снимки,
Отъ известно време насамъ лю Иааноаъ Возоаъ, 0 г ь ;
Варна не можа да се сдо се направятъ отъ града до най ченъ, който поради своята ет- които ще бждат промивани и го
органите
на полиц е й с к е т е щото село, съ сжщага noJ
бие за съжаление съ единъ близките и хубави местности кровеность и прямота
беше този за използувани само за влае-ь въ Верна се 6fexa доб- да, Иванъ Колевъ Пааад*
добъръ пжтеводитель. За това (Ялпигв, околностите на Же увовненъ отъ армията, твърди, 30 секунди. Тия снимки с е
отъ сжщото село съ п р и ( ^
и <5зъ имамъ известна вина. нева и т. н,). Приложенъ е спи че ако една ескадрила отъ не предстявятъ на лента BBTOMS п<,пч до известни денни, че въ 12 години и половина ?
и
Ще гледамь. обаче, до изпъл съка на консулствата и ТОЧНИ приятелски бомбардироввчни тично предъ погледа на на rpesa ни са укриввтъ неколко дорь Георгиевь Тодоров^
нелегални
личности,
които
се
ня н-Ькога едно поето обеща ТЕ имъ адреси. Дадени еж ука апарати бжде допусната да ле блюдателя на яероппана и, по
'"
търсятъ отъ Дирекцията на сжщете село.
ние—да сапиша единъ пжте- зания, какъ единъ чужденецъ ти надъ Ню йоркъ въ
тачъсъ нечикъ, негеаиятъ погполицията.
И четирмата заловени |
водисель на Варна.
може да използвува трамвай
ледъ са уазличгша и получшц
За почва гъ денонощни на били отлично въоржжени •*
Преди да напустна България ната мрежа, пареходчета въ продължение само на петь мш*. едк.нъ обсегь повече отъ 100
блюдения, докато
наи-после
Завършило успешно Tpyg
преглздахъ почти всички пъ езерото, отокаригв, автомоби
мили.
теводители на ВЗРНВ. Още то лите и какви такси за всеки и пусне неколко хиляди фосУлтравиолетовите
л ж ч и влагтите са дзбрали до по та си и рискозанв задача Й
гава ги нам1зрихъ много ли специаленъ случай требва да генови бомби, нищо жизо ще намерятъ и въ още едно точни указания относно место- щото отделение полищп
нема да оегвне въ една об- отношение гш и л о ж е н и е нйхожлгнивто на тия нелегални. огпривя за друго ritctoi
тературни, Въ тЬхъ извънред заплати.
На 6 т. м. сутриньга поли- града, зв кжд«;то сжщо щ
но мнего се говори за хубости
Изложението до т у : ъ . е раз ласть отъ сто квадратни мили. въ новата война. Нопрсаени
Презь големати война 6t, с ж нзпоследъкъ опити с ъ г;ията предприе блокада на имало сведения, че се yJ
т е на черноморск?та ни столица нообразено съ снимки отъ
|
толкоаз на високъ гласъ, че града, близките околности, по напревенъ опитъ съ улавяне на гшъ. Прекарани тия л ж ч и северната часть на града, въ ввтъ конспиратоои.
впечатленията за Варна сигур важните паметници и т. н. Ед военните тайни иа неприятеля, въ водата, убиватъ всичко, до квартала „Песъците" и пр.
На ул. Ялеко Константин!
но не се схождатъ сь тЬзи на на малка керта допълня кар предавани по подводните ка ди и най-малките микроби Я
При обиска въ дома на ул. 4 съседно съ халите на м
чужденците, които rfe лично тината. Дадени
с ж ценни бели. Така напр. единъ rep еко сжщите се отпрзвятъ къмъ Калоферть, 4, биввтъ заловени ришкото шосе Намерили!
дебиватъ отъ нея.
указания и за използуването мански параходъ, заствнвлъ по големи, но лаки предмети, Марко Колевъ Ситевъ. огь с. rafrpyna нелегални, ТЪр^
Естествено, назначението на на телефоните по улиците (на надъ подводните кабели на като напр. крилата на единъ Дълбоки, новозагорско и Сли отъ варненската полиция, 1
едииъ пжтеводитель е съв- кои обществени места се на- неприятеля, пустна контактни аероплзнъ или неговата перка, ви Тоневъ Куртевъ, отъ с. Ени
По сжщия начинъ, и «
семъ друго — не да втълпи миратъ и пр.
кжщата
бива ^обкржжещ о
на,
казанлъшко.
тЪ
еж
з
ъ
състояние
да
унижици и успе да хване елек
въ курортиста убеждението, че
Ето ецинъ списъкъ и на му трическите вълни, да г и прие щожзтъ
Огъ извършените арести, ка полицията. Тъй като таящи
повърхностьта
на
даденъ курортъ е красивъ и зеите — кога еж отворени, ме и увеличи
то резулгвтъ на блокадетя, по с« намира въ една отъ нг
и- по тоя структурата.
удобенъ за летуване, а да го какви такси се плащатъ за начинъ да разкрие много отъ
Пресата
напоследъкъ
я з лицейските органи си състави многолюдните части на гра,
улесни самъ той да се убеди всеки единъ — на театрите и военните му тайни. Това сред несе, че дори и въ
Европа ли аече една ясна представа не е било възможно м
въ това.
кината — кжде се нвмиратъ, ство сжщо ше бжде ши еж правени опити за
действува круто. Ето защо,;
спу за положението на нещата.
Ето предъ менъ е пътево какви еж цените на билети роко приложено въ бждещата каше единъ
Започва нийтруднота часть лициято решила да бдде щ
дителя на Женева. Въ него имъ — какви черкви има въ война. Вместо да унищожаотъ преднечгртания планъ за но внимателна и предпазли
нема нищо за прелестите на града и т. н.
целъ полкъ съ парашути
Следъ обграждането на i
обазвредявнне враговете на
вотъ кабелите или да пусквтъ
този действително
красивъ
Следва следъ товс дълъгъ различни вълни, които да прещята полицаите поканили
обществения
редъ,
К
ъ
м
ъ
градъ. Но пжтеводительтъ съ поменикъ на всички улици: чатъ на предаването, ще бж въ шла на неприятеля. Дадени 12 30 чеса по обедъ едно от миращите се вжтре да се л
държа всичко необ.-одимо за отъ кжде започватъ,
кжде де оставенъ неприятеля да б*ха затова и снимки. Я това деление отъ униформени и дадътъ. Въ отговоръ, noci
да разбере и се убеди единъ свършватъ, съ какво превозно предава свободно своите каб неминуемо би веело паника цивилни полицаи се отправятъ аа револвернв стрелба, об|
чуждеиецъ, че Женева е най средство може да се посетятъ лограми, ако и шифровани, и ужьсъ з ъ неприятеля, който з» Kl-ти полицейски участъкъ, за щастие, не е билъ зк
стина единъ прелестенъ градъ, и пр. Приложенъ е удобенъ, които вгднъжъ уловени отъ ще помиелч, ча е обградень КЖДЙТО въ единъ кьошкъ били натъ нито единъ полицай, j
Съдържанието на пътеводи подробенъ и големъ планъ на противника, ще бждатъ едно отъ всекжде1 Щомъ това мо намерили убежище четирма крива стрелба и полиц!
же да става съ . хора, много
теля е следното: Словомъ въ града и пр. и пр.
оть най-мощните му средства
души отъ търсените
неле и въ тоя моментъ, безъ д|
десеть реда е възпроизведена
Този малъкъ пжтеводитель при отбраната и нападението. очевидно е, че още по-лесно гални.
губи нито минута време,я|
ще бжде прилагането му съ
вековната история на града струва I шв. фр. Предложиха
съ рискъ
Едно отъ най-страшните сре у;кене на разни отровни и
На ул. „Полковникъ Пара п о л и ц а и ,
(основанъ 58год. преди Христа) ми го още въ трена. Благода дства на новата воина ща бж
животи
си, се вт|
сковъ",
10,
недалечъ
отъ
VI-ти
смъртоносни микроби, зедушНа кратко е описана една рение на него можахъ да си датъ
нали в ъ самата кжща и1
ливи газове и пр. задъ не- полицейски участъкъ се нами тоя начинъ успйли да из!
разходка изъ града, която азъ избера ефтинъ и удобенъ хора чьошкътъ на некои си Кеприятелскеге линии.
направихъ вече. Сега зная по телъ. Отъ него научихъ, че въ аеропланвте безъ инлоп,
Терлнянъ. дотъ укрилите се вжтре
Техническитгь
открития аоркъ Лртиновъ
чти всички забележителности Женева има вегетариански рес- които, управлявали отъ глав
Въ момента, когато два>
П
о
л
и
ц
и
я
т
а
обгражда
на
науката
на Женева. И безъ пжтеводи торантъ.
ните квартири на армиите, и напредъка
ц
о
б л е с т н и
пой
кьошка
и
поканва
укрилите
тельтъ да ме убеждава, че
Благодарение на този ма ще летятъ съ стотици нвдъ отъ евгьтовната война на
влизатъ въ въпросната!
си вжтре да се предадотъ.
самъ
ще
бжде
най
страш
градътъ е ецинъ отъ наи-кра-влъкъ пжтеводитель днесъ азъ населените места ^и позиции
Не последва никакъвъ отго здинь огъ нелегалните «
унищо
сивите швейцарски курорти, се чувствувамъ въ Женева ка на неприятеля и ще пусквтъ йота ергьдстзо за
вор
Тогава полицейските орга нелъ да зареди бомбв, сь
жението
на
цивилизацията
азъ имамъ вече впечатление, то у дома си.
своите
смъртоносни товври
ни
откриватъ
стрелба по кьо меоение да я хвърли ц
азъ се убедихъ самъ, че Же Отъ такъвъ ефтинъ, прадме- автоматично. Но и тукъ стре>шка,
по
посока
къмъ тавана. полицаите.
нева е единъ отъ красивите тень, подробенъ. при това — межътъ е да се намеря*ъ Какви ще бждатъ загубите
Съобразителностьта на (
Намерили
се
з
ъ
безизходно
градове въ света. Следватъ "малъкъ и изчерпателенъ пжте средства за отбрана и пред
лицеите,
обчче не лип:м|
положение,
скритите
з
ъ
кьош
въ
хора
и
материали
при
ед
кратки, но .Очни указания за водитель се нуждае и Варна. пазване. Неприятельтъ, който
давать тукъ, Единиятъ?отъ Tta^
Розмаренъ
екскуозиите които могвтъ па
е нападнатъ отъ такава ед на нова войни, не можа дори ка нелтолни лица
ля и наранява сжщото тев
на ескидрила, ще приложи да си представимо. Въ граж- знакъ, че се поедаватъ.
цз въ крака, което щ
Н?
първо
ореме
у
техъ
не
данскете
война
между
Щатите
друга комбинация отъ кжеи
се е готаело да xevpflif
било
намерено
никакво
орж
вълни, които ще иматъ сила за отмина на робството, жерт5атз.
жие,
но
следъ
щателен
обискъ
вите
бзха
къмъ
700,000
души;
та да събиратъ апаратите нп
Нарананъ в» крака, i
изъ стоите на кьошка, било
земята. Ако и до сега прек- въ испано американската
галнцятъ
не успелъ да ю
,10.000,
о
въ
големата
война
—
намерено
вещо
укритото
по
ратически опити въ една и с '
— ВАРНА
къмъ 9.980.000 души. Матери JHH места известно количество бомбета.
тинска
война
да
нямаме
съ
тия
Ф а б р и ч в н ъ окладъ на вълнени платове
аероплани, нито приложение алните загуби при последната оржжие и патрони.
Двамата нелегални, наиИ
1Дарь Б о р и с ъ з .
Тука биватъ заловени четир ни вь тая кжща, били niJ«
на тия кжеи вълни, вейки беха сжщо огромни.
С*ьабвцава"на м н о г о б р о й н а * си клиентк, че прие»
При една нова война зегу ме души нелегални — Стояиъ дени да се предадатъпйш
случай изнамерени еж кжеи
тнгкаха аа cesoi«a платове за и ж ж х н м дямекк
бите
ще бждатъ стргшни, не Атанасовь Нейковъ, отъ с. били поставени пече въ j
вълни
отъ
с
м
,
които
могатъ
балтони и костюми, специални ллзтсве за
да правятъ п о в е ч е отъ имоверни. Нз а пресил«но ако Дъпбоки, ноаозагорско, съ при аъзможносгь да оквзвагь|
палта « а ученичяи к ученически ши*
нелм, ишвиоти, спертни
1800 милиона трептения зъ, се к«же. че Tfe ще бждатъ де еждз 7 и п ловина години, Ко'."ледва ив 111-та странил
пяатов
секунда. Правятъ се опити за сеторно по-гол%мн, като се
да бждатъ получени още по- иматъ предвидъ новите начи
кжеи вълни, които ще не ме ни на изтребление л разруше
рятъ широко приложение въ ние, които щз бждатъ прило въ мана Пернккъ. Срутвлавтъ се пластъ. Случайното избавлемН
военн&та техника на бждеща-. жени пои нея.
сагурна енърть.
та война.
Пернккъ 10 Много пврнкчачи вжтре и започнали да
Въ новата война ще бждетъ
ИЗПОЛЗВЕТЪ
изоставените тикни когато се опитали да с
употребени и
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ч
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последните изобретения п но
вовъведения иа фотографаата

$

техника, които ще ни даве^ъ
възможность да научаваме кокво става и задъ неприятелски
те линии. Отъ аеропланъ, летящъ на грамадна височина
надъ неприятелските позиции,
кждето той е иедосегвемъ, съ
помошьта на усъвършенству
вани фото-апарати, ще бждатъ
прввени съ помошьта нп поо-

$

ввдвшшв

Штв Jura*
плика,

ч^1

фактури,

iiii Й ктщ
и
отъ 1МШ1

приема вспзкокъвъ видъ
пержчки като: бланки,
сфиши, некролози и. др.

еини грижи

— Ето и друго ястие — зая
ви тържествено Герушкинъ, —
Служете си, господа. Говеждо
Когато всички седнаха, до- диха презт. зжби гостите.
месо . . . До-о-а . . . а колко
макинътъ ги подкани най-лю
— Наистина,— продължи 4"е- мислите, струва то? Я? Колко
безно:
рушкинъ,—Я сега вземете, да месо има?
— Заповядайте, заповедай- речемъ, сольта Най-незначи
— Кило и три четвърти —
те. Да ви е сладко . . . Слу телно нещо. Трици. Боклукъ. R отговаря загрижено жена му.
жете си, не се стеснязейге. Да какво, мислите, колко струва
—• Речи го две кило—закржгзнзете колко ми е приятно.
тя?
ли домакинътъ. Това значи
Лъжиците задрънкаха.
— Пъкъ. некои гости, — на, рубла и половина злитни. То
— Да е-а — почна домаки- меси се сополанътъ Лешчо- е... на всекиго оа пада... колко
нъгь следъ кжса пауза — всич прввейки гримаси като поч души сме тукъ?
ко е. знаете, доста поскжпна- нстъ да солятъ, че не знаятъ
— Осемь — изброи ги Лешло.
Продуктите — солени. мерка.
ко.
Рублата пада, цените сквчвгь.
Единъ дребе^ъ гостъ съ очи
— Осемь . . . По четвърть.,.
— Ставвгь почти недостжпн- ла, който въ тоя моментъ б е значи, най-малко по-тридесеть
ни — додаде домакинята тжж- позналъ да соли супата си, и седемь копейки на всеко
Hd сърбейки супа.
боязливо отмести солницата.
гърло.
—Ей Богу—продължи дсма— Солете, солете, синко —
— Точно толкова, — обади
кииътъ — съзесмъ недостжп- коза домакинята, като побут се Лгшк... Я некои гости,
ни. Да вземемъ, напримеръ тая 0 на солницата къмъ него.
може би, ще ядатъ месото съ
супо. Какво е? Нищо. Обикно
Гостите мълчаха. Домакинът горчица.
вена водица, R колко, мисли сърбвше лвкомо супа и на
— Верко, — сети се дома
те, струва твя водица,
блюдаваше добродушно при- кинътъ, като се усмихна добро
-~Е, до — а . . . — проце- ежтетвувашите,
душно — и горчица. . . Моля,

ГОТВЕТЕ СЕ ЗА

2 1 5 "г, т.
съ салона
W

галерии, коп»ятъ каменни в\г. тятъ единъ гольмъ шегь
ляща и ги ппо шватъ въ столи иання въглища, пластът*
срутилъ и затрупалъ шхм»'
цата.
Това използване на гааариитЬ галерията
Тримата надали отчини ю
а винаги придружено отъ опасность и H»ptA«io са случвать ео за помвщь, но никой «'.5
чулъ Едага късно след* ° '
нвщаатип,
гилеввте миг, били чути •
Завчвря Милутинъ Василева, олуч!Йни мину»ами. Струпам
АсЪнъ Василааъ и дъщерята на годйаг. бр,1Й езляни и <"
съседа издъ Жмв;ц) CnjssuiH?uiKH упорита райота, тЬ открили
навлизатъ въ галерията на ию-да на галерията и епаекди
стяввния рудникъ .Х^мни долъ". еигурна скиргъ тримата ъ
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ЛППТЯ

ПУПЯ"И

И*анъ Семеноаичънаотгв
прибавете горчицата къмъ об пата, всеки мигъ сваляше очи
щата скБтка, тв друго, ти тре лата си и ги бършеше съ сал ри и, обую ойки чужди г«лй
си отиде, безъ да се сбог?
то • . . ще достигне една рубла. фетката.
Домакинътъ съ!молив*,
— Какьа ти рубла — про
— Де-а-а.. .—прекжена мъл
мърмори Лешко. — Ями за чанието домакинътъ.—По пегь ржко, още дълго време °
но на масата. Най-после «J
брави ли какъ Пеоалъ Елисе- рубли, и то не закржглени..
на глава и обяви тържест
вичъ счупи съ лакета стъкло
— Ями осаетланието?—раз»— Значи, дневно се п№
то? Излезе ни евтино тогава... цосо се домакинята.— Я отоп
цве копейки и половин»
— Яхъ, да, — извика баща лението? Я прислугата?
асеке мутра.
^
му. Представете
си: дойдо
Домакинътъ плесна ржце.
Тоаа той съобщи н в ^
ха ни вецнъисъ гости и единъ
— Верно. Електричество, та
отъ техъ, то са знае, случай огрЬвъ на прислуга . . . Ями си и нп сиччето си, ТЪЙН
но, счупи огледалото. Оня квартирата? Позаолете господа, гостите отдавна си беха
обьдъ ни nsnfese презъ носа.,. в квартирата? Позволете, го
Домакинътъ потъна въ дъл спода, а квартирата? Осемь
боки спомени.
души нв десеть квадратни ме .Севвлня* намали чуя
— Но, -~ каза той най сетне тра . . . по дзадесеть копейки телно цената на ?лт0
и тоя О6БДЪ. май, немо да месечно на метъръ . . , значи ческото дълготрайно j
ни излезе по евтинъ. Можемъ ни день три копейки . . . хм . . . оене. Не се спиьсняваи»
де напрйпимъ емкгка.
требва моливъ . . .
поовърите, че юмя*
Домакинътъ взе моливъ и
чувстватМладежътъ съ очилата опу на палено
почна внимателно дл пресме пи очи, стана, изведнъжъ и Щомь правтрите, т« *г
та изяденото, Гостите седЪха понечи да изпиза.
name!
, La
неподвижно. Сьмо мледежътъ
— Кжде? — извика домаки 1 - 2 8 0 0
съ очипвте, който малко пре нътъ. Кжде отизате, гьлжбче.
ди това солеше нехайно су Ивзнъ Сакеновичъ?

Штлш*"?

•JfrSgL

Варненски новини*

•вьношшишразт

Стр. 3

arm ми

|Ш|Ш И И IgliilTSlill
baiiiaa изь ивторията м нашяя парл«иент*рязъмъ. .Ти си улнч.
Ць« ЯА ти ся архиношеникт. н безнодобскъ псувачъ*. Пословичната
ягарси партизанщина съкрати днигЬ на парлаиента. II май само по
греба сдинъ пакойннкт..
Когато робска България въз- витель
;ъсна наново и а свободенъ Д,
Петковь
— Е на—не
(митически животъ, тя трЪб- исчамъ да те слушамъ.
yj8 да се спре на една отъ
7. Тодоровь
— f\KO
не
?ществующитЪ системи на уп- къмъ личностьто. r нъ минисвлекие. Пъринте български тре, пазете почнть къмъ ман
„ягически зидчри помислихгз, дата ми, къмъ ония, които еж
конституционно парламен ме пратили тука.
тите система, даваща голеД, Петковь
— НЪма да
политически саобоци и пра те слушамъ. Не искамъ дч по
на народите, ще бжде най читамъ единъ мошеникъ като
дходяща за бъигарскиатъ нв- тебе. Не та е срамъ.
цЪ, И тй еж били прааи, но
7. Тодоровь — Г-нъ предеж предвиждали, ч» т о я седителю забранете на минисродъ. преквралъ едно страш- тра да ме обижда.
петстотинъ годишно, духов
Председателя — г-нъ
ит политическо робство, на Тодоровь, моля, пазете тиши
ето, обединенъ да заработи на, недейте предизвиква и ще
издигането и на преуспяване видите, че HtMa да ви обижнацията, ще започне да се двтъ.
пи на разни партийки и ло
Д. Петковь — Лзъ ти
гически групички, воюващи казахъ, ти си мошеникъ, поли
«жду си.
тически мошеникъ!
[истината, колкото и жестока
7. Тодоровь — Яко ти ме
Е, дейсгаигелностьта требва наричашъ мошеникъ, азъ ти
се подчертае: както първи- отплащамъ съ ЛИХВИГБ; ти си
така и последните дни на архимошеникъ,
безподобенъ
пгарския парламенгаризъмъ псувачъ, уличникъ си! И ако
зтекоха срЬдъ ецна нерадос княза те е повикалъ за съветi политическа атмосфера, никъ, то не значи, че си поюсфарз наситена съ доленъ добъръ отъ единъ уличенъ
>тизански бесъ и срамни псувачъ;
«дупвртийни борби. ПаметН. Цановъ — И това ста
цде останагъ всички парти ва въ единъ парламентъ! Да
1ски режими съ лудото раз- би имало св-всенъ единъ поне
цение на общеста е н и т е от*, стамболоиистите, то неущсгаа, съ бесните паргизан- чили ви бихме!
i шайки и съ погазвана на
Д. Петковь (къмъ Нойчо
юднитЪ свободи, оезетени Цанев») — мълчи бе келешъ!
1 българската конституция. Като васъ келеши не могатъ
името на която всичките никого да сплашатъ. . .
[аха на аласть БългарскиТова, което е било презъ
. перлаченгъ 6teme сганалъ 1905 год. бЪше и въ последпосмещи.-це. Тоза беше не нигЬ дни на нашия парламенш светиня, а ецно общгсг таренъ животъ. Тжжна и срам
ю место кждзто се събира- на и историята на родния
въ п о в е ч е т о
с л у - парлвм«нтарнзъмъ Той издъх
i й,
х о р а
32- да се на отъ раните» добити презъ
[викаатъ и за да се псуаать. времето на разннгв политически
(вкзо представляваха въ по режими и когато дойде 19 май,
емата си часть народните неговата работа беше много
граници? Те беха една orfe ясна и просто: да погребе единъ
л
тъппй, подчинени на своите покойникъ.
фове. Удобряваха и гласуДали конституционно пар
:а закони, които често ме ламентарната система на упра
вление беше лоща, дали бъл(бираха.
\зъ ще проиитирамъ единъ г*рскиятъ народъ не бЪше до
i откжса отъ „дебатите", статъчно зрЪлъ за тоя демок
1вили се презъ зреме на ратиченъ порядькъ, или бъледанието отъ 13 Януарий гаоскит* политици-кариерие>5 год. когато се е раз«ск- ристи и партийната раздробле
ю предложението на пра- насть ускориха смътьта на па
гелството за разрешазане рламентаризма — нека всЪки
!мъ на Иктимзнската община самъ да си отгогори.
Т. Б-тевъ
*ъвъ е говорилъ народния
едставигель ЯЗлански.

ж ш ща й мбш

въ бургазко
Б/ргазъ 9. Нопоследъкъ бурПод/шепата
за внвеяне до
пълнителната такса отъ 1500 газката ловна организация е
лева на крайно бедния уче- възприела новъ нзчинъза раз
никъ отъ V111 клосъ Яп. Д. Пе селване и кръстосване на днше ъ е преключена. Цялата вигЬ зейци, съ цель да се раз
сума, следь една малка добав множатъ и въ други м1зств, а
ка и отъ нашата редакция, е сжщевремено и да се опресни
внесена въ касата на Варнен .(фъвосм%шениего имъ, което
ската мжжка гимназия. Огь е много важно за запазването
наше има и огьЦимето на май- на този полезгнъ дивечъ.
Ноеиятъ нпчинъ се състои
катн-вдоанца на |ученика благодаримъ за отзивчичостьта на аь ловидбата на живи зьйци
съ мрежи, и%що което се прачетителитй ни.
Презъ месецъ януарий еж ктикуза аъ Югославия.
Огь известно време мастна
се изселили отъ Варна 20 се
мейства съ 62 членя е еж се те ловна организзция лови по
приселили 47 семейства съ 106 сжщия нвчииъ зайци отъ м">
стностьта „Башъ оунаръ", почлена.
Дружеството
на запасни- стеаенъ лозенъ развъдникъ и
rfe |офицери искезва своята ги разселва въ разни м^ста
блегодарность къмъ г. начал- изъ района на дружеството.
ВсЬкп сугрьнь наг.овенит-Ь
никъ гарнизона и всички г г.
зайци
се пренасятъ съ съндъофицери, къмъ г. г. предста
вителите на властьте и тия на ци въ Бургазъ отъ кждето се
разнит-fe родолюбиви и култур рвзпращзтъ изъ означанит-fe
но просветни организации на пунктове.
всички г-да родолюбиви граж
дани, на чяенозете на друже
ството ни и тия на братския
намъ съюзъ—зап. подофицери магязянь сь еагпня кесь, лей и
ейздъриа
които съ приежтетвието си ка
Бургазъ 9. Бургазкото об
вечеринката на д-вото, на 8 тм. изразиха езоята почитъ и щинско управление е нареди
духовна връзка къмъ насъ, Съ ло да се открие общински
що благодари на всички г- г. магазинъ въ покрития пазаръ
членове нв д-зото и родолю за продажба на условно годни
биви граждани, които допри месни произведения на съвърнесоха за устройването на бо шено-ниски цени, като на ед
гатата и разнообразна томбо но лице ще се продава нвймного до 2 кгр- Ще се изполла.
зватъ ония заклани животни,
Предстоя въ чай-скоро вре които еж намерени съ болест
ме да се гласува окончателно ни повреждения на н^кои ор
бюджета на Варненския на- гани или тъкани, като месата
роденъ театъръ.
и мазнините се обезвредятъ
На 14 т. м
Варненскигв чрезъ огънь или по други
питиепродавци ще празднуввтъ начини.
своя патроненъ празникъ , C s .
Олред-Блено
е
свинската
Трифонъ". На 12 февруерий
ще празднуввтъ сжщо своя мась да се продава по 12 лз.
патроненъ праздникъ бакалигй. кгр., лойта и саздърм«та — по
За чистене, боядисване а гла 10 лв кго.

(Продължение отъ 11 а страница)

китъ Реда Добрева Злетанова,
зато и да е съпротиваЕдиниятъ OTV зало»!.!.1-пе се 40 годишна, отъ с. Еяино, нанарича Димитъръ ЛЮДСКЙКОЙЪ, пустнапа мжжа си и тръгнала
оежден задочно отъ варненс подиръ нелегалните и Донка
бивша
кия областенъ СЙЧДЪ на 5 годи Русинова Ятанасовв,
ни строгъ тъм.-шчанъ за/воръ. учителка, отъ с. Пъстрово, чирОгь дълго време нзегмъ Люд- Г.С!1СКО.
Всички тия лица еж били
скеновъ се е укри!аалъ.
Другиятъ запояенъ се казва добре въоржжени с пистолети.
Требва да се подчертае, че
Костадинъ Тод. Дзънов>, отъ
с. Енине, кезънлъшко. Той гореизброените лице еж пре
спали само нешь въ с. Никоименно е ракенъ въ крака.
Следь тоя си грамвденъ ус лпевка и еж имали за цель
п%хъ аъ Варна, още презъ еж да се прехвърлягъ по-далечъ,
щата нощь, къмъ 3 30 ч. след обаче бдителностьте на поли
полунощь, тихо и безъ никой цията и бързите й действия
да усети, полицията блокира осуетили намеренията имъ,
Звловени-е нелегални дълго
дома на Н^:ола Куцяровъ, въ
с. Водица (Суджасъкьой). Въ време сл£ били страшенъ тортая кжщч е имало сведения, мозъ зо с. Енина и околния
че се укривать няколко души балкеиъ. Дълго време те ос
таваха неуловими за полицията
нелегални.
При обиска, обаче се оказва, Отъ техните куршуми падна
че както нелегалните, така и ха неколцина доблести стра
стопвнинътъ на кжщата, ве жари. Презъ време на една
роятно предупредени отъ по- обсада, единъ теханъ другарь
билъ рвненъ и като не може
рано, еж и з б р а л и
Полицията продължава свои- ли да го мъкнатъ съ себе си,
т-fe ппетърелания изъ околнигЬ те го убили, преди да се изсела и на следния день, въ 2 мъкнатъ отъ засадата, за до
часа и половина блокира с. не би да ги издаде.
Миналата есень презъ м. окНиколвеака, кждето се е пред
полагало че се укриватъ най- томврий те били принудени да
опаснитв лица отъ нелегална напуснатъ Болкена и единъ
та груло. Времето е б и л о месецъ по-късно се прехвър
страшно — снЪжна виелица, лили изъ други чести на стра
силенъ студенъ в^търъ. Въ ната.
Водачътъ имъ Петко Т. Ма
това село била обсадена кж
щата на Бою Демировъ. По ноловъ си е водилъ специалицията поканва укритигв въ ленъ дневникъ въ които отбе*
хамбара нелегални да се пре- лезвалъ най-подробно всички
свои преживелици.
дедгтъ.
Съ залавянето на тия отдав
Не последва никакъвъ отгзворъ. Полицвитк
откриввтъ на търсени отъ властите опас
огънь и следъ една стрелба ни нелегални лица варненската
отъ двадесетина минути, презъ полиция отбелезве еаинъ крукоето врем« обидените не от- пенъ успехъ, чието значение
връщатъ, излиз«тъ и се пре- надхвърля далечъ границигЬ
даватъ четирма отъ нелегални на нашия градъ и е отъ голете. Остазатъ еще укрити во- ма важно сть въобще за целата
дачътъ на нелегалните — Пет страна.
Съ право може да-се каже,
дене на дреха е най добре
ко Тодоровъ Маноловъ, свъриздухва отъ животното. На свиче варненсквта^полиция, наче
при А. С. Винпцки, ул. Сте- се
шилъ
специална
комунистичес
нитъ може да се дава като поило
фань Стамболовъ М 19.
ка школа въ Русия и единъ ло сь своите енергични начал
или каши.
ници — полицейскиятъ комен-1-287 0
Най-разпространено и употребявано неговъ другарь.
цюспе.
дантъ Бориеъ Германовъ и
Въ майчинъ дамъ еж били у насъ е слънчогледовото
Полицията
подновява
стрел
То е мноро добра храна за м^чни*началника на полицейската сек
прегледани презъ изтеклиягъ тъ
крави. Дава меко масло, съ ху- бата си, съ рискъ дори да да
месецъ 112 пациентки, остана убявъ вкусъ и видт.. На крава се де жертви отъ своя страна, но ция Добринъ Поповъ си заслу
ли не лечени 26, родени 22 де дава дневно 2—2-5 кгр. На волове- на вс-feKB цена да залови и ос жи признаталностьта нв цела
ца, отъ които 9 мжжки и жен rfc за угояване се дава отъ 1 до 4 таналите двама, които еж би та държава, която се отърва
кгр. на глава. За СВИНИТЕ не се
ва отъ група опасни лица, кои
ски.
много препоржчва 1— дава
мека ли най-опасните елементи.
то не веднъжъ тормозиха гра
сланина. На свинитъ майкн, обаче,
Виждайки, че всЪка съпро
може да се дава — увеличава имъ тива е вече излишна и че нт* жданството и властите въ раз
ни части на страната.
млЪчноетьта.
ма никакъвъ другъ изходъ*
По хранителность това кюспе се
КЮСПЕ
равнява на зърното отъ пшеница, водачътъ на групата Петко
Кюспето е пълнодействующа хра ржжь, фий, отъ овеса е по храни Тодоровъ Маноловъ излиза и
Г-жа проф. Торчанова, дъл*
на. Требва грижливо да се съхра телно и 1 и пол, пжти по-хранител се предава заедно съ другаря гогодишна асистентка на проф.
нява, защото може лесно да гръ- но е отъ трицигв.
си.
Иввнъ Торчановъ, се установи
няса и да стане вредна за животМатей Недковъ дава свеиитЪ — причинява заболявания, а жесть и трвйнось нв влакното.
Заловените въ това село се въ града ни и дзва уроци по
сжщо дава лъшъ вкусъ на мл-Ькото
квзватч Водачътъ Петко Т пиано на начинающи и нап
>Д. Петковь — Яблански
и маслото. Сжщо опасни еж и пле
дири раОот»; Маноловъ, Христо Янковъ Кур- реднали. Специална метода за
сенясалите кюспета.
•приказва чрвздии приказ„
.
Кюспето се дава на говьждия
каквато и да довъ, Михаилъ Тодоровъ Брв- деца отъ 5 години нагоре.
. Преди м-ра да са реши и
З а н в п р е д ъ в о и н и ц и т * лобтъяъ, на овцет-в и конет-b оби- е, може ресторантъ или гости твйноаъ,
Демиръ Тодоровъ Справка шапкерница „Елитъ*
есе едно предложение за отВЪ
Полша щ е
получаоатъ I кновено смесено съ другата храна, лница. Справка редакцията 1-0 Дзъновъ (братъ на Костадинъ
дане зсемъ НА некоя обшиВС-Ьки ДйНЬ на закуска МЛЪко,|напр. ярмата. Преди да се даде, се
[Тодоровъ Дзънов) и комунист1 то той е научилъ състоя вместо кафе или чай. Изчисле-1 м а л к о навлажнява, колкото да не1
ето на общината,—а това е но а» че чаятъ и кафето еж
статъчно за народното пред кокгвалг по-скжпо на държа
а т е л с т в о да одобри и прие- вата, а освенъ това се достаt предложението. И азъ кол вятъ отъ чужбина, а чрезъ
то и да гоаоря, Яблански звкупването на млЪко ще се
.Тайната нв единъ гробъ"
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>ма де се убеди, и не само подпомогнатъ полските селяни
ъ, но който и да му говори
Щ Японско го военно мини
1ма да се убеди, — той е та- стерство е изработило единъ
бжде по-зле. На гарата азъ му обещвхъ, че ще те
— Ти, тука? каза Леонъ съ пламнвли отъ
;ВЪ 4 0 B t K b .
7 годишенъ планъ за пълното
омраза очи.
изпратя у дома.
Д. Петковь — Така! Вие механизирани нв
японската
то ме убиждате, нищо на el армия. За пълното изпълнеиие
— Тогава раната е опасна, каза Лизета, като
— Ха, ха, ха, слушай квкъ говори господина,
'воря истински работи,
о жълте.
като го хванахъ въ стаята на една певвчка, —
на плана ще бждатъ потребни
Д. Яблански
-• Ти си ули- общо 250 милиона йени (рав
каза Ирина.
!
— Да, раната е опасна, куршумътъ не можа
:нъ човъкъ!
ни не около 6 милиарда и
да се намери и тази нощь те еж заминали. Като
Но едвамъ изказа тия думи, и Леонъ я улови
Д. Петковь — Ти си улич- 750 милиона лева).
стигнаха на гарата, Мардецки й помогна да слезе от
за ржчата и я изхвърли аънъ. Съ треперящъ
1къ. Но, нима дз ти . дамъ
Ш Д"Р"ь Казенбегъ, отъ Харфайтона и отиде самъ да извади билети.
глась Леонъ се извини предъ Лизета за станалата
яснания, — хз какао мо бинъ присадилъ на единъ 70
сцена. Дойда доктора и започна да привързва
Когато
тренътъ
потегли
и
понесе
Лизятс,
1шъ да сгорйшъ!"
годишенъ старецъ жлези отъ
раната на Леона.
предъ театъра спре еди© купе. Контъ Леонъ б е
Нз 22 знуарии с. г, разискза младъ озенъ, тъй като старедошелъ да вземе Лизета, да я занесе при баща й,'
1авитал;твдвия прогк\ъ а о цътъ Н-БМВЛЪ достатъчно пври,
Изхвърлена вънъ, Ирина захвана да плаче.
)насюплгЪ. Д/мага има Т.То- за да си набави маймунски
Една ржка се сложи на рамото й, тя се
— гЛхъ, г-нъ конте, какъ да ви благодаря за
>ровъ, които оежжда прааи жлези. Операцията
обърна
уплащена.
излязла
помощьта, която ми направихте снощи? Съ какво
лсгао?о, че е крило отъ or- напълно успешна.
мога да ви услужа? попита Ромпе.
— Лхъ, колко ме уплаши; но добре дошълъ,
естзеного мненна неща, »кобезразлично дали дявола или Богъ те првща, каза
fo се изискзатъ »ъ една пар— Какво прави г ца Ели, требаа да е поИрина.
бментарна страна".
добре, попита конта.
~- Ирино, тресе ли те, че говоришъ така?
М.ръ Д. Пе ксвь •— Не е
— Тя е твърде добре и замина тази сутринь
— Я»ъ не съмъ болна
но, ела, имамъ да
Ьрно, да не мислите че нз
съ единъ господинъ, мисля, че ще се завърне.
ти
кажа
нещо.
Да
отидемъ
некжде,
кждето нема
'ьчмари приказвате. Вие го
фини европейски
да ми чуе никой.
— Лизета заминала? извика конто пребледчйате и по тоя поводъ писах
пликове и листи.
нелъ. Сигурно се шегувате, г-не.
i цЬщ уводна сгятия аъ единъ
•— Кжде е мжжъ ти? попита конта Мардецки.
й
— Защо да се шегуаамъ, азъ не знаяхъ даже,
Комплектъ 150 лв.
!"ь броевете нл , М и р ъ .
— Не ме питай, но хайде, да отидемъ негде
че я познавате, отговори директора.
: ' • Тодоровъ — да, писахме.
ип скришно место, да ти говоря, отговори Ирина
0 то б% по пжтузиняю пг
Те влезоха въ една малка стая.
— Съ кого е заминала? попита конта.
фвнетво нв м-рг, Н. Генадиеаъ
АГЕНЦИЯ
„СТРЕЛА.
Д. Петковь - л ъ ж е ш ъ . o i :
— Не знемъ кекъ се казва, каза, че имолъ
— Ралфъ! Требва да си отмжетя, случи ми
балети
'и си единъ гол-^мъ лъжецъ! и на за продань
писмо отъ васъ. Той отиде при нея, следъ това се
се нещо ужасно, ;:зза Ирина. Като се върмахъ изъ
отъ Народната лотария
и си единъ мошепикъ!*.
върнаха и двамата и тя ми съобщи, ча на ще
градината, узнахъ че мжжъ ми билъ раненъ. Уп
Найчо Цаназь—Г-не пред на Съюза ка
Артиста
вече да пее. Язъ немвхъ право да а задържамъ,
лашена, азъ го потърсихъ и кжде мислишъ, че го
/дателю, ззбрзнета на минис- тгь —найдобърь изборъ
затова я пуснахъ да замине
намерихъ? Въ стаята на печицата Еплв, на която
^ да оскърбяоа народнит-fe отъ разни щастливи мо
сжщинското име е Лизета Ротеръ
— Може би да е оставила никое писмо? по
зедстввителя.
Ако му отмжетишъ зароди мене, ще ти пла
мера, Побързайте да не
пита конта. Ромпе отиде въ стаята на Лизета да
тя всички дългове и ще ти доставя една рента отъ
Д. Штковъ — Тук« н^ма прочуенете
види и следъ неколко "инути се върне, ксто квза:
щастието,
20 хиляди франка годишно. Мисля, че ако я презъчмари, Знаемъ що иснате,
— Ето, намерихъ тази визитна киртичкя.
което
ви
очаква!
1-0
д.5мъ въ ржцете ти, че бж^в достатъчно от5 нима да ви слушом;.
—
Мерзско
предателство!
БЬдна
Лизето,
за
мжетени.
г7. Тодорояь
-~- К5то мигубена си! извика конта спедъ като прочете кар
— Благодаря ти за комплимента, каза М*' Х
?!стъ^ъ era длъжни д а и з с л у децки зпемйнъ.
тичката.
feve единъ пароденг предете-
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Жестокото злодеяние на съпругата

Какво въ стщность представлява

законопроекта за стабилитета на чиновницртп,.
закова да остане неприложень.

Убива собствения си мжжъ, за да живгье съ ромънецъ. Прес София 10. Отъ нъколко
Що се отнася до опастъплението разкрито следь 15 год, Нови успгьхи на
ностьта
отъ една партия
дни
въ
печата
н
въ
общест
Павликенсната полиция
да
вземе
впастьта и да
вото
се
обежжда
въпроса
за
СКореопонденция отъ Павликени)
отмени
стабилитета,
то
стабилитета
на
чивовнвците.
Но 21 юний 19Л г. въ зем' гвоздеи въ главата, но следъ
лището на с Дичинъ (Търнов. като размислили, видъли че Запитанъ мра па Вхтрешви- такава партия би доприне
ско) билъ намЪренъ въ собст това може да породи съмне те работи какво въ сжщность сла най-голямото зло на
вената си нива жителя на еж- ние, а и съ оржжие било не ще представляра закона за страната.
щото село Ят. Н. Печевски, възможно тъй като щ-feno е дв стабилитета на чиновниците
Пра това мога да заявя.че
се чуе гърмежа отъ комшиитЪ.
убитъ съ тъпо оржжие.
танава
партия нъщ да дог
и
не
ще
ли
ина
опаствость
На времето си, следствените
Рвшаватъ когато той оти
де
на
власть
вече. Въ наша
да
остане
той
неорнложшъ,
власти не можаха дв откриятъ да да оре на нивата — првзъ
та
конституция
не е споме
казс
истинския убиецъ, а само се кзщьта съпругата му да го
предполагаше. До скоро исти
нато
за
партийно
управление
— Сжщностьта
на
ната по това жестоко злодея убие съ брадвата- За да за стабилитета, който ще а сяно за парламентарно упние б-feixie въ тайна. Но орга- маскира тази си зсмисъль —
рзвлзшз. Калното се отнася
нитЪ при тукашния полицейски ввчерьта, преди да извърши се установи е, че минис
учвстъкъ ycntx« да разбулятъ убийството, убийцата съ зап тритть, директоритть и до парламантз, поавителсттази мистерия и да откриятъ ретнати ржиавн и изцапгки другитгъ шефове на у- вото е дало обещание и то
жестокиятъ убиецъ. Въ никого
чреждения
не ще мо- ще го изпълни.
вече не може да има съмне въ нвгеъ рлце е ходила до гатъ произволно да уволМ-ръ Саповъ добави, че
ние. Истинския убиецъ се приз нъсно изъ съседите, за да
съ
приемането на закона
нятъ
своитгь
чиновници.
нава. А текъвъ виждаме въ ли видятъ, че е въ ижщи и че
цето на съпругата на убития меси хлъбъ, Следъ като се Това ще може да ста за стави ттета на чинов— Гана Ят. Печевске. Това си в ъща — првзъ нощьта отн- ва само следъ
решение ницитгь ще се наложи из
дЪяние тя признала като е по ва на нквата и нзгато в то на съответния
дис пълнението и на закона за
сочила и подбудителквта въ
държавнитгъ служители
циплппаренъ
еждъ
това престжпление— Кича До- билъ заслалъ съпругътъ й уби
чеза Маркова отъ еж щото село. ва го еь брадвата. Връща
Убийцата дълго е мислила се спокойна въ кжща. И цъкакъ да се отърве отъ своя т 15 год, тева й дояние не на недавнашнитл изявления на варненскиятъ кмет*
съпругь» за да се прибере съ можеше да се отнрйв. Найинж. Мустаковъ
любовника си Николай Кон 0
стантиновъ - ромънецъ. Най-* »™ Д0ИД6 И ТОЯ ДвНЬ..
Бургазъ 10. Кметътъ на междукурортни отноше
Убийцата на пжть за гр. Бургазъ инж. Сейрековъ, ния. Моите лични връз
после ова си желание явява
и на Кича, която я подбужда затвора, следъ като за запитанъ за впечатления ки отъ миналото съ г.
да го убие.
губи съпруга си, сега та му отъ
изявленията Мустаковъ подсказватъ,
Даете дълго еж размишля требва да се прости и
на
варненския
кметъ г-нъ че добрите отношения
вали какъ да сторятътова. Мис
съ
своя
любовникъ.
Мустаковъ,
първо
предъ в. между двата града щ е
лили еж следъ като спи ДтаСт. Георгиевъ .Вечерна Бургазка now,a"i си останатъ такива, как
насъ,па го убиягь съ епинъ

Ьп в 'mm шш ва ten

ОБЩИНСНО КУРОРТНО СТОПАНСТВО — ВАРНА

О Б Я В Л Е Н И Е № 143
гр; Варнз, 10 февруарийтЯЗб год.
Обявява се на интересуващите се, че на 17 фезруврий
т. г. отъ 9 часа сутриньта въ канцеларията на Стопанството
— Варна, ще започне епвзаряване по добовепно ci гласие
за отдаване подъ наемъ парцели вкоренилищп (пипиниери)
въ Св. Константинъ, за време отъ сключване на договори
до 31. XII. 1938 година.
Първоначалната наемна стойность се определя отъ
комисията, въ размЪръ отъ 700 до 1С00 лв. на декаръ, съг
ласно таблицата на бюджета за 1936 год.
За участие се изисква 10 на сто залогъ.
Всички разноски: гербъ, публикации, данъци и пр. еж
за сметка на наемателите.
Отъ стопанството

Кино
РйНЯОВЪ
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— Мисля, че ще бжда по-добре още тази
вечерь да я откраднемъ, като я занесемъ въ чифли
ка ми въ Унгария, който е купенъ отъ покойния
ми съпругь.
— Любезно моя, момичето е ранено и слабо,
а пжтя съвсемъ ще я съсипи.
— Л, че отъ кога си станалъ толкова милостивъ, ако умре по пжтя, толкова по-добре. Конто
Мардецки я гледаше ужасенъ и каза:
— Това, което искошъ отъ менъ, е просто
едно престжпление.
— Ха, хе» зввиждамъ ти, отъ кога си станал
толкова взисквтеленъ? — каза Ирина.
— Мълчи, прошепна конта, ти си детеубийца!
— Мълчи, да не те чуе нЪкой, каза Ирина,
като се огледа наоколо.
— Защо да мълча, когото азъ н го убихъ, в
ти майка му . . .
— Мълчи, обещахъ ти пари и ще сдържа
обещанието! Кажи сега, искашъ ли да отмъстишъ
заради менъ?
— Да, ще направя всичко, каквото искашъ,
но днесъ не, понеже това ще бие на очи, трЪбва
да се действува съ хитрость, отговори контъ Мар
децки.
— Добре, тъй да бжде, каза Ирина. Имамъ
една визитна картичка на мжжа си, ще му под
правя почерка и ще идемъ при ная. Тя написа на
кертичкате:
яЛюбезна Лизето, не мога до дейда, понеже
страдамъ отъ раната, затова ти изпращамъ моя
добъръ прйятель, конта Мардецки, да те заведе до
герата. Можешъ дв ИМЕШЪ дозЪрие въ него, той
е честенъ чов^къ. Твой — Лаонъ".
— Мисля, това ще егигне, кеза Ирина.
— Да, отговори конта нечумеренъ.

а следъ това и предъ вар вито е ж моите съ г-нъ
ненския печатъ, за разби Мустаковъ.
рателство между двата
първи портове по вългар
ското Черноморско край- на френскитгь трамваи а еле
бртжие-*- Бургаз&й Варна';
ктрическо освптясние.
г. Сейрековъ усмихнато ни
Ерусалиязъ 10. О б щ а т а
отговодих
стачна въ Сирия, която трае
— И катограясдвнипъ вече четири седшцй, продъл
на Бургазъ преди и ка жава въ цълзта страна.
Френскитгь тра м в ай,
то кметъ cere, мога да
ви заявя, че Бургазъ и които се войкотиратъ отъ
бургазкигв граждани ки населението, а сжщо така
нога не е ж питаели ло и електрическото освет
ши чувства къмъ Варна. ление, еж били принудени
Интересите и на два да преустановатъ работа
та града еж, да б ж д а г ь "та си.
Сирийскиятъ уншерсивинаги въ най-добри и
тетъ
и висшето училище
икономически и благо
въ
Дамаскъ
еж затворени.
устройствени и д о р и
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— Добре, сега ше се раздЪлимъ и утре ще
ти изпратя обещанитЪ пари; лека нощь, каза Ири
на, кото изггвзе.
Не сутриньта контъ Мардецки се представи
при директора на театъра.
— Нхъ, господинъ конте, какво ви носи тол
кова рано при мене?—Язъ съмъ още подъ впечат
лението на снощната катастрофа,—-отговори конта.
— Какво имате де ми кожите?
— Дойдохъ, любезний Ромпе» съглвено на
шето условие, да взема Лизета. Дкесъ се решихъ
да замина съ нея.
— Добре, г-нъ конте, но момичето ще иска
ли да тръгне съ васъ?
— Имвмъ средство, за това бжди спокоенъ
тя ще дойде безъ съпротивление.
— Добре, тогава ще пратя да видятъ какво
преви.
Директора даде запов*дь на една оть слу
гинит-fe, да отиде при Лизето, да й занесе визитна
та карта на контъ Мардецки и да й каже, че тей
иса де говори съ нея. Следъ няколко минути
слугинята се върна и коза. че r-ца Лизета очаква
конте. Последниятъ влезе, като се извини, че я
обезпокоява толкова рано и й подаде писмото.
Следъ като прочете писмото, Лизета квзе:
•— Бждете добри дг: почакате единъ моментъ,
азъ сега ще се върна. Следъ нъколко минути Ли
зета се върна облечена. КРТО се качиха въ файто
на конта козе:
— Госпожице, ще ви кажа н%що, но да не
се уплашите.
— Контъ Леонъ е боленъ, — коза Лизета
отчаяне.
— Яхъ, r-це, успокойте се, не е тежко бо
ленъ, но жена му се оплаква, че докторите не
могатъ да му помогкгтъ, а требва да звминатъ у
дома си.
— Значи, rb заминеха? каза Лизета уплашена.
— ТрЪбвеше да да земине, иначе ujtuie да

ШЙЕ

Нгьма ли опастнщ

Ш IPM 1Ш Ш И И П Щ

Софня 10. Гражданите до сега 6txa задължевН
плашатъ тря вида повинности — пжтна, желЪзвопятв)
временна трудова повннаость.
|
Изплащането
на тия три повинности й
ваше на различни мтьста и въ различни cpoj
ве. Констатирано е, че всичко това е затр
нявало и усложнявало
много
отбиването
тия
повинности.
По тая причина,започнато е проучването!
въпроса за сливането на тритп, повинности въ ц
обща, която ще се ръководи отъ Дирекцията!
трудовата повинность,
За сега е установено сако откупвавето на общата:
ввнность, което шва срещу 500 леза.

Министрите се заврьщатъ въ Соф|
Мвн сьветъ е сввианъ за утре.
Софмя 10. Tat сутрань се жални, кждето прие;
завърнаха въ столицата ми- ствуве при освещава
ввкгрнте Луаовъ и Атаиасовъ, то на тамошния обл
която прйсжтствув-ixa при по тенъ е ж д ь , приети
гребението на бащата на м рь д н е с ъ въ Пловдив*
посети тукашния обл
председателя.
тенъ
е ж д ъ и други!
Мвн. съветъ е сввканъ ва
кон
еждебни
учреа
заседание за утре.
HKR въ греда ни.
Следъ об%дъ ш-рц
Пловдивъ 10. М-рътъ
шев%
ще отпжтува
на правоеждието Пешев
София.
на връшане отъ Къра-

жштп отъ uoswnvsFii

се обадилъ оть Парншъ. Каква пара и обляггщн ех задш|

Пловдивъ| 1 0 - Преди
нъколко дни изчезна касиерътъ на тукашната
Тракийска банка—Леонъ
М. Коенъ.
Прм ревнзапта на- нзсата
оназа се яипса на яблиг&
ции отъ бежаненяя зеемъ на
сума отъ 1,500,000 лева и
230,000 лев i въ гшра, кои го
се н&шрали въ касата въ
наличнш ь.
Вчера се получи
отъ
Парижъ телеграма отъ
Коенъ. Той съобщава, че

по липсата въ кай
ще даде
допълтгт
писмеша
об >с не А
Той обяснява
с А\
така, че облигациитп
били изтеглени оть щ
та порано, a napumi
били изтеглени
мй
дни преди изчезванет
Ксенъ.
Не е изключено Коенъ
е заднгналъ и други nap)
no тоя пачаиъ липсата!
възлЪзе т два милиона 1

О и о т е м а т а не на н а з н а ч е н и т е к м е т о в е ще оа
но и з а н а п р е д ъ .

София 10. М-ра на Вжтреш веиод® добра подготвел
нигк работи Сапов>, запитанъ теза тцд.
относно бжцещето на общиниrfa и бждещитЪ селски кмето
— Какъ мислите, щ
ве, квзе:
министре,
ограничщ

— Въ министерството та, които се явяеой
на Вжтрешнитгъ работи вепка година въ обрщ
се аеди съ голп?мо внима вателката састема,Ц
ние проявитгь на назначе ма ли да лиши селЩ
ните кметове юристи. Азъ
емгьтамъ, заяви по ната- отъ интелигентни щ
тъкъ г. Саповъ, че каквото
— Ншщо подобно.
и управление да се уста- села вматъ вече много t
нови въ страната, систе лигентни момчета, но венч»
мата на назначените кме rt ек кзбегалн по градове!
тове ще се запази.
нждето повече мшзерствува!
Другъ е вълроеа за лиц?- Сега требва да иашшг П
тш. Азъ иеддършмъ & cars, рать; селската явтелвгйа*
че за име rose тръбза а&. е@ да се въряе по доиомгМ
назначаватъ хора отъ еаш$- аъ село, кйдет» яма м*|
ть села, на с*щ§ atwiwa нвя работа за нея

ШШ М НЕИН
Съгласно чл. 5 отъ Наредбата-законъ за бюджета на дър
жавата за 1936 г. всички на
следствени воено инвалид, пенси на сираци, вдовици и родите
ли на загинали долни чинозе
отъ редници до юнкери вклю
чително, се увеличаватъ отъ 1
януарий т. г. съ 10 на сто, ако
въ б м е с е ч е н ъ срокъ
отъ тая дата се п о д в д е
заввлвние отъ заинтерасованата стрина до Дирекцията на
ДържввнигЬ Дългове — Дър<»жавни Пенсии-направо или
чрезъ общината.
Съгласно окрлшно № 3,500
т. г. на М-аото нв финРнситЬ
печатано въ Д. В. брой 23 огъ
1 т. м. неревизиранигк пенсии
н е ща са п л я щ а т ъ
отъ Н а р о д н а т а Бан
ка н пенс, книжки н-feMe as се
зачеряаатъ отъ общинските

управления, освенъ по
дане и съ съгласието не \Щ
ната Дирекция ни Дър«8в|
Tfe Дългове, отд. Пенсии Щ
служено време.
1
Ето звщо пенсионери.^
които пвнсиитЬ не еж р« и |
рани, да нвправятъ нужй«|
за по-скорошното имъ Р«8Я|

TiiffiBl

напувтналъ Пещера, на W
за столицата ..л

Пещера 10. М-ръ W
Kb0ce
седательтъ
J**i
новъ днесъ въ 330 w
следъ обтьдь напусна^
да ни, па пжть за М0
дивъ.
.
Следъ «бйдть си e j
преса тей ще отп»тУ
за Сефкй, нждето №
завърна доисчврв»

