Год.ХХИ1-а
i

Варна, 23 февруарий 1935/ г.

№ 3841

П р е д и SO г о д и н и

2 0 януарий 1886 година
ВИЕНА. - Правителството внесе въ кама
рата единъ закопопрокть, насоченъ противъ
социалистите. Отъ него [се очакватъ голЪми
резултати, за ограничение на социализма.
ЛОНДОНЪ. — В. „Дейли мейлъ" осжжда
застршителн&то държане на Лордъ Сализбъри cnptmo Гърция, въ връзка съ конфликта й
й, Турция и заявява, че подобно държане е
напълно противно на чувствата на английския
народъ cnptMO гръцкия.

ТИМ Ш .ВАРНЕНСКИ М И Г
О Б Я В Л Е Н И Я : търговски V 5 0 кв. см.
ОФИЦИАЛНИ
2 - Б О лв.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ на публикация 7 0 — ла.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ
З О — лв.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година ЗОО — лв.
ЗА 6 МЕСЕЦА
169. — лв.
ЗА 3.МЕСЕЦА,..
ЮО—. лв..

БАЛАНСИ и пр. по с п о р а з у м е н и е
ТЕЛЕФОНЪ Кг 121
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римъ 22. „Но риере деУ сера" пише:
ь''••••— Въ Германия еж
извършени сензационни pa ромънското население отъ България. Страшнит* я неправди" — въ българските учреждения требвало д а се говори по български, а ме
«арести. Между аресту- ж д у селскитъ кметове нямало нито единъ ромънецъ! РомънскитЬ в ш н и ц и продължаватъ д а се преструватъ, че не виждатъ страшната
saMimtb еж инпколцина картина въ Добруджа, плодъ на тЪхнить- вдъховновявания и насъсквания. Кървавят* палачи на Добруджа забравени вече въ Букурещъ.
Скржбната страна на тази комедия.
ща-видни нац. социалис
Ромънскиятъ^ шовинистино очебиеща, който че зловещо да витае надъ
ти-водачи,
като напри- чеснн печатъ напоследънъ
1
села!..
Тонътъ на тия вестници би те тия ромънски вест добруджанските
мп>рь д-ръ Йохимъ Герct-кзшъ по даденъ знакъ
ници,
би
си
помислилъ
1
р, директоръ на ра- пълни цели колони съ доста накаралъ човека да помисли; чекасапницитгъ въ мж- Смътната страна на ромънсистскитгь проучвания еднообразеиъ матерналъ — че ТБ — които плачатъ и се ченическитгь села въ до- скигв оплаквания е повече отъ
,пра м-вото на вжтреш- дописки, които идватъ отъ застхпватъ за „обезправени- бришко, куртбунарско и ясна.
шшпгь работи, фонъ Це-България и въ ноито ромън т%" ромънски селяни — ех силистренско еж само Но въ тази комедия има
1пеланъ, шефъ на каби-ското малцинство се пред току-що издействували отъ единъ кошмаръ, а не дей- и една скръбна страна —
системотичност,
щетй на м-ра на земле-ставя като безправна рая. ромънското правителство за ствителность, че кър- техната
която
показва
източни.
б-лгарското население в ъ
Нмаето Даре, кохъ —
Главините оплаквания, кои
кътъ, който я дирижира.
вавиятъ
капитанъ
По1началникъ на пропаганто могатъ да се намерягъ Добруджа сжщите ония пра песку не е никога сжщедата на Източна Прувъ тия дописки СА снеднитъ: ва, отъ които били лишени ствувалъ или пъкъ че Кое е това мъсто — ний
не исиам8 да гадаемь. Едно
сия, съветника Гизелиусъ На ромънското население ромънцигЬ въ България.
е наказанъ за само не можвмъ да не отбеминистерския директор въ крайдунавските села му Човпкъ би сп помислилъ, че отдавна
е било заповгьдано да гово българитгь въ Добруджа гово- служено отъ ромънски- лежимъ — една подобна кам
Наколай и др.
ри по български въ офици рятъ сгьмо на български въ тп> еждилища, че злове- пания едва ли ще допринесе
| Всички тич арести се мо- алните учреждения, че ме ромънскитгь учреждеъия, че ро[
щиятъ полковникъ Ва- ш добрия изходъ на прего|иввратъ съ сжщите причини, жду назначените следъ 19 мънската държава едва лй не
родинъ
е живгьлъ не въ воритъ, ноито за стотни ввче
Ьоради които миналото лето май кметове нгьмало нито сама подканя българитгь да
Добруджа,
а въ друга може би пжть се подновяватъ
даватъ децата си въ българ
6txa екзекутирани Рьомъ и единъ ромънецъ.
ски училища (такива още отъ нгькоя—варварска стра между двете страни, и то
1913година не сжществуватъна. че пълчищата
на следъ като вече толкова]
по селата), че кметоветгь по цинцаритпу-палачи
еж
пжти бе манифестирам) офи
I!»
добруджанските села не ся.
кръвожадни цинцари, а чисти снети вече отъ измжче* циално и отъ двете страни
ната снага на Добруд едно искрено желание за
българи.
! »т> апелативните и по ниши
жа,
че образътъ на Ба- разбирателство и добро съсед
|
еждилища
АКО не бгъше грозната
такъ
е престаналъ вече ство
| София 23. Мрътъ на пра.
истина толкова страш

Шшт шшшт яи ш и и в ши а шшт warn"Програивата речь на г. Златев
ватъ, че не н ж е«оознатъ.

се очаква съ гол£мъ интересъ.
МЪркигв въ София въ връзка
съ нея
София 2 3 . Главната дирек
ция на Обновата съобщава, че
въ недвля 2 4 т. м. въ 11 часа
преди об-Ьдъ въ салона но
театъръ »Роялъ"— м р ъ председательтъ ген. Златевъ щ е
произнесе голЪма прегромна
речь.

По този случай ще бж
датъ инсталирани високо
говорители, за да се даде
възможность на граждан
ството да чуе речьта. Ще
бжде инсталиранъ васокоговоритель и въ салона на
Военния клубъ, а сжщо и въ
салона на градското казино.
Речьтс се очаква съ мно
го голгьмъ интересъ, не само
защото ще се дадатъ обле
ния по причините за промената отъ 22 януарий,
но и защото ще бждатъ
засегнати всички
важни
въпроси въ връзка съ _вжтрешната и външната по.
литика на страната.
Запасните офицери и под
офицери ще се явятъ въ
салона на театъръ „РоялъГ,
за да могатъ да чуятъ речь
та.
Шсядието прпф. Диковъ заяви:
Въ лонбделнинъ ще излър— Законътъ за кодификазътъ
редовните утринни вес
|воания съветъ е. вече обнаофицери и подофицери ще се дек Отравянето въ болницата atno на тници, въ връзка съ програ
•родванъ въ „Държавенъ вестОтъ с о ф . областенъ с я д ъ . Краятъ на дЪлото по разрушения
ларира наново
домакина
мната речь на м-ръ предсе
!шъ*. Членовете'на съвета
студентски столъ
София
23.
Дирекцията
на
Габрово
22.
На
16
т.
м\
дателя.
София 23. Преди две години подведени подъ углавна отгооще не еж назначени. Това
полицията съобщава:
въ тукашната
болница
це стане следъ ириемането борбата между студентищгь ворность, по 3 0 П и наказа
— Съгласно окржжно 30,435
лгьвичари
и
ггьсничари
—
или
бгьха
отровени
чрезъ
от
"м новия бюджетъ на дър- както тгь се наричатъ фа телния законъ, а останалите отъ 11 януарий, 1935 година
рова,
поставена
въ
кисе
всички запасни офицери и- по
шисти и народни студенти — б е х а освободени.
милосердна-{ Г Искания на лозари и овошарн
дофицери, които притежаватъ лото МЛТЬКО
бгъше
въ
разгара
си.
Изпратенъ е вече въ
. Пловдивъ ; 22. Завчера въ о б 
Вчера софийскиятъ облас оржжие, да го. деклариратъ та сестра Иванка
Стан ластната
инспекция п о землеУореца за удобрение Не минаваше день да не тенъ е ж д ъ р а з г л е д а т о в а д е  най-късно д о 26 т.' м. въ Со чева и
прислужничката дЪлието се състоя, конферен
щтътъ за еждийскитп стане помежду имъ сблъсква ло и оправда всички обвиняе фия предъ полицейскигв уча Тонка Донева!
ция на лозефитв и овощаритЬ
следъ което идваха арести,
стъци, в въ провинцията — въ
пцомгьни. Такива ще ста-не,
ми 30 студенти, часть о т ъ които ОКОЛИЙСКИТЕ управления.
изключвания и пр.
Благодарение на бързата отъ пловдивско,, която се е за
натъ въ
апелативните На 10 ноемврий, 1933 год. с е намиратъвъ неизвестность.
нимала с ъ редица въпроси, зоОбръща се внимание, че то лекарска помощь, животътъ и евгащй подобрението на л о 
i понисши еждилища. група
студенти-фашисти на
Тъй като на времето въ ва деклариране сега ще т р е б  на двете беше спасенъ.
зята и ОВОЩНИТЕ градини въ
Когато бжде върнатъ укападнаха стола на народните връзка съ тия . студентски ва да бжде извършено, макаръ • Следствието е установило, околията. На^ конференцията
ьть отъ Двореца, ще се
по-рано оржжието да е било че авторъ на товй отравяне е била избрана делегация коя
студенти, намиращъ се на ул. стълкновения бгьха изключе декларирано
предъ артилерий
йлбщятъ промените.
ни
около
150
студенти
и
сту
е домакинътъ на болницата, то щ е се яви при кмета и щ е
„Царъ Шишманъ" и му нане дентки, сега следъ оправда ската инспекция.
«•••нштвшаншннншшшшшншшшимв
Очакватъ се сензационни раз поиска да имъ се отпусне ejor
, НЬМА Д О М Ъ в-ь В а р н а , соха големи материални щети. телната присяда
ще
на часть о т ъ общинския ' хла •
„Ъдето.Варненски нови
крития.
се направятъ постжпки изклюПолицията
арестува
тогава
дилникъ
при кланицата за з а 
ни" да не п р о н и к в а . Ето
пазване въ д о б р о състояние
защо.да р е к л а м и р а т е въ около 60 души народни сту ченитгъ студенти отново да
на рвощнята и гроздата, пред
не»*о,означава най-добри денти. Часть отъ техъ беха бждатъ.приети въ уииверсипо ново дЪло
тета.
резултати д а п о с т и г н е т е
^ОТПУСНАТЪ
3AEMV
назначени аа износъ.
s 4i^_
София 2 3 . Софийскиятъ
На сжЩата конференция е
за
довършване
на
новата
Скупщина
военно-полеви еждъ призовава
взето решение да се ходатай
Единъ новъ музикаленъ шедьовръ, кои
Иванъ Михайловъ да с е яви 'i Бгьлградъ 22, Ипотекар- ства предъ о т г о в о р н и т е места
т о вълнува и опиянява!
ydobpu за построяването на една д ъ р 
въ съдебната зала на 15 март ната банка днесъ
въ Дирекцията на полицията
Възхитителни мелодии . • В ъ л ш е б н а
т. г. п о н . д . 11/1935 г.
на правителството
единъ жавна фабрика въ Пповдивъ
София
23,
ОГЪЧГБКОЛКО
го
плеада о т ъ танцувални нимфи... Увли
Софийскиятъ
областенъ
еждъ
за консерви. З а тоя случай
кредитъ
отъ
36
милиона
!
дини
насамъ
началникъ
на
па
чащъ романтизъмъ...
_ „ _ _ _ , _
обявява, че дири лицата Юр- динара, съ които ще бж ще б ж д е изготвено мотивира
спортната служба при Дирек данъ Симеоновъ Георгиевъ, 15
строежътъ но о б ш и р н о изложение д о ми
цията на полицията е билъ годишенъ, о т ъ Левски и Па- де довършенъ
нистерството на народното сто
новата
сграда
на панство и други компетентни
ИванъЗахей,
велъ Петковъ Коцевъ, 22 год на
Скупщината,
>
Най бл-встящиятъ романсь, които н-вко
м-БСта.
Преди, нгъколко дни на отъ с. Душенци..
г
га сте виждали1 В ъ него лъха божест
Захей е: била
извършена
вен ъ ритъмъ: в с е к о движение е хар
ревизия
отъ
инспектора
\
мония.. вс%ки ж е с т ъ е страсть... и всЪпри дирекцията
Табаковъ
ки поглецъ опиянениеГ
Възхитителната двойка: Жуана
Крауфордг,и
който яонстатпралъ
зло
Кларкъ Гейбълъ, з а е д н о съ познатия отъ „Кариоупотребления
на
обща
су
1 ка* Фредъ Астеръ предизвикватъ неизпитано
ма
отъ
387,000
лева.
1
очарование
Завчера Захей е билъ
предаденъ
на еждебнитгь
власти.

Оплакванията наистина биха
били сериозни, ако на лице не
съществуваше единъ f u n , за
който ромънскит! вестници упо
рито премълчаватъ и се претру-

шини

ята въ

ивякиииявииииивииииивнд Крупни ш ш т р п я

ВЕНЕРА ТАНЦУВА
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то првдпавя отъ 25 т. N.

ГЛОРИЯ

?
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Полет/ъ въ н о щ ь т а

ВЕНЕРА Ш Ш Ш

не е филмъ, а ш е д ь о в ъ р ъ изваянъ отъ
оитъмъ и красота, о т ъ танцова хармо
ния, обаятелна п е с е н ь и романтиченъ
драматизъмъ

п д л д е Вшчшиня кулурии панетникъ ш ишшта авиацвя

ю по атеотата

_

IEIEIMII1M

въплотена о т ъ Жуана К р а у ф о р д ъ , дъл
го щ е витае н а д ъ Васъ и Вий дълго
щ е повтаряте мелодиигБ.

ш

Премиера на тази милионна продукция на
Метро-Голд\инъ.Майеръ.
Премиера отъ поиедътиникъ въ

&№ШШН11ШМПЯЯВНППНВ

срещу Венизелосъ
Лтина 2 2 . Днесъ по д е л о т о
на атентата срещу Венизелосъ
продължи четенето на обвини
телния актъ. Изброени б%ха
всички съучастници, които еж
всички полицаи.
Въ 12 часа по о б в д ъ д а л о 
то б е прекъснато и отложено
за утре, когато щ е почне р а з
питътъ на свидетелите.

Е п о п е я на г в р о и т в л в т ц и
Победна п-Ьсень на носителите на най.новата култура на човечеството . . .
Т Б непрестанно устремно летятъ къмъ необятния въздушенъ ширъ, рискувайки
живота си, величаятъ дълга надъ всичко . . .

. . . Съ усмивка побеждаватъ бедите, зловещните непрогледни мжгли..
и прелитать хиляди километри . . . носейки прогреса на живота • . .
Участватъ плеада великани на киното,
Д ж о н ъ Бариморъ, Еленъ Х е й о ъ , К л а р к ъ Гейвлъ, Лайонелъ Бариморъ, Робвртъ М о н т г о м в р и , М и р н а Лой и др.
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Яйцата еж отлична храна,
може да се каже идеална, тъй
като съдържат всички съставни
части, които еж необходими
на чиновниците при частните банки
§
за организма, въ една правил
на пропорция. За съжаление,
обаче, яйцата въ сравнително
късо време омръзьатъ. Ето
1-2026
.-ООлЬкло вечерно
I
защо твърде важно е да се
знаятъ колкото се може по
вече добри начини за пригот ммммапммм.
вяне на яйцата.
Използувайте рЪдния случай
Ето една подобна рецепта.
Приготвени споредъ нея, яйца
та съвсемъ нематъ неприятния
дъхъ на сварените яйца. Ставатъ меки, почти могатъ да се
мажатъ на хлебъ. ft и пригот
Варна „Царь Бооисъ" 3
вянето имъ не е трудно.
Големъ изборъ отъ чисто въл. платове за мжжкн
Ето какъ се постжпва:
костюми, които магазина пусна въ продажба
— Взимате известенъ брой
на много ниски цени.
(по желание) пръсни кокоши
Не е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, npoBtpmre нояйца (отъюрдечката еж още по
витв пени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
добри), слагате ги въ голъма
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2076-0
тенджера, помежду имъ затис
кате известно количество сухи
1-ви Сждия-йзнълнитель при Шуменски Областенъ
люспи отъ лукъ, прибавяте 2—
0
3 лъжички утайка отъ кафе
или 1 - 2 лъжички кафе, една
cn
лъжичка черъ пиперъ на зър
денъ отъ Шуменски Окржженъ сждъ на 3 януарий 1934 г.'
на и заливате съ хладка вода въ полза на Яли Хюсниевъ Налбантовъ отъ гр. Варна m
(ако е врвла ведата, може да цесня срещу Стаматъ Н. Стаматовъ отъ гр. Варна за 25,0
се напукатъ).
лв. лихви и разноски и съгласно чл. чл. 807-823 отъ гра:
Водата трвбва да залива данското еждопроизводство, обявявамъ, че въ канцеларии^
добре яйцата. Надъ водата ми въ гр. Варна ще се състои публична продакь, която щ
изсипете 3 4 лъжички олио. започне следъ 15 дни отъ датата на еднократното публик;
Сложете тенджерата на огъ ване настоящето въ местния вестникъ и ще свърши на OHI
ня, да заври полека, а следъ ва число отъ следния месецъ, което ежответствува на дете
това оставете я два три дни на публикациятв до 17 часа съ право на наддаване 5
да стои на печката, като по- сто въ 24 часа за следния недвижимъ имотъ, принадлежащ!
на 3-то лице Фроса Ю. Килиндрова отъ гр. Варна, а именн!
завира отъ време на време.
2
Внимавайте винаги яйцата ( А) две пети идеални части отъ следния недвижимъ имог|
да бждатъ добре залети зтъ двуетажна масивна кжща съ изба и50 керемиденъ покрив!
водата. Ако еж на огъня, до- застроена върху 125 кв. м. къмъ 12 /ю м. и висока кън|
ливайте съ топла вода, а ако 8 м., разпределена 1 етажъ 4 стаи и салонъ и II етажъ -J
еж изстинзли презъ нощьта— сжщото разпределение, съ електрическа и водна инсталвци!
и каналъ съ незастроено
дворно место 150 кв. м. ил|
доливайте съ студена вода.
Следъ това яйцата могатъ всичко 275 кв. м.; намира се въ гр Варна I у-къ булевард!
да останатъ въ тенджерата съ „Фердинандъ" № 21/1 при съседи: Деспина Погонатова у |
„Португалска" булевардъ „Фердинандъ". Първоначална оце|
водата, докато бждатъ всички
ка 96,000 лв. Желающите да купятъ, могатъ да се явятъ в;!
тв консумирвни.
канцеларията ми въ гр. Варна всъки приежтетвенъ день
часъ, за да преглеждатъ книжата и да наддаватъ,
гр. Варна,6 февруарий 1935 год. 1—2105-1
I Сжция Изпълнитель К. Котев1
Найголвмиятъ чикагски все
кидневникъ „Чикаго трибюнъ"
поискалъ отъ нежененитв си
читателки да опишатъ «идеал
ния мжжъ", такъвъ какъвто ОфертигЬ за радиостанцията се проучватъ вече
вевка една отъ тЪхъ би го
София
23.
М-рътъ на съоб
Д-во „Добруджа"
свиква члеио
желала за себе си.
щенията Н, Захариевъ заяви: вр.гб си на общо годишно събрани
Макаръ че се получили съ
на 24. Ii. т. г. (нед*ля) 9 и пол. ш
— За днесъ се свиква на обЪдъ
въ салона на д-во „Mallraj
десятки хиляди писма, тв вси
.
I'iM
чки много малко се различа заседание комисията, натова (пазарния площадъ).
рена
да
се
произнесе
по
нап
Днесъ
23
т.
м.
9
ч.
вечерьта.Р*
вали едно отъ друго по отго
равените предложения за пое дитело-учителската дружба при уч!
ворите си.
тройка
ни мощната радиопре лището „Ст. Караджа" въ БЪжвй
J Почти всички девойки ис
ския кварталъ устройва голъма d
давателна
станция у насъ.
катъ бждащиятъ имъ съпругъ
тературно-танцувална вечерь d
Подписахъ поемнитБ усло- най-разнообразна програма и бог*,
да бжде богатъ и да „умве
томбола. Начало 9 ч. въ сало)
да се нагажда", да има хуба вля за разширение зданието та
на училището.
на
централната
поща,
която
ва външность, а твърде голеХлгъбарското
сдружение ка.1
ма часть искали той дори да ще излиза на четири улици — членовет*
си на общо еъбрам
Левски,
Гурко,
Преславска
и
бжде филмовъ артистъ.
на 24 т. м. недЪля въ 3 часа ся
об-вдъ въ клуба на сдружениетв;
Отъ всички девойки всичко Ст. Караджа.
Можете
да
съобщитгь
до
Дневенъ р е д ъ образуване потреби*
на всичко само две искали
кооперация за доставка на,
бждащиятъ имъ съпругъ да бави м-рътъ, че подписахъ телна
брашно.
.•'.•'£
бжде и уменъ, покрай другите програмата по която ще Родителитгь на ученичките от>
бждатъ
извършени
изпити
си добри качества.
девич. Гимназия се канятъ на обиЦ

Два оркепра - -

ЕМНЕ Ш ОТЪ ПЯЕ1ШТ1
Единъ въпросъ отъ ГОЛ-БМО
значение, поради зачестилите
реклами по вестници и спи
сания.
Коя жена не желае да бжде
хубава? Кой би желалъ ца
бжде пренебрегнатъ и отминатъ безъ да бжде спрънъ
погледа върху него?
Не е ли адмирацията изка
зана за тази или онази хубава
дама, която ласкае женското
самолюбие, въ състояние да
пожертва всичко за да придо
бие онзи външенъ видъ, кой
то би билъ най подходящъ, за
да се хареса и завладее.
Много жертви е въ състоя
ние да направи всека дама,
предъ олтаря на разхубавява
нето и с ь това тъкмо, наймного се спекулира.
Козметиката се е постарала
съ хилядн сръдсгва да задово
ли даже нах изтънчените вку
сове. Но тя неосновава на на
учна база е не винаги безраз
лична, за този, който се под
ложи на нейните стрели.
Често се явяватъ при нами
съ желанието да имъ се пред
пише нещо, за да станатъ по
хубави. Въпросъ колкото умъстенъ толкозъ и лъковъренъ.
Хубостьта не се придобива
съ мазилки и цапала, както е
убеждението на много. Тя е
изразъ на онова, което човъкъ
носи вжтре въ себе си.
Едно правило, което не тре
бва да се забравя 0|Ъ никого
Тежко заплаща всъкой, който
мисли, че съ помади и цапа
ла ще придобие онзи видъ
който е желаниь за него.
Преди всичо кожата на ли
цето е часть отъ кожата на
Ц-БЛОТО тъло и като така хи
гиената на ТБЛОТО

е

хигиена

и на кожата на лицето. А ка
кво требва да знаемъ за това
Кожата е тъй чувствителна
къмъ всички раздразнения, би
ло вжтрешни или външни ка
кто нервната система, защото
т е произхождатъ отъ една и
сжща тъканъ, която въ пос
ледствие се деферендира въ
два различни вида — кожа и
нервна система.
Ето защо искашъ ли да
имашъ добра кожа, спазвай
всички хигиенични
правила,
които спозвашь и по отноше
ние на нервната система. По-

чивай достатъчно, ели б часа,
не употребявай спиртни пи
тиета, яжъ по-малко месо, кжпи се редовно, поне веднажъ
въ седмицата. Спи въ добра
квартира и не много силно
затоплена стая, не злоупотре
бявай полово Всички душев
ни страдания се отразялатъ
зле на кожата и то по спе
циално на тази на лицето.
Това еж общите хигиднич
ни правила, койго ВСЕКИ ЧО-

векъ съ нормално устроена
кожа спазвайки, нъма нужда
отъ нищо оруго за да има
онова, бодро и хубаво лице.
което предизвиква възторгъ
въ всекиго и само да му се
любуватъ.

Нека в шдгонш

Това, което въ нъкои части
на свъта напредват другаде
отива нпзадъ. И обратно.
Тъкмо това дава право на
ученитв да си посавятъ за
питването дапи изобщо свв
тъть напредве, или пъкъ на
предването е само едно мъсто
явление, което се компенсира
съ обратното явление въ дру
ги части на свъта?
Многоженството въ Турция и
Африка изчезва, тъй като все
по тежко става издържането
а повече жз ни.
Вь замъна на това, много
женството изпъква сега на Фи
липинските острови.
Въ островъ Ланакъ всички
мжже отъ племената Моросъ
се събрали неотдавна на съб
рание. Нъколцина оратори по
ставили това питане:
— Какво ни липсва, за да
бждемъ напълно щастливи?
— Правото да имаме по нв
колко жени! — отговорило е
динодушно мнозинството.
Следъ това единодушно е
била гласувана резолюция въ
този смисъль. Въ тая часть на
свъта съвсемъ не се чувства
криза и за това мжжетв сери
озно се замислили да въвеж
датъ множеството, като стжпка
къмъ щастието.
Нвщо повече — дори и женитв не възразили нищо противъ това искане на мжжетв.
Остава да се види дали мж
жетв имъ ще се проявятъ ка
то добри съпрузи и въ колек
тивнитв семейни огнища.
Какво ли би било, ако сега на

Мжчно е съ подправка да се
докара съ това което приро
дата дарява, при незлоупотръбление съ основнигЬ и прин
ципи. Мажи и цапай за да за
глади шъ израза на безсънната
нощь, или нечисто плътнос
стьта си, колкотъ искашъ, ни
кога немв да стигнешъ боже
ственното, естественото защо
то то е даръ за разумния и
хигиениченъ животъ, който го
водишъ. И каква по голъма
красота отъ свежия, бодриятъ
самонадеяниятъ видъ на про
буждащата се девойка. Всичко
лжха на здраве» всичко изда
ва благоухание, както разцъф
тящето се цвете. R тази на
изхабената отъ мазилки и ца
пала — неузнаваемъ страшен
нъкога, Ето трагедията на не
престанните козметични рек
ФИЛИПИНСКИТЕ острови женитв
лами.
Друго е положението при пъкъ се събератъ на общо
кожи, които
представляватъ събрание и поставятъ въпроса:
— Какво ни липсва, за да
Н-БЩО анормално (паталогич
бждемъ
напълно щастливи? —
но). Тамъ козметиката може
да принесе нуждната полза и а следъ това единодушно отда даде на лицето онзи видъ, говарятъ:
—Правото да имаме по не
който е желанъ. Тамъ може па
се справимъ. понъкога и съ колко мжже!
Защото, щомъ като мжжетв
положения, които действител
но еж много неприятни. Лвка- се стремятъ. по свой починъ
ра козметикъ споредъ вида на къмъ щастието, защо и жени
кожати била тя много суха или тв да не се стремятъ къмъ
много мазна, ще се постарае него по свой собственъ пжть?.
да промени състоянието и чрез
съответните лъкарства ще я
нагласи къмъ външнитъ усло
Следъ като херцогь Кентскй
вия така, че да добие корi
'се ожени за принцеса Марина,
малния си видъ.
много английски родители кръ
Д-ръ Б. Кожухаровъ
стиха новородените си моми
спецхалиегь по кожни болести ченца съ името «Марина*. Въ
единъ лондонски вестникъ се
е появила една статия на све
щеника Гея, който сериозно
предупреждава родителитв:
— Модата на името „Мари
на" ще мине, пише съобразителниятъ свещеникъ, и же
нитв, родени презъ 1934/935
години, ще носятъ презъ цв
лия си животъ датата на рож
дението си, като клеймо къмъ
името си, Те едва ли ще бла
годарятъ на родителитв си,
които еж ги лишили отъ въз
можностьта да криятъ истин
ската си възрасть, даже въ
случай, че изглеждатъ много
по-млади, отколкото еж

на ул. Царь Симеонъ (бивша Гургулятъ № 26)

отъ 20 т- н. до 10 нартъ оущшшв мебела собствена ооонзщеш.
с ъ сухъ материалъ на подностуеми цени
Посетете да се уверите.
Приематъ се и разви поржчки
за мебели.

Четете в. „Варн. новини а
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та и джиу-джицу
Чували сме за прочутата систе
ма за отбрана „джиу-джицу".
Знаемъ, че на Западъ твърде
ГОЛ-БМЪ брой мжже изучаватъ това
изкуство, тъй като имъ дава в ъ з можность
да
се запазягъ при
нападение безъ да иматъ на ' ржка
каквото и да било оржжие.
Презъ последнит-в н-вколко годи
ни, обаче, тази брутална иначе сис
тема (въ нея прошка н-Ьма и пове
чето отъ отбранителните движения
могатъ да завършатъ съ изкълчва
не или сяупване на кость, ако пожелаемъ това) въ-Ямерика е на
мерила гол-вмъ брой привърженици
измежду женския полъ.
Дружеството „Джиу-джицу" съоб
щава, че по настоящезъ въ Ямери
ка броятъ на обученигв въ „джиуджицу" девойки и жени надминава
2 милиона души, най-вечо на въз
расть между 18 и 30 години.
Има, обаче, и жени надъ 60 го
дишна възрасть, които съ успЪхъ
еж изулили тази необикновена от
бранителна система.

Минала година модата по
плажовете въ Европо и Лме
рика беше напълно подъ зна
ка н а хавайската
народна
носия;
Тази година тя е вече на ии КНИЖАРНИЦА
•а
пълно нзмвстена отъ японска
„МЕРКУРИЙ"'
та народна носия. По плажоветв въ Флорида и Калифор
не рекламира тази годи
ния всички дами се обличатъ
на своятъ грандиозенъ извече изключително въ живопи
боръ отъ мартеници и кар.
сното японско кимоно, съчета
тички. Достатъчно е почитано съ японски чадъръ.
ечитЪ клиенти да си спом
Сжщо и въ домашната мода
нял. миналогодишния™, небикимоното измвства вече бързо
лалъ по съвършенство подхавайската носия въ областьта
боръ на мартеници, допълна пижамите и домашнитъ
ненъ съ безброй новости.
роби.
11—2087-9
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, Безплатенъ кошионъ 1

ПОЗНАВАТЕ ЛИ

МОСКОВСКЙТЪ НОЩИ?

1

тп> на всички
телеграфо
пощенци. Съобразно съ резултатитп) отъ тоя изпитъ ще зависи
бмдащата
класация и прогресирането
на всички чинолници и служаще по това
ведомство.

от сутринЬ въ
София 2 i . Тази
салона на Търговската камара
се откри конференцията на
производителитв и търговците
на дървенъ строителенъ мате
риалъ, съ участието на деле
гати отъ цълата страна.
Конференцията се занимава
съ стопанското използване на
горите у насъ и вноса на дър
венъ строителенъ материалъ
отъ чужбина, а сжщо и съ
нъкои други въпроси въ връз
ка съ търговията съ дървенъ
строителенъ материалъ.
Преди да посетите магазините, кои L
го рекламиратъ
посетете първо ма!
газинъ ,?ШЪи под хотелъ Мусала!
който ви предлага най хубави и|
иравн горни ризи отъ майсторскаЕ
рхка и всички галантерийни стони|
на извънредно ниски цени.

Q Шш МШШШ' i
Q
ВАРНА
Q|
9въ центъра на града, най-хигиГ^ениченъ, уютенъ, съ централноГ!
j—j
отопление.
г-ъ
[—|Цени достжпни за всичкигН|

rj

1 - 2091 - зо

родителско учителска среща въ н^
дъля (утре 24 т. м.) 10 ч. пр. пл.П
гимнастическия салонъ при гимнй
зията. Присътствието е задълж!
телно.
щ
Народното
квартално читалии|
но д во „Отецъ Паисий" при училя^
щето „Ст, Караджа" въ Бъжвнски)
кварталъ съобщава, че насрочен^
та сказка за въ недЪля, 24 т.
отъ читалището се отлага nopal
заболяването на лектора.
f
Изъ реферската
секция при;
С.О.: — Поканватъ се всички
ганизирани рефери на конфереиш
съ извънредно важенъ дневи
редъ, която ще се състои на 24
м. (утре, недЪля) 10 часа преди о|
въ клуба на Владиславъ.
Двото на завършилият Висш!
то Търговско училище въ гр. ВарР
урежда на 23 т. м. танцова вече|
въ Еврейския домъ. Свири флотск)
оркестъръ. Начало 9 часа вечерьА
Македонското
млад. д-во ЛЩ
Д-влчевъ свиква общо годишно ек
брание на 24 т. м. (недъля) 9^63
сутр. въ «Македонския домъ Щ
следния дневенъ редъ: Даване о |
цетъ на старото, настоятелство, Ч
бираие на ново такова и разни- i
Канчтъ
с е всички шУ менЦ| 1,2
неделя, 10 часа сутр. въ кафв|
"Балнанъ за избиране комисии ч
изнасяне на 9 мартъ т. г. тр»Диц|
онната шуменска среща.
1
Б. Ю. Т. С. .Девненски изворЧ
устройва на 24 т, м. (утре н е й ^
полудневенъ излетъ до „Д* 8 " „ 3
тепе — Гюндюзъ чешме. Tptf^fj
а _ « л , X. UJKP?
1 ч. 15 м. огъ клуба—ул,
пилъ № 2. Гости ппбое д о и Д

Избухна бомба отъ аг
ни и божествени Сунгурлзр^ч
и Варненски
g i Русларски
бели rt червени
въ """

01ааа1^ааааааа?»сунгурларе1
|

Чше в.

ул: .Владислевъ" 15 MJ:'J
коловъ. Цени народни.с-к ;
нни .мезета

5рой 23^1

il ПОСТРОЙКА I I ШАРШ Ш П В Н

L за постройката. Кжде ще бжде построено казиното и за
I
колко време. Какви оферти с я посгжпили
с е отк

мчера
Ьмйк>
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Ртно казино
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Казиното — хотелъ — тръбва да бжде построено на кон
цесионни начала, Най-големиятъ концесионенъ срокъ е 30
години. Въ постройката тръб
ва да се инвестира най-малко
80 милиона лева капитал*.
Търгътъ е по доброволно
спазаряване. Той щ е продължи
единъ месецъ.
До сега еж получени офер
ти отъ една италианска фирма.
Очакватъ се оферти отъ н е колко английски и французки
фирми.
Шесть месеца следъ подпис
ването на договора съ конце
сионера, последниьтъ трЪбва
да започне строежа и да го
свърши з а три строителни
сезона.
Варненци съ живъ интересъ
очакватъ резу;.тата отъ търга
за постройка на хазартно казино въ Варна.
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Из Мара В а ш Гама
J
Q
J 1 ! № ш Длбксандъръ Божилъ Райновъ
J ще се вънчеятъ въ недъ\пя на 24 т. м. въ 16 часа J
въ църквата »Св. Никола" — Варна
Q
J Поздравленията
ще се приематъ въ църквата.
J
Кумуватъ г-жа и г-нъ Heetua и Никола Фесчиевн
01

Речьта на м-ръ председателя
Днесъ на Вари. рибна борса
геи. Златевъ, която ще бжде 6Ъ продадена следното коли
произнесена утре въ София, чество риба: 700 кгр, попчета
ще бжде предадена и отъ ра отъ 8 до 14 лева кгр. 100 кгр.
Настоящете зам-вня случайно пропуснати покани- Q
дио Варна. За цельта ще бж кефалъ отъ 24 до 38 лева кгр.
За телеграми: Галови—Райновъ
датъ инсталирани два високо 8 кгр. бъла риба по 70 лева
Варнв
Софи?.
говорителя — единиятъ въ са кгр. и 150 кгр. миди по 2 лв.
лона на зала .Съединение", а кгр.
другиятъ — предъ залата въ
На 28 т м. въ Варн. митница
градинката.
ще се произведе търгъ съ яв
Презъ 1934 година еж зает но наддаване за продажбата
роени около 20 контрабандни на разни копринени платове
кжщи. Взети еж строги мърки и други вещи, произхождащи
отъ страна на техническитъ отъ контрабандни д-Ьла.
Отъ известно време въ Варн.
власти при Варнен. община за
бждаще да не ставатъ никак пристанище ежедневно приети
ще се вепчеягь неделя 24 т. м. 6 часа сутриньта въ
гатъ гемии съ каменни въгли
ви контрабандски строежи.
църквата „Св. Петка".
Срока за приемане предло ща. ТЪзи въглища еж пред
Настоящето заменя отделни покани.
жения по постройката на нова назначени за индустриалнигЬ
Кумуватъ Сийка ^к_](оста__Сгефанови^
модерна кланица е продълженъ предприятия въ Варна.
до 1 мартъ. До сега еж пое
тжпили нЪколко оферти отъ
открива хирургическа клиника въ Варна
постигнато по принципъ
чужди фирми. Предстои наско
23. II. 1935 год.
Дългогодишниятъ управи •< , Лондонъ 22. „Юнайтедъ
ро премъстванато на старата
s/s „Балканъ*
пресъ* съобщава, че вь Адисъ
кланица.
Утре пристига въ Цари?радь. тель на Варнен. Държав. бол абеба е било постигнато
Л]одъ Монъ Бланъ ще се временно тия краища еж били
ница
д-ръ
В.
Божковъ
е
пре
И най старата дреха ста Въ Варна ще бжде на 26-27 т. м.
| напролъть тунелъ, съ до сега и най-редовни въ из
м-Ьстенъ за управитель-хирург по принципъ споразумение
ва прилична, ако се причисти s/s «Мария Луиза"
(дължина 12 километра. плащането на данъците.
Утре ще бжде въ Цариградь, на на шуменската държ. болница. между Абисинияи Италия
при Матей Недковъ.
Той е
о т к а з а л ъ д а относно създаването на
1ще свързва Франция и
пжть
за Варна, ще пристигне
Щ Въ Москва е арестувана
въ
Варна
къмъ
вторникъ.
Проектира
се
при
Яспарухозаеме
новия
си постъ и се една неутрална зона межия.
„пророкинята" Мария Тереустановява на частна практика ду тия две държави.
Ледените
повърхности щенко, която се провъзгласи вия валъ презъ настоящия се s/s „Бургазъ"
зонъ да се огдадатъ на кон на пжть за Хайфа.
въ Варна.
:Мйта възлизатъ общо на ла за нова Богородица, Болцесионни
начала
направата
на
Д-ръ Божков, който е извее
16 милиона квадратни шевикигЬ установили, че тя
s/s .Царь Фердинавдъ"
Лозари,
)метра. Презъ време на била въ услуга на контрарево- леки морски бани. А при цен- Днесъ е въ Бургазъ. Въ Варна тенъ като отличенъ хирургъ,
Оказионъ при Банка
[|1ИГБ студове тия повър люцията и работела най вече тралнигв морски бани да се пристига утре сутриньта и на възнамерява да о т к р и ег
25 т. м. вечерьта замииава за хирургическа клиника въ В а уаеличатъ първокласните ка
ти, разбира се, се увели- противъ колхозите.
на
бини. Щ е бждатъ построени Александрийска линия.
|ь значително.
Ц Янгличанкате Сари Май- нови 248 кабини.
s/s „България"
ГДнглия е започнала вече еръ е първата жена на света,
Днесъ е въ Цариградъ. Въ Вар
юои подводници и за от- коя'то вече е получила титлата . Предупреждение. Варненското на ще пристигне на 26 т. м,
k на английските бр%го- професоръ по джиуджицу. полицейско коменданство из s/s „Евдоиия"
На 21 т. м. къмъ 9 ч. вечер
килограма 1 2108-5
|ички строени до сега Тя е получила също така и вестява, че по нареждане на Всгьки четвъртъкъ и понедгьлтьта
трима души чрезъ под
Областната
полицейска
инспек
|дници еж били изпраща- правото да преподава джиуникъ, 8 часа сутриньта зами свиркване еж извикали на ули
нава крайбрежно. Връща се всп§ :ащига на колониите
джицу. Г-жа Майеръ е 40 го ция всички коли (автомобили)
цата единъ ученикъ живущъ на
РАБОТНИЧЕСКА преШъьъкои части на Юго- дишна по настоящемъ, но тс- частни и общински, които Н-Б- ка ерпда и ежбота сл. обгьдъ. ул. „Ген. Гурко" и с ъ палка му
носвачна
задруга—Вар
матъ
поставени
нови
номера
Чужди параходи
i ' c s освободени отъ ва не й пречи да бжде съ отъ Шуменската область, не
нанесли удари по главата, като на, известява за сведе
щински
дамски
шампионъ
на
то и да било данъци
Тази сутринь пристигна на едина> отъ тЪхъ му закрилъ ние на всички г. г. тър
това интересно японско изку могатъ да се движатъ повече
! и семейства, които иматъ ство за борба и самоотбрана. и се сметатъ за непрегледани, Варненското пристанище ита очите. Раненъ той е бил завЕден
лианския параходъ „ЧЕЛИО".
говци и работодатели,
9деца нагоре. Интересно
въ болницата и превързано.
Всеки заловенъ да кара кола
|се отбележи, че най го Тя може преспокойно да си безъ да има новъ номеръ, ще Той пристига отъ Кюстенджа Лрестуванъ побойника приз- че отъ днесъ нататъкъ
Ще товари 300 тона бобъ и ще
;брой многочленни се м%ри силите съ доста сил бжде глобяванъ съ максима- замине довечера за Бургазъ. Сто- налъ, че е извършилъ нападе- каквито и да било суми
ни
и
ловки
въ
това
изкуство
а има въ най беднитъ
еж предназначени за Еги- нието заедно съ двама души. да се изплащатъ
ленъ размеръ глоба 2000 лв. китгь
само
петъ. Тунисъ и Италия.
ia на страната, а съще мжже.
и колата спирана.
на
инкасаторитт,
оторОчакватъ се италианскитп па
ВСЪКИ знае, че най добре
ч Дирекцията на Варненския раходи „Гащайнъ" и „Авентино", боядисва и чисти А. С. Виниц изирани за това и то
окржженъ затворъ е решила
[Радость, веселие, импулсъ
Посетете българската нацио ки Варна — Ст. Стамболовъ. срещу редовни разписки,
гладкия дивъ материалъ (рез- нална вечерь на 2 мартъ. „Лювъ живота даватъ
2 — 20?б — 30
подписани отъ касиера.
ницит-fe) отъ собственния си бовь къмъ Родината".
1 — 0.
маточникъ да ги изреже съ
затворници и да ги продаде
В а р н е н с к и
О б и д и н с к и
Т е а т ъ р ъ
на лозарите. : ' '"
Последниятъ срокъ за изпла
| НАЧАЛО 8 3 0
23 февруарий |
щане на всички преки данъци
Че 23 февруарий. Следъ тази
дата данъцитъ1 ще се съби
|СЕ ПРЕМЪСТИ НД УЛ. МХСАЛЯ № 2 (до входа
ратъ съ глоби. Вчера въ Вар
на аперативъ БеЛканъ
1 2109??
ненското данъчно управление
• комедия въ 3 действия отъ Фьодоръ и Лакатошъ Лаело
еж постжпили отъ пръки да
Утре нед-Ьл» 24 т. м. дневно 3 ч. сл. об. ТРИ ПЖТИ ВЪНЧАНИ
нъци 250,000 лева.
__

Шооеяоп казино тр%бва
Иде построено въ района
1£ ска та градина, включенъ
ЙАсарето, Булеваръ Фер
ШЯсврето,
Щъ и канала по плотеже
I » улица ,Ст. Сгамболоаъ".
№цаг8 постройка на казитр-Ьбва да включва въ
,си хазартно казино, хоI спортни игрища и пр.
йтедьть тръбва да бжде
Еоенъ по най-модерните
Шания на архитектурата,
1„0нфортенъ и да наподоШа западно европейските
р-хотели, да има най-м£л
1400 стаи.
Йдо така игралните салоfLeMHHrfc салони, рестоL, игриида да бждатъ въ
[модеренъ архитектуренъ
й и комфортъ.
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Г-iia Цонка Кирова
Г-нъ Захапи 1

'J

Дребни вести

„Ермисъ"

^Представителството

HI rlHiJEIEMIEh

юзаджий ница

Венецианска нощь,
синьори, синьорини,
пиера и пиерини..

(ПЧЕЛА"

на карнвалния
БАЛЪ на

рестява че по улицата
продавачи на боза на
Ще нвма, освенъ една
(гола специална която
^носи и фирмата ни.
К
Отъ съдържателя
5ЕЗ'

ДАЙТЕ ПЖТЬ НА МЛАДЕЖЬТА

I
»
V

„ТичА" н
Свирятъ 2-та военни
оркестра. 3-0

ДОМАКИНИ
Консервираниятъ зеленъ бобъ се препоряява, както на здрави, така и на сла
би организми и страдащи отъ захарна
болесть, плевритъ и дууги болести,
като много здрава храна.

Ш>

ШИДЪ
ЯЛРЪЗАНЙ

По 300 ли. тома
| ъ склада на д в о .ДОВЪРИЕ", срещу
'JL
гпяпимя пп Юнашкиа гяяон-ь

градската
1.2_

Стр.• 4
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вдрнЕнежи

Оргшзирбн
М и .шмикв конференция

з ш е Ш с ш Ъ стопи

Какъ ще сше гЬхното организиране. Всички нрофесионални организации тр*бва да бждатъ нодъ властьта на едно единствено
Изявления на директора на Обновата Попзлатевъ;

Една йнициитива на Съединенитгь Щати. За изхддъ отъ
съществуващата економическата анархич;
СОФИЯ 23. Дирек
Споредъ чуждия економиче- стабилизвция на монетите въ тора иа Обновата г.
ски печатъ, понастоящемъ въ целъ светъ.
Попзлатевъ запитан,
Вашингтонъ се водятъ разго
Очаква се, че правителство ианво става съ. ор
вори между председателя Руз- то на Съединените щати ще
велтъ и посолстввта на вели направи официално предло ганизирането на з е ките държави за свикване на жение за свиквлне на между млед-Ьлцит-Ь иазаа
нова международна конферен народна економическа конфе
— Специално по ор
ция презъ това лъто.
ренция още до края на теку ганизирането на земТая конференция, споредъ щата сесия на конгреса. Спо
сведущите лица, ще се яви ка редъ американския в. „Джор- ледЬлсиитЪ стоиани
стопанска
то продължение на злополуч нелъ офъ Комерсъ" парли- — 5»дна
организация
в?» коя
ната международна економиче- ментътъ на Съединените ща
ска конференция, свикана през ти ще вземе презъ това вре т о щ е трЪбва
да
1932 год. въ Лондонъ, която ме редъ радикални решения «л-Ьза-iv собствени*
тогава се отлежи дипломати по валутните и митнишки цит-Ь з е м ле д-Ь л ц и,
чески . . . до гръцкит^ календи. въпроси, за да окаже влияние
Въ програмата на конферен върху економическата полити такива, ноито рабоцията ще влЪзатъ въпросите ка на другите държави и по т я т ъ ч у ж д а земя, а
за военните дългове, за реви такъвъ начинъ да облекчи сжщо и синоветЪ на
зия на митнишко-гарифната работата на международната собственицит-Ь, кои
политика, за отмена на ва економическа конференция въ т о работятъ бащи
лутните ограничения и за ста 1935 година.
ната си земя — a a v
билизация на валутигЬ • въ
мисля,
трЪбва да бж
иеждународенъ маещабъ. Не
Дирекцията на Въздухо
д
е
поставена
на сже изключено, разбира се и
плаването продължава да
поставянето въ дневния , радъ
щит-Ь
принципи,
на
представя въ театъръ
на нтзкои политически въпроси.
иоито
еж
поставени
П Д Ч Е В Ъ - СОФИЯ
Ню-йорските -финансови cpfeи организацит-Ь на
ди еж- убедени,»че предполага
е
т о пане кит-Ь кате
емата..конференция ще може
гории.
да избегне несполуката . на
продукция на МЕТРО,
първата, която пропадна по
И тукъ ще тргьбва
съ небивалъ успъхъ.
ради отказа на председателя
Рузвелтъ да даде съгласието
Въ Полицейското коменданство
си за стабилизирането на до-. се намира една дамска д-вена
лара до началото на общите кожена ржкавица, който я е запреговори на държввитв за губилъ да се яви и си я получи. въ Югославия не ще има лартиенъ
характеръ,-''

ШИШ ЛШ

ВИТАИИНЪ В .
При липса на този витаминъ, въ човека
настжпва едно особено тежко болезнено
състояние, което започва съ. липса на
апетитъ, неправилно смилане, продължава
до пълно отслабване, за да се развие въ
страшни, нерви разстройства и конвулсии,
различни при отделните страдащи хора.
Витамин"Ь В. се съдържа въ големи
количества'въ всички зеленчукови консерви.

Белградъ 22.. Социалистиче
ските вестници/днесъ обна \
родватъ изборния мянифестъ
на социалистите, въ връзка
съ,законодателните избори на
5 у.ай. .
Съобщава се, че листата немало да има партиенъ харак
теръ.
. Споразумение относно во
дача на листата още не е по
стигнато. Предполага се, че за
такъвъ ще бжде поставенъ
д-ръ Живоинъ Топаловичъ
или бившиятъ народенъ представитель отъ Мариборъ —
Иосипъ Петеня.;

Колко прелести н ш ч ж ъ

it 22 гина иа

да се пристжпи къмъ
ВЪ [0|
браншовото
изгражда Разкритата голгьма организация, съ голпми
кац
не на
организацията.
vu и свои органи.
Разбира се, както и при
София 23. Сщъ дълги издирвания, органитЪ н
всички други професио
нални организации, да рита на полицията успЬха да откриятъ ш щ т в и !
не се поста върху ней на една организация, която.разполага съголимикапитали!
ното единство.
органи, която способствувала за внасянето на разни щ
Браншовите съюзи ще ооз- ки въ страната по контрабанден^ н а ш . , . . . а
волятъ: приемственость и съ
Сл°дъ. направеиитЪ з&ачера р»аир«
вършенство, по: воденето на
управлението, на даден бранш въ Пловдив.у, въ С О Ф И Я бъха paamj
н избягване конкуренцията. 2 2 г н е з д а на к о н т р а б а н д а по равни
$
'\
Все пакъ най-важното, споредъ гааинм.
Намгьрени
бгъха
и
иззети
разни
копри
менъ е ржководегвото на про
фесионалните организации.Йе- стоки, воали, парфюмерия, конци за бродерщ
ма никакво съмнение, че тех пр. Всички конфискувани стоки еж ; изпратени
ническото ржководство, кое митницата за оценяване и определяне на |
1
то има за п р е д м е т ъ ветната глоба.
усъвършенствуването на
19 ЛРОЛШШЙ ОМЩ;
ръ
организацията ще тргьбва
да бжде предоставено на между България и Югославия. Защо не се предпочитай.
1елни пунктове кждето има железници
съответнитгь м-ва, които
разполагатъ съ институ София 23. М.ра на Външ. пунктове по жел-взнищ
ти ,и лица, подготвени работи Батоловъ, въ разго- тр-вбва да чакаме дълги <
напълно за тази техни воръ съ жу>рнали:титгь го ни, Сега наистина и шое
вори за
пропускателните по които се установяват^
ческа работа.
пунктове,
пускателнитЪ пунктове та
да
бждатъ поправени,-Щ
—
Момее
би,
кат
той,
.Що се отнася, обаче, нгькои ще упрекнатъ, защо повече
отъ 15 години щ
до общото ржководст тия пропускателни пунк използвани но това ще
во, то трпбва да бжде тове не сян. на dpvzo нгьсто, много по лесно.
турено въ власть само кждето може да се свър Ние предпочетохме гщ:
на едно единствено мп>- жатъ нашитп, съ югослав Кула за Зайчаръ, който
желгьзници.
ва презъ Връхско-Ч
сто. Защото интереси- ската
Но
за
да
се
свърже
Видинъ
като по удобе!
mm на държавата на до Неготинъ, иие требва да проходъ,
шосе отколкото тоя
лагатъ това.
построимъ 30 клм. ж. п. линия свързва Б-влоградчикъ
внвввяпшвввааавнвш а и югосласяните толкова. За жевацъ, презъ свети Нико1
КОПРИНЕНИТЪ в u да свърже ж. п. линия при проходъ, кждето балкана]
''" %
ние трЪбва да пост е по стръменъ.
рокли, мантата и кос-, Гюшево,
роимъ 6 клм. линия, а югосла
Връзките презъ новигв^
тюма ще
станатъ вяниттз много повече и то въ пускателни
пунктове ще
напълно нови, ако ги планинска область.
датъ установени въ най|
боядисате и изгладите Яко чакаме пропускателни време..
само при А. С. Виницки,
ще останете
напълно
доволни. Ул. Cm. СтамболовъМ 19.
I-ZOZ6-30
Защо еж избягали. Какво разправятъ. Цанцарит* тормозят:

fflfll

П0811НЩ!

ОТЪ [ И Ш Р Ш О В Ъ !

българското население
j
Напоследъкъ терора надъ
Почти всички села еж
българите въ Добруджа/се воднени отъ цинцарски i
които псуввтъ българитт*
засили много.
^?*^"~
Не минава ден>"добруджан вулгарно, ругаятъ ги, т|
ци подгонеи.к'бть цинцарските зятъ ги, биятъ ги и имъ j
1
^йиГругатни и насилия да не матъ имотит*. . .
минаватъ границата и да тър- Търпяхме мноЮ. Ной-(
сятъ подслонь въ България. ни причерня предъ очи1
Зазчера следъ полунощь решихме каквото ще да с
Илия Пенковъ, Цоню Дечевъ, да избягаме отъ този \
Господинъ Станевъ и Иванъ ски адъ. Оставихме всич«
Ивановъ, ведно съ женит-fe и имотъ и ниви. Както въ)
невръстните си деца, . минали работите, те ще npHHJ
границата и еж дошли въ всички българи да изб!
отъ Добруджа. . .
Варна.
Малко покжено миналъ гра
София 23. Отъ м-во:
ницата и Тодоръ Пеневъ.
юинансите
съобщавать.'
Те всички еж отъ с. Казъл- презъ м. мартъ
ще имай<
джиклий — Силистренско.
че
редовенъ
бюджетъ
на
Имахме случая да се срещ- жавата, така сжщо н*(
немъ съ бегълците. Тъ еж из
нужда да се глвсу%«
тощени, унили, съ изпокъсани стане
ва
дванвдесетинка,
Я
дрехи.
На въпроса ни защо еж на
пуснали родните си огнища,
ГБ презъ сълзи ни разказваха
на 11,000 клм. отъ Соф|
следното:
София 23, Снощи въ J,
—Положението на българи
те въ Добруджа, особено въ и 18 мин. и 30 сек. сеизм^
на ЦМС е отбел*|
силистренските селв, е непоно фътъ
началото на катастроФ^
симо.
•
земетресение, съ огниш«|
около 11,000 клм. отъ С<§
Стрелките на сеизиог|
трептели около част- и И
вина.

въ ЛУКСОЗНИ целофанпн пликчета
пусна въ продажба на рекламни цени

оо 3 Н лева плвкчето
I Кншрнш СТЕФДВЪ Ш И Ш
I

ул. 6 септемврий. срешу Сннгеръ

I годЪмъ нзборъ мартенски картички

11

•-'

МАРТЪ ;
младежка секци!

НОВН-ИРЕМЕ

