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Шградь 21. Съ указъ на
Ъщството отъ днещна даШ ,?9МИЛванц 172 затвор

ПРЕГЛЕДАТЕ НОВИГБ
КОИТО ПОЛУЧИ

, у щ 1 шщ кит 10) mm i i p a р щ т к твщш

а въ сжщность властьта мина въ ржцетгъ на най-малката партийна въ страната, — Защо тЗвено" има всички недоста
управлява- тъци на старитгъ партии, безъ тгъхнитгь преимущества — Култътъ на насилието, - Апостолитгь на принудата
правося- се раздвижват* отново, подъ нова маска. — Предупреждение къмъ добронамерените български граждани,

н*акъ гледатъ ьъ Белгия на лоидонскит* резултати
Брюкселъ 21 Печатътъ
единодушно удобрява резул.
татитп> отъ лондонската*
преговори.
католическиятъ в. ,Лабръ
Белжикьт и социалистичес
кия тъ органъ пПьопль" подчертаватъ
автоматичността на английската
намгъ
са вь случай на вьормжено
стълкновение.
„Пьоплъ" пише:
—Требва съ особена наетойчивость да се провикненъ,
че войната се отдалечава,
Нацвоналвствческаятъ в к ъ
„Ла асяонъ белжъ" счита
постигнатото съглашение за
задоволително, обаче добавя,
че то представлява единъ минимуиъ.

ЩаК1пО Заяви
§Я М-вото на
\цпо Цвгьтковичъ,
помил- София 22. „Зора" пише, подь м а л к а т а и н а й - н о в а т а гргъхь на „Звено". Най го- почватъ да , се реорганизкщатгь ся
политически нудТта^ • Л п о с г ш ш т * на ПР"- партийна, на която без лгьмип му грпгхъ е, че въз ратъ — най-малната к найдигна вь пранципь „прину пшерлата партийна, която
торници,
осядени
по - 19 &щй б*ше реакция паР™й-*астьта б ъ ш
дата* — насилието, защоиатана закона за защисамо е д н а
м а с к а . о вмъкна въ властьта тияв ъ з д и г а въ куятъ при
срещу
партизаншя
рвжкмъ
| на държавата
нудата, насилието и превра
Кржгъть „Звено", как две най опасни начала.
Почти венчни амнистирани въ България.
тите,
то
и
да
се
прекръщава
По-нататькъ вестникътъ
l хървати, оехдеаи по ЗЗЗД, Тая реакция бъше до из въ бждаще, бтше и ще казва:
Български граждани, па
|адв терористнчеекм деяния. вестна ствпень оправдана, си остане съ всички не
защото
лартййть
се
6txa
зете
се отъ
лицемпрнитгъ
— Тил родово ги пишемъ,
Ьзаяството отъ тЪхъ еж
достатъци, на статтп* гсонежа «ннцяатортъ на мал слова на тая най-нова и
самозабравили
и
безъ
друго
|евове на хърватската терода се корегкратъ н партии, fie само това— цинството ,въ последно време най-лоша партийна,
коя
[сгшческа организация .Ус трЪбаше
той нгьма и преимуще
то
иска
да
ви
приспи,
за
да
се
нашлятъ.
та',
ствата на старите nap пзиъ еж со раздвижили, сога да се затвърди още вед»
Какза
бе,
обаче,
изне
Вь Бгьлградъ са вп>рва, че
таи, които иматъ връ вечя подъ маската т хуиш- нъжъ и да сложи на кар
т амнистия ще направи надата, когато на 20 май зки съ народа.
«астъта. Подшивайки панъ та самото
сяществувание
ьлбоно впечатление въ фактически властьта ми
на
държавата.
добрз«аме?шк
xs*>a,
т
е
за
щатският ерлди и ще на въ ржцетъ на най И топа ке е най голгьмия
\ICHU сближението между
ткъ и правителството.
Знае се, че по поводъ
Прпкитт виновници за 19 май не последваха благород
Германия и спада къмь старитЪ пет оди. Русия йена главата ния
честъ на воеиия м-ръ. Използвачитть на войската
ннастията, дадена по срещу на
Полша. Какво иск* екрейскиятъ еленентъ въ СССР
<„сега стоварватъ вината върху нея. Мизерната амь
на Гернання.
Ьледа, Мачекъ излгьзе
отплата спргъмо нея.
s една остра критика Цаикау 21. (Герм. телеграф то и главата на Пол
Лондонъ
20. „Финанагенция) Ацолфъ Розен ша.
София 22. .Зора" пише на страна, господари некон шълъ нюзъ" съобщава, че
i заяви тогава, че тая на
националенъ-социалисмъчто, подъ заглави тролирани отъ никого.
Лордъ Абернонъ имаше уводно
мнастин не\засгъга хър- бергь,
въ кржговетгь на Лондонъ
тически водачъ, въ ецна своя
„Защо мълчатъ винозницигЬ?",
Тия господа, събрани въ кряпъ.шо право, когато каз следното:
житгь, които само по- речь днесъ заяви следното:
га .Звено', не се ла считатъ Сити сечюсятъ упорити
$ди строгостьта на за- — Ако съввтъть на ОН ваше, че Москва получава
— Военниятъ м ръ ген. отговорни за събитията отъ слухове, какво английскита ся, ос&дени на дьл- констатира днесъ, че Гврма пари, срещу които пред Луковъ
най-чистосърдечно, 19 май и за последщитгъ отъ тгь банкери ся започнали
тдишенъ затноръ.
ния в нарушила Здрсайлсняя и лага червени армии.
като войникъ, поиска из- преврата?
вече да сондиратъ почва
Шчаква се, че сегашна- Лвнарнсная дагоз»ри, требва Не е още евгурао, чг Ма- винение отъ българскитгъ Очевадно, щомъ мълчатъ, та за отпущане на единъ
w амнистия ще за- д» се каже че това е една сра» еква иска кр^двти, конто еж граждани за нашата вой тгь не се чувстватъ отговор голгьмъ з а е м ъ на Гер
Цтли значително Ма- на аанезра м едно зъзстаяовя й обещали главата на Полша, ска, подмамена къмъ една ни въ нищо. Тп> стоварватъ мания.
кривитгь дърва върху доблестека,
вакв на старите азгод*л, so въроягно следвщего по намгъса въ политическатгь ната българска войска, защо Единъ личевъ приятель ва
то само тя, въ лицето на д>ръ Шахтъ, виденъ лондон
нвито се разпростра нататьиъ съдършвиз йг дне борби на страната.
ърза ликвидация чрезъ
своя
м-ръ, съ единъ войнишки ски банкеръ, е билъ изпра
вника
н
\
лордь
Абериоаъ
ще
няваше клеветата за вивов
НЪет еъшанае, че българ- жестъ,
който е приежщь на
възпроизвежда
мнзго
по-важни
,. на войната въ Африка
кзвтьта на Германия огносна
сцкятъ наредъ ЙТЪ аърдце професията
му, поиска изви- тенъ вече въ Берлинъ. Пред
данна отиосао деййостьта яа ща извшю г.зоята войсиа, тч- нение, а виновниците,
ЙТарнжъ 21. Г ж а Та обявяванзта на еойч^та.
които варителните преговори по тоя
та е пяьть етъ неговата се опитаха да направятъ отъ заемъ били вече започнати.
| и пидчергава въ „Льо- По-яататънъ Розвнбзргъ двешаата двпломация.
Отъ асични новини, които ни ллъть и кръвь отъ неговата войската единъ партизански
щъ", че между сррен- заяви.
идавтъ отъ Съветска Русня кдъвь. Ща я прости за увлъ инструментъ, сега се спотайкт м-ръ на аъншннтв — Единъ отъ оснозни- проличава, че еарайскиятъ
ватъ по най-мизеренъ начанъ.
работи Фяандвнъ и нта- тп> въпроси за бждащето влемеятъ въ съватсиото пра- чен^яга й, направени съ добри И тия мизерници искатъ да на северния фронт ь въ Абнсшвя
минатъ за герои, за спасите.
се потвършаватъ
ляанския ПОСЛЙНИКЪ въ съглашение ще бядать аителството, който дьржи вло намерения.
между стьта въ ржцетЬ си, асе още Освенъ войската, въ лице ли, за обновители/
Дондонъ Гранди е било отношенията
Адисъ
Ябеба 21. (Герма
cs въодушезляв5 отъ вражде
Отминете ги съ презрение
йюстигнато пълно съгла Франция и Съветска Ру бни настроения спрЬмо анг то на своя м-ръ, обаче имиой тия
нска
телегр,
агенция) Потартюфи!
сие за бързото ликви сия:
твърждаватъ се слухове
лийската империя.
БТЯ другъ не се иззи;ш:
„По моето мнение, —
диране иа войната въ
те, споредъ които отъ три
— Не се извиниха ония,
подчерта
Розенбергъ, Утвърдень е търга за нзп- които я използваха, за
дни насамъ се водятъ оЯфри.ча
апаши. Крадеца на
френскосъветското соли разатв на бетоновия каналь да ги докара на власть Малките
фланели. Кои ся крадцитгъ жесточени сражения на се2 само жение, което би довело на водопровода Бзтовв-Варна.
северъ отъ Дмба Ялаги до
Отъ известно време в ъ
стоятел до откжеване на Фран Търга е възложзнъ на пред а после, следъ като я
католимонъ циганската махла ставали сис- Макале, между абисинскани егажи, съ всички модерни
приемача Василъ Велчеаъ отъ изтискаха
ция
отъ
Полша,
е
твър
к р а ж б и . та армия подъ личното
Гдобстаа и баня — отъ 3 стаи,
Шуиенъ. който е далъ 18 про се опитаха да я вър темати ч е с к и
де
възможно.
По
тоя
Неизвестни
крадци
еж задиг командване на Негуса и
истибюлъ и кухня, близо до
цента подъ девиза. Слшция пред натъ въ казармата, за
нали
отъ
домовет!
на
гражда два смесени италиански
случай
Съветска
Русия
«операцията на Стефанъ В
приамачъ е стреилъ и бегоно
Поповь, ул. „Ц. Калоянъ" 26 ще иска втъроятно отъ вит% резервоари по водоемаб да останатъ симювласт- ните резни котли, тави и дру корпуса.
чп господари пъ тая ги домашни вещи.
к1—458-0
Фра ция кредити, как даването на Дг'и Ормач*
Италианските приговлеВ*ера полицията залови ав
торите на ГБЗИ кражби. Tfc еж ния за една голема офан
Лхмедъ Чхмедовъ и Тосукъ зива на огаденския фронтъ
Лхмедовъ.
все повече се засилватъ
И даамата еж на по около Започването на военните
15 годишни.
Имахме случай да видимъ действия може да се очатия малки апаши и разговаря ява всеки еень.
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Влюбената жена обача s
аедестагьцате т люба
чвя.
3

т, „
Ann АГата v.u една. мсика
ианеапра
- dдf™f
H„pMg»Hnma
ет1 м н теса,
Любовь и чща
изтвгьра--^
теса,.
и съпруга, Р^"!%1ме,ната
по
' ^ Попдттч
— люо&пни
е \о*ит непрекъсната 6» Лониоискл
играна ди
ШМяШъ

ме съ ГБХЪ. На въпроса ни за•чо крадатъ,—Яхмедъ ни отго'
вори презъ сълзи:
— Сгрешихме, молимъ за
прошка!..
НБКОИ ОТЪ краданигБ еж на
мерени и иззети.
*
Преди няколко дни едно ли
це е влезло да си купува фла
нели въ магазина на Василъ
Галовъ, находящъ се на улица
„Охридска".
Лицето се е бавело доста въ
магазина и не купило нищо.
Тоаа обстоятелство дало съм
нение на чирзчето, то се взряло
по внимателно въ .клиента" и
забелязало, че той крие нещо
подъ палтото си.
Чирачвто веднага надало ви
кове за помощь. Крадеца ви
ждайки че ще бжде откритъ и
золованъ, хвърлилъ открадна
тите фанели и избъталъ'
Ззвчера крадеца б-в откритъ
и залоаенъ. Той се казва Ва
силъ Петрояъ — Чифвка.
Днесъ Петровъ б* изпратенъ
въ затвора*

Заседанието на оашрш комитет
вь Варни
Снощи въ салона на Вар
ненската търговска камара се
събраха на заседание члено
вете на поноирния комитетъ.
Присжтствуваха още: пред
ставителя на начвлникъ гарни
зона, полицейския комендантъ
и постоянното приежтетвие на
Варненската община.
Следъ доклвда на председа
теля на комитета
Ябвджиевъ
и този на Д-ръ Недновъ, за
работите около панаира и за
постигнатите резултати, бтч из
работена специилна прегрома
за реализирвакето на тезигодишния панаиръ.
Тя ще бжде вржчена презъ
идущата седмица но всички
стопански и културни органи
зации.

felER в. t№HL .1118"

.„Варненски новини'
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Изложбата на художника Морозовъ

тшт-

вь Габрово
f | i Германското правителство
Отъ години наредъ, не само метода, акватинта или комби разрешило,на холандешгв ев
у насъ, но и съ международна нирани двата метода. Всички реи, настанени на местожи|
известность, българския .худо картини отъ цикъла «Приказ телство въ Германия, дп .и,зне-'
жникъ Петъръ П. Морозовъ на България" еж изработени сът.ъ въ чужбина часть отъ
прави изложби изъ разните акватинта методъ и който ме своите капитали. Вслецствие
градове на нашата страна за тодъ е най>мжчната техчика въ на товв разрешение, 800еврей
пропаганда на живописьта. Стц гравюрното изкуство. В ь тозв ски семейства ще се завърТова свое д^лр г. Морозовъ- отношение г. Морозовъ е пред натъ въ Холандия вънвй-скоро
прави една неоценима услуга стовитель на това изящно из време.
*• провинциална България, ко- куство не само у насъ но и въ Щ Презъ време но триме
*т»\звпознава не само изобщо чужбина и това се вижда отъ сечната борба противъ ман»
с ь ^ящното изкуство, но и съ възторжените отзиви които се джурскит-b националисти, япон
едно %оао изкуство: форма и даватъ отъ видни крит»ци въ ските войски еж убили 4.646
.ль-което изкуство той е един европейската и американската бунтовници, пленили 1.076, и
Една честь отъ вктрешвостьта на кожарската ф-ка на Бр. Патевн
ствения майсторъ въ нвшатз преса за него. Ний даже кон други 3.713 души имъ се пре
(барабаните въ които се обраборагт^к^житЪ)^
статираме че той е може би дали доброволно. Счита се, че
страна.
Слелъ
като
посачо
п
о
т
и
н
е
на нашит* читатели ( H i W на фабрнчнит* заведеняя поДб
Последната му изложба е въ единствения нашъ художникъ сега броятъ на бунтовниците
шове
сь
2
й
т
о
Т
г
Г
д
*
е
не
само
Габрово, но н цъла България сега даваме едиа часть отъ тщ
за
който
постояно
се
пишатъ
Габрово, устроена по покана
е спедналъ на 30.000 души.
шетьта нГкошрската ф я б р ш на Бр. Патева. П.тевн изработватъ гьон* юфтъ, боксъ и д Р ф ир!1 |
не гражданския комитети на похвални отзиви за голтшото
ЦЗ Въ Грузиния край реката ина r S r t i ииеиела въ ц*ла България и отъ день на /ень завладяв» пазаря съ своитЬ к в т т
гостоприемно Габрово и коя му изкуство.
Кура е билъ откритъ единъ "ни токи КновегЬ на тази ф«р«а%е ползуитъ сь добро име ср*дъ работВ„чсството. Щ<щ
то ще трае до 29 т. м. Изло
Ето големото значение на стариненъ градъ-крепость, по
г-к-пИП н
„ за
» да
п. «„пит»
ГНГИНТЙТ* на българската иядустри
иядустрия!
Габрово
видите гигантнт^
жени еж около 200 картини» изложбите на г. Морозовъ ко- строенъ въ скалите. Тоя гродъ
една отъ друга по изящни и и ю той прани из Бъплария съ грдъ се простиралъ на нъкол
по интересни.
единстеното желание да посве ко километра навжтре въ ска
Въ тия картини е изобра- ти нашето общество вътайни лите. Археолозите нарекли тоя
въ Варна
венъ ц-кли>; животъ на нашата те на гол-вмото изкуство и градъ Варзия.
Въ
последнит-fa
години бокса
предъ
пвметьта
му
дв
издигне
страна, пейзажи, нжщи, църк
Щ Въ болницата въ Воро
ви, монастири, мостове, джа духовния уровенъ на просвъте нежъ се е поязипе една твърде като спортъ започна да си
пробива пжгь, между другигЬ
мий, битови сцени и пр. като нит-fe наши граждани.
рядка бопесть, позната въ неу
най-изящни еж изгледите отъ
Една друга благородна цель ката поцъ името „булимия", отделни видове спортни игри
Приквдоната на Метрополитенъ опера Ню-йоркъ
"РЪзи, които се стремяха пър
серията на .Приказна Бълга на
Морозовъ е: чрезъ свои изразяваща се чрезъ неутоГРЕИСЪ МУРЪ пЪе въ филма
рия".
те изящни творения, изобра лимъ гладъ. Единъ отъ забо ви да популизиратъ този видъ
Човекъ гледа и се чуди на зяващи найкрасивите местно лелите изяжда дневНо по 9 спортъ у насъ, макаръ че сре
необикновената красота" на на сти въ нашата страна» да из к г с хл-Ьбъ, 20 яйца и по 30 щнеха о*начало, даже и се
шата зем». Мнозина, може би вика любовь и интересъ къмъ чаши чай. За 11 месеца е на- га, мжчнотии по организирваминавали покрай тия дивни прекрасната ни природа, да я ддзлъ 60 кгр. обаче се чувства не на мачове заради неудобст
български хубости» които око обикнемъ и посещаваме.
толкова слабъ щото не е аъ вата и технически приспосо
то и ржката на единъ ГОЛ-БМЪ
ft ролята която биха изигра състояние да се държи на кра бления, получиха удобрението
нвшъ художникъ ни ги посоч ли тия великолепни картини въ ка. Другъ единъ болникъ изя на спортната публика и това
!
ва въ своите творения. Кой не чужбина -за привлйчвние посе жда всекидневно по 12 хлъба ги окуражи. И не ще е преси
е пресичопъ Искърския про- тители у насъ би била непо и по 2 кгр. риба, но никога лено око се каже, че бокса
ломъ съ железницата но кейдозирана, ако тази серия отъ не се чувства ситъ. И той не започна да интересува много
е подозиралъ че той крие въ картини биха били издадени може да се пържи на крака. младежи, които жив%ятъ пос
Продава
пазвите си най-хубавите из въ цветни албуми.
тоянно с ъ мисъльта, че никога
на м н о г о
гледи съ каквито не еж нада
ще
се
качатъ
на
ринга.
НЪнои
Ние искрено бихме желали
намалени
« г ш о д о к р а я ига
рени много страни на света! дв обърнемъ вниманието на
отъ ГБХЪ постоянно се трени
йени, пла
Гледаме картините изъ Бело- богати меценати тъй държав Берлински коментарии на лондонс ра ъ , да бждатъ въ форма,
м
е
с
е
ц
а
т
о
в
е
а а костю
градчикъ, за които толкова ната власть отъ нуждата отъ
безъ
да
знаягъ
кога
ще
се
съската присад*
ми,
парче. 4
много чужди пжтешественици подобно д-Ьло и отъ което от
Берлинъ 21. Коменти тезаввтъ.
та, спорт- |
пишатъ възторжени списания даваме и чувства нужда у насъ
Интересътъ къмъ бокса за
ни п л а т о в е
1
но които толкова неизвестни Съседните наши страни от райки меморандума на си- почна дв расте следъ първия
и одеала
|
еж били за насъ българите. давна вървятъ по този пжтъ литтъ, подписали Локарнс- боксовъ м&чъ, състоялъ са на
Морозовъ е п р е д а л ъ в ъ изящ и като не извинява нашата кия догоаоръ, е. „Ангрифъ" 8 ХИ 1934 год. въ морското
склад-ь.-на п л а т о в е сшщя& д® ~адгая:
ни рамки вълшебните и чуд простаналность. За д о б р а пише на уводно мгьсто:, казино, ор!анизиранъ отъ спорновати форми на тия скали.
j-sa кяесяца|
ул. Ц а р ь Борисъ» 3
честь. Габровското общество
— Нашиятъ водачъ заяви тенъ клубъ «Варна*.
Следъ
това последвалите
Независимо, обаче, отъ пре масово посещава изложбата
снощи въ речьта си въ Хам- други боксови срещи пакъ
красното преоб^азяване на на г. Морозовъ и подкрепя не
нашия животъ и природа, тех говото художествено и родо бургъ, че най нъма да отстж- тукъ въ Варна създадоха, тъй
пимъ вито единъ сгпгБмстъръ да се кажа, кадри отъ боксьо
никата въ изкуството на Мо пюбиао rrfeno.
розовъ е още по-интересна и
ри, които, въпреки, че рабоотъ Ренанвя.
шкири, покривка за мащ
която той е усвоилъ съ много
тятъ
при. неизгодни условия
Това е взшнятъ пръвъ оти дще много други, 1
трудъ и изучавание, само за
все пакъ не губятъ надежда
Предпочитайте пред-|
говоръ
на
тоя
документъ,
въ
това, защото чрезъ нея той е
дв кръсгосввтъ ржкавици съ
я а г а к й т Ь ' Б Н отъ •
конго нвй внждаме само едво никои други артисти на това
магазйи'а« •. -|
нем+филъ най-сполучливия на^
чинъ ца предаде своите на
дело на прнтворствс и на ста изкуство.
И
Я
Р
.ЛОВО«']
Н
Въ: 200, 220 и 250
блюдения.
ещу църквата Се. Никола1
VA. „Царь Борисъ* 22
pare нредразеждъца, погинали Наскоро щг бжде изнесенъ
см. шир. и гомьмъ
защото натгй нгъма да
Офорта е изкуство много
новъ боксовъ мачъ тукъ, к ъ 
Въ модерния ми салонъ
вече отдавна.
'
изборъ отъ ДОМА~
бждете излъгани, въ ка<;
добре познато на зопадъ, кждето варненските
боксьори
ШНИ ТЪКАНИ.
клиентелата ми ще наме
чествотои цената, floceдето той го е изучовалъ,
щ^
демонстриратъ
своето
бок
Като:
платна,
пири задОволень напълно
тете ни за да се у»лрит'>
ЗА
УЛЕСНЕНИЕ
на
Варнен
ВсЬка картина се прави
сово изкуство, но вече школу'своя вкусь
ските граждааи, лозари, ра вани, придобили красотата и
посредствомъ ржчно" израбо
Разни електричес
ботници и тия които иматъ елегантностьта въ удара и от
тените отъ художника гравю
ки къдренета. Работа
ри върху метапъ и върху кояЦЪРКОВНО H-CT8Q- ПРИ ХРАМА „СВ. НИКОЛАЙ'
пролетна работа по своягт. ВЕ браната, както при боксьориrfe
чиста й акуратйа
то-като се работи съ съответ
отъ Далечния Западъ.
1 _ 495 — 10
ЛИ
и
лозя
по
нанравленяе
на
;
О Б Я В №
ните бои» които кето се пре
Това съответствие на бокса
е>1 VI участъкъ — Тракага, Св.
ведатъ ч р е з ъ претйскание
Църковното
н-ство
при. храма „св. Николай* пЩ
въ Варна налага организира
върху овлвдената ! 'холандско
Усилено се украсява парка Коистантияъ, дирекцията ва нето на боксьорите било въ около 40 кз. м мало-азиатски б е л ъ шлифоаанъ мр№
или' японска ''харМония-се>: по ; при монастиря „Св. Констан- Градска Омявбусна служба е отд-вленъ клубъ, или като сек 75/75.
. У:Л
лучева въ орйгинвлъ Гравюра. ствнтинъ".
Виждане всеки день въ църквата.
lr-486
нагодила разписанието за дация при нЪкой спортенъ вар
Една плоза-дива ограничено
Строи се сжщо и зданието вмъ обслужва, като сутрнньта ненски клубъ. Но преди това
количество подобни гравюри което ще служи за мл-Ькарвърлия омяибусъ пуща въ 6*30 се налага по необходимость
около 20 50 като за всеки ек-' ница.
основаването на една боксова
земпляръ отделно се налагатъ
Зданието ще бжде оконча а вечерьта последния да се школа, която вече може би е
бойте. Всички екземляри '"*се телно завършено до мвсецъ връща въ 19-30 часа. Грашда на пжть да се открие и дв
нбМерирвтъ :; по редта'-на изра май.
ни използвайте това улеснение. подготви кадри отъ боксьори
ботването : и м ъ . '-""•''
За
.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
Пиано първокласна герман съ проверени сили — съ тех- Споразумение Лад-гайъ ШЬ.нарЬн-ь'
' Познлти еж няколко мето
ИА
БЪЛГАРИЯ"
реклами
се
ска марка, солидна конструк нически и физически възмож
ди гравюри: изрихова дълбока,
првематъ
въ
администрацията
ция и отличенъ тонъ, много ности.
акватинта плоска,
мезотинта
мени до известна степень и
добре
запазено се продава на
комбинирана и пр.
на „Варгенскв новини". 1-10
Прочие, отъ изнасянето НЕ безъ това за сега елвбия инте
оказионна цена — Справка редица боксови срещи тукъ, ресъ на спортната публика
чрезъ Попозъ ул. 15 линия при участие на боксьори и къмъ другите видове спортове
Гравюрите* нв г. Морозовъ
№ 9 гр' Вярна.
1-2
еж изрвботени въ и^оиховв
от-ь ПРУГИТЬ говдо«р> ш е се за
Гедимавъ
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Последниятъ б е далъ силенъ бжде съвсемъ добре.
полага, че последния искаше
— /лзъ не йскпмъ никого
да го обиди. При все това, лотикъ, но като употреби
— Вий ще я зазедетя въ да беспокоя^ще се в^ърна, с^-,
той се помжчи да се въздър всичката си ловкость, почти Кюлтовъ. Ладия, ft вий дока ма въ Кюлтовъ и отъ сеге
жи, за да не изговори високо веднага спре. Съ инстинктивно то не бждете въ състояние до нататъкъ ще аиГ оставямъ са
сърдитите думи, които беха на движение съвсемъ отпадналата се отърсите отъ тия смешни ми да се забавлявате,,съ нищо
Романъ отъ М. ДЕЛИ
устата му. И като се поклони Лиза се опре на гърдите му припадъци, Лиза, ща се лиши нема да ви безспокоя, идете
превела
(33)
нв Лиза, той отиде къмъ место- и се хвана за врата му. Сега те ^отъ пързалянето! И завър Лидия, идете н$, пързалката!
1Л.Д.К АЗАНАКЛИЕВА
тг, дето се пързаляха Лидия и з а пръвъ пжтъ в ъ живо вайки се на пети, князъ Орма Дзъ като се прчувствуввмъ
ОШВШ
Австрийския дипломатъ. ft Сер та си Лиза б е ш е жертва на новъ излезе о г ь колибато;
съвършено добре, Тадей ще.
— Сегп е редътъ мой да Ви гии хвана жена си за ржката халюцинации. Тя чувстваше го
— Братъ ми е много ядо м.и помогне да се кача на
кавалерствамъ, Лиза, чу се и двамата се спуснаха по ле рещи целувки на челото си, санъ, пошушна Лидия, поми шейната.
гласа на князъ Орманоаъ.
да. Лиза можа веднага да кон чувайки неспокоенъ глась дв слете си, че той б е принуденъ
— ft не мислите за ужасна
Тя се стресне отъ изненада статира, че мжжа й беше не шепне: „Лязв, моя Лиза". В ь да ви носи на ржце отъ края та сцена. Благодаря много. Азъ
продължение
на
неколко
се
и безъ малко щ%ше да падне, сразняемъ ортистъ въ пързана езерото Колкото и д а е'си предпочитамъ да се лиша отъ
ако канта не б е е з а д ъ р ж а л ъ . лянето. Повлечена отъ него тя кунди тя б е подъ приятното ленъ, той, при все, че Вий сте удоволствието. Но се запит— Сергии . . • а з ъ МИОТБХЪ. самата прояви чудно умение и впечатление на почивка и до лека, за него не б е приятна вамъ защо Сергии бърза да
че не щ е дойдите!
хрвбрость
въ най-опасните вереность. После се загуби и rjsa работа! Зз единъ здравъ, ви изпрати въ кжщи, вместо
— Съ мене това не се знае- положения, ft той е отвежда потъна въ мракъ, тя загуби силенъ мжжь, отъ който жи да ви остави тукъ. б и помиснекога зависи отъ настроение, ше долечъ, много далечъ, чвкъ съзнание. Когато се събуди, вотъ кипи, много е досадно да лилъ чоаекъ, че той бърза пото. Михаилъ, бждете така лю 1 къмъ крея на езерото. Княза Ляза очудена се виде, въ ко има жена, която припада и скоро да£се отърве отъ васъ!
безенъ,
и д е т е
да осво като че ли искаше да изтръг- либата простната на единъ ди овззаля развлеченията.
Лиза не възрази нищо, но
ванъ. Надъ нея б е надвесена
бодите бедната Лидия отъ тоя н е отъ всички очи неж
За пръвъ пжгь Лидия гово си наведе клепачите надъ мор
зълва й с ъ шишенце амонякъ,
нчержченъ кавалеръ контъ ната царица но снеговете. a по-далечъ Сергей, изправенъ реше подобни дучи на снаха
ните очи. В ь тоя моментъ тя
Беркерхиевъ, отъ когото тя не Младата жена се почувствува съ кръстосани ржце и нвмръ си. Тв, която обикновено б е
се чуаствувеше таке изтоще
смее да се откъсне. Това ще много изморена,
обаче не щено лице.
толкооз апатична, днесъ проя на и слаба, че не се страхува
бжде отъ ' ваша страна едно смееше да го помоли да спратъ
ви яростно настроение —• пз
— Всичко се свърши, тя се причина, че напуска пързал ше, че може до умре. Напроблагодеяние.
Изведнъжъ очите й се замъг
тиаъ, ней се струваше, че то
Контъ Дзровски се намръщи, лиха и тя почна да губи равно свести, сега е добре, каза Ли ката.
ва щ е ^ бжде /освобождение.
дия
съ
уепокоиталйнъ
тонъ
Саркастичния тонъ на братов- весие.
Бледото лица на Лиза за- И никой,не ще я оплаква, осЕдна чашка горещъ чай и ще руменя.
чадъ му го караше до пред
— Сергии, азъ падамъ!
яенъ Cauia, горничните и Ма-

?0И..81№РЩ

дя. ft. кня^ъ Ормаяошъ W*
да бжде п,ьрвия, който Щ*
да се зарадва отъ тая Щ
връзка, понеже,той вече Р|
бра, че е невъзможно да т |
ри, каквото си ще отъ
неподатлива душа и оше
вече, че той не може да по
ся болне жена дори и .тога!
когато той е станалъ прич«|
за болветьта й.
|

;

Х1

' "1

Контъ
Бвроасйи «впуй
Кюлтовъ на другия день. Щ
првздно Лидия б е употреби
най-грациозно
всичкигв щ
женски кокетегва. ЖЙНИТОЗД
съ тоя мпздъ, богатъ, *ИС°Ш
поставенъ еристократъ я М я |
го блазнеше. Още по-ввчв^д
тоаа щ е ш е да я .освободи т
тежкото опекунство иа ор, Л
й. Обаче. Миквилъ се пр еСШ |
ри, че нищо нв забелъзаа<«|
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Хроника I

Hll, АРИИ

Шуменъ
шзеинит* хрмове. Грамадната статуя н« Сив». СуевЪрието окоПочини %ъ е тази сутринь Културно Просвйтната група
шру багъ. Проклятието паШахъ Бегунъ. Перловия герданъ. Края Иордвн> Тенчевъ 34годишенъ •Подемъ* при Благ. Д-зо .Тру
окълната*» династия. Вь светилището на бога маймуна-Хану- раздавачъ при Варненската т. долюбие" е поканило големия
м«яь Развалините на Асгартъ — града на слънцето.
п. станция. Покойния се пол български клавиръ виртуозъ
>правятъ. че дървото е мъкъ и се разпадне царството зваше съ името па честенъ и САВА САВОВЪ да даде единъ
посадено предъ пещера- ти следъ толкова години, кол безкористенъ държавенъ слу концертъ к о й т о , ще се
Той кото перли отъ гердана ми еж жители Миръ на прахътъ му! състои на 25 того среда 8 и
гъ самия богъ Сива.
Насрочена от за днесъ ре пол. чвеа въ читалище „Арх.
тъ върха му и го раз- паднали на земята". Паднали
щ» на дзе. Едното поса- те зърна били 252. Това се довно годишно събрание на Михаилъ".
Радостно е че и шуменскивъ Д(кагернатъ, а друго- случило презъ 1605 г.; и точно Варнен. популярна банка се
тв
граждани ще имотъ неби
отлага
за
29
мартъ,
идущата
Гамеследъ 252 години въ 1857 год.
пени отъ брахмана съ 4об0 били разстреляни въ Дели, отъ неделя 8 часа сутриньта—Юна валото удоволствие да чуятъ
Г—
. . . » който
КОЙТО осветяOCP *'
ата глове,
англичанигв, последните два шкия салонъ. Ще приежтетву- първиятъ ни пианистъ който
и упрааитель на Б.З.К. бан концертира въ Европа и наб
влязохме
i пжтя ни, вл-взохме въ принца отъ царския родъ. Tfe вв
ка
и председателя на управи- ра толкова лаври за своето
1рата по грамадна камен- били намазани преди смърть телния
съветъ г. Реди Василевъ отечество.
та
си
отъ
палачите
съ
свинска
ълба, покрита съ мжхъ. От
Дежурни
аптека: Спасовъ
Ь й страни седеха множест мвсь. Последниятъ импереторъ
BltHMAHIihl
и
Общинската—ул.
Влвдиславъ
на
Делхи-Абу
Зафьръ
билъ
извени факири с рошпви ниАКО ИСКАТЕ Д8 БЪДЕТЕ
.неачесани коси. Истински- пратенъ на заточения на носъ Нвкашевъ—ул. Русе, и Русевъ
МЕЖДУ СВОИТТз СЪГ
икири отбегватъ тълпата. Добра Надежда, кждето ум- ул. „6 септемврий".
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
!ИВ-БЯГЬ уединено, въ го- р1злъ отровенъУмоляватъ се всички учре
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
| и пещерите.
Гробницата на Кушру е ве дители и новозаписани въ сдру
кпървата зала имаше гра- ликолепна мраморна построй жението на чиновниците при
вта статуя на Сива, укрп- ка, съ нЪколко куполи.
частните предприятия да пред
съ розови венци. Звоби
Гробътъ е въ.земята, а ма- ете вятъ въ'едноседмичен срокъ
КЛЕМЕНТИНА 12 Софня
*а я множество богове и взолеятъ е изписанъ съ сти отъ датата на обявата по една
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
(богове, отъ разни метали хове изъ Корана. По-далечъ снимка за получаване на лич'
И СТУДЕНА ВОДА, БА
(разни пози: Те беха no отъ него е двустенниятъ мав на карта при секретаря на
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
il съ плесень и влага. Отъ золей на майка му Шахъ Бе' сдружението Василь К. КаНО ОТОПЛЕНИЕ.
ката подземна р-Ька Сара- гумъ.
рагеоргиевъ.
Съдържатель:
I, се промъкваха капни
Край Апахабадъ, на бръта
ПЕГЬРЪ ТАСЕВЪ У
Изложбата на Каварналипо стените на пещерата на рЪката, е жилището на еаъ въ фоайето на театъра, ко
8хме презъ 10 — 15 под Ханумвнъ — богътъ маймуна. ято е сь безплатенъ входъ за
Гвлгьмъ е интересътъ къмъ
ивели. Освенъ стеблото То е широка четвъртита яма, посетителите на театъра, тре концерта САВА САВОВЪ Вврненвещеното дърво нъмеше дълбока около три метра. бва да се види отъ всеки вар- ци жадуватъ да чуятъ своятъ
отю-особено. Има едно Надъ нея се издига върху че ненецъ, който темъ ще види младъ съгреждвнинъ, който се
ю отверстие въ дъното на тири грамадни стълбове, ку романтичните изгледи на стара слави не само въ България но
0 се чува шумъ. Брахма- пола. Отъ всЪкаде е открито, Варна и бурните морски кар е гордость за нашето отечест
|говорятъ, че това е под- за да може тълпата да вижда тини отъ Черното ни море. Hi во и въ чужбина Предвари
н н и я т ъ п ж т ь спящия богъ маймуна. Къмъ ложбата е продължена съ.още телна продажба. Билети при
t Бенаресъ. Всички свет- него водягь нЪколко широки една седмица
касата на Кино Ранковъ.
ж минавали по него, оти- стжпвла, но по т4хъ слизатъ
Разрешен* е износътъ на
Сензация
на
деня!
Преди
и да се молятъ въ свеще- семо брахменигв, които слу заминаването си за централна орехви трупи, изсечени до
градъ. Изъ пжтя те еж жатъ на бога.
Африка"!пжтв'иестаеницитег-жа края на 1935 г. Износителите
оваряли съ Сарасвати.
Най-интересно отъ всичко е и r-нъ Кугинчеви, сътрудници желающи да изнесатъ такива
>езъ рекв Гангъ е пре- надписа на английски и всич на в. „Утро", ще изчесътъ съ трупи, требва най-късно до 31
ленъ грамаденъ желЬзенъ ки индуски наречия, който е благотворителна цель три ска мартъ т. г. да подедвтъ пис
ъ. Минахме презъ него, поставенъ до ямата. Чрезъ не зки въ салона на „Ранковъ", мено искане до Българската
i се слремъ предъ врати- го се забранява на мсхамеда« съ прожекция на филмъ, сни- народна банка, като удосто
[| красива градина. Стени- ните и християните да оскаер- манъ отъ г. Кутинчевъ, на кой веря гъ предъ сжщата какво
соито я заобикалятъ, еж няватъ индуския богъ. Забра то фигурира и лично той, презъ количество орехови трупи ишти съ пълзящи растения нява се хвърляне на камъни пжтешествието му: 1. среда 25 матъ на складъ къмъ 15 мартъ
ри. Това е Кушру Багъ — въ светилището, да се добли- мартъ, отъ София до тайнстве т. г. и каква часгь отъ техъ
ината на Кушру. Въ нея жаввтъ до него съ обуще, да на Индия. Кжде е раятъ? Ми желаятъ да изнесътъ.
емира гроба на принца се см^ятъ и други действия, зерия 400 милиона индуси?
|у, на майка му Шахъ коигз биха оскърбили бога и Разкошътъ, на Махараджите. С. к. „Варна" свиква на 29
т. м. 10 часа сутриньта въ клу
пъ и на много принцове. поклониците му.
2. въ четвъртъкъ 26 мартъ, бното помещение ул „МилаJS билъ внукъ На царь Безъ да обръщаме внимание 6VJ ч—вечерьта Абисиния пре
|ръ и дъщерята на рази- на строгия законъ, дадохме на ди и сега, живота, нравите и динова" № 102 общо извън
|шя гАахараджа Адере, ко- пазача брахманъ нечопко мо обичаите на абисинеца. 3. въ редно събрание при следния
е била най-красивата же- нети и се приближихме съ обу петъкъ 27 мартъ, 6х/2 ч. вече дневенъ редъ: 1. Размена на
ъ Индия. Макаръ и ин- ща до колоната. Погледнахме рьта- Японквта, детство, първи мисли за закрепването но клу
•«. мжжътъ й мохамедв- долу. Легнвлъ на земята, гра трепети, замжжество, разводъ ба въ финансово и организа
ционно отношение. 2. По стро
1 я обикналъ много и раз* маденъ червенъ идолъ съ мой- и последствията му. Живота, ежа на собственото ни игри.
щ; харема си, като оста- мунскв глава и корона. БЪше нравите и обичаите на япон ще. 3' Попълване на строител
прострйнъ на гърба си, съ ците. Входъ 5 лв., за учащи ния комитетъ и 4. По провеж
|само съ една жена.
[рло Кушру Ба,гъ cyest- вдигнати колене и дълга опа* се 3 лева.
дане агитационна седмнца.При' 6 гол'емо, Никой не смее шка.Страната му лежи върху
Вь занаятчийския клуб* на ежтетвието на всички членове
приближи следъ залйзъ л%вата ржка, а съ д-венати дър 24 мартъ 7 часа вечерьта ще е повече отъ необходимо. 1-3
Агитационната седмица на
\щ на четвърть киломе- жи скиптъръ, БЪше 'покритъ се състои голема обща зана
i огь градината. Говорятъ, съ цветя, а надъ носа му ви- ятчийска конференция. Въ нея спортните организации при Б.
itioTO умрело потомство cfeuie лвмп ..
ще. се обмисли, участието, на Н. С. Ф. започва отъ 1 до 7
На въпроса ни отъ какъвъ занаятчиите въ годишното съб априлъ. По този случай ще се
^баръ се събира нощемъ
tyuipy Багъ да пирува... материвлъ е нвправенъ идола рание на Варненската попу уредятъ спортни утра и сказки
въ града ни.
дана е иегориято на. този брахмаоа отговори: .отъ неви лярна банка.
&и родъ. Започната е съ димъ". Огь деня- когато Хаму[ератора Акбаръ, който е мвнъ е заспалъ, никой просЬмъкъ на персите, които тосмъртенъ не. слизалъ при
{•меданскигЬ завоеватели не него. Да хаърлимъ камакъ вър
успали да превърнатъ въ ху идоле и узнаемъ по звука
.Тайната-на единъ гробъ.
йнв,. Акбаръ билъ. повече б^ше опасно.
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На около . петь километра
(£ъ,отколкото мохамеданинъ
ке н^кои историци искатъ отъ града Кавампуръ, по бре
— Да, да. тя е на любимата ми съпруга, вхъ
кажатъ, че той мразелъ ре га на р-Ька Гангъ и срЪдъ ве
Боже,
страхъ ме е да не я намерите вече
ковнв
гора
се
намиратъ
гра'
мита. на Пророка. Презъ
умр-кла.
реването си той се мжчилъ медни развалини. Това еж осКато тръгнаха по следите отъ кръвь, хората
|отслаби влиянието на мо- татаците отъ древни градове.
намериха единъ гребенъ, а въ дъното на про«едшнетвото и да внесе въ построени върху развалините
пастьта до реката намериха телото на бившата
ift, HtKOM огнепоклонически единъ на другъ. Огъ послед
балерина, съпругата на разбойника Берковъ;
ния
градъ
еж
останали
само
Ради..
На челото имаше една грозна рвнй, лицето
купища
развалини
отъ
храмо
Имената, които тойизбралг ве, кули и дворци, и тукъ-таме
й беше облено съ кръвь. Младежите стояха съ
внуците си, доказватъ то- отъ некоя запазена стена, Те
ужасени лица предъ жената, която видеха преди
I- Кушру (красиво лице) е зи развалини еж послужили
неколко часа красива и пълна съ животъ.
евно иие на Ахимексипски- на туземците да си построягъ
Берковъ горе се разхождаше неспокойно
[Царе на Персия,
около файтона. Когато младежите се върнеха,
въ тЬхъ покритите съ трева
ринътъ на Анбара Селамъ,колиби и по този начинъ тамъ
той ги попита какво еж нвмерипи. те не отгово
'ль началнакъ на Алаяхбад-се е образувало едно селцериха нищо, а той извика:
Ша крепость при послед- Сега на мЪстото на великия
— Охъ, отгадахъ, мъртва е, останахъ сами'Щ години на баща си.
нтжога градъ Джаджма се е сгу
чъкъ на този светъ!
Поради обичьта къмъ жена шило мръсното селце Джаджма
кРажпутвнската принцеса и Първите развалини, върху ко
Той закри лицето си съ ржце и запла
|нв роденъ отъ нея Кушру, ито е издигнвтъ той; еж при
ка горчиво, следъ това обеща 300 франка на тези,
W се-иамиралъ подъ влия надлежали на Асгартъ — гракоито донасътъ телото Единъ отъ младежите съм
ло
на братв.й Мангъ.Сингь дътъ на слънцето, построенъ,
нително поклати гляза и и каз#:
с
!? ледниятъ наннелилъ да споредъ легендата, огъ двама
— На м о ж е м ъ го мръдна отъ место
Ч на престола внука си та синове на слънцето два ве
догдето
не дойде аластьта да види какъ е станало
Йфу. въпреки волята на ба- ка следъ победата на царь
нещастието.
* "У.Посладвало големо кръ-, Рамо върху Ланки или 5000 п
Берковъ обоща още по-голема сума, но ни^лропролитие и Селимъ съ преди Р. Хр. Останките на
ной не искаше да влиза въ беля, като престжпи
f «ощьта на внука си Кхурамъ този градъ се простиратъ на
наредбите на полицията.
W* Друга сестра) завладелъ неколко километра и сега- еж
ДН!>- Тогава Шахъ Бегумъ. царство нп маймуните. Следъ
Барковъ се върна ядосанъ и мислеше, че е
'"чета на Кушру проклела малкото селце те невсекжде
възможно да влезе зъ некоя бъркотия, око се на
^«вси н потомците му и се еж. потънали въ зеленина
мери некой прокуроръ да изследаа по-внимател
|Wana.
Въ последствие Кху-.
*
но работата.
Mv
s£Щ звклалъ б р а т а си
Н. Кутинчевь
На втория день сутриньта дойде и влветьта.
?? РУ п р е з ъ 1616 година
Той
заяви,
че съпругата му страдала отъ виене
Не пропускайте случая да
^проклятието си-. Шзхъ
на. светъ и се подхлъзнаха, когато се надвесила
посетите
сказките
на
г.
Ку>
i ty**
рвзкжевла . перловия
къмъ пропастьта.
Ш?т*ъ съ думите: „Да се тинчевъ съ прожекция на
Заминаха всички да проверятъ какъ е ста
ЙГ^не
вс^ко зърно въ го- филмъ, на 25, 26 и 27 мартъ,
нало нещастието и Берковъ разясняваше какъ
a
точно
въ
6
и
пол.
часа
вечерьт
g «* пълна съ страдания. Нежекя му cs уязрилч о челото при падането.
I? Умре последниятъ ти пото- та въ кино РЙНКОВЪ.

шш шшт

'СтргЗ
Постоявенъ Бврнакъ при Омортагското Данъчно Управление
jjEUUp И tC Подписанйятъ Йл. Мйтевъ постояненъ
S
JlLEliiL 119 JU бирнйкъ при Омортагск. данъчно управ
ление, на основание определение №. 2695 издаденъ отъ Шу
мен. Окржженъ сждъ на 21 XII 928 г. въ полза на държавното
съкровище срещу Мустофа Кара Хасановъ отъ гр. Омортагъ
за искъ отъ 7396 лв. лихви и разноски и съгласно чл. чл.
807—824 отъ Гражданското еждопроизводстао обявявамъ, че
15 дни следъ датата на обнародването на настоящето ми въ
в. Варнен. Новини въ канцеларията ми гр- Омортагъ ще почне
публична продань на следния дпъжниковъ имотъ, а именно:
1) Нива въ земл. на гр. Омортагъ отъ 42 дек. въ местностьта „ЕвъАлгж" при ежееди: П. Железовъ, Ачмедъ х.
Алиевъ и пжть оценена зв 1300 лв.
2).Нива въ с. землище огъ8'5 дек. въ месгностьта, Битлиджа*" при ежееди: Ап. Димитровъ, Али Хас. Тусчи, Мустафв
Аф. Ибрямовъ и Стефанъ Дели Дянковъ оценена за 2500 лв.
Първоначалната цена на горния имотъ ще бжце съ 20
на сто по-низка оть оценката на вещото лица.
Продажбата свършва на онова число отъ следния месец-*»
което съответствува на датата на обнародването. Залогъ за
правоучастие на търга се внася 10 но сто върху първона
чалната цена. Желающите да наддаватъ могатъ да се явягь
въ кг*щелариягв ми всеки приежтетаенъ день и часъ, за да
преглгдатъ книжата и наддаватъ.
гр. Омортагь, 9 мартъ 1936 год.
1 — 512—1
Бирнйкъ: Ил. Мйтевъ
Постояненъ Бирнйкъ при Омортагско Данъчно У-ние
RCUJIC Н ГЛ Подписанйятъ Илия Мйтевъ постояненъ
3
JiLilHL HO J4 бириикъ, при Омортагск. данъчно управ
ление, на основание опред-Ьл № издаденъ отъ Омортаг.
Окоп. Сждъ на 8 V 1935 г. въ полза на държавното съкро
вище срещу Юрке Мустафова Омбашиева отъ гр. Омортагь
за искъ отъ 3782 лихви и разноски и съгласно чл. чл. 807 824
отъ Гражданското Сжцопроизвоцстао< обявяваиъ, че 15 дни
следъ датата на обнародването на настоящето ми въ Варнен
ски Новини, въ канцеларията ми гр. Омортагъ ще почне
публична продань на следния длъжниковъ имотъ, а именно:
Една нива въ землището на гр. Омортагь отъ 16 дек. въ
местностьта „Ирелча" при ежееди: МустафаЛшикъ Юмеровъ,
бр. Калчеви, Юмеръ Махмудовъ и Абтула Хрюстемовъ, оце
нена за 4,800 лева. Първоначалната цена на горния имотъ ще
бжде съ 20 на сто по-низка отъ оценката на вещото лице.
Продажбата свършва на онова число °тъ следния месецъ/
което съответствува На датата на обнародването. Залогъ
за правоучастие на търга се внася 10 на сто в/у първона
чалната цена. Желающите да наддаватъ могатъ да се явягь
въ канцеларията ми всеки приежетвенъ день и часъ, за да
прегледа тъ книжата и да наддаватъ.
гр. Омортагъ, 9 JII 1936 год.
Бирнйкъ: Ил. Мйтевъ
Постояненъ бирнйкъ при Омортагско Данъчно У-ние
пп II СС Подписанйятъ Илия Мйтевъ постояненъ
З
Нь 110 JJ бириикъ, при Омортагско данъчноудрв*
вление, на основание определ. № 366 издаденъ отъ Шумен
ски Окржженъ сждъ на 1 III 1932 г. въ полза недържавното
съкровище срещу Симеонъ Панайотовъ отъ гр. Омортагъ за
искъ отъ 11736 лв. лихви и разноски и съгласно чл. 807—824
огъ Гражданското Сждопроизводство,.обявявамъ, че 15 0>рни
следъ датата на обнародването на настоящето ми въ .^Варнен
ски Новини" въ канцеларията ми гр. Омортагъ ще,. noiHe
публична продань на следния дпъжниковъ имотъ, а.именно.;
Една кжща въ е. Могилецъ (Велелеръ) въ центъра на
селото, състояща се огь две стаи и салонъ и подъ гЬхъ из
ба (маза), псстроена отъ камъкЪ и кирпичъ, покрита съ
обикновени керемиди съ 200 кв. м. дворно место оценена
за 8000 лева.
Първоначалната цена на горния имотъ ще бжде сь
20 на сто по-низка отъ оценката на вещото лице.
Продажбата свършва на онова число отъ следния ме
сецъ, което съответствува на датата на обнародването. За
логъ за правоучастие на търга' се внася 10" на сто в/у пър
воначалната цена. Желающите' да наддаватъ могатъ да се
явягь въ канцеларията ми всеки приежтетвенъ день и часъ»
зи да* преГледатъ книжата и да наддаватъ.
Градъ Омортагъ, III 1936 год.
Бирнйкъ Ил. Мйтевъ
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— Можешъ да викашъ колкото искашъ, лю
безна моя, но страхъ ме е. че нема да дойде ни
кой да ти помогне. Азъ уволнихъ всички слуги
платихъ имъ честно, така че мога да бжда съ
чиста съвесть. Вижъ, гължбче, ако викашъ, нищо
нема да ти помогне и азъ спокойно мога да те
туря въ ковчега. Но азъ те обичвмъ и ще живеемъ щастливо, каза Берковъ, като мигаше съ
очи.
— Проклетнико!
— Хайде, облечи палтото си.
Тя се покори, но въ ума си скрои единъ
планъ какъ да се отърве отъ него.
— Кжде ще идемъ? каза тя сърдито.
— Когато говоришъ така много те харесвамъ,
— каза Берковъ, зная, че си умна жена.
— Но, отговори ми на въпроса, каза тя, ко
гато наложи шапката си.
— Какво ще кажешъ, ако отиденъ въ Швей
цария? отговори Берковъ.
— Ахъ, колко е хубаво тамъ, — извика тя,
съ престорена веселость.
— Внждвшъ ли, колко съмъ добъръ съпругъ?
— Ахъ| да, ще се зарвдвамъ още повече,
ако ме заведешъ да видя Алпите.
Те излезоха бърже изъ кжщата, кждето често се чуваха весели песни и смехове. ПочтенигЬ
кавалери не подозираха, че еж се веселили въ едно
престжпническо гнездо.
— Взехъ съ себе си една значителна сума и
желая дв пжтуваме като князе. Ще пжтуваме подъ
името баронъ и баронесо Койтеръ, за да бждемъ
по-уважавани.
Млздотп ж?нз се сггляги.. бг?ъ дч подозира,

€тр.
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Варненската общинска делегация въ Виена ^ Г ^ и р Т спозвцант*
ся. Ч т т ъ с е нови предложения оть захарните фабрики. Преговоритъ въ Лоидонъ. Кога с е завръща
1
Специална конференция на виенското женско дружество. Проектира
нашата делегация
на екскурзия. Пои. кигтътъ Пеиевъ ирн кмета на Виена.
Все пакъ, зажрь
Виена, мвртъ 1936 година. ропа и създаване паневропей
София 22. М-ръ предсе- чужбина.
имаме за една цгьла година.
На 18 тм. огъ 5 до 7 ч. въ са ски съюзъ.
дательт Кьосеиваноз запи Запитань относно ре
лона на хогепъ де Френсъ Сжщияденьвъ 1Г45ч.кметана
Лондонъ 22. Въ връзка съ предстоят
имаше едно конференция, ор гр. Виена г. Шмидъ прие пом. тат относно работитгъ зултата отъ преговори заседание на съвета на ОН, диесъ следъ об
ганизирана отъ тукашното кмета Пеневъ и директора г. на министерския съветъ, те въ Лоидонъ съ пар- 6fexa разнЪненн възгледи между делегатиг!
женско, дружество Froushehaft Алексиевъ, които изказаха же заяви:
на нашите зае представените въ съвета на ОН държавн, j
върху пжтуванията по Дунава. ланието си да се запознаятъ
—Въ понедгълникъ съветьорите
ми,
г-нъ
м-ръ преседа- вече по въпроса за конференцията, състомц
Говори г. Баронъ Рьолъ, гла- съ Н-БКОИ отъ службите на Вие тът ще продължи разглеж
венъ инспекторъ на Дунавско на—обществени бани, канали дането ни нгькои текущи тельтъ каза:
тая сутринь на тъй нареченитъ неутрални ч
то параходно дружество. Съ зация, чистотата на града и въпроси. Предстои да про—Въ вторникъ ще се нове на съвета, които се нзк&захи противъ т(
единъ цвЪтисть езикъ, испъ- обществено подпомагане. На- унимъ и редица стопан
зааърнатъ м-ръ Гунввъ съветътъ да вземе актъ отъ спогодбата ме|
стренъ съ духовити характе- товаренъ бе главния съветникъ
ски
мероприятия
На
първо
I
ризми, г. Риолъ направи едно г. Д-ръ Аспергетъ да покаже
и главния секретарь на ЛокврнскитЪ сили.
описание на бреговете на Ду и разведе гостите изъ всички мгъсто ще разгледаме до клде м-вото на фннансингв
Работитгъ
на
съвета
ще
зависятъ
до
ti
еж стигнали преговоритгъ съ
нава отъ Линцъ до Русе, пж- служби на общинвго.
захарнитгь
фабрики. Въ вегъкиН. Стояиовъ. Тогава ще ма степень оть отговора на Германия. <j
туввнето отъ Русе до Варна и
Споредъ както проличава, таявечерьнз!
случай, преговоритгъ не еж скъимаме по пълни сведе
отъ Варна до Царигродъ.
дитЬ
относно германския отговсръ еж чувс1
сани и се очаква захарнитгь ния за това, което е по
Сказката бе придружена съ
фабрики да направятъ нови стигнато въ Лондонъ. телно по-малко оптимистични, отколкото!
саЪтливи картини и една ^доста гол*ма часть отъ ткхъ бе- Декларациитп, които тр/ь- предложения. Правителство
предвиждаше вчера.
j
ва да подадатъ
хв посветени на Вврнв. Пре
то, обаче, е решило, ако тп> се
Сжщо
така
не
е
изключена
възможности
Кредиторите
еж
длъжни
да
поръчвайки пжтуванията до
ВАРНЕНЦИ посещавайте
окажатъ неотстжпчиви, да
1
Вврна — Цариградъ г. Баронъ представятъ въ Погасителната потърси разрешаването на въп-своя театъръ азграденъ съ за едно отлагане заседанията на съвета за
цалото на дната седмица
Рьолъ изтъкна, че неприменно каса декларация по даденъ роса чрезъ вносъ на захарь оть толкова усилия.
всеки пжтникъ требва да нап образецъ,при получаването на
рави единъ престой отъ не следуемитв имъ се облигации.
Декларацията следъ като бжколко дни въ Варна.
де заверена отъ нотариуса
Състоянието на занаятчиискитгь предприятияъъ{
Следъ свършване на сказка следва да се изпрати направо
та представителите на Варн. въ Погасителната каса, съ за за Москва. Многобройните изпращачи. Канъ гледа . В Антоновъ на лая. Речитть на Б. Абаджиевъ, Л. Станчевъ и Д ;
своята мисия.
повъ. Къмъ стопанско подобрение. Въпроса за пащ\
община беха предствени на явление, въ което кредитори
въ Варна. България а чуждатгь пазари.
настоятелството на дружество те да съобщятъ точния си едСофия 22. Снощи съ влакв периодъ отъ взаимно от
то, чиито членки еж дали най- ресъ, следъ което незабавно въ 9 часа отпжтува за СССР чуждаване, презъ течение Днесъ въ 11 часа преди обедъ разкъса тежките обрани
доброто виенско общество. По ще имъ бждвтъ изпратени об нешиягь новъ пълн. м-ръ въ
на който се извършиха го- въ салона а зала „Съедине стопанската криза, като п|
чти всички познаватъ Варни, лигации.'Декларации ще из- Москва Н. Антоновъ.
ние" се състоя големв околийс ла Б ъ л г а р и я д|
една голЪма часть отъ ГБХЪ пращатъ само тези кредитори,
На софийската гара той бе лгъми промгьни.
ка занаятчийска ббирка,свика чака такива дни, въ които
еж били вече тамъ и изказватъ които еж получили заверител- изпратенъ отъ многобройни
Тгъзи промгьни създадо на
отъ централния комитетъ говите управници да раба
свъето задоволство отъ преби но писмо и тия, които ще по* изпращачи, между които беха ха едно ново положение,
на Българския занаятчийски съ по-големъ идевли;ъи
ването си въ България. Дру лучвтъ.
м-ръ председательтъ Кьосеива- което коренно се различа съюзъ.
просперитета на родина!
жеството проектира една голЪ
новъ, главниятъ секретарь на ва отъ старото и което
Сбирката бе добре посетена.
Спирайки се върху по*
ма ексурзия изъ България въ
Външното м-во Нихолаевъ, съПрисжтствуввха
делегати
на
нието
не българския звнв!
края на,м. май и следъ като
ОТО ['
ветскиятъ пълн. м ръ Раскол налага упорити усилия разните занаятчийски сдруже г. Абаджиевъ каза, че
посетятъ розовата долина, да
на запасиш* офицери въ Варна никоаъ, цътжятъ персоналъ н за опознаване на отчуж ния отъ града и оконията.Меж- требва да бжде подкрепе,
се отбиятъ за неколко дни въ
Тази сутринь въ салона на съветската легация, ромънски- дилите се до сега брат ду техъ беха председателя на не спъванъ въ своето рвзв
Варна. Председателятъ изказа
военния
клубъ се състоя об- ятъ пълн. м-ръ Стойко, чехо- ски народи и отъ дветгъ Варненската търговска камара Защото българския занвя
желание да вл-взатъ въ връзкв
словашкиятъ пълн. м-ръ Макса,
г. Абаджиевъ и управителното въ миналото бе борещ*
с ъ 'женските
ppi .хества щогедишното събрание на дру. бившиятъ пълн. м-ръ Димо страни.
въ България за по-добро от жеството на запасните офице Ксзесовъ, висшиятъ персоналъ
За щастие, опознаването се тело на Варненския околийски българското освебождей
синдикатъ.
възраждвиие. а днесъ wj
ношение и постигане целите ри. Събранието бе отлично отъ Външното м-во и пр,
подпомага отъ интереса, кой занаятчийски
Сбирката £5 откри отъ пра стопански гръбнакъ нв1|
имъ — запазване мира въ Ез- посетено.
Утре Антоновъ ще бжде то тЪпроявяватъ единъ нъмъ седателя на синдиката г. Лю- гаоия.
'•'•.. •%
Следъ приемането на 22 но
въ
Русе и Букурещъ, въ дру другъ и отъ еиюпатиитЪ, иоято банъ. Станчезъ. Той обяви З й с Ь г е й к и с е въпроса за я(
ви членове, отчета на настоя
кяде- £9 пробуицатъ и тун>, Й тааъ дневния редъ, и поздрави де ра в ъ В а р н а г. Абадш
телството и доклада на конт ги день въ Варшава,
ролния съветъ, приемане на то той ще остане единъ 5 пеята твърде уместно от- легатите съ .Добре дошли" и проследи неговото paul
бюджета за J936 година се день, а въ ергьда АнтонЛаЪ бвлъза въ изявленията си докладва какво е състоянието като каза* че Варна ке
надгьва да бжде въ Мо
Доми! — ржчната чанта е
на занаятите въ Варненска да се примири съ мисълм
избраха трима нови членове се
сква,
завършека на.вашия тоапълн. м-ръ Расиолниковъ?
нема панвиръ, тя ще во,
околия.
за попълване на настоятел
летъ и по нея се г -еди за
ба за да го има. Вътои
*
На
тия
симпатии
ще
разството.
Отъ
направената
анкета
на
вашия вкусъ!
Предъ представители на читамъ и азъ за сполучливото околийския занаятчийски син ба требва да взематъ yfi
—Най-богатъ изборъ соб
Добъръ случай: продава се печата Н Антоновъ напра изпълнение на мисията си, дикатъ е установено че въ о- всички и всички вирнем
ствено производство
лозе 9 год. отъ 2 декара и 2 ви следнитп изявления, пре иакто вч. политическата таиа колията има общо зарегистри то една душа да се бор:
рани и незарегистриранн 2600 да се разреши не Варн
ара на плодъ Дииятъ и загра ди да отпжтува-.
— Отношенията меж и въ стопанената и културна занаятчийски предприятия. Те има панвиръ
дено съ тель задъ фабриката
Речьтв на г. Абад>.йе»4°
се разпределятъ както слецза:
на Кецулисъ. Цвна много из ду България и Съветска области.
бурно
вкламирана, като |
Ьъ
Варненска
община
има
за
носна. Споразумение при Ни Русия се възстановиха несрещу Кино Ранковъ
регистрирани 1978 предприятия седателя на занаятчийски^
кола Бойчевъ (търгов. Банка) давна, следъ единъ дълъгъ
въ Пчелнишка — 44, въ Мо дикатъ г-нъ Станчевъ J
минска — 20, въ Горно чифли ларира, че ц е л о т о
звнвятчийствО(
шка — 39, въ Б*левска — 46, ненско
въ Николвевска — 26. въ Як- подкрепи инициативите
саковска — 28, въ Кумвновска Търговската камара и пей]
— 24, въ Калименске — 9, въ ния комитетъ за узакони
372
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Новградецка — 72 и въ об то на Варненския панеи|
Поспеденъ говори члена
щините Река девня има — 40
централния комитетъ ни
въ
Преселци
—
34
и
въ
гара
че това е предлогъ. за да покрие едно друго по— Случило се е нещо на г-нъ Кайтеръ,
Оборище — 72 занаятчийски гарския Занаятчийски flj
ужасно престжпление.
връща се самъ.
г. Д. Попоаъ. Той напг
предприятия.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ханджията излезе предъ вратата.
По-нататъкъ Станчевъ про» единъ кратъкъ преглед*
Една вечерь r-нъ и г-жв Кайтеръ пристигна
— Имешъ ли неколко мжже? — извика
чете констатацията на бюрата раззитиего на зенаятчий|
ха въ една кръчма въ Вингтшау, Швейцария, зш
Берковъ отдалечъ.
на всички индустриални и то въ насъ отъ преди оси
дана правятъ екскурзия по височините на Ферди— Какво се е случило? — попита уплашенъ
търговски камари върху сто дителната епоха до дней|
нандъ, отъ кждето изгледа е величественъ.
ханджията.
панското положение на стра гато зангштчнйското двиЩ
навлиза въ ннаа ера.двдад
На втория день, беше нед-вля, r-нъ Кайтеръ
— Не ме питай много, бедната ми съпруга
ната ни.
съ съпругата си заминаха отъ селото и къмъ 11
се плъзна отъ пжтеката и падна въ пропастьта,
Споредъ тази констатация тъкъ отчетъ за дей"остьт»|
часа стигнаха на станцията Трогой, кждето заку
требва да я спасимъ, може да я спасимъ, може
известни отрасли в ъ на центрвлния комитетъ и Щ
сиха. Следъ единъ часъ заминаха нататъкъ и не
да е жива оше.
шия стопански животъ вър- та разолюцията взетг вьм
ребрата на планината Францъ пиха вино, а отъ
нарното заседание на щ
Ханджията бе толкова уплашенъ, че остана
вятъ къмъ подобрение.
тамъ потеглиха къмъ планината Фердинвндъ.
вкамененъ, а Берковъ наново му извика да бърза.
Присъствуващия на сбирка въ която еж конкретизиН
—
Узи.
г-не,
кекъ
се
случи
това
нещастие,
та
г. Абаджиевъ говори върху исканията на организира
Младата ЖРНВ б%ше възхитена отъ красотата
,|
извика
ханджийк«та.
състоянието
на занаятите въ заняечийство.
на природата, но Берковъ беше замисленъ. Тя
-Збиркатя
бе
закрита
w
—
Яхъ,
каза
Берковъ
съ
плвчущъ
гласъ,
азъ
насъ,
днешното
стопанско
забелеза, че колчемъ пжти го заприказваше,
й казахъ да не обува обущв съ високи токове.
положение и Варненския па- желание всички занаятчиятой се стр-вскаще уплвшенъ. Нечистата съвесть,
работятъ за своето 8рг"н|
Като се качи на върха на планината, азъ й извинаиръ.
мислеше си тя.
кехъ да сг върне, но видехъ, че тя изгуби равно
Въ самото начало той се райе и пресперитета на
весие и падна въ пропастьта.
Наср*дъ пжтя, на м-Ьстностьта .Касета" Бер
спре върху развитието на чуж гария
ковъ каза. че е много късно да продължотъ ек
Той си покри лицето съ кърпата, за да
дите пазари» като подчерта,^'
скурзията.
скрие съпзите си.
НЪМА ДРУГО not
че следъ войните Бълггфия
бе
принудена,
породи
големе— Обърни колата! заповеди той.
Пристигнеха триме младежи и попитаха кжде е
но и приятно пмт
та американско конкуренция освенъ
сь Автомобила
станело
нещастието,
а
той
отговори,
че
не
може
да
да напусне своите китни па
— Защо да обърне? попита младата жена,
MO0ICi
имъ разпрази, но отиде да имъ покаже местото.
ва
удоволствие
l
зари и да насочи своя погледъ
рано е още, искехъ да видя ледниците не тоя
Престжпникъть съпругъ замина съ файтона
изпита
вегъки
самось
j
къмъ други земледелски от
върхъ.
и разправи по пжтя, че на местото, кждето падна
расли.
та
нови
Аеродинамт
съпругата, му има червени камъни.
— Ув^рявомъ те, че ще стане много късно
Днесъ ние изнасяме въ го- омкибуса на JPadcKu.M
Когато стигнаха на местото, назовано .Ка
По-добре е, да оставимъ файтона тука и пешъ да
лемо
количество добитъкъ,
сета", младежите го попитаха да не е тука, поне
се изкпчимъ на върха Францискъ, — отговори
нибусна Служба' Ш
зеленчукъ
и овощиз.
же и тамъ имаше червени камъни, но той каза,
Берковъ.
Варна за В(ътрино, т
Това
предполага
само
по
се
че има още десеть минути да въраятъ.
Пазаръ, Наспичань^Чй
бе
си,
че
ние
ще
требва
"
да
Г-жа Берковъ прие, за да му докаже, че се
— Ето, тукъ е стояла нещастната ми съпру
работимъ въ това отношение менъ.
покорява. Слезоха отъ фзйтона и тръгнаха по
га, каза Берковъ.
,и да рвзвиемъ ония отрасли,
кривата пжтеко. Фвйтонътъ се върна въ станцията.
Даамп отъ мледежите захванаха да слизатъ
които се търсятъ въ чуждите
Следъ два чпеа г нъ Барковъ или Кайтеръ
по Хлъзгавата стръмнина. На шесть метра далеко
пвзври.
намериха една женска шзпка, опетнена съ кръвь.
се върне тичешкомъ въ станцията безъ съпругата.
По нататъкъ г. Абаджиевъ
Когато я 'показаха на Берковъ, той я грабна и
си. Хвнджийкатв, която свд-Ьше до прозорец», ка
са
спря върху героичните уси
извике:
за на съпруга си:
лия на българския нородъ да
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