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ВАРНЕНСКИ

Преди S O години
15 февруарий, 1886 год.
Цариградъ. — Високата Лорта нреговаря съ
Банкъ Отоманъ за сключването на единъ заем
отъ I нилионъ английски лири Като залогъ,
турското правителство предлага ж. п. линия
Смирна—Касаба, а също така единъ новъ налогь на маслините и други нЪкои продукти.
ВЪрва се, че преговорите ще усп*ятъ.
Галацъ. — По инициативата на нъколцина
к р у п н и търговци отъ града ни, обра-

ГЛ. РЕЯАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

ОСЙОВАНЪ 1912

зувано е акционерно д-во, което ше иска отъ
правителството нонцосия за постройката на те
лефоина мрежа между Бранла и Галаиъ. Дру.
жестяото има основенъ капиталъ отъ 30 х. лей.
Дейна. — Споредъ както съобшаватъ вестницит*, Гърция е готоаа,~да,се разоряши, о
бдче, претендира въ;^1||"иа,'вй това да й се
дадатъ достатъчни гараннии-срешу каквито и
да било нови маневри на българит*, които потъпкаха Берлинския договоръ и по този начин
неочаквано уголемиха държавата си.,
[liJiSi&Ortb № 121
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НАШИЯТЪ
Берлинъ 2. Въ правителстве
=
БЕЛЕЖНИК-ъ
ните щгове п Шшш вече
Ний с м е доволни
т\т\ж щ ш в се при КонстатнранмтЪ
до сега недъзи ще б ж д а т ъ отстранени, \asrn препЪть. Щ е агпо ие постройката на мовн баки, игри
Кметътъ г. Савовъ днесъ е из/иъща, плацове аа развлечеченя върх;/ ппажа прн «спаауховия валъ. Ще учзстаув < и една германска фирма, която
зълъ
предъ гражданството съ едно
зове германския народъ цт има
концесия*за часть отъ разширението. Кадъ гроба маВп«Д1и»«ав вацнемчмкъ щ е б ж д е изднгнатъ кръстъ висом
обширно изложение по вьороса за
15 метра, който ще свЪтм надалечъ навжтре въ морето. Крупното Afeno на полх. ДНМИОВЪ по насочване на варне
кланицата.
гласуване пасе произнесе дали
нското пЪтошмще по нови пжтмща.
Този актъ на г. Савовъ да сложа
обществено разискване въпроса
пространство
е залесено до условията за бани см идеални на
р б р а или не закова отъ 16 София 3, Вчера прие- на околийските управите сега
за кланицата, отговаря напълно на
съ
повече
отъ
100,000
—
кристална
вода
и
копривъ столицата
нашето желанце, изразено толкова
шу- ли, които щ е посочатъ кжмртъ, съ който се въведе вътигна
дръвчета.
ненъ пгьсъкъ.
пжти чрвзъ колонитп, на вестника
менскиятъ
областенъ ди- де какво да се раздава.

OiTanioiitTbiinpiito

ректоръ Борисъ
Казанлиев,
който се яви предъ м-ра
Е д и н о д у ш и е т о , с ъ кое на вжтрешнитгь работи и
то, както о е о ч а к в а о ъ
сто
най-голъма вЬрв, г е р м а н тоя на народното
окиятъ народъ щ е удоб- панство, въ връзка съ ре
ри в ъ в е ж д а н е т о н а з а 
мероприя
дължителната
в о е н н а дица стопански
о л у ж б а , опорвдъ г е р м а н тия на областьта
и по
окить п о л и т и ч е с к и cpfcподпомагането
на
постра
ди щ е о к а ж е твърде гольмо влияние върху по далото отъ сушата насе
ведението н а з а п а д н и т ъ
облеть.
демокрации о п р ь м о ре ление въ шуменска
формата на Райха.
Въ разговоръ
съ нашия
кореспондентъ,
Казанлиевъ
направи
следнйтть
изяв
кап. Николовъ освободенъ отъ длъжность ления:
/ ..
София 3. М-ръгь на съоб
Мин. с ъ в е т ъ отпусна за
щенията Никола Захариевъ е
н
у
ж д и т е на нуждаещото
подписалъ заповедь съ която
се
о т ъ зърнени храни на
отъ 1 априлъ се освобождава
отъ длъжность поддиректора селение в ъ шумнеска о б на пощит-fe кап. Николовъ.
ласть 'нови 735.000 кгр.
По този поводъ служащигв пшеница и царевица, кои
отъ Глааната дирекция на ПО
раздадени
ЩИТЕ дадоха п^ощаленъ бан- то щ е б ж д а т ъ
взаимообразно
кетъ въ часть на своя досегана населедЬенъ шефъ.
нието.
Кап. Николовъ заема отново
Раздаването щ е стане
своята служба въ армията.
съооразно
докладите

служба.

ИМЮНППП ИЗ ПОЩ&Тв

Запитанъ какви ех изгле
ди?е за новата реколта, той
отговори:
— Зимата
мина
и
всички изгледа
ни даватъ основание
да очак
ване една много
добра
реколта.

ни, първо — за да не станатъ грп>шки, които после мжчно може да
се поправятъ и второ — за да не
остане убеждение въ гражданст
вото, че около този тъй крупенъ
въпросъ има неясни страни.
Ний сме напълно доволни отъ освптлението на г. кмета, защото
той изглежда си е взелъ добра бе
Още презъ тази пролеть ще лежка отъ нашитп препоряки да не
започне постройката на нови се прави кланица за 80 милиона
бани и разширението на л е лева. И много хубаво е направилъ,
се е съответно корегиралъ
товището ще започне. Въ то загдето
Въ своето изложение г. Савовъ гово
ва ще участвува една герман ри ясно и недвусмислено вече за
скв фирма, която е получила кланица за 30 милиона лева, която
к о ^ е с и я за една часть отъ споредъ нашитп убеждения, ще за
разширението на курорта, ка доволи напълно нуждитгь на града ни
ний твърдлхме, твърдимь
то постройката на теннсъ пла и Защото
сега, че не могатъ да се хеърлятъ
цове разни други игрища и 80 милиона лева, така както проек
обекги за разни забави и раз"тираше г. Савовъ, за рискувани пре
I N K СМВЛО
дприятия и за предполагаеми голп>влечения.
ми печалби.
Паркътъ около паметника Ний напълно удобряваме жеста
на г. кмета, загдето той е постана Владиглавъ Варненчикъ е вилъ на ново обсъждане и преоцен
вече окончателно готовъ. Надъ ка цтлия си планъ и се е корегирал
съобразно съ критикитгъ, които ний
тези паметникъ ще бжде пос- отъ името на гражданстството
Считамъ, че името на полк троекъ единъ огромекъ кртст изразихме. И въ това отношение
той може да разчита на пълната
Щимновь е вече
неразривно 15 метра вксокъ, който ще подкрепа
на гражданството.

Тргьбва да се
подчертае
голгьмита
активность
въ
това отношение
на
полк.
Димковъ, който е главния
инациаторъ
на това раз
ширение.

По висечинитгь на Галата
ще бждатъ построени жили
ща за лгътовници, вили и пр,
които при нощно
осветление
ще представляватъ цгьла фее
рия.

То» чавВкъ е не само богатъ съ
i ш о и п п . во врнтшава ос
ова в една гращвв Шова
аябш.
той mm амвнцняflo-наташъ ооластниятъ дврешръ та ся. тонШето
ршрива нов» еятвда, ос
— Въ Варна предслоятъ ееш вевн насоки. Той сложи въ Вар
редица подобрения, целящи на началото на едво ш и и Ш е ,
курортътъ да стане по-удо- чиятз грамадна ш и е ш тепърва вдбенъ за летовниците отъ чу mti ттт ще t i i u n въ въл
жбина и отъ вхтрешностьта ната н емштьда се
на страната.
m i че тон посочи ов кшвъ наВсички констатирани недъ т\ ш варненското лВтвввще да си
зи и недостатъци ще бждатъ 1шшш отъ шатт отш и да
премахнати презъ газа «ро- се QTopasH ть нови пшяш
в
Л-БТЬ.
новн обекти,

Осаенъ това, взети
ся.
мгьрки за разширение,
на
курорта.
Това
разширение свързано съ сетилото
бядаще бжде богато осветленъ и ще
О щ е нЬщо
се извършва въ пространст на Варна.
Въпросътъ за общинския театъръ
вото между града и с, Га
На поменатото отъ мене се вижда отъ грамадно раз
излпзе отдавна отъ рамкитгь на
лата. Тамь едно
огромно мгьсто, което е вече залесено, стояние отъ морето.

чисто служебнатгъ третирания и
навлтзе въ фазата на общественото
разискване.
Въ миналото въпросътъ за теа
за основните учители
търа и специално въпросътъ за ан
Надзоръ надъ околийските училищни ко
гажиране и освобождаване на димисии. Правото за оплакване
Кои селища ся били посетени. Комисията ще дойде и въ Варна
ректоръ-режисъора се разискваше и
подъ
водачеството
на
ген.
Кондвлксъ.
Кондилисъ
ще
наследи
Венирешаваше отъ' общинския съветъ.
София 3. Мин съветъ е
СОЩЯН 3. [МТаВЪТЪ ОТЪ КОМИСИЯТа шаха
прогреситска
партия Това е и по правилника и по тра
приелъ една наредба-законъ зелоса въ политическия живот;, на Гърция. Предсгоящето решително
сражение межлу Кснд^лисъ и привържешщитъ- на
Tptena—клубното помещение диция.
по назначаването и размест
По настоящемъ, функциитп на
Метаксасъ
и
Пластирасъ
на прогресистит-fe, Др-вново —
ването на учителите при ОС
общинския
както се знае, се
клубното помещение на соц изпълняватъсъветъ,
НОВНИТЕ училища.
отъ пост.присятствие
Атина 2. Сега се ликви
Ген. Кондилисъ е републидемократите, заедно съ дворно на общината.
Съгласно новата наредба- диратъ събитията въ Гър канецъ, и то искренъ репуб
мъхто отъ 1 декаръ.
Отъ три дни насамъ въпросътъ
законъ. установява се единъ ция. Военнитгъ еждилища ликанецъ, Републиканци еж и
Тия дни съставътъ на коми за театъра е поставенъ на разиск
работятъ,
парламентътъ
е
венизелистите.
надзоръ върху работит-fe на
сията ще посети Варна и дру ване отъ управата на община.
околийската 'училищна коми разтуренъ. Работи се върху
Кондилисъ
има да се
ги нъкои градове, кждето съ Кой въ случая тртбва да има
право да вземе решение? Дали лич
проекта
за
новата
консти
сия.
що така ще риеме подобни но кметътъ, безъ да сезира пост.
справи съ партизанитгь на
туция.
— Хасково — кждето е при
приежтетвие, или пъкъ това право
Всички учители ще иматъ
монархистъ елъ бившето клубно помеще имущества.
Интересно е да се отбе открития
припада на цгьлото пост. приежт
правото да се оплакватъ про- лежи какво става въ на ген,
М е т а к с а с ъ . ние на бившитЪсоц. демокра
етвие, или даже на респективния
тивъ действията на тази ко- стоящия
пом. кметъ, комуто е повлрено
стдбоносенъ мо Той има също така да се ти, с. Опанъ, старозагорско —
ржководството на театъра?
г>',сия, когато гметнатъ, че еж ментъ съ голгьмата nap
кждето е приелъ клубното по разполага съ 800,000 войници. Разкрити Ний имаме конкретни оендвания
справи
и
съ
партизанитгь
оили онеправдани при назна тия на Вентелосъ, която е
мещение не БНЗС драгиевисти, ята иа „Джорнале д'Италия" Колко ди да поставяме тия въпроси, тъй ка
на ген. Пластирасъ.
чаването си, преместването разформирувана.
то гражданството недоум/ъва въ
Казгнлъкъ—кждето е приелъ визии има въ същность германската
Самата партия на ген. едно дворно место въ центъра
си или пои определянето на
известно отношение и очаква да
армия.
бжде оевгътлено.
заплатата имъ» въ връзка съ
Кондилисъ не е
голгъма. на грлдв, собственость на Сив

НАРЕДБАТА'

т шщшш ЙЮТН въ арнша

щт веществата т
т! [\щтн1шти щшшщш,
пШ Шт тшт т щтшт,
зе да щит Шт mm ш бнвшит!
сг завърна вчера въ София.
Тоя състгвъ е оосетилъ следвитВ
и1стг:

ГЕРМАНИЯ

семейното имъ и
положение.

материално

Оплакванията еж лични и
винаги писменни. Т Е ще треб
ва да бждатъ правени наймного въ строкъ отъ три сед
мици отъ деня, въ който съот
ветното решение на околии
ската учителска комисия е
'Ляло съобщено.
Оплакванията се подаватъ
до областната училищна ко
мисия, която въ срокъ отъ две
седмици е длъжна да ги раз
гледа.

Ва първо време оаршштЬ на Be
нкшосъ б№ сиутени н дезориенти
рани. [era. обаче» тб вече ночватъ да
се окоонтватъ.
Ген. Кондилисъ иъ недалечното иннало Ш\ Шенъ шартншш и
затова тВ заеочвать аа се аодшияватъ
подъ неговото (рило.

И ген. Кондилисъ звпочва да
си припомня, че и той е билъ
единъ отъ водачите.на голЪ
мата либерална партия на Be
низелесъ. Затова той прибира
всички партизани на Венизе
лоса.

в с и ч к и -гр-Ьбжа д а в и д я т ? »

РЕГИНА
в-ь Кино Ранков-ъ
Къмъ филма: Н о в ъ С » в Ъ т о в е н ъ
прегледть

тонъ

Лнгажирввйте м%ста предварително
Телефонъ № 31

Той не желае, а и не мо
же да желае да се кре
пи само върху
армията.
Затова той започва
да
прибира и да
организира
партизанитгь
на
Венизелоса.

Още отъ самото начало тен пос
тига голШ ycnrjiH въ това направ
ление и нояе да се сяЪга като ситурио, че не е далече деньтъ, когато
гърщт! ще викватъ:
— Богъ да прости Beнизелось!
(въ
политичес
ко
отношение)
— Да
живгье ген.
Кондилисъ!

Фризьорш
[ а ш Шт
т/ьрсм у ч е н и ч к а
отъ добро семейство, оо възмежность да владеять френски кли
и*мски езикъ, постжпване веднага
1 — 6256 — 3

Фризьорския
салопъ.Севилля" намали чувствително
електрическото
дълготрайно
къдрене. Проверете!
1—0

Римъ 2. я Джорнале
д'Ита
лия'
съобщава, че отъ 15
априлъ Германия
ще има
800,000 добре обучени
вой
ници.
— Германската
армия,
казва понататъкъ
вестникътъ, има не 36
дивизии,
симо а 45, отъ
които
триттъ ся
моторизирани.

ш ФРШ дами

и иде д о с т и г н е
рата S4.

циф

по източната граница ех заети веГерманското
правител
че огь постоянни гарнизони.
ство е направило
грамадни
Нарижъ 2. М-ръ председавоенни пормчки, а
складо
ветп> ок препълнени
съ хра
тельтъ Флаядеиъ произнесе
нителни припаси и
сурови
въ камарата го.твма речь, въ
материали,
които ще бж
кожо заяви следното:
Въ окоро
в р е м е датъ необходими за воен
— Френското правителство б р о я т ъ н а д и в и з и и т е . ната индустрия
въ случай
е взело вече БСВЧКИ мерки, иде бл^де увеличенъ» на евентуална
война.
които се аалагатъ отъ въоржжепвята ва Германия.
Q
Г - ц а Earn С т а к ч е к а
Всички взето мерки не ио— и —
гатъ да се оповестятъ публич
Q
но, въ интереса на народната
Г-к-й» С т в Ф б к ъ х . Т о д о р о в т ь
Q
отбрана, обаче ще заявя само
СГОДЕНИ
Варна
_
.
_
_
^
LI
това, че всички крепости по
1—2304—1 r
Варна
източната граница еж заети
отъ постоянни гарнизони.
Поискаиитть до сега воен
ни кредити ок вече глас\>
вани. Правителството
въ
най-скоро време ще поиска
ЗЛБОЛЕКАРЬ
нови кредити за нуждитгь
се у с т а н о в и н а п р а к т и к а
на военното
въздухопла
ване.
ул. 27 юпий № 14
Накрай Фланденъ
поста
(срещу църквата Св. Лрхангелъ Михаилъ)
ви въпросъ на довприе.
Та
1-2289-5
кова му бгь гласувано
съ
410 гласа, срешу 135.

штт ! н ~ Шш

•{•^аааазаааа^аааааоазсоа
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J
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Човйшки слабееш

Отъ 1 до 15 т. м. т-Ь еж въ
акция. Презъ това време зоватъ всички къмъ морето и
Дунава зч наг.редъкъ. Tfc зоватъ и всички свои колеги да
заработятъ съ още по-голема
енергия за себе си, за посоч
ване нуждитЪ, които трЬбва
да се задсволятъ на морето и
Дунава.

едно МБСТО до друго по Ду
навското ни крайбръжие съ
чужди кораби!
Презъ време на тая имъ
акция тъ устройватъ колегиал"
на семейна среща но 6 т. м.
въ бирария „Ешмедеме", на
която канягь всички приятели
на колегията, на българскитъ
морета и Дунавъ. На 14 т. м
устройватъ
Израстнали,
обучавани и сутриньта пъкъ
възпитавани срЪдъ морската тържествено събрание, на
чествани
стихия, изнесли съ всички бъл което ще бждатъ
гарски моряци бремето на почетнитгь членове на Вар
всички войни презъ третото ненската колегия отъ сжщия
ни царство, носейки и сега съюзъ, за което допълнително
службата на морски тружени ще се съобщи.
Освенъ това, акцията имъ
ци, като офицер ч отъ морска
та ни полицейска служба, ка- ще се изрази и съ беседитп»,
питани и механици отъ Б Т. които ще се четатъ при своПараходно д во и пристанищ боденъ входъ въ салона на
ните служби, впуснали се въ зала Съединение на следните
най-разнородна техническа и теми:
1. На 3 априлъ 8 2 0 часа
стопанска дейность и на су
ко
шата, тия възпитаници иматъ Спънкитгь на нашето
задъ себе си половинъ ве рабоплаване — отъ Г, Куповъ
1. Но 6 априлъ: а) въ 18*20
ковна дейность и считатъ за
свой дългъ да посочатъ на часа Морето, моряцитть и
всички какво ги е научилъ народнитгь ни пгьсни — отъ
тоя опить и какво е нуждно Е. Мутафчиевъ. б) въ 19'30 ч.
на морето и
за корабоплаването и морска Значението
бргьга за отбраната
на
та ни отбрана.
държавата
— радио-беседа
R тоя опитъ ги е научилъ, отъ В. Паспалиевь.
че на народното ни стопанство
3. На 8 априлъ 18 20 часа
се услужва най-добре, когато Нашето търговско
кораво
произведенията на страната плаване -- Дунавската
про
ни се превозватъ до между блема — отъ маш. инж. М
народните пазари съ наши Остревъ.
кораби. Сжщия опитъ ги учи,
4. На 11 апприлъ 18 20 часа
че който има море и морски Морски, авиационни,
инду
брътъ, трЪбва да има и срЪд стриални и др. технически
ства да ги брани. Тежко тому новости — отъ Ив. В. Стан
ва, кой го замисли за
тия чевъ.
средства, когато удари двана
5. На 13 априлъ 1820 часа
десетия часъ!
Ние, морето, търговския ни
Предъ всички Г Б ще изра- и воененъ
флотъ
— отъ
зятъ и своята радость, че Хр. П. Спировъ — п предсетржбения толкова години отъ датель на Централ. Управяе
идеолозите на Бълг. Нар. Мор ниа на съюза.
ски Сговоръ зовъ за корабо
Праждани, подкрепете дейплаване по Дунава се отекна ностьта на възпитаниците огъ
вече въ една реалность, въ Морското Училище, посетете
едно здраво начало, въ една беседите и работете за мор
твърда стжпка съ създаването ското ни преуспвване! Съ дру
на пжтннческа и товарна служ жни сили къмъ морето и Ду
6а по Дунава съ наши кора нава за напредъкъ!
би. И нъма вече да се чувст
Ив. В. Стоеичезь
ваме като колонисти у дома
преде, съюза възпитаницит* море.
Т
у-ще — Варна
си — да се превозваме отъ

чишъ въ живота и да не страдашъ,
не трпбва само да бждешъ уменъ,
но и практиченъ. Най-острия мечъ
може да затжпгъе щомъ не знаешъ
какъ да си служишъ съ него*
Паритъ еж зло въ <.вЪта, но мждрия винаги би съумялъ съ това зло
да се противопостави срещу други
тъ злннн.

Ако имашъ никога едно гърне
жълт-щи,греби отъ него така като
че ли имашъ само десеть жълтици.
Никога недей забравя, че паритъ
еж много капризни приятели и че
щомъ ги загубишъ ведн8жъ, труд
но се печеля гъ.
Хубаво е да пиешъ една глътка
вода всъки день, но да пиешъ въчно, нежели да изпиешь една стом
на наведнажъ и никога вече да не
пиешъ. Харчи си паритъ така, че
да имашъ бъли пари за черни дни.

Побързайте да използвате
предпраздничнитгъ дни съ намалени цени въ
Ега1ьснароч1»ризь©рг?иия е а л в н ъ

ш ш ям

t^f'm

на АТАНАСЪ ИВАНОВЪ, на ул.
Царь Борисъ № 6, тел. 521, съоб
щава на дамското общество, че отъ
днесъ намалява ценитгь на всичко,
що се изработва въ салона ми,
както следва:
Дълготрайно електрическо кждрене

съ апаратитгь: R e a l i s t i c w e r K e s
S O s M a y e r K a r l s b a d . Безъ да
i

БЪЛГАРИЯ

j-&i Популярната банка
въ
Подъ покрива на небето не се е Ямболъ е отпуснала заемъ отъ
родило нищо, което до бжде абсо 2 мидиона лева, за построй
лютно съвършено.
Всгъкоа въ евгъта има по единъ ката на минерална баня.
S..4 Презъ 1934 год. въ коткусуръ, по една слабость.
Едни обичатъ парйтгъ, други ви ленеча околия е произведена
ното, трети женитгь, четвърти общо 63 000 кгр. вълне, отъ
властьта, славата,' подлостьта, която едва 3,360 кгр. е била
бъбривостьта . . , а други — всички
годна за индустриални цели.
тия работи отведнъжъ.
§ | Млекото въ Н-БКОИ села
Много често тия слабости каратъ човгька да страда и много въ айтоско е вече спазарено
често човгькъ би могълъ да ги из отъ мандражиит-fe, по 3.25, 3.40
бпгне, ако знаеше какъ да се бори и 3,61 лева на литъръ.
срещу тпхъ.
.За да бждешъ силенъ въ жи -_ По-миналата нощь об
вота, казва една персийска мжд ластния инспекторъ по труда
ресть, трпбва винаги да бмдешъ въ Бургазъ Петровъ, придруготовъ да се боришъ съ своитгъ женъ отъ всички районни ин
пороци" . . .
Ще търкулна нгьколко истини по спектори, отъ полунощь до 4
евгъта. Тгь може би ще помогнатъ часа сутриньта иаправилъ ре
на нп>кого, нгькога, да победи нпкой визия въ всички фурни, за да
отъ своитп, слабости и да се коре- види дали се спазва закона за
гира.
нощния трудъ. Конаатирани
*
Любовьта на жената е слппа, били масови нарушения. Със
може би затова тази любовь не тавени еж Н-БКОЛКО акта.
може да види кои я заслужава и
fe| М-вото на народното сто.
кой не, а отива тамъ, който умпе панство съ заповъдъ №188 е
да я вземе. Както децата се нуж
даятъ отъ лодаржци, за да ни оби отнела правото на майстора
чатъ, така и женитт се нуждаятъ Ст. Р. Ковачевъ, Габрово да
отъ ласки, за да ни любятъ.
изработва
сгъваеми метри,
Акоискашъ никога да не стра- тъй като фалшивициралъ мар
дашъ.бжди къмъ женитп, като сарафинъ. Преди да я вземешъ провт- китъ- ,34", „35" и „Лъвче'.
ри дали е чисто злато или фалши Предупреждеватъ се търгов
ва, позлатена.
ците да не купуватъ метри
....')
*;
отъ
горепоменатигв марки.
Живота прилича на ебна кокет
IT
Тази година въ пловдив
на, за да го победишъ и спечелишъ
тргьбва нахалство. За да се отсече ско ще се засеятъ по големи
бърже едно дърво, не трпбва само пространства съ захарна тръс
брадвата да е остра, но и ржката
на иърваря опитн^.. За да сполу- тика, която е много доходна.

ee чувства топлина и изгаряне на
косата или измгьнение на цвгьта.
Стрижене дамски коси, измиване
на коси съ специаленъ препаратъ.

Водна ондулация, фризиране, маникюр*. Попра
вяне на вежди и пр. и пр.
А почит,
почит, господа
господа ще
ще бждатъ най-хигиенично обТърсете салонъ „Севилля",
ръснати са
преди да отидете другаде.
мо срещу
Отъ съдържателя
1 - 0

а седш въ i

(П ж т н и з а п и с к и )

Р а в н о п р а в и е т о ность ли, за слава ли, като на
идва само по себе си. То се едно доброволно робуване ли
налага и вие не можете да го гледатъ тъ на саоя трудъ или
прогоните, да го спрете, да го^ на борба за сжществуване? —
отречете. Както работата ста Не е важно: факта си остава
ва неразделна часть отъ жи фактъ... И друго: женигв имат
много прилично държане, кое
вота на жената, така и равно то имъ прави честь. Разпра
правието става едно правило, вя тъ, че съществувала никак
единъ законъ, създаденъ отъ ва национална организация,
живота и осветенъ отъ самия която следила за поведението
жйвотъ, чиято дума стои надъ на еврейската жена. Когато
всичко!
минавахме покрай единъ кафе
Яко вие вид ге младигв мо шантанъ въ Яффа, придружа
мичета въ ТЪХНИГБ работни ващия ме евреинъ съ едно
дрехи, ако видите загрубЪлитъ пренебрежително отнасяне ка
имъ ржце, техния бодъръ из за: „Това може да се търпи
глед/ъ и сериозно, а въ сжщо- само между арабигв, но не и
то време естествено държане между насъ—потърсете го въ
—и къмъ всичко това приба Телъ гАвивъ, за да се увЪрите".
вите и гвхната вродена жен •
ТрЪскаво творчество. Нищо
ственность и отлично възпита не е пожалено: пари, трудъ,
ние — вие съ радость ще при умъ.
знаете едно ценно сътрудни
И Телъ Лвив-1,, което значи
чество, макаръ да сте били „Хълмъ на пролътьта" - ста
най-върлия противникъ на рав ва едно олицетворение нв въз
ноправието.
родителния походъ на еврей
За реклама ли работятъ ев ската нация къмъ новъ жирейскигЬ жени, поради бед ©вотъ.

О К A S И О Н"Ь
в магазинъ Е Л Е 0 И 0 Р А
(подъ Окржжния еждъ)
Полукорави яки
12 л.
Копринени вратовръзки 20-40 „
Чорапи мжжки едноцвЪтни
9„
Чорапи мжжки два чифта
15 „
Чорапи дамски
18 „
Чорапи дамски „Фако"
40 „
Чорапи дам. европ. cetT. цв-Ьт. 22 „
Чорапи дамски коприн. черни 60 „
Пролени дамски рякавици
25 »
Дамски килоти отъ
50 на 30 „
Дамски корсажи
22 „
Мрежени фланели
20-23 „
Мако фланели, гащи, горни
ризи, и много др. галантерийни стоки при много намалени
цени
2-15

Варна .Царь Борисъ" 3
П р и с т и г н а х а з а п р о л в т н и я е в з о н ъ . най
HOBHTte д е с е н и п л а т о в е з а д а м с к и м а н т а
и к о с т ю м и , за м л ж к и пардеоюта и кос
т ю м и и голЪм-ь и з б о р ъ о т ъ с п о р т н и платове и одеала, Цени фабрични.
Не е безъ значение, ако преди да прави.е костюмъ, прсж*рите новит* цев» и десени на магазина Юниоитекстилъ.
Посещението на магазина н е з д а л ^ м ^ ш п ^ ^ п г а
1-2075-0

и всякакви гарнитури за дамски шапки
п о с л е д н и пролътни н о в о с т и при

„ЕЛИТЪ"

ул.

6 септемврий 14 (срещу църквата Св. Никола)

тининии—ни
Акционерно Инд. д-во „Българско производство" — Варна

П о к а н а
Въ изпълнение протоколното решение на управителния съветт,,
поканвлтъ се г. г. акционерите на акционерното инд. д-во „БългарекоУ
производство" — Варна на общо редовно годишно събрание, което
ще се състои на 21 априлъ 1935 год. въ 10 часа преди объдъ въ дружествената кантора, ул. »Пл. Славейковъ" № 50, при дневенъ редъ:
а) Изслушване и приемане докладитъ на управителния и кон
тролния съвети по положението на дружеството и операциитв на
сжщото презъ изтеклата 1934 год.
б) Одобряване баланса и смЪтката „3. П." за 1934 год. и осво
бождаването отъ отговорность управителния и контролния съвети за
дейностьта имъ за презъ изтеклата 1934 година.
в) Одобряване станалата презъ течение на 1934 година промЪна
въ управителния съветъ — излизането на единъ отъ членоветЪ и
заменяването му съ другь.
г) Преобразуването на дружеството.
- За правоучастие въ годишното събрание г. г. акционеригЬ депозиратъ акциигЬ въ касата на дружеството 3 дни преди датата на
събранието.
Яко не бждатъ депозирани три четвърти отъ капитала, събра
нието се отлага за единъ месецъ, вт сжщия часъ и помещение, когато
решенията се считатъ за законни ако се представягъ една втора отъ
акционерния капиталъ и гласуватъ три четвърти отъ присжтствующитЬ.
Варна, 31 януарий 1935 год.
ОТЪ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТЪ

"Ащоаерио щустршво дружества . българско прмшшвз' — В ш
Бгзлансъ.
31 декемврий 1934
Нктиви

която не е занесла
, до сега чорапи
те си въ санаториума за бол
ни чорапи, ул. 6 Септемврий
№ 2, не знае кекъ се прави
икономия и какъ скжсанигБ и
захвърлени чорапи за 12 ле.
ставатъ нови, Окщо се заши
Не позволявай на е з и к а
да ва и закърпва всЬкакъвъ трити стане господарь. Човъкъ никога
не е страдалъ толкова много отъ котажъ. Изплнтатъ се бримки*

Не оставяй виното никога да ти
стане пркятель. Следъ като то за
владее душата ти, ще я убие и хвър
ли въ тинята. Виното е ^коварно
като подлеца — докато ти прави
удоволствие, видищъ, че те е по
губило-

Пасиви

10265П1 Капиталъ
Машини
21115^ Резервеьъ фондъ
Каса
39230] Фондъ нови машини
Мобили
102000 Кредитори
ЦЪнни книжа
Материали
137820 Лкцепти
Стоки
490172 Разни
Дебитори
276510
Протестир. полици
13774
Загуби 1933 г. 73439 л.
1934 г. 381872 л. 455311

1500000
10478
94311
664032
293356
266

2562443

2562443
Счетоводитель.' М. Соларовъ

мълчанието, колкото отъ бъбриЕОСТЬТВ.

Недей се качва върху конь, който
не можешъ да яздишъ. Недей го
вори думи, които не можешъ да
изпълнишъ. Бъбривостьта е единь
видъ пиянство, което често става
причина да се разруши живота на
човъка.
Велчкитъ дъла се иззършватъ не
съ бъбривость, но смирено и тихо.
Умори бъбривостьта си съ нави
ка да мълчишъ и ти ще бждешъ
шастливъ.
ПРОМЕТЕЙ

.даи.1шип,4в"«"т

кухня — всички удобства цен
търа на града, южно изложе

З а г у б и и печалби

>- ttPllliln
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Новооткритото
шивашко
ате ние наул. Царь Симеонъ
№ 16, (Гургулять) отъ екзро ЗАВЪРНАЛИТЕ СЪ ОТЪ
ПАРИЖЪ майстори—ще амате изработени по най
последенъ ВКУСЪ ДРЕХИ.
Едно посещение е достатъч
но да се уверите въ ПРЕ
ЦИЗНИЯ НИ ПОСЛЕДЕНЪ
ВКУСЪ.
Съ почитание:
1-2252-8\
Сираковъ & Коларовъ|
ПЯ—

Т

Ъ

ние — ул. ЯСБНЪ № 3 Варна. [ 1 0 [ 1 0 Ш 6 1 И Ш Ъ ° с т а и

б

Споразумение адтката Воденича- кухня, баня, тераса (10x2 метра)
ровъ, ул. Шуменъ и Васил ь Тодо- пералня, изба и всички удоб
ства, се дава подъ наемъ.
ровъ, Воения клубъ— Варна
Справка ул. Шуменъ 6.
1-2294-6
Показватъ ми градския герб.
Единъ обелискъ, извишилъ се
въ ВИСИНИТБ. Не е ли това
сполучливъ символъ на свъткавично бързия материаленъ
растежъ и културенъ възходъ
на града?
Крвсизъ градъ. Особено не
говото .сърдце". Една значи
телна градска часть, кждето
капризитъ на златото еж се
излели въ най оригиналната и
чудновата архитектура, на мно
жество сгради — дворци. Сгра
да - корабъ, падаща сграда,
пирамидата, замъкътъ — и
какво ли ие още?
Детски градини, народни
училища, гимназии и редица
културни институти. Средище
на еврейската книжнина и
изкуство. Въ ноьия градски
театъръ, въ народния домъ и
другаде, се изнасятъ драма
тични творби отъ сжществуващитъ три групи: „Хабима" —
класически националенъ теа
търъ, „Охелъ" работнически и
.Матате" - ревю театъръ.
Поза, скованость. шаблонъ,
липса на ансамбълъ, въпреки
единичните дарования: ето
еврейския тевтъръ. Но той е
новъ. На сцената прозвучава

31 декемврий 1934

свещения староевреиски езикъ.
Има устремъ къмъ стилова
игра. И най-важното: евреигъ
иматъ вече свой, националенъ
театъръ, който се посещава
добре, макаръ поне за насъ
да се вижда скъпъ. O n , 60 до
150 лева наши пари . . .
Видъ ми се скжпъ не само
театъра, но и хотела, а и хра.
ната.
— Не се чудете. — ми казва
единъ
български
евреинъ,
предъ когото изказвамъ свое
то незадоволство — когато е
дума за пари, тукъ не мърете
съ аршина на българския лев.
Знаете ли, че тукъ надницата
се върти около 250 лева? Кой
то получава тукашни пари,
нъма да погледне като васъ
— Значи, п р о д ъ л ж а в а м ъ
така любопитно подхванатия
рвзговоръ,— ония пристани
щни работници араби полухора, полуживотни, получаватъ
такава сума и едва преживъветъ?
— Нищо подобно. Тъ по
лучаватъ не 250 лева» а до
60 лева. Защото не еж хора.
Тъ еж диваци. И да иматъ па
ри, какво ще ги правятъ? Жи
вотни, съ една дума казано.

Отъ материали
Амортизация, машини, моде
ли, инструмент^ и мобили
Заплати, надници и коман
дировки
Сконто-лихви, комисиони ка
са сконто, общи разноски освътление и отопление, и раб.
осиг. марки
Ремонтъ машини, наемъ, да
нъци, енергия и застраховки
Безнадеждни длъжници и ра
зни дребни

6563 Отъ стоки
596332,
I
в резница
172453
въ курса 24749
.. разни
20056
373887 Загуба
1933 год. 73439
Загуба *
1934 год. 381872
171541
244067
127937
1096448

i

1096448

Д о к л а д ъ,

Огъ управителния съветъ на вкц. инд. дружоство „Българско
производство - Варна до 6 того редовно общо годишно събрание
г
на г. г. акционерите.
Г, Г. Лкционери,
Съгласно
чл. 25 отъ устава на дружеството ни и чл. 202 отъ Т.З.,
П
И Ме п иклк
§° **?1 5
Р
>ченигв на 31 декемврий 1934 г. балансъ и смътка
.3. & II. и ги намърихме за вЪрно съставени и изключени отъ сч»тоВОДНИГБ книги на дружеството и които молимъ, да одобрите и осво
бодите отъ отговорность както управителния, така и проверителния
съвети, за дейностьта имъ презъ изтеклата 1934 година
Варна, 25 януарий 1935 год.
и
ПровЪрителенъ съветъ:
п. т. Кандиларовъ, п. Ял. Стояновъ експ. счетовод-

Работятъ отъ тъмно до тъмновд-Ьлска опитна станция при
и нищо повече!
ционистическата организация
гЛзъ пакъ се че ув-врявамъ, и една постоянна изложба на
Наистина Палестина е страна м-встното производство — „Гота на контрастите — и мисля церетъ Хаарецъ*. Представян.
за една човешка сметь, която интересъ така сжщо: музея,
се нарича „арабски приета болницата „Хадасса*. Индус
нищни работници", потопенъ трий: шоколадената фабрика
въ скръбьта на едно човешко .Либеръ", цигарената, кожар
съчувствие.
ската, мобилната, силикатната,
— Палестина е единствена за машинни части, текстилната
та отрана въ св-вта, чийто фабрика „Лодзия" м др.
бюджетъ, приключва съ изли
Китонмрани улици. Автобуси,
шекъ, и кждето населението
които
изпълняватъ трамвайна
не плаща данъци — допълва
своите сведения моя събесед- служва. Оживление, приежшо
на голъмитЪ съвременни гра
никъ.
дове.
Но какво следва отъ всичко
това? Язъ н-Ьма да отговоря!
Въ града има една земле-

taraUaiilH

Брой 3880

Стр. 3

Варненски новини

[ашоадм.
ЩЗ
й
Щ
Мнението на английските експерти Може ли Русия да бкде напад-

Кино прегледъ III Провад. Сждия-Изаълнитель при Шум. Областенъ Скдъ

М ЧЧМЧ1 ч nii»ii>H i-i— .цчД.,4.,.1 •^•^•''*^»l•^•^' ш -•^•-'-••*&*'. <--•. — ™

нага и цревзета. Какво ще реши победата въ въздушния двубой
Лондонъ 2. Английските производство. Това ще бжексперти, които придружаваха дагъ: специални блиндирани
лордъ Идънъ презъ време на аероплани, сгратосферни ае
посещението му въ Москва, роплаки, аероплани съ туреж дали вече заключението бини-коиоресори и пр.
си. Между другото, то гласи;
Но действителното на
— Военната
органи дмощие въ въздуха ще го
зация на Съветска
Pv- има не оная държава, коясия е предимно
отбра то ще има най-голгъм брой
нителна.
летателни
апарати, а
При сегашно.по разви оная, яоято ще бжде въ
тие на военната
авиа състояние най-бъпзо да
ция, Съветска Русия — замгъства повреденитгъ и
на Изтокъ, както а на разрушенитгь си аеропла
Ъападъ — не може да ни. Днешната военна те
бжде победена чрезъ ед- хника разполага съ извън
чо внезапно нападение. редно нощни ергъдства за
сваляне и унищожаване на
в (тратегн- летателнптгь
апарати.
тц условвя въ Съветска Русяя ш Ето защо, победата въ
rata. щото тя ш ш е да води въздуха въ идната война
руга оошика, асвенъ такава да се ще се изнесе не отъ летрвготвв за отбрзва оть еданъ евея- цитгъ, а отъ фабрикитгь
щт оаладатель
за аероплани.
Редица държкаи притежа§3ъ» т о в а о т н о ш е н и е
1атъ мощни военни авиации. © мжчно д а с е опреГ1», обаче, могатъ въ случай дЪли ма чия с т р а н я
ia война да служатъ само е н а д м о щ и е т о , т ъ й
1ато понритие на армиите. к а т о не с е зна« с ъ
1ъ сьщность, въ военните иаиъвъ брой а е р о (бйстяия ще играятъ реши планми 4»абриии разтелна роля други съвсемь полягатъ Германия н
юви летателни апарати. Те О-ьаетсиа Р у с и я . Вт»
сните планове еж вече го- т-Ьхъ т о з и мламъ о т
ови и всичко е готово щото и н д у с т р и я т а е з а б у
|ще s първите дни на войната ленъ въ» тайна, най(а започне тъхното масово я е ч е въ. Германия.

й

въ новопостроената кооперативна палата „Балканъ"
ул. Мусала № 2, СЪОБЩАВА на многобройната си кли
ентела и приятелите си, не по случай пролптния се<зонъ пристигнаха чудно хубави десени платове
отъ които ще може да прави костюмитл оть 1,000
,лева до 1,800 лева съ доброкачествени вжтрешни ма
териали и елегантна изработка
Съ почитание: Калоян?» Манояадь — кроячъ

фицерска Домостроителна Бездомническа Кооперация—Варна

Довечера кмета Станчо Савовъ ще замине въ София въ
свръзка съ утвърждаването на
бюджета, който е окончателно
вече приетъ отъ общинскиятъ
съветъ.
Пребивава въ града ни сто
личния
художникъ
Никола
Тузсузовъ.
Отъ днесъ започватъ земле
нитв работи по постройката
на мавзолея на Владиславъ
Варненчикъ
Човъка посрещатъ по шапка
та. Вашата почистена ли е?
Матей Недковъ,
Да обичашъ горитв, значи да
обичашъ отечеството си.
По настоящемъ въ детския
приютъ „Митрополитъ Симеонъ" има на храна около 60
деца.
Лигите ка бвеното куче мо
гатъ да бждатъ заразителни
даже и 14 дни преди появява
не първитв признаци на бо
лестьта.
По настоящемъ въ Яспаруховиятъ валъ работятъ 100 ра
ботници. Засаждането на пър
вата половина на вала е вече
приключено.
На 17 априлъ ще пристигнатъ
въ Варна певческиятъ хоръ
на пражкитв учители. Сжщитв
ще дадатъ единъ концертъ въ
града ни.

По сведения отъ общинскитв
ветеринарни власти, въ Варна
о,тъ 1925 до 1935 год. вкл. еж
унищожени 607 бвени и съмни
телно бъсни кучета, 68 такива
котки, а така сжщо 16,941
скитащи
се
кучета и 684
котки. Презъ сжщото време еж
изпратени на антирабично лв
чение 1524 варненски жители.
Охраната на горигв е хигие
ната на планините.
Презъ месецъ мартъ въ сто
панство вода и кеналъ еж постжпили отъ абонзментъ за
вода и каналъ и разни такси
672,956 лева.
Въ здравните общински съве
щателни станции ежедневно се
преглеждатъ надъ 80 деца. На
нужцающитв се даватъ както
съвети, така сжщо и безплатно
хранителни продукти за засил
ване.

вшввнвкввн

П о к а н а
Управителния съветъ на офицерската Домостроителна
•ездомническа Кооперация поканва г. г. членоветъ на кооерацията на 14 априлъ т. г. въ 10 часа преди обвдъ на
'.!то редозно общо годишно събрание, което ще се със
ой въ салона на Гарнизонното „Офицерско Събрание" при
ледния дневенъ редъ: 1) Огчетъ на управителния съветъ за
ейностьта му за изтеклата 1934-35 финансова година
2) Докладъ на контролния съветъ по баланса и с/ката
Загуби и Печалби" за финансовата 1934 35 година. •
3) Одобрение на смъткитв и освобождаване отъ отгоорность Управителния и Контролния съвети.
4) Изборъ на членове за новъ Упревителенъ и Контроенъ съвети за финансовата 1935 36 година.
Яко събранието не се състои на 14 априлъ, поради не
вяване нуждното число членове, то съгласно чл. 23 отъ
става ще се състои на следната недвля 21 априлъ на еж
1ото мвсто време и сжщия дневенъ редъ.
гр. Варна, 2 Яприлъ, 1935 год.
Оть Управителния съветъ

.Балаис-ь
на 31 мартъ 1935 година
Пасивъ

Яктивъ

ЕЗЕЯЯЕЕЕ:

I

Kaca
Двлове неизплатени
^ Б а н к и ~ В . П. Банка

3811 КапиталтЗбООя Запасенъ фондъ
44181а Загуби и печалби
48162]

ззооо!
13996Н
1166|
"481621

СмЪтни З а г у б и т Печел
Да Зема

Дя Дава

На общи разноски
Чиста печалба

12171 Отъ лихви
11661

23831

23831

23831

Докладъ
а контролния съветъ при офицерската домостроителна Без-.
змническа кооперация до ХЬто общо редовно годишно
събрание на членоветв на сжщатч,
Г. Г. членове
Съгласно чл. 58, 59 и 60 отъ закона за кооперативните
»ружения и чл. 32 отъ устава на кооперацията, проверихме
нигитЪ и приключенит-fe на 31 мартъ, 1935 г. годишенъ ба
ансъ и смътката „Загуби и Печалби", които нам-врихмере
звни и върно извл-вчени отъ КНИГИГБ й, че актива и пасиJ е съгпасенъ съ действителното положение.
Затова Ви молимъ, да удобрите отчета на Управителия съветъ на кооперацията и освободите отъ отговорность
пеновегв на Управителния и Контролния Съвети за дей
остьта имъ презъ финансовата 1934—35 година.
Контроленъ съветъ: И * • И а а н о в ъ - о . з. подполковникъ
(п) Хр. Джезаровъ—0. з. поручикъ

Застоларската
взвода общвость

ще намерите

ул. „Царь Симеонъ" въ общия
складъ на кооперациигЬ при Поп.
Банка. Качество гарантирало при
износни пени. Приеуятъ се "«пячки

512

Р-Е-Г-ИгН-&
Нито единъ филмъ не е затрогналъ зрителя тъй силно ч
прочувствено, както Регина.
Това е една дивна поема на
любовьта, на красотата.
Този филмъ идва да ни от
крие едно ново разбиране за
любовьта и да ни посочи, че
въпрвки всичко, въ сввта има
сърдца, които могатъ да обичатъ не паритв, не лукса, не
магията на женската плъть, а
чистотата на душата, чистота
та на едно невинно сърдце,
което още не е опетнено, из
хабено отъ пороцигв. съблазнитв на живота.
Любовьта не признава нито
граници нито народность.
Предъ насъ иа екрана се
ниже една чудна приказка,
приказка може би за това,
защото отдавна вече еж пре
станали да сжществуватъ по
сввта идеалисти въ любовьта.
Единъ голвмъ известенъ инженеръ среща една забравена.
нещастна, измъчена слугиня.
Никой до тогава не е обърналъ, не е спиралъ погледъ
върху туй нежно и тъй свътло
отъ скромность лице на Реги
на. Никой не е почуетвувалъ
бл%съка на нейните очи и не<
винностьта на нейната усмивка
Кой би повервалъ, че единъ
голъмъ инженеръ, по когото
лудвятъ толкова много жени,
ще види тия прелести у Реги
на и ще я направи своя дру
гарка въ живота.
Какво става съ Регина?Какъ
свършва тази дивна приказка
на любовьта.
Твзи моменти не могатъ да
се опишатъ. Т% требва да се
видятъ, за да може да се раз
бере великатв трагедия на Ре
гина и нейната чиста и геро
ична, бихъ казалъ, любовь.
Филма се придружава отъ
пламенна музика.
,.
Луиза Улрихъ, като Регина
е незаменима. Тя играе съ
цвлата си душа и ни дава единъ типъ, който е пропитъ
съ една висша художествена
правда и психологическа дъл
бочина. Луиза Улрихъ е една
божествена артистка,
мила,
сладка и духовита.
Съ сжщия пламъкъ играе и
нейния
паргньоръ
Ядолфъ
Ворбрюкъ, който ни е познотъ
отъ голвмия филмъ „Маскарадъ". Не по-малко интересна
е и играта на Олга Чехова.
Филмътъ Регина се прожек
тира въ кино Ранковъ и ние
горещо го препоржчваме на
всички любители на художе
стеенитв и силно драматични
филми.
КИНЪ

Потайностигв на принцъ Карлв

ва почти количество известни крадци и престжп;£?
ници, като се не взематъ въ съображение много«^,
бройнит-fe неизвестни злодейци, който върлуватъГ*',
почти безнаказано въ колосалния градъ.
Организацията на полицията презъ времето
за което се разказва тука, т. е. въ време на ца
руването на краля Луй Филипъ, б4ше толкова
добра, щото действително графъ Шатильонъ за
служаваше голъма похвала, загдето чрезъ нечу
вания си до тогава механизъм ь б^вше успълъ да
установи почти пълн-» безопасность въ Парижъ.
До тогава нито едно отъ извършваните въ
Парижъ или въ околностите му престжпления не
оставаше неразкрито. Префекта постоянно се гри
жеше да удовлетворява прзвоеждието и общест
веното мнение.
И сега поестжплението въ Гренелъ тръбваше
ли да остане неразкрито?
Точа би било едно унижение за графъ Шати;:ьона, който сз ползваше и съ благоволението
на краля. Това би било позорно за него, затова
и той правеше всичко възможно, за да разкрие
това тайнствено престжпление.
Всичко, ебаче, което се отнасяше до това
престжпление, оставаше покрито въ дълбокъ
мракъ.
Онова, което пречеше на префекта, бЪше
голямата острожность, съ която той беше длъженъ
да действува въ дадения случай.
Освенъ това, той още се колебаеше, той още
не можеше да си състави едно върно мнение» той
самъ още не можеше да реши въпроса, где да се
търси престъпника.
Дали Венсанъ де Гренелъ не е престжпника?
Това не е възможно.
Нито тр-вбваше да се мисли за подобно нъщо!

Обявленве н. i ь 1MJгол.l a s s ^ i i x s :
дийски Сждия-Йзпълнитель при Шуменски Областенъ Сждъ,
ня основание протокола по ч. гр. дъло № 414/1011 1931 г.
на Варненския Окржженъ Сждъ, обявявамъ на интересующитъ се, че следъ (15) петнадесеть дни отъ публикуването
настоящето ще започне и ще свърши на 3 май 1935 г. до
17 часа вкл. въ канцеларията ми — гр Провадия, проданьта на следния недвижимъ имотъ, осганалъ Отъ покойния
Колю Маленовъ, бившъ житель на с. Монастиръ, Провадий
ска околия, а именно: 1) Кжща въ с. Монастиръ съ дворно
мъсто отъ (1500) хиляда и петстотинъ квадратни метра, при
съседи: Пжть, Ст* Сг. Узуновъ и Маринъ Янчевъ, оценена
за (16,000) шестнвдесеть хиляди лева, който имотъ е сънаследственъ. Горния имотъ не е ипотекиранъ. Ще се продава
на ЦБЛО съ правонаддаване 10 на сто въ 24 часа. Желающитъ да купятъ могатъ да се явятъ въ канцеларията ми
всъки приежтетвенъ день и часъ, за да преглеждатъ книжа
та и да наддаватъ.
гр. Провадия, 28 мартъ 1935 год.
1 2300-1

Сждия Изпълнитель: Ив. Ст. Вжжаровъ

III Провад. Сждия изпълнитель при Шумен. Областенъ Сждъ

в. 1.1ШШ \-

Подписаниятъ Иванъ Ст. Вж
жаровъ III Провадийски Сж
дия Изпълнитель при Шуменски Областенъ Сждъ на осно
вание изпълнителенъ листъ ч. гр дъло № 118/935 г. изда
денъ на 1 мартъ 1935 г. отъ Шуменски Областенъ Сждъ
гр. Варна, обявява на интересующитъ се, че следъ (15) пет
надесеть дни отъ публикуването настоящето ще започне и
ще свърши на 3 май 1935 год. до 17 часа вкл. въ канцела
рията ми гр. Провадия, проданьта на следния
покритъ и
непокритъ недвижимъ имотъ принадлежащъ на Ибрямъ Салиевъ Еминовъ отъ гр. Провадия, за удовлетворение вземанието на Петър Сжбевъ Ковачевъотъ гр. Провадия, а именно:
1) Кжща находяща се въ гр. Провадия, на ул. .Иванъ
Вазовъ* I. Участъкъ, построена отъ камъкъ и тухли, покри
та съ месни турски керемиди, при размери: (12) дванадесеть
метра дължина, (1070) десегь метра и седемдесеть см. широчи
на и (б'50) шесть метра и педесеть сантиметра височина, на
два етажа, въ първия етажъ (2) две магазин и отъ задъ ед
на стая, салонъ и килеръ, въ вториятъ етажъ (4) четири стаи
и салонъ съ дъсчени подове и таванигБ на трите стаи и са
лона дъсчени, а на едната тавана измазанъ, съ електричес
ка инсталация и клозетъ въ двора. Непосредствено до нея
паянтова постройка-индирме покрита съ обикновени турски
керемиди, рвздълена на две Отдъления при размери обща
дължина (12) дванадесеть метра, широчина (3*5) три метра
и петдесеть сантиметра, височина (2'50) два метра и петдесеть сантиметра, съ застроено пространство (170) сто и се
демдесеть кв. м. и незастроено пространство (567) петстотин
шестдесеть и седемь квадратни метра, или общо (737) седемстотинъ тридесеть и седемь квадратни метра, при общи
граници: ул. „Вазовъ", ул. „Кирилъ и Методий", Димитъръ
Ст. Костовъ и Янко К. Бояровъ, всичко оцвнено за (88,000)
осемдесеть и осемь хиляди лв.
2) Лозе „Паша-Кьошкю", въ землището на гр. Прова
дия, отъ (Т9) единъ декаръ и деветь ара, при ежееди: Сте
фанъ Поповъ, Сабри Ефенди Салиевъ и Ибрямъ Ефенди Яхмедовъ, оцъкено за (4800^ четири хиляди и осемстотинъ лв.
Горниятъ имотъ е ипотекиранъ къмъ Петъръ Сжбевъ
Ковачевъ отъ гр. Провадия, за сумата (100.000) сто хиляди
лв. Ще се продава на цъло съ право наддаване 10 на сто
въ 24 часа.
Желающитъ да купятъ могатъ да се явятъ въ канце
ларията ми всъки приежтетвенъ день и часъ, за да преглеж
датъ книжата и да наддаватъ.
гр. Провадия, 2 Яприлъ 1935 год.
1—2301—1.
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— **амо тревожилъ рудничари^, па и не съмъ.имапъ
соОени причини да направя това.
Работницигв еж суевърни и това суеверие
мжчно се изкоренява и понеже въ дълбочините
на рудниците, те и тъй иматъ да се борятъ съ
много опасности, по-добре е да се не всъва страхъ
и ужасъ между тъхъ.
Сега понеже безъ съмнение е необходимо да
се узнае тая работа, азъ не мога да се възпроти
вя на това и ви оставямъ свободни, господа, да
събирате нужните ви сведенив!
Таласъма се нямира въ тъй наречената .пус
та рудница", която се намира до галериит-fe на
инспектора Кахоръ, за това и ще ви дамъ моята •
картичка, съ неколко бележки до него.
Брей отиде до писмената си маса, взе една
отъ голъмитъ си визитни карти, на гърба на която
написа следующето:
.Тия господа желаятъ да
ЦИГБ и ОКОЛНОСТИТЕ

разгледатъ рудни-

имъ".

Брей вржчи тая карта на тайните
които му благодариха и си излвзоха.

агенти,

Тъ се опжтиха къмъ рудничарскитъ сгради к
тамъ намъриха, до мъстото за слизане, инспекто
ра, комуто дедоха картичката.
Тъ веднага влъзоха въ оживленъ
съ него.

разговоръ

Кроа и Девилъ му казаха, че много се интересуватъ отъ рудничарскитъ работи и сетне обър
наха разговора за таласъма.
— Та знаете ли и вий нещо върху това? го
попита Кахоръ съ странна усмивка
— Такива особени

нъща много ни

интере-
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Положението въ Гърция се изостря
все повече. Цялото офицерство вече е враждебно на присждитЪ на
военния сждъ. Въ чии ржце се намира ключътъ на положението

Атина 2.
Политическото
положение въ Гърция отново
започва да се усложнява,
вс
ледствие на все повече рас
тящото
недоволство
отъ
присждитгь на воеиния сждъ
срещу революционерите
отъ
атинския
гарнизонъ.
Първото недоволство избух
на всредъ офицеритгь парти
зани на ген. Метаксасъ. Сега
то вече обхваща и привърженицитгь на ген.
Кондилисъ.
Това означава, че вече почти
цгьлото гръцко офицерство се
вълнува противъ
присждите
на военния сждъ.
Ген Метаксасъ и бившия
директоръ на полицията Полихронопулосъ(който организира
атентата срещу Венизелосъ)
еж свикали митингъ, на който
съ много остри изрази еж на
паднали м-ръ
председателя
Цалдарисъ.
Положението се затъта още
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ше се върши съ редовната трудова повиность. Снабдяване населенип

Бюджета на главната дирекция на благоустройството намаленъ Канвво
—"приемници
пунктове съ

______——

Ш ! Е ПОВТОРИЛА Ш Ш И Ш П (И О П

София 3- М-ра насъобще-\-т
по дЪсния брътъ на Дунава
нията Н. Захариевр въ раз- отъ Видинъ до Русе; да изкаговоръ съ журчалиститп
раме големия пжть Кърджали
да се присъедини къмъ Източния пактъ
— Дьовленъ да довършимъ "
заяви:
Ловдонъ 3 . Спепвалниятъ пратеникъ на в. „Таймсъ*
— Министерския
съветъ, пжтя Троянъ—Корнаре и съе- отъ Варшава съобшава, ше маршалъ Пвлсудски повторно
динимъ много удобно южна
както зваете, прие бюджета и северна България между категорвчески отказалъ Полша да даде съгласието си за
на благоустройството, трудо Карлово и Троянъ; да привърприсъединяване къмъ Източния пактъ, поне въ сегашната
вата повинность, пощите и шимъ ж. i\ линия Дупница —
Г. Джумая и Чепино—Яку- MY форма.
въздухоплаването.
Отъ друга страна, много малка е на
Бюджета на дирекцията на руди.
п
е
ж
д а т а авторите, на Източния пактъ д а
Всички
мърки
за
най
раци
благоустроистви. то е намаленъ
с
е
съгласятъ
на к а к в о т о и да било изме
съ 29 милиона лева. Трудова оналното използване труда на
за да с е удовлетвори
трудовакъ, с ж нение въ проекта,
та повиность презъ тази годи българския
желанието н а Полша.
на има сжщия съставъ, както взети.
Изглежда, следователно, че организацията на мира както
Понататъкъ м-ръ Захариевъ
миналата. Бюджета е малко
въ Западна, а така сжщо и въ Източна Евоопа чрезъ предло
намаленъ.
говорейки за бюджета на По
въ френско-английската декларация методи не щ«
Новото въ организацията на ЩИТБ каза, че всички населе женит-fe
може да се оежществитази дирекция е, че ние изос ни пунктове ще бждатъ снаб
тавяме малкитъ обекти по ко дени съ добри радио-приеито б е разпредвлена дейно- мници.
за постройка на назино-хотелъ
стьта на трудоваците и съсвъ Варна
се изплашатъ
София 3. Тази сутринь Б. Н.
КЯЛФЕНСКОТО бръснарофри- ръдоточване трудовигв групи
Днесъ въ общината постж
зьорско съсловие свиква събрание въ поголъми обекти.
Банка започна изплащането на пиха две оферти за построй
Хвърлила се въ ръката
тая вечерь 3 априлъ въ 8 часа за
Намъ ни предстои да дофевруарските заплати въ Со ката на казинс-хотелъ прк
следъ раждане
36 часовата почивка. Ще приежт- вършимъ укрепителните рабоствува г-нъ инспектора на труда
София 3 . Нощесъ Стоянка фия и провинцията.
морската градина
Василевъ. Вь кафене Мусала.
Изплащането на пенсиитъ
Едната оферта е отъ Виена
Михайлова,
2
3
годишна,
книСКНЗКД на . тема — „Болестьта
става по обявения редъ.
а
другата
отъ Италия.
бЪсъ по кучетата и КОТКИГБ И опасговезка, родошъ о т ъ гр. Еле
Постоянното приежтетвие вт
свободенъ вносъ на велосипеди.
отъ епохата на Владиславъ Вар ностьта отъ нея за хората", ще
на, [съпруга на художника
изнесе отъ името на Варненския
Японско предложение
най скоро време ще npoynt
ненчинъ. Кжде е намъренъ
клонъ отъ съюза на ветеринарнитв
София
3.
Поголпмата Здравно Хр. Мяхайловъ, шш
предварително офертитъ, сле;
въ
Берлинъ.
Посрещането
лЪкари,
околийския
ветеринаренъ
Завчера селенина Марко
на вущъ на ул. Сливница 2 2 1 ,
Д-ръ Г. Хрисчевъ, въ чет часть отъ делегатитгь
Берлинь 3. Новиятъ
бъл което ще се влезе въ прег^
Николовъ отъ село „Добро лЪкари
на
българските пост д пи ла въ първостепенна
въртъкъ, 4 априлъ въ 6-30 часа сл. конгреса
горски пълн. м ръ въ Бер вори съ тия фирми.
гледъ* като орялъ нивата си об-вдъ въ зала „Съединение". Вхсдъ колоездачи
се
завърнаха
ГорнИТБ фирМИ СЖ СОЛИДН1
т а болница, въ родилното от линъ
дръ Тод.
Христовъ
въ землището на сжщото се свободенъ.
вече въ
столицата,
предприятия.
пристигна снощи тукъ мал
ло нвмЪрилъ единъ рицарски УГРЕ — четвъртъкъ въ 6 часа
Презъ идната седмица ново д е л е ш е .
'сл. об-вдъ въ училището клонъ Су- то управително тъло ще се
ко следъ 23 часа.
мечъ.
Тамъ
тя
родила
момиченце.
_
лини задъ търговското училище
На гарата той бъ посрещ
Малко
по-кжено
родилката
се
събере,
за
да
се
конституира.
П о ВСБка верояТность ТОЗИ Негово Всеблагоговейнство иконо»
на питиепродавцит*, кафеджиигЬ в !
Конгресътъ е взелъ решение покачила на прозореца, изко- натъ отъ цЯлия персоналъ на
м е ч ъ е о с т а н а л ъ ОТЪ боевегвфмъ Илия Сапунджиевъ ще говори
хотелиерите въ Варна
чила
отъ
тамъ
и
се
хвърлила
българската
легация,
както
и
да
се
изготви
едно
изложение
презъ епохата на Владислава. н а ' тема: „Изповъдь". Канягь се
Тази
сутринь въ 9 и пол
всички.
въ
отсрещния
каналъ.
отъ голЯмъ брой германски
Меча е желЪзевъ. Той е ДОВЕЧЕРЯ ВЪ 11*15 всички чех- до правителството, за да се
часа
въ
салона на стоковвт
Причината за това е, че официални лица.
дълъгъ около 1'30 метра, съ ски радиостанции ще предаватъ иска свободенъ вносъ на ве
борса
се
състоя организацион]
две острия. Отъ страни по- най-хубавата чехека опера „Прода лосипеди от странство за чле тя страдала отъ туберкулоза.
но
събрание
на търговцит^
гледнатъ
има формата
на дената невЪста" отъ Сметана на новетв на съюза. Правени еж
питиепродавци, кафеджии'хо
Съ разбитъ черепъ тя е
Есперанто.
японски
предложения
за
вносъ
кръстъ.
заминава утре следъ обЪдъ. телиери.
ЗА РЕКЛАМАТА се ежои по на велосипеди по 850 лева била намерена по-късно уда
Меча е донесенъ въ околий
Събранието се председател
едното.
вена по течението на реката.
София 3. Министерския съ ствуваше отъ съдържагел^н
ското управление и придаденъ резултатите — рекламирай
Идниятъ
конгресъ
ще
се
те
само
въ
„Варненски
нови
на арчиологиьеския музей.
ветъ снощи прие закона за бирария .Кристалъ" Ял. Ник(
Стоманата на меча макаръ ни", защото се чете най-мно- състои въ гр. Русе.
бюджета на фондовете. До ЛОБЪ.
Презъ 1934 год.
съюзътъ
провинциални
и покрита съ дебела ржжда е го отъ всички
Сжщия съ няколко думи 01
довечара
съвета ще приключи
.е
ималъ
17,000
члена.
вестници.
1-0,
пож&ната д» отиде в Варшава
запазила еластичиостьта си::ри събранието и даде думат
Парижъ 3. Мотивировката, и съ бюджета ва железни
на началника на търговски
върху която се основава пока ците.
В а р н е н с к и О б щ и н с к и
Т е а т ъ р ъ
отделъ въ Варненс. камараi
ната до Лавалъ да посети Вар
Нашата делегация начело Пейчевъ. Последниятъ говор
НАЧАЛО 8-30
шава, тукъ се посреща твърде съ м-ръ Календеровъ замина
върху закона за организацш
скептически, понеже в Парижъ ва утре — четвъртъкъ за Лон
та на търговцитъ.
смътатъ, че полската вт^ншна донъ.
Следъ това говори деятел
политика не е претърпяла ни
Въ отежтетвието на Кален на обновата г. Ив. Иванчев*
какво измънение.
деровъ мвото на финансите Той разгледа обширно въпро
По тази причина се емвта, ще се управлява отъ м-ръ Ян.
са за новото държавно усг
че едва ли Лавалъ ще отиде Молловъ.
драма чъ 5 действия отъ Гастонъ Леру
ройство, като направи пара
въ Варщава.
лелъ съ миналото такова.
Сжщия апелира за едине
около мввастиря ,Св. Констан1инъ".Гол1*- ние, проникване отъ национа
мия интересъ на чужденцигЬ къмъ
лното чувство и работа зв ве
вашия курортъ.
личието на родината.
Работи се у с и л н н о
511
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„Потайностит-Б на принцъ Карла
На края се избргда отъ три
510
около водоснабдяването
съ тъ бранша временни управи
течаща вода и
канализации телни тъла и надзорни съвети
Тамъ намериха и стария рудничарь Латуръ
въ всички стаи на
хотела
суватъ, каза Кроа. Вий виждали ли сте н-вкога та
Отъ питиепродавци бъха
но
тоя
день
не
можа
да
се
види
таласъма.
въ
монастиря
Св.
Констаня
ласъма?'
избрани:
тинъ".
Вследствие на това тъ бидоха принудени да
Ялзксандъръ
Николовъ fid
— Даже често: отговори инспектора, обаче
Пуснати еж малонаддавапрестоятъ няколко дена въ Гренелъ и останаха на
товъ,
Иванъ
Русановъ
ЦанкоМ
дълго време е невъзможно да се гледа на него,
телнитгь листове въ Варна и
гости въ административното здание.
Иванъ
Ж.
Коларовъ.
,••':
той веднага се скрива, и никой не може да го
София за доставка на ]08
Надзоренъ
съветъ:
1
хване.
броя порцеланови
омивалници.
— Тр-вбва да издиримъ таласъма, Кроа, каза
Георги Гайдовъ, Коста BypOBi
Работи
се
усилено
и
е
на
Девилъ
вечерьта,
когато
двамината
полицейски
— Чудно ми се вижда какъ до сега никой не
Отъ хотелиеригв б%ха
привършване
крайбрежната
агенти си лъгаха, по всъкакъвъ начинъ тр-вбва да
се е опиталъ да събере точни сведения за него,
избрани:
^
алея,
водяща
отъ
пристана
го
нвмеримъ.
каза Девилъ.
Упр.
съв:
Христо
Ичковг
на монастиря до края на по~
Въ тоя промежутъкъ, твйните агенти въ Па
Ятанасъ Начевъ, Станк Въп
— Много опити еж се правили, отговори Кавнитгь станции.
рижъ, които се наброяватъ съ хиляди, успъха съ
хоръ, като направи едно движение съ ржката си,
Отъ сега още еж получени чановъ.
голЯмъ трудъ да се научатъ, че вдовицата на ка
Надз. съв: Георги Цашинг
опити много еж направени, но нито единъ yentпредложения за
ангажиране
питана
съ
дъщеря
си
се
намира
въ
Парижъ
и
преФилипъ
Джагаровъ.
шенъ.
на стаи.
фекта заповяда да се направи възможното, щото
Отъ кафеджиитъ бъха
Студентскиятъ
туристи.
— Тогава, когато капитана загина тука въ
да се намерятъ тия две отъ голема важность лица
избрани:
чески съюзъ въ Полша е напподвижния п-Ьсъкъ, кой намери шапката му въ
Упр. съв. Дамянъ Ангелов)
равилъ
запитване
съ
което
ис
Въ ржцегв на г*афа Шатильонъ постепенно
пустата рудница? попита Девилъ.
ка да ангажира 80 легла
за Стефанъ Ст. Николовъ, Георп
се сгрупира цълия материалъ на всички произве
месеците юний, юлий и ав. Владимировъ,
—Стария рудничарь Латуръ—пазителя на пу
дени презъ посдеднигЪ дни дознания.
Надз. съв. Василъ Пуфковъ
густъ,
стата рудница.
Никола Ив. Ковачевъ.
Направени
еж
сжщо
и
дру.
У него пристигнаха ВСИЧКИТЕ съобщения на
—Какъ е могла да попадне тамъ тая шапка?
ги запитвания
отъ Унгария,
подчиненитъ
му и, за да м о ж е
да се със
попита Кроа.
ХлЪОари! ХлЪСари! УпотрЪбява*
Австрия и Чехия.
тави понятие за численностьта имъ, би требвало
т<5
за приготовление на хл*ба вр*
Инспектора си подигна рамената.
да знае, че въ сградата въ която се намира пре
сована
високо качествена мая Щ
фектурата, която заема целата южна ч а а ь ва дво
— Кой може да знае това, господа, отговори
пачо Н. Начевъ А. Д. _ рус& '
реца на правоеждието, работятъ петстотинь писатой, може и таласъма да я донесълъ долу, защо
Група почитатели — музири, които се намиратъ подь разположението на
то той често обикапя по гората и ПЕСЪЧЛИВИЯ пжть
канти устройватъ днесъ, 8 ч.
префекта, сепемь хиляди комисари, инспектори и
вечерьта, предъ микрофона на'
старши стражари, освенъ това префекта разпола
— Чакъ до тамъ ходи ли?
Радио-Варна Паметна вечерь
га още съ толкова тайни и обикновени полицейс
ПИВНИЦА
по случай 250 години отъ p Q
— Да, даже често. Тъй поне еъмъ чулъ да
ки агенти.
ждането на великия компонист
(Сазватъ?
Иоханъ Себастианъ Бахъ.
Префекта разполага съ такова грамадно чис
Прочее може да е намерилъ изъ п-всъка
ло подчинени, за запазване публичната безопасУчаствуватъ г г . Дл- Кръс на ул. Владиславъ № 15. зав»
Шапката и да я е взелъ.
ность
тевъ (кратъкъ рефервтъ върху тамъ се сервиратъ най хубава Щ
Моля ви, господа, искате ли да слезете долу
творческата му дейность и неиски, Сушуларски и РуспА
Но това число се вижда твърде естествено
* да разгледате пустата рудница?
биографични бележки), Линка вина, при хубава уютна хгбстано»!
кето се вземе въ съображение, че той наблюдава
Девилъ и Кроа отговориха утвърдително на
Сокорева (пиано), Н. Найде сжщо и гроздовия Пелинъ т т
и упражнява единъ постояненъ надзоръ върху
тоя въпросъ и инспектора слезе, наедно съ тъхъ.
то не е счупенъ рекорда. I
новъ (пиано) Янишевски ( ц и .
петдесеть хиляди души злосторници и върху таковъ дълбочините на рудницигв.
Щ
гулкв) и Мариновъ (флейта) А п е т и т н и м е з е т а .

цщарш мечъ

повече отъ обстоятелството, че
не се знае становището въ
това отношение на началника
на въздухоплаването полк. Репасъ и началникъ щаба на
марината контра адмирала Сакеларакисъ.
Ключътъ на
положение
то не е въ ржцетп
нито
на Кондилисъ, нито на Цал
дарисъ, а въ ржцетгь
на
офицерството.
Процесътъ противъ
офицеритп-революционери
отъ
Солунъ поодължава.
По него ак подведени
офи^еритп
отъ
спрения,
гарнизонъ.
Присждата
се очаква
въ
четвъртъкъ.
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