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Варна, 25 априлъ 193Ь г.

ВАРНЕНСКИ

П р е д и БО г о д и н и

torn ш оз ц н т л т

по единъ най-увлекателенъ начинъ: Съ
ветска Русия, Ср-ндноазиатскитт* област^
Индия, приказнитъ- сстрови на Индийския
океанъ, Япония, Китай, М а н д ж у р и я ? . .
Очаквайте тогава съ нетърпение:

27 октомври!*, 1885 год.
ПАРИЖЪ. — Все no-настойчиво се
очаква оставката на кабинета. Го
вори се вече за кабанеть Нлемансо.

ФавтастнчнитЪ итжт

БИЛЪ ГАЗОНЪ

ОСИОВАНЪ 1912

Букурещъ 24. Държавитгъ, членове
на Мал
кото съглашение
и на
Балканското
споразуме
ние еж решили да искат
добавъчни гаранции
за
сигурностьта
си, ако
Австрия, Унгария и Бъл
гария успгьятъ де добиятъ удобрението на ОН.
за въвеждането
на на
борната система.

use
ТЕЛЕФОВЬ № 121

накво ншго отъ новото ш и ш , подъ щщшт

ш

БЕЛЕЖНИК-ъ
Явко Муст.ковъ

Въ франция се радаатъ, че външната политика ка нашито правителство ще продължи да се основава върху пакта
на О Н . Въ Франция разчитатъ, че България ще се присъедини и къмъ Балканското споразумение, щомъ обстоя*
тепстаата по&вопели. Въ Германия се подчертава, че ново«о правителство не ще посегне върху авторитетния режим
м че партиитЪ ще продъпжаватъ да йждитъ изкяючениотъ политическия жнвотъ. Всеобща симпатия на герман
ския иародъ К1>мъ българския

Съ заповгъдь на м-ра на вжтрешнитгь работи оть вчера, на мгьстото на досегашния кметъ г, Стан
чо Савовъ е назначен» Инж. Янко
правителството
въ
България
ка
на
България,
преди
всичко
Парижъ 24. В. Jam"
— Външната поли гина на
Мустаковъ, досегашенъ директорь
отъ тази вечеръ помтъст-ново го правителство ще се насочена къмъ сближение съ се посреща отъ германския на стопанството за вода и каналь.
Общината.
пвчатъ съ най-големи симпа при
ва обширна уводна ста основава върху панта ка Югославия.
Назначаването на г. Мустаковъ
тии.
Вестниците
подчертаИзтъква се също така, че
за кметъ на Варна е събитие, кое-.
тия, посветена на ново- ОН, а отношенията съ всич
не може и не бива да остане
то българско правител ки държави ще бждатъ пои-правителството на Андрей To ватъ приятелското настрое то
неотбелтзино въ колонитгь на
ство.
ятедсии, а есобено съ съсе rn еръ ще бжде правителствоние на герианяння народъ вегьки вестникъ. който претендирада бжде изразитель на обществе
на конституционната реформа. спръмо България.
—
М-ръ
председателътъ
дите.
ДобавачнитЪ гаранции ще
ното мнение. Това се налага толко
„Франкфур
тенъ
цайва повече отъ обстоятелството, че
се еъстоятъ въ сключването Андрей Тошевъ, пише весОтъ векчки страни се потова
— Това еж думи, за тунгъ" пише:
назначение се очакваше отътникътъ,
въ
своята
декла
съ тия три държави на пото се налагаше,
ключава в. „Танъ", кои
— Новото българско пра. желава на българския народ гражданството,
презъ последно време, па
широни и по-определени дорация заяви, че новото тъ тргъбва добре да се вителство признава нуж успокояване и вжтрешвнъ особено
силата на една желлзна необходида се продължи дп- сгабилитетъ.
говори, оть същото естество правителство ще спазва запомнятъ.
мостъ.
Пий сме у- дата
Вестьта за промгьната се пръсна
наито н сепшнигБ. Само че н е само добросъседски бедени, че щомъ обстоя лото на 19 май. Съ това
още снощи въ града и тя, за честь
се
доказва,
че
не
се
мисли
Изтъква
се
че
главната
за«
връзки
съ
съседитгь
на
Бъл
новитъ договори ще требва
на новия кметъ, се посрещна еъ рателствата
позволяват, да се поста върху авто
и симпатии отъ всички'; кои
да бждатъ лриподпксани и гария, но ще работи осо България ще се присъе ритетното устройство на дача на новото правителство достъ
то
следятъ
и се интересувать от
е
да
прокара
конституцион
отъ оелннигъ езропейаии си бено за развитието на дини и къмъ
близо за еждбата на града ни.
Балканско държавата и че ще се про ната рефнрма.
Обществената кариера на г. Му
сближението съ югосла- то
дължа досегашната поли
ли.
споразумение.
стаковъ, като общински инженеръ
тическа
линия
по
отноше
вянския
народъ.
Съ това решение
на
по-късно като единъ отъ ряково*
ние на партиитп — т е. Силно впечатление произ идителитгь
на строителното пред
Отъ тоаа може да се задържавитгъ о.пъ Малко
вежда
декларацията
на
м-ръ
политическите
партии
и
приятие съ европейска известность
Берлииъ
24.
Събитията
въ
нлючи,
че
сътрудничеството
то съглашение и на Бал
въ брада ще ще бждатъ из председателя Тошевъ, че ноПптелъ—Браузеветеръ, го издигна
човгъкъ съ голлми технически
канското
споразумение ивжду България и Югосла България тукъ се следятъ съ ключена отъ политическия вото правителство ще продъл като
дарования и съ една култура, която
най-голямо
внимание.
жавотъ
на
страната.
вия,
установено
така
сър
се счита, че се слага
спечели име и реноме, съ какви
жи политиката за сближение му
Подчертава се приемствен
то малцина днесъ техници у насъкрай на първоначалното дечно, ЩЙ продължи и посе ползватъ.
ностьта въ външната полити
Ьтп*нъ 24. Ппомьнйта на съ Югославия.
увлечение на Титулеску нататънъ
Ний поздравляваме ?. Мустаковъ
съ голгьмия и отговоренъ постъ,
който отначало
не се
който му се повгьрява и 'желаемь
поколеба, да заплаши съ
той да даде пъленъ просторъ на
опитностьта и енергия
фоенни репрееалии, обаоколо екзекутирането иа двамата Анулирана е листата на югосла знанията,
та си, съ каквито, както казахме
генерали въ Гърция
вянената народна партия.
Непретърпе пълно фиаспо горе, безспорно е надаренъ, за
на Царското семейство въ Народния театъръ
Атина 24. Около разтрелваБ-влградъ 24. Сензацията на благото и преусппването на гра
ко прелъ време на оби»
ни.
25. Снощи въ Нароц-*Тошевъ, цгьлото диплома нето на ген. Папуласъ и ген.деня тукъ е анулирането на даКато
колката си изъ Европа нияСофия
изказваме нашата увп>ре~
театъръ бъ даденъ к о н - тическо тгьло, бившантъ Кимисисъ водачи нв „Репу листата
•• а
югославянската ность, че той ще съумгье да се
цертъ, на който бъ- изпълнено м-ръ председагель ген. Зла бликанска защита", която еж народна партия, основана отъ предпази отъ увлеченията на своиораториото „Пророкъ Илия" тевъ, столичниятъ кметъ организирали последното ре бившия народенъ представи- тгъ предшественици, ний му поже
и пр.
волюционно движение въ Гър тель Ходжера, чов-вкъ на ген.лаваме пеленъ успгьхъ въ тежката
(Елиасъ)
отъ Менделсонъ.
яа м-ръ председателя — на пър
му и благородна задача!
ция, се знаятъ следнигв под Живковичъ.
Концертътъ
6-Б
изнесенъ
отъ
Когато
се
появиха
Височай
вия день на Великдень
оркестра и хора при англий шите Особи, Г Б б-fexa посре робности:
Партизанитт на Ход
ЕВТИНИ ОбУШД
София 25. Иа първия день ската легация, подъ диригент щнати отъ публиката съ ста
•— Разстрелването е било
жера
решиха
да
гласу
ОбЛШИ „ПРОГРЕСЪ"
на Великдень м-ръ председа- ството на Цанко Цанковъ. ване на крака и бурни овации, извършено тази сутринь въ
ватъ
за
листита
на
6.30
часа,
следъ
като
предсе
на П. ПЯНТЕВЪ. улица
Въ
изпълнението
взеха
уча
шь Атдрей Тошевъ ще дъра оркесгрътъ засвири „ Ш у м и
този
дателътъ на републиката Заи- д-ръ Мачекъ. По
»Царь Борисъ Nk 8" •
стие
също
така
и
английския
Марица".
жв своята първа речь, по
мисъ остави безъ последствие начинъ сърби ще гласмС Ъ О Б Щ А В А , че по слу
пълн. м-ръ Бентингъ, наедно
Следъ
свършена
на
кон
случай праздниците, предъ съ г-жата си, съпругата на
имъ за помилване.
чай закриване на мага
ватъ за хървати.
церта публиката направи молбито
микрофона на радио София.
Въ 5'30 часа военниятъ пробелгийския пълн. м-ръ г-жа нови шумни овации на Цар
зина, продава евтини со
Ходжера подаде оплакване
куроръ извести на оежденигв
Кювелие и др.
бствено. солидно произ
ското семейство.
срещу решението на ежда, ка
въ затвора „Аяероаъ", че ще
Ролята на Пророкъ Илия
водство мжжки дамски и
то иска анулирането да бжде
бждатъ екзекутирани. Двамата
бп> изпълнена отъ Петъръ
отменено, тъй като то е било
детски обуща
София 25. Турско-български Райчевъ.
П А С Т А з а Зд^би оеждени бъха отведени съ извършено само поради дреб Използувайте
случая съ
t t преговори се развиватъ
воененъ автомобилъ задъ бол
На концерта приежтет- „ Б ъ л г а р к а " най- ницата Тамъ една рота из ни грЪшки отъ формално ес
намалени цени въ
нормално.
тествс.
к а ч е с т в о върши екзекуцията.
магазини.
1-0
Нашиятъ пълн- м.ръ въ Ан аувеха Царьтъ и Царица ф и н н о
та
съ
свитата
си,
княгиня
т ъ р с е т е п о в с и ч к и Труповегв веднага следъ то
кара Павловъ продължава <во
Иирилъ, м а г а з и н и . Ц а н а 10 ва бвха предадени на семей Ва Великата ежбота в. „Варнен.
на износна пека жеИТБ проучвания, едновременно Мафалда, князъ
новини" ще излезе въ уголЪменъ
лЪзни чеибери
А турския м-ръ на народното всички министри начело съ лева.
ствата
да
ги
погребатъ.
1—0
м-ръ председателя Андрей
формантъ, приематъ се реклами. , Справка редакцията.
1-0
Стопанство.

СнощнитЪ бурни оваци

0ДР0БЙ0СТИ

шгттшшаш

Първата речь

тптй прггвворн

[е

Професоръ Шмидтъ
вождъ на полярната експедиция

която РАЗТЪРСИ света

тонфилмътъ, който е епоха въ кинорепортажа
Наход-ьтт» и а „Челюенмнъ"
J8ЮЛИй
С е в е р ъ sa о т к р и в а н е т о на

13 А П Р И Л Ъ 1 9 3 4

мовз»

вяорсми о ж т ь !
S«9gs6a-ras м у оъ- п р и р о д н м т Ь отмхим и к р у ш е н и е т о н а „Челюсшшъ*"
ср-Ьд-** полярния ледтЛ
f l o - и а т а т - ь ш н а т г а г ж д б а на ч е л ю
сямнци аърху а р н т н ч н и я л е д ъ !
Наел» Руспп с п а о и с в о и т Ъ нацм*

оналнм ге»о»1

laMiiigaiii
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ще бкдатъ удовлетворени :
София 25. Комисията,
натоварена съ ликвидира
не имуществата на биешитп> партии, е поискала
отъ всички данъчни начал
ници най-късно до 5 май
да представятъ
точни
описи на приетиттъ недьижими имоти, принад
лежали по-рано на биешитгь партии.
Това се прави съ цель да
може да се приведе въ звес
тность антивътъ н пасивътъ
на бившите партии. Следъ то
ва ще се пристжпи къчъ удо
влетворяване взеианията на
технигв кредитори.
На Великата ежбота
в. „Варненски
Новини",
ще излезе въ уголеменъ
форматъ съ специаленъ
Великденски брой. Рекла.ишпп) за този брой се
приетатъ до петъкъ 12
• чат по обтдъ.

З а и н т е р е с у в а й т е с е от>> н о в а т а

специалпа с п е с т о в н а езлужба ма
ПРИМОРСКА

ПОПУЛЯРНА

БАНКА

Чрезъ нея осигурявате на детето си
1-5
единъ капиталъ до 200,000 лева

l i l f f l 1 Р 1 0 ' 36 КОЗУНАЦИ
тШ врШш нтевешмз шурцв
"презъ иътшя день може да по
лучите отъ м&газинитъ' на млъкорското предприятие на

hi. ГЕОРГИ з. mm
Центрвленъ магазкмъ ул Колони 7 (до Братя Милчеь-.!')
Клонъ Из 1 ул.
Търново № 34 (до встер. лечебн.)
Клонъ № 2
У" Македония № 45 (пь званието на
Б. Мерджанов)
Клонъ № 3 ул.
Баучеръ № 18 (до фурната на
бай Станко)
Клонъ № 4 ул.
Вас. Друмевъ № 13 (улицата за
колодрума)

А сжщо и карщитп> ми за разносъ, които ще
обиколятъ праъ цплия день пзъ града овче
и биволско млгако по 6 лева литъра, краве
мгъкп по 5 ле$а литъоа.
Тег. № 285

Стр. 2

Брой 3902

Варненски новини

СТРАНИЦА НА СЕЛОТО

в а ж н о з а всички
|<<

за Великденските праздници е приготвила неза
помнени до сега първокачествени чисто домашни

1 М ОП Ш1Ш1Н1 ШИШЕ
Фактъ неоспоримъ е, че е- стжпватъ се нови 2 на сто отъ

к о з у н а ц и при ц е н и най-достдчпни

За да бжде увенчанъ ВСБКОга трудътъ на бубохранителя
динственото ефикасно средст премията.
съ усп-вхъ и за да получава
во срещу градушката е заст
Ако застрахованите стопани по-гол-вмъ доходъ, тр-вбва при
раховката на землед-влскитъ- бждатъ повече отъ половината отгледването на бубигв да се
произведения. Презъ миналата въ селото или града, отстжпва спазватъ следнитв правила:
хрдина близо 100 хиляди бъл се още 10 на сто или всичко
I. Бубарска преемгьтаная.
гарски стопани еж Застрахова 22 на сто.
ли СВОИТБ посеви, лозя, овощ Ако пъкъ премиигЬ (внос ВСЕКИ стопанинъ, преди да
ни и зеленчукови градини. Огъ ките) се изпълнятъ напълно започне де храни буби, трЪбтия застраховани стопани единъ до 15 юлий, прави се ново 5 ва да си направи см-втка има
голЪмъ брой еж пригърнали на сто намаление отъ ГБХЪ. ли достатъчно черничевъ листъ
колективната застраховка. За
Сумирани всички отдЪлни и помещения, като се знае, че
сключване на колективни за отстжпки, получава се внуши за 1 унция (три кутийки) бу
страховки противъ градушката телно намаление съ 27 на сто, бено семе еж нуждни 800 до
еж спомогнали твърде много което вече значително поев 850 кгр. черничевъ листъ и 60
кредитните кооперации, които тинява застраховката и я пра до 90 квадратии метра прост
еж улеснили застрахованите за ви достжпна и за най-слаби ранство
навременното изплащане на те економически стопани.
//. Семето. Бубеното семе
премиит^. еж използували го- Колективната
застраховка по-рано се добиваше много
лемите отстжпки които Б. 3. К. има и това преимущество, че лесно отъ всеко домакинство,
Банка прави на застрахованит-Б. понеже премията се изплаща но сега поради многото боле
За да се реализира колек своевременно, бирника нЪма сти по бубитБ, това се извър
тивната застраховка, необхо да безспокои застрахованите и шва отъ хора специалисти съ
димо е да се изпълнятъ след да събира премията съ 10 на помощьта на микроскопа. Ето
ните три минимални условия: сто глоба.
защо требва да се купува отъ
1. Участниците да еж поне Впрочемъ, стопани, застра тЪзи специалисти бубено семе,
ховайте земледелските с икоето е обадеровано, както
10 стопани.
2. Сборътъ на застраховани црозведения!
тютюня, понеже то е прегле
Кооператори, изпълнете дъл дано и удобрено отъ държа
те суми да е отъ 100 000 лева
га си и организирайте и съвата, а не да се отгпедва до
нагоре.
3. Премията (вноската) да се действувайте зя сключването машно (тамъзлъкъ) защото не
изплати напълно до 1 августъ. на колективни застраховки при се знае, дали е здраво.
При тези условия отстжпка- вашите кредитни кооперации, Семето да не се лупи въ
та отъ премията е 10 на сто. популярни банки, или при
пазва, подъ квачките, по ко
Ако общата застрахована сдружаенията за застраховка мините и пр., понеже се посума е надъ 600.000 лева, от иа добитъкъ.
лучаватъ слаби и лоши бубички. а да се лупи когато
почнатъ да се разпъпватъ чер
ниците, въ добре почистена
стая. като се разстеле върху
Варна .Царь Борисъ" 3
П р и с т и г н а х а з а пролвтнин о е з о н ъ най
новите, 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 коотюми, за м ж ж к и пардесюта и кос
т ю м и и голтамъ и з б о р ъ отъ. о п о р т н и пла
тове и одеала, Цени ф а б р и ч н и .
Не е безъ значение, ако преди дя правите костюмъ, проверите невигЬ цени и десени hi магазина Юнионтекстилъ.
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0

[ЩЩИЦа . . М и л к а "
площадъ Му са на

п о р а д и кризата итЪма д а рекламира, ч е

ттШ а истяпскв домашни, достатъчао е щошша шептитВ сн отъ 20 година яасанъ.
Щ е р е к л а м н р а м ъ . ч е п р и г о т в и х * гемгвмъ брой шо«
к о л а д е н и д ъ р в е н и , з а х а р н и яйца и шоколадени
фигури.
1-2424-3

ш 39 г|9 БОЙ

Великденски пилета, раЗ*
кошни дървени яйца,
вадинки специално за яй
ца при реномираната

|ще намерите винаги на
Ьскладъ въ магазина на
ул. Шапка 16, до РанЪсовипиъ хали. Най-добШ рокачествени прлсни
в
ЯЙЦА.
фЦени конкурентни 1 _ ^,

КНИЖАРНИЦА

„МЕРКУРИЙ"
на ул. Ц. Борисъ Сжщо
Великденски картички
марка Ямагъ, стотици
видове.
1-2410 5

В н и м а н и е , л ю б и т е л и на х у б а в о т о !

За праздницигЬ

За праздниците

Пивница „ С У Н Г У Р Л А Р Е "
н а В а о и л ъ Н и к о л о в ъ — ул. „Владиславъ""15
пусна отличнигЬ си натурални Варненски и С у н г у р л а р с к и
б Ь л и и ч е р в е н и в и н а , а така също и първокачестоения
си царски п е л и н ъ , божествените си к о н я ц и
и екотра ракии.
1 2420-4
Ц Е Н И
Н А Р О Д Н И

Поради преместването на
МАГАЗИНЪ

ОБУЩАРСКИ МАГАЗИНЪ

J ШИШ" „ЧИКАГО"
отсреща въ

n i n w u и бшн чорш
ул. б й септемврий № 2
пуснахъ всички стоки на
ниски цени
№2

Въ пивницата на

ул. „Владиславъ" М 9
По случай празднициттъ пу
ща въ продажба вегькакъвъ
видъ модни, елегантна дам
ски, мжжни и <>етски обув
ки—П'и цени
конкурентни.
\Приематъ се и поржчки 1-0\

№

a Vif\ ii

i t

подъ Тракийския домъ, СЕ

СЕРВИРАТЪ

натурални домашни вина литъра 8л.

По случая арашшЛ за домоветЪ 6 н а

Отъ съдържателя

Сжщо така всички видове шоколадови бонбони,
6tna, чиста книга или платно
собствено производство съ високо качество и
съвършено на тънко и после
намалени цени
стаята се загрЪва постепенно,
Форми и гарнитури най-разнообразни. Всички ви
ВСЕКИ 12 часа по 1 градусъ,
дове пасти, торти и др. по изработка ненадминати
до като стигне до 25 градуса
до сега и които държатъ НЬРВЬИНИи.
Целзий; при тази топлина да
Поржчките
се изпълняват акуратно и добросъвестно
се чака да се излупи всичко
то семе.
иш иомеятъ ц1ш и иииитатои мая и mmnl.
Излюпенигв бубички да се
вдигатъ презъ канава съ цЪли
SS
черничеви листа, а не съ рав
ВЯ" | АТЕЛИЕТ0| g
нецъ и др. бурени, за да не
зо до Новата пощенска палевдигатъ бубичкигв и семенца,
та ул. „ К о л о н и " № 24. Споракоито се излюпватъ отпосле и
зумение сжщата кжща.
се явяватъ споредничеви бу
1 - 2425 - 4
бички — копелчета.
111. Помещението. Стаит-в,
въ които ще се хранятъ бу
s
бигв, требва да се пречистятъ,
като се измиятъ вратигв, стена Нерсесъ К у о д я н ъ
Б о и з а яйца
НИГБ, прозорците, пармаклъизработва всЬкакви мраморни и
гарантирано качество марка
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефектъ
ЦИГБ и тавана съ топла вода
„ХЕДЕЗЕи при най-износни цени.
и докато еж още влажни, да
Стотици видове
Едно посещение е достатъчно да
се измиятъ повторно съ раз- се уверите, ул. Шуменъ № 16,
вя ваденки за яйца BJ
творъ отъ 20 литри вода и 1 (до Редакцията на в. В. Новини) 1-0
н
безброй Великденски картичп
кгр. синъ камъкъ. Следъ като
пусна въ продажба по 2 и з лв.
втори етажъ три
изсъхнатъ стенитв, да се изКнижарница
мажатъ съ пр-вено гасена варь,
стаи и кухня, хи
СТЕФАНЪ
ВАСИЛЕВЪ
тавана, ако е дъсченъ, да сегиенична кжща, на ул. „Царь
ул. 6 септември (срещу Сивгеръ)'
измие повторно съ синкамъ- Самуилъ" 22 близо до инсти1-2421-4
1-23963
ченъ разтвор ь; подътъ, ако е тута глухонеми.
дъсченъ, да се измие съ врела вода, ако е лепенъ, да се
излепи изново.
V/. Уреда. Леситв, на които
се отхранватъ бубите, всека
година да се изпарватъ съ
врЪла вода и всички други
еждове като кошници, торби
за бране листъ, стълбички за
качване по лесигв и пр

.

вщаГгрЯ:

8 р ш за 4 лева 8

Ш

МОДЕРНИ. ЕЛЕГАНТНИ й ТРАЙНИ

Манта ТренчкоОти К о с т ю м и -й

да се използува много до
Судан ка жебреДоходътъ
за паша на добитъка.
отъ суданката, въ

Изработени о т ъ най-добри майсто
р и при магазин!»

Суданката е едногодишно
фуражно растение, което про сравнение съ другите фураж
изхожда отъ Централна Афри ни растения е много по-високъ.
Отъ единъ декаръ люцерна
ка Суданъ.
ул. Царь Борисъ № 12
Бързото разпространение на годишно се получава средно
-ВАРНА
суданката въ всички европей 500 кгр. сухо сено, а отъ су
ски държави, включително и данката 700 кгр.
у насъ, въ сравнително късо По качество, обаче, сеното
време се дължи на ценните и на суданката стои малко покачества, които притежава, ка ниско отъ люцерновото, но на
гр. Варна, 24*й априлъ, 1935 година
то фуражно растение.* ТБЗИ равно съ доброто ливадно се
Общинското Стопанство за електричество — Варнв,
качества еж следните.- Невзис- но и се яде съ охота отъ всич
кателностьта по отношение на ки домашни животни. Отглеж обявява на интересуващите се, че на 10-й май тая година въ
почвата. Тя успева много доб дана за семе, суданката дава 10 часа преди обЪдъ въ канцеларията на Стопанството ще
ре на всички почви, съ изклю оть 100 до 150 кгр. семе на се произведе доброволно спазаряване за доставка на дър
вени стълбове, както следва: 1) Двесте броя, дължина 8 Ml
чение на много тежките (вла декаръ.
Като високо доходно фураж дебелина въ долния край най-малко 18 см., а въ горния
жни) и чисто песъкливи почви
Сжщо така и къмъ количест но растение и невзискателно най-малко 15 см. 2) Четиридесеть броя, дължина 11-12 мет
вото на влагата въ почвата, къмъ факторите на развитие, ра, дебелина 22 см. и 18 см. 3) Шестдесеть броя, дължи
суданката не е взискателна. суданката заслужава масово на 10 метра, дебелина 20 см. и 16 см
Стълбовегв трЪбва да бждатъ отъ бЪлъ джбъ, прави,
Като южно растение, тя yenfc- разпространение още повече
ва добре и въ мЪста съ недо като се има предвидъ, че ибезъ пукнатини и по възможность съ по-малко чепове: доб
статъчно валежи и дава задо презъ нвй-сушавитв години, ре обел-вни и обгорени отъ къмъ дебелия край — при 8 мег
волителна реколта-качество ко когато отъ другите фуражни ровитв на 15 метра, а при останаЛИГБ, на 2 метра. Офер
ето я прави особено пригод растения не може да получимъ тите требва да съдържатъ цена за единъ линеенъ метър*
на за насъ, понеже сушавигв доходи» тя дава добра реколта.' »и за единъ тонъ, франко Лозовия Разсадникъ. Срока за ДО"
години еж често явление въ
ставката е единъ месецъ оть писменното съобщение 39 въз
страната ни. Въ свидбооборолагане доставката. Приблизителна стойность 65,000 левг,
та не изисква специално MtcЗалогъ за правоучастие 10 на сто въ банково удостовере
то и дава добра реколта по Ленътъ е едногодишно растение. ние Доставката е двлима по размери и по количество. На
Отглежда се за добиване на влакно стоящето обявление служи вмЪсто поемни условия. Всички
сети следъ вевко растение.
или на зърно, отъ което се получа
Тази невзискателность на су ва масло- Стъблото му достига отъ разноски: публикации, гербъ, данъци и други за см-втка не
данката, по отношение на поч 50—120 см. височина. Между кора доставчика. Закона за Б.О.П. е запължителенъ.
и дървесината е развита ликова
ва, влага, климатъ и место въ та
Отъ Стопанството _
тъкань, отъ която се добива влак
свидбооборота, правятъ култу ното.
ЦВ-БТЪТЪ му е синъ или бЪлъ', а
рата й много лека.
ПЛ0 Ъ1ГЬ М е

Георги А. Еянип - 1щ
ОБЯВЛЕНИЕ № 3 1 2

Л е н ъ

Подготовка на почвата е сж-*

Д

У

кутийка, която съдър

Оезъ щ

Че отъ 100 яйца, запло
10 кафяви или желто зелени се
що, както и за другигв про жа
мена.
дени
еж ергьдно 75.
летни растения.
Има зименъ и прол-втенъ ленъ.
насадени 100 яйца
Времето за свитбата й съв Зимниятъ ленъ у насъ не е познатъ. се Отъ
излупватъ
ергьдно 70.
ще имате нови чорапи, като Щ
Отъ
пролгътния
има
нтьколко
вапада съ това на царевицата—
Отъ излупенитгь пилета занесете старите захвърлен!
обжновенъ руски, наре
когато се стопли, края на мpuememu:
чеш още царски, рижки, псковски ергьдно 20 на сто загиватъ
априлъ и началото на м. май (долгунецъ),
ЧОРАПИ^1
холандски и др.
Обикновено 50 на сто =
Сее се разпръснато или редо Най-добрия ленъ за влакно става
въ МАГАЗИНЪ
1
пилета
во .на 12 до 14 см. редъ отъ въ страни и мгьста, съ умгьренъ и отъ излупенитгь
ся
петлета
и
толкова
малко
влаженъ
климатъ,
какъвто
„РгтлКод-Ьлие1
редъ, като се хвърля на де- е климата на всички почти наши
каръ отъ 3 до 4 клгр. семе. планински и крайморски по-високи женски.
на Атавасъ Траидзфиловъ!
Когато суданката се отглежда мгьстности. За зърно успгьва добре
ул. Царь Борисъ 17, тел.
за семе, све се въ редове отъ въ цгьла България, но отъ такъвъ
309
ленъ
се
получава
по-малко
и
по-дол
40 до 50 см. единъ отъ другъ
по
козить.
Идеално
подновени.
Америка!
нокачествено
влакно.
съ 800 до 1.200 кгр. семе на
Най-сигурното средство за ски типъ. Прилавяне и изпусна
Ленътъ обича ср-вдно рохкитв,
декаръ.
дълбоки, глинесюпъхъкливи и на- отстранението на кърлежит-fe е
ти бримки на специална мяшяв*
Презъ време на вегетацията носни почви.
да се намазватъ мекит-fe части
нов
суданката не се нуждае отъ Въ варовитигЬ, сухи и пъсъчливи на КОЗИГБ съ ленено масло. •••OQQQOOQQQ
О НАМАЛЕНИЕ
ленътъ дава слабъ добивъ на
н-вкакви особени грижи, само почви
влакно. Въ тежкигв, влажни почви Изкъпването на животните съ
в ъ магезииъ
при много буренливи ниви мо се добива повече влакно, но отъразтвор*- отъ креолинъ (40
же да се наложи едно плъве- долно качество.
ЕДЕЛВАЙСА
грама креолинъ на 1 лигъръ
не, а при суданката, посята за Той се c t e следъ зимната пшени вода) сжщо така помага за
семе едно окопаване за уни ца, ръжь, люцерна или детелина, отстранението на тия паразити
ул. Царь Борисъ № 3
овесъ и по-р-вдко следъ картофитъч
щожаване на буренитв.
Ризи бЪлъ попл. 95 лв.
Поради своето бързо развитие, ^
Ризи б-влъ рае
95 лв.
Прибирането на суданката ленътъ тргьбва да се сгъе въ добре вя съ лека брана, която се прекар
Ризи цвЪтни
100 лв.
става, тъй както става приби подготвени и наторени ниви, за да ва сжщо на кръстъ и следъ която
могатъ коренчетата му да намгь- нивата се валя съ дървенъ валякъ,
Дамски чанти
80 лв.
рането на обикновеното ли рятъ
веднага изобилна храна.
вадно сено. Тука тр-вбва да се Сеитбата на лена се извършва за да се притисне добре горниятъ
Дамски ржкавици 85 лв.
на почвата.
внимава за времето на косит- отъ началото на априлъ (Благове- пластъ
Връзки копринени 30 лв.
При ржчното сгьене, на единъ де
щение)
до
края
на
сжщия
месецъ
бата. Тя трЪбва да стане при
Чорапи ч. 2 чифта 15 лвкаръ отива отъ 18-25 кгр. семе, ко
изкласяването, защото тогава Семето тргьбва да бяде чисто гато лени^ се отглежда за влакно
Кърпи
за лице, бурнузи.
кускута и отъ зародиши на и 12 15 кгр. — когато се отглежда
се получава най-доброкачест отъ
носни,
кърпи
и др. при
гжбни болести. Го тргьбва да бж
вено ейно. Следъ ,тая коситба де още пълно, лъскаво, тежко и отъ за зърно. Ако се сте съ редосгьялка,
много намалени цени
спе
се
на
сжщото
разстояние
въ
ре
суданката пакъ се развива и последната реколта.
№ 1.
1 2394-15.
дове, както при пшеницата и въ та
дава втора коситба, а при мно Яко ленътъ се све отъ ржка, до къвъ случай се посгьва 15 20 кгр. се
го благоприятни условия дава бре е семето да се посве на дваме за влакно и 8-12 кгр. за зърно. \ума учитель по стеногЙ
пжти, кат., вториятъ пжть се мине: Нивата следъ това се валя както
и трета коситба или пъкъ мо на
кръстъ. Посвтото семе се зара-1
I DUlfl фия. Справка peda*f\
се каза

погоре.

та на в. Нетни за

t

Брой 3902

ГолЪми сждийски промени

(он «дий еж повишени, размЪстени и премъхгенп мо собствено желапие въ района на шуменската област ь.
София 25. Венедиктъ Фа
Никола Ненчевь, адвопиповъ председатель на шу- катъ, се назначава за
иенскаа областенъ акдъ, е
околийски
чазнанень за членъ на ру залтетникъ
>енския апелативенъ акдъ.еждия въ Търговище.
' Пиколо Даскаловъ, под
Никола П. Ивановъ, околий
медседатель на шуменския ски прокуроръ въ Видинъ, се
ъбластенъ емдъ, се назна- назначава за членъ на шу
taea за председатель на ся- менския областеаъ еждъ.
шия елдъ.
Васаль Ангеловъ, околий Хараламбя Лазаровъ, бълоска сядия въ Варна, се на- градчишки еждия изпълнитель
шчава за подпредседатель за членъ на шуменския обла
\а шуменския областенъ стенъ еждъ.
Аленсандъръ Кушавъ членъ Иванъ Калчевъ, околийски
ia софийсния областенъ еждъ, прокуроръ въ Търново — за
прокуроръ въ шу
JB назначава за околкйсии ззмЬстникъ
менския
областенъ
еждъ.
|лдия въ Преславъ.
Преместватъ
се
по
собстве
i Борисъ Ачиовъ, членъ на но желание:
юфийсийя областенъ еждъ, — Димитъръ Бъчваровъ,
х назначава за провадийски околийски еждия въ Про
•ждия сюдователь.
вадия — за околийжи еж
< Добри Добревъ, членъ на дия въ Варна.
иЪвенснмя областенъ елдъ Димитъръ Ванковъ, око
каиъстнинъ — за онилийсни лийски еждия въ Поеславъ
А ДИЯ ВЪ ПОПОВО.
— за околийски еждия въ
[еорги константите, Провадия.
рмпетникь
npoKvpopb
Д-ръ Cm. Николовъ про
при шумеския
облас- вадийски
еждия-следоващеаъ сждъ-~за замгьст-тель — за втори еждиящт околийски еждия следователь въ Варна,
»б Русе.
Бенчо Наревъ, зам/ъстУ Юрданъ п. Геновъ, членникъ прокуроръ въ пловди
ш шумненския
облас- вския областенъ еждъ —
пенъ еждъ—за замгьст- за замгьстникъ прокуроръ
щкь околийски еждия въ шуменския
областенъ
\ъСамоковъ.
еждъ.

БАЛЪКЧИЕВЪ
за праздгшцмтЪ В и предлага

Тоска бонбони

Червенушки
IS у • к F
Шокояадеодв я й ц а

Равни шоколадени
на ц е н и с»абрични

Нишите новото намаление
магазннъ Е Л Е О Й О Р А
(подъ О к р ж ж н и я е ж д ъ )
Вьлн. платове двойна ширина 90 лв.
Вьлн. муселини черно и каф, 32 лв.
Зефирк за горни ризи
24 лв.
Евовд десенирани
32 лв.
№рпневи олиени 1 и. шир. 70 л >.
Щ, цес&гарйТ, Еоалавайлъ 60 лв.
Тиролски басми
20 лв.
Цветни щтл на раета 30 лв.
Крепони цветни за б*льо, цв*т"t нв хасета, поплини: памучни и
-вълвевв. разви ширини тюне" ви вердета и др. манифактурни
истоки ори много намалени цени.

ВЛРНЛ
Въ центъра на г р е д а , н в й
хигиениченъ, у ю т е н ъ . с ъ
Централно о т о п л е н и е .

Цени достжпни

за всички.

1-2352-0

Отъ В е л и к д е н с к и и
галерийни големи и малки
картички, ваденки за
яйца, пиленца,' бои за
яйца и много други по
даръци въ

„Факелъ"

33 Я М "SnTS"
склада
ската

на

столаробщность.

зл. „Царь Симеонъ" въ общият с и а д
на коопарацнитБ при Поп. Банка
Качество гарантирано, при износни
цени. Приематъ се порхчки.
1-2360-20

uJ

БЛОКЪ" Q

Пусна всичкип видове шоколадени бонбони и Q
захарна изЗплия на фабрични цени, вегька- Q
«ви изненади за подаръци. ГолЪнъ изборъ отъ шоколадени и дървени ЯЙЦА и ФИГУРИ.
Q
изп-ьлняватъ по т в л . № 2 7 0 .
Магазинъ
.БЛОКЪ'

Ш^^^аз^^аааазаааа^аааU
Доказано е, че и тази година

сцшпв „ Д Е Б Ъ Р Ъ "
а

На мЪсгото на полк. Колчевъ,
за представитель на държавата
въ. Българското тьрг<*вско па
раходно д-во е назначенъ кап.
I рангъ Иванъ Вариклечковъ.
Предстои следъ праздниците
да бжде боядисана вътрешностьта на катедралната църква.
Обявенъ е за цельта вече търгь
Завчера постоянното присъс
твие на Варненската община
утвърди търга за афишните
такси и тоя за павилионите
въ втората часть на морската
градина.
Възложено е на общинския
архитект г Несторовъ да изра
боти плановете за постройка
та ограда на електрическата
централа. Оградата ще почне
да се работи въ най-скоро
време.
Зданието въ което се помеща
ваше до сега пощата е вече
почти изпразнето. Проектира
се въ него да бждатъ приместени н-Ькои общински служби.
Рибата на пазаря на дребно
варира както следва: калканъ
мжжки26лев.. килограма, кал
канъ женски 20 лева кгр., карагьозъ отъ 4 до 15 лева броя,
попчета 16 лева килограма.
б-вла риба 60 лева кгр.
Петъкъ и ежбота до обедъ
ще работятъ всички служби
при Варненската Телеграфопощенска станция.
Вчера местните индустриал
ци имаха организационно съ
брание. Избрано б е управи
телно т%ло. Въ него влизатъ:
Иа. Др-вновски, директоръ въ
„Текстилъ", Б. Лбаджиевъ и
П. Карзкуневъ. Контрола Д-ръ
Н. М. Недковъ.
Съединеннг* циркове .Добричъ* доде отъ Провадия съ
една подбрана програма на
чело
на к о я т о |Рета
стои като заслужилъ първенецъ на мировото факирско
искуство. Редятъ се гимнасти
чески, акробатически/ еквалибристически и др. номера едно
отъ друго по-интересни. Съ
право е направена забележка
та, ve програмата на Лазаръ
Добри чъ би превила честь на
най-голЪмия циркъ на света.
.Стариятъ вълкъ", хумористич
ни разкази отъ Ив. Хаджимарчевъ( цена 15 лв. На настояте
ли, записани най-малко двама
абонати, книгата се изпраща
безплатно. Поржчки — срещу
пощ. или герб, марки до авто
ра: ул, ,Ст. планина" 78 —
София.
Централното управление на
всебългарскиятъ Съюзъ „Отецъ
Паисий" е утвърдило новоиз-

Софяя 25. Министерски съветъ ще се занима съ въпро
си останали отъ дневния редъ
В арка, ул. Д^сагонанъ № 5
на миналия кабиаетъ и съ нътамъ ща нвмври: отлежало брашно четири нули,
кои нови законопроекти. Тази
отлична прасна изпитана н гаргнтирана мая, ста
фиди, бадеми, орЪхови ядки, бои за яйца и всич>
сутринь м-ръ председателя
1 2423 3
ко необходимо» Всички при Дикя.
бе въ Министерския съветъ, ВВЯИЗЕВ
нждвто прие английския пълн. |
З а ПрОнгЬтния с е з о н ъ
м-ръ Бенткнгъ.

\\ „ЧЕРВЕНЪ Р Ш "

*

Въ м-вото на народното про
свещение е свикана за довече
ря една комисия която ще удобри програмата по общество
знание за учениците огь прогимназит-в.

Р ш г а ш Христо ботевъ

открити случайно въ Севлиево.
Севлиево 25. Преди някол
ко дни едИнъ севлиевски гражданинъ намерилъ случайно
въдома си н4кои ржкописи
на Христо Ботевъ, неизвестни
до сега, носещи подписа на
самия Ботевъ.
Тия ржкописи еж:

1

ДРШРНШ

ул. „б-й Септемврий" № 1

ви предлага най-новигв си десени отъ готови
МЖЖКЙ и Детски костюми, Тренчкоти, Пардесюта

и др. огь последните Виенски журнали.
При цени народни—Моля прове»рете

Важно!

Важно!

Важно'

„ЧЕРНО ИЖОРЕи
ул. Драгоманъ № 30, само при насъ ще намерите
най хубави и отлежали, Червенъбрпшки,
Бургазки и Девненски БРАШНА екстра МАЯ за
козунаци, яйца, бои за яйца, свинска мась
Цени конкурентни.
Специално за праздницигв пуснахъ захарь 22'50 л.
Всички при бай Христо

— Стихотворенията
либе", Сждия-Изпълнитель при Шумен. Обл. Сждъ въ гр. Варна
яДо моето първо
„Къмъ брата си", „Дплба",
щВолность' (преводъ отъ
71 0111 Г ^ ъ Д ° п ъ л н е н и е на обявлението
Пушкинъ съ беежки отъ
0 LrHJJ I. ми подъ № 21/935 г. публикува
Ботевъ и недопуснато отъ но въ Държавенъ Вестникъ бр. 85 отъ 15 априлъ 1935 год.
цензурата за печатъ, ияРаз- известявамъ че публичната продань на долуозначения недсжждение върху 4значение вижимъ имотъ ще започне на 30 априлъ 935 г. и ще про
то на историята .
дължи до 15 май 1935 г. — 17 часа включително. Имотътъ

Н

браното н-во на Варненския
клонъ въ сьставъ.* Председа
тель — Д-ръ Г. Паспалевъ,
секр. касиеръ Кс. Янковъ, съ
ветници — Вас. Тодоровъ, Ив.
Константиновъ, Д-ръ Ле. Ча
невъ и контролна комисия —
Кръстю Петковъ» Ив. Лракчиевъ и Кр. Смиленовъ.
Митрополията известява на хри
стияните въ гр. Варна, че на
Великия петъкъ вечерьта спедъ
Опелото Христоьо, е наредено
обиколката съ плащаницата да
не стане само около църквата
и двора и, а тамъ ГД-БТО цър
ковния дворъ ке е осамотенъ
и отдЪленъ, а е слепенъ съ
други сгради, обиколката ш,е
стане само около тия сгради.
Това ограничение се прави въ
отговоръ оплакванията, че при
нЪкои храмове обиколката ста
вала презъ далечни махли въ
продължение на часове, твър
де уморителни за християните.

Очаквайте

.Потайностите на принцъ Карла

1-2420-9

J

на Цвгьтко Ангеловъ

ЗА ВЕЛИКДЕНЬ!
ЗА ВЕЛИКДЕНЬ!
ВсЪка домакиня, която иска да б ж д в радостна, съ
спопучяиви козунаци, нека посети деликатесния

з а ученицитт отъ прогимназиите

600

срещу у-ще „Сулини"

fioслучай великденските пращици магазинъ

о в

0 б Щ Ш Ю 1 1 3 1 № - « ПРСПМЕТ

е собственность на Хампарцунъ Лтамянъ Магърдичиянъ отъ
гр. Варна и се продава за дългъ отъ зл. шв. фр. 8,145,30,
лихви и разноски къмъ Българската ипотекарна банка—Со
фия, по изп. д. № 52/1934 г. Имотътъ е ипотекиранъ sa
8,000 зл. шв. фр. къмъ Българската ипотекарна банка.
Желающигв дз купятъ имота, могатъ ВСБКИ приежтетвенъ день и часъ да се явятъ въ канцеларията ми да прегледатъ книжата и надцаватъ за продаваемия имотъ а имено:
Масивна триетажна сграда застроена върху цялото про
странство отъ 100 кв. м. състояща се отъ изба бетонира на
висока 2 10 м. партеръ — единъ магазинъ високъ 4'80 м.
входъ и стълбище; I етажъ 2 стаи, кухня, антре, клозетъ.еркери и тераса, високъ 3 3 0 м-; II етажъ 3 стаи, антре, клозетъ, балконъ, високъ 3'10 м. таванъ 1 кухня, 1 перална—ба
ня и общо табанско отделение, високъ 1'95 м. Сградата е
направена: каменни и тухлени зидове, цокъла-бетонъ, надъ
партера и първия етажъ сводове между железни греди, а
надъ втория етажъ дървени; покривъ — обикновенъ, покритъ съ марсилски типъ керемиди, до първия етажъ, стъл
бите мозаични, а останалите дървени. Има открита електри
ческа инсталация, водопроводъ и канализация. Сградата се
намира въ гр. Варна 3 уч. на ул. „Царибродска" № 17 при
сегашни ежеедиг Станю Недевъ, Д-ръ P..Ганчевъ и казана
та улица, Намира се въ добро състояние и се продава из
чело. Наддаването ще започне отъ 464,000 лева.
Варна, 20 априлъ 1935 год.
1—1
Сждия-Изпълнитель: К. Котевъ,

Челис

книжарница

у

Портчки
±2414-6

Стр. 3

Варненски новини

е

приготвила

Ш хуОавнтЪ доиашни КОЗУНАЦИ, n wane наш

др. първокачествени
продукти,
ЛРРячки при цени НАРОДНИ

приема
и
1-2413-5

S97
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Той беше толкова слабъ, щото главата му
падна върху възглавницета.
И сълзи потекоха отъ очите му, те обаче
беха радостни сълзи, благотворни и успокоителри сълзи.
— Ти страдашъ, бздний ми приятелю — се
обърна принцъ Флоримонъ състрадателно къмъ
Карла, а пъкъ азъ нито знаяхъ, че си боленъ!
Дойдохъ тукъ да ти кажа, че требва да живеешъ, графъ Карле, требва да живеешъ ( за да
бждешъ мой приятель!

Следъ като лежа дълго време въ безчувст
вено състояние, чувствата му най-сетне се въз
върнаха, но слабостьта му и трескавото му състо
яние едва даваха надежда за излекуването му.
Въ време на най-големите си болки, когато
младия офицеръ беше добилъ съзнанието си, той
попита верния си слуга, който бдеше до леглото
му за баща си, слугата обаче му отговори, че
графа не е идвалъ.

Това звучи малко егоистично!
Но ти ме познавашъ, разбирашъ ме.
Бихъ билъ неутешимъ, ако бехъ те видялъ
въ цвета на възрастьта да загинешъ.

Тая ужасна мисъль още повече
ложението на болния.

И подъ това впечатление изчезна появила
та се между насъ студенина.
Случилото се произтича отъ жестокостьта и
огорчението ми.
Необходимо беше да те видя, не можехъ да
направя иначе и затова съмъ дошелъ тука,
— Това ми дава нова охота да живея, това
възражда надеждите ми1—изповеда Карлъ.
Всичко ме беше напуснало, всичко, което
беше въ състояние да ме опечали, се нахвърли
върху мене — ужасни дни прекарахъ тогава.
— Прогони ги ceral
Забрави ги сега, графъ Карле!
— И за да разберешъ сега добре случило
то се тогава, принце, за да видишъ, че знамъ
да цени твоята доброта и че имамъ пълно дове
рие у тебе, ще ти разясня всичко, която има
връзка съ оная наша среща, и господинъ мар
кизът може да узнае това, но само подъ условие,
че никой другъ нема да узнае това, че това ще
бжде наша тайна между насъ!
Закълнете ми се.
— Съ удоволствие, обичний ми и скжпи гра-

Прочее, баща му графа, наистина, се
отказалъ.отъ него.

беше

влоши

по

При всичко това, Карлъ и сега виждаше, че
той тъй требваше да постжпи, че добре е направилъ, като е взелъ страната на Габриела.
Той изговаряше името й въ време на дълго.
то си бълнуване, въ сънищата му тя му се виж
даше като ангелъ хранитель, който го закриляше
и изпълняваше желанията му.
И сега толкова време Габриела не беще чу
вала нищо за него,
Не можеше даже да го види.
Какво ли мисли тя за него?
Той би желалъ да й изпрати едно малко по
здравление, некакъвъ знакъ, за да не се съмнява
въ него.
Той искеше само да чуе, какво прави бедна
та и обичната му Габриела, затова щомъ дойде
на себе си, изпрати слугата си на улица Сенъ
Лоранъ.
Графъ Карлъ чакаше съ нетърпение
щането на слугата си.
Най-сетне той се върна запъхтянъ
моренъ.

завръ
и из-
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ВАРНЕНСКИ

ИЗЪ ВАРНЕНСКАТА ОБЩИНА
Изплащане на учителскит* възнаграждения. Постройка на нови училищни
огради. Днешния общински съветъ. Освещаване на Аспаруховия валъ
Огъ вчера Варненската об занлиевъ.
щина започна да изплаща възКато членове въ комитета
йаграждението на учителитъ влизатъ: пом. кметовегв, инж.
зо м. априлъ.
Куртевъ и Пеневъ, окол. упраВъ миналия бюджетъ за учи витель Б. Желевъ и деятеля
телите не бъха предвидени ни на Обновата Иванчевъ.
какви възнагарждения.
Освещаването на Яспарухо
Тази година въ новия бюд вия валъ ще бжде единъ всежетъ еж предвидени суми за народенъ праздникъ.
изплащане учителските въз
*
награждения и училищното на
Предстои наскоро да се настоятелство е решило до края правятъ красиви жел+ззьи ог
на текущата година да изпла ради на училищата: Третата
ти всичкитъ вземания на учи прогимназия. Методи, Славейтелитъ,
ковъ и училището въ Галата.
с
Учителигв, които иматъ да
По настоящемъ всички учи
дължатъ на общинати данъци лищни градини се украсяватъ
и пр., могатъ да си изплатятъ и разхубавяватъ.
тия задължения срещу взе ма
За цельта общината е от
нията си отъ общината.
пуснала почти на всички учи
лища дръвчета за насаждане.
Снощи въ салона на Воен
Училищното настоятелство е
ния клубъ се състоя заседание изработило една програма за
на комитета по постройката постройка на едно ново учи
на Аспаруховия валъ.
лище въ квартала до търгов
На заседанието приежтетва- ското училище.
ше и областния директоръ г.
Училището ще бжде построе
Б. Казанлиевъ.
но на компенсационни начала,
Председателя на комитета като въ замина на това строи
полк Димковъ направи ед теля ще получи мъстото на
но изложение, въ което обяс училището Сулини, което въ
ни какво предстои да се нап най-скоро-време ще бжде съ
рави въ Вала.
борено,
Освещаването на Вала ще
На сжщото това мъсто ще
стане на 16, 17 и 18 юний т. бжде построено доходно зда
г., като праздникът „Св. Духъ" ние, като концесионера се за
ще бжде обявенъ като „День дължи да даде цълия партеръ
на Rcnapyxa".
отъ зданието на Варненската
Следъ довършването на пар община.
ка ще бжда ъ издадени по
Новото училище, което ще
щенски марки, съ получените се строи, ще бжде съ всички
сръдства отъ които да се рес модерни удобства и ще има
таврира Аспаруховета кула въ 7 класни стаи.
Варна и Аспаруховия дворецъ
П, едстои да бждатъ съборе
въ Абоба-Плиска. На тия мъс- ни окончателно беглишкитъ
та ще бждатъ поставени бюс- хембари, на ул. .Церь Ситовегв на Аспаруха.
меон-ь", като на тъхно мъсто,
Деньтъ на Яспаруха ще бж
де отпразднуванъ най-тържес
твено.
Избранъ 6-Б комитетъ, който
да изработи програмата по отпразднуването. Въ него влизатъ: кмета на града, военния
комендантъ, проф. Ярнаудовъ,
Кр,' Смиленовъ и д-ръ К. Юрдановъ.
1
' Комитетътъ на Яспаруховия
валъ се допълни съ почетни
те* председатели: Началникъ на
»»
гарнизона генералъ Халачевъ
областния директоръ г. Б. Ка

Политическо преобразование вятре вь страната. Общественото мнение започва да се успокоява Засилване износа на земледЪлски произведе,
Бгьлградъ 25. В-кь „Прав
да" счита, че
правителст
вото на г. Тошева
тргьбва
да изглади
недоразумения
та и да създаде
възможность за политическо
пробразование, вятре въ стра
ната.'
§§
Тая задача е колкото тежка,
толкова и почтенна и затова
ще намъри удобрението на
народните маси.
Общесвеното
мнение
въ
България започва постепенно
да се успокоява.
Вървейки, че новото прави
телство ще насочи държавата
по пжтя на политиката на сто
пански заздравяване, мисли се
че правителството на Тошевъ
на

първо

МБСТО

ще

всички м^рки за увеличение
на изьоса на български землед-влеки произведения, като
България подобри тежкото си
стопанско положение.
Въобще може да се каже,
че правителството ще дири
възможности иа изведе стра
ната отъ тежкото положение.

Потайностите на принцъ Карля

Виждаше се, че не му носеше добри из
вестия.
— БЪше ли въ улица Сенъ Лоранъ, Гаспаръ?
попита Карлъ съ нетърпение.
— Да, господарю, да бъхъ, намърихъ и из
бата, но . . .
— Защо се двоумишъ, Гаспаръ?
— Даже и старата врачка, която живъе тамо!
б-вше въ избата, но . . .
— Я Габриела?
Госпожица Габриела?
— Тя не се намираше вече тамо!
— Не е ли вече въ избата?
— Нито тя, нито майка й?
— И дветъ се прем-встили, господарю
— Где?
Намъри ли ги?
Гаспаръ се страхуваше отъ голъмото вълнет
ние на господаря си.
— Не, сега ида право отъ улицата 1Сенъ Ло
ранъ, отговори той.
— Но защо не ги потърси, Гаспаръ?
— Защото не знаяхъ, где да ги търся, гос
подарю, старата не знае где се намира госпожи
цата.
— Ти си некадъренъ, Гаспаръ! каза болниятъ
ядосано.

Но где ли е отишла Габриела?
— Старата не знае тове!
Тя каза: не мога да ти кажа. на кжде еж
отишли, не зная, тЪ не ми казаха, тъ заминаха
по-много не-знамъ.
Карлъ силно се развълнува отъ това извес
тие, даже слугата му се уплаши, но той бъше
дпъжекъ да му каже самата истина, инвче не мо
жеше да направи.
Въ тоя моментъ издрънка външния звънецъ.

Уяесищй зз mm к racs
София 25. Управителя на Народната банка Дебри Божиловъ, запитанъ относно бждащата наредба за вноса и из
носа каза:
— Новата наредба е готова и ще влъзе въ сила следъ
праздницит-fe. Тя е резултьтъ на практиката по прилагането
на досегашната обща наредба за вноса и износа, която до
сега е претърпяла 10 допълнения и измънения.
Новата наредба предвижда известни
облекчения по
отношение на контигентитгь за вноса и износа както по
отношение на компенсационнитгь едгълки съ чужбина

to [гашщош Данъка върху

въ СССР. Каналъ, който ше свърже 37
ptKH. Цельта,

Москва 24. Съветътъ на тру
да и на народната отбрана
взе твърде важно решение —
да се построи единъ огроменъ
каналъ, който ще свърже 37
реки, между които Волга, Мос
ква и вр.
Цельта която се преслед
ва съ този
гиганстски
строежъ, е да се направи
възможно снабдяването на
московската военна област
съ петролни
произведения,
на първо мпето
бензинъ,
отъ южнитгъ области на

още презъ това лъто ще
бждатъ построени
доходни
здания.
Днесъ се свиква на засе
дание постоянното приежта- СССР.
Това се прави съ
вие на Варненската община.
Ще бждатъ разгледани въп на една евентуална
роси отъ текущъ характеръ.
Днесъ една комисия подъ
председателството
на пом.
кметъ Куртевъ прие първия
етажъ отъ старата поща.
Предполага се, че тамъ ще
бждатъ премъстени въ найскоро време нъкои общински
служби.

гАногоочакваната премиера По
лярната експедиция
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вземе
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за сега е изоставень
София 25 По чл. 43 отъ за
кона за данъка върху прихо
ДИГБ се предвижда облагането

съ данъкъ върху оборота, ка
то това облагане засетпе само
клоновете на чуждите друже
ства у насъ.
Очакваше се въвеждането у
насъ на единъ общъ данъкъ
върху оборотитъ на всички
търговци, свободни професии
и пр., събиранъ чрезъ облепва
не съ специални марки, при
изчисление годишно да се получаватъ отъ този данькъ по
150 милиона лева.
Съ закона за новия
бюд
жетъ за 1935 год„
който
току що е обнародванъ,
за
изоста
огледъ сега таза идея е
война, вена.

ДЬлото

Литвниьвъ ще председателствува

идната сесия на съвета на 0Н. на опозиционните водачи въ Гър
ция продължава

Женева 24. Мандатътъ на
турския м-ръ на външните
работи
Рющю Ярасъ като
председатель на съвета на ОН
изтече.
Идната сесия на съвета се
пада да се председателствува
отъ руския комисаръ на външ
нигв работи Литвиновъ. Тази
сесия, ще се открие на 20 май
и ще се занимае хъ въпроса
за германскитъ въоржжения.

Атина 2 4 . Днесъ продъл
жи до се разглежда депото
cptiyy огознцко.'К£Гьводач»,
обвинени въ участие въ зъзстанието.
Разгштаиъ бъ Папанастаену, които заяви, че ке е
знае/гь нищо за готвената
революция и че не е ималь
к&шакви връзки съ Венизельаъ.
Разпитътъ „на подеждамиНа В е л и к а т а с&бота в.
„Варненски Новини" ще изле т е продължава.
зе въ уголъменъ форматъ съ,
специаленъ Великденски брой.
Рекламите за този брой се
въ Радомирско
приематъ до петъкъ 12 часа
Радомиръ 25. Вчера кметътъ на с. Изворъ,
Радо
по обедъ.

събиране на дапъцит*. съ щ
вата отъ които се строятъ *,
ч
линии
София 25. Главната дИр,
ция на БДЖ. презъ текущ,!
година ще продължи сгрой
на некои започнати ж, п. щ
нии, като ще довърши лим
та Михаилсво-Раковски и J
Понеже сръдствата за ср
ежъ на нови ж. п. линии J
се
събиратъ изключитед
отъ фонда по постройка в
нови желъзнопжтни линц
който се образува главно щ
постжпленията отъ основат!
ж. п. данъкъ и върху времд
наТа трудова повинность, jj
дено е нареждане до в ич
общински бирници въ страк
та да пристжпятъ къмъ- щ
по усилано събиране на ц
данъци.
Също така дадено е нарм
дане и до държавнитъ бири,
ци да не пропущатъ никаки
случай за събиране на нед
боритъ отъ временната труд
ва повиность и връхнинатао;
10 на сто, също и други Htm
данъци.
София 25 Тази сутринь m
б часа на ул Алабинска ш
вашкиять
работникъ. Кои
Бончевъ причакалъ колеги
со Борисъ Друмемвъ, 26 ti
дишенъ живущъ на ул. С
Врачъ 8, извадилъ шиаашки:
си ножици и го намушкали
нъколко места въ гърба и i
лавата ржка.
,*

Причината за това йи
падение е била, че меж!
двамата имало неуредй
стари емгьтки^
. Й

tU(№0I0 Olliii!
на Аспаруховия Валъ. Народи»
шествия. Програмата по освеш
ването
.-.'I

Днесъ въ 11 часа преди обед
се събра на заседание ш\
тетътъ за организиране на n|j
жествата, които ще станатъ»
случай освещаването на Вал
и откриването на бюста и
царь Мспарура.
Комитета взема решението
зи праздникъ да бжде отпра»
д узанъ най блъскаво като з
това се подири и подкрепа!
и на държавата. .
Предполага се, че освещав'
нето на Аспаруховия Валъ и
приолече въ града ни повеч
отъ 50,000 души.
То ще има характеръ на of
що народно тържество и•'.№
своята импозантность и тър
жественостъ ще надмине Шии
ченските и Симеоновигв ть(
жества.
Програмата за отпразднув»)
нето на „Деня на Аспаруха"'
вече почти изготвенаСпоредъ нея предвиждагь»
да участватъ въ тържестваи
граждани отъ четиртъхъ кра»'
ща на родината ни, въ своИ1*
характерни носии.
Сжщите ще образувагь ®
но голямо национално ше«
вие, което ще обиколи ЦЕЛИЯ?1
ни гредъ.
Ще бжде представена слчД1
въ всичките си и прояви спа»
ната епоха на царь АспарУ*8
Тези тържества ще трз"1
два дни.
|
Спедъ Праздницитъ коми"!
та ще оповести програмата^3
освещаванетоГна Вала.
Въ освещаването е покане
но да участвува и царск"'0
семейство, а така ,сжщо ъ&ц'
j
ки минист г и.
ше
„Деньтъ на Аспаруха"
бжде день НЕ ЦЪЛИЯ бъпгФ
ки народъ въ който ще б»Д'
манифестирано славното «иН
ло на племото ни.

ш им пт
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мирско, намгьрилъ въ околноститп на селото
mpvna
на Петра Котева,
отъ с.
Чокольово,
Радомирско.
По белезитп> върху
тру
па предполага, се. че е била
убита.

Гаспаръ отиде да отвори и да види кой беше
дошелъ,

Дан_ъ ч и и

Веднага той се върна въ стаята на болния.
—• Даама живописци, две странни лица, гос
подарю искатъ по всъкакъвъ начинъ да влъзътъ.
Да имъ дамъ ли пжть?

Последниятъ срокъ за из
плащане на първата половина
отъ патента за 1935 год. съ
5 на сто глоба изтича на 30
априлъ т. г., следъ която дата
освенъ сь глоба, сжщия ще се
събира принудително и съ
1*25 на сто месечна лихва.
Независимо отъ принудителнигв действия на бирници
те, на лицата неизплатили па
тента си ще имъ се затварятъ
заведенията, а за упражнявп-

Карлъ нъма време да отговори, защото вра
тата се отвори и jHa прага на стаята се появи
принцъ Флоримонъ.
Следъ него вървеше маркизъ

Монфоръ.

— Ето ги, че дойдоха, — избъбра сърдито
— Графь Карле! каза Флоримонъ и си простр-b ржцегв къмъ болния, който събра всичкитъ
си сили и седна на леглото си.
Познавашъ ли ме?
Гаспаръ сега си опули очигв.
Маркиза съ единъ знакъ му даде да разбере,
че би направилъ най-добре, око се оттегли.

ЩИТБ свободни професии

ще

се иска на основание чл. 62
отъ закона за данъка върху
приходите да не бждатъ до
пускани ла упражняватъ про
фесиигв си.

Карлъ протегна ржцетв си къмъ приятеля си
който бързо ги хвана.

1 Ш Ш Я!1№ Ей

— Принце! — каза той съ слабъ и рвззълнуванъ гласъ.

поради семейни недоразумения
София 25. Сноши направила

Приятелството празднува една хубава победа
графь Карле, каза Флоримонъ, като стисна съ
жаръ ржката на болния.
Маркиза сега ми съобщя, че сте болни — и
моментално се решихъ.
Дойдохъ при васъ!
Тръоваше да те видя.
Требваше да ти протегна ржката си.
— 01 Каква радость, колко благотворно дей
стзува тя върху мене, принце, — отговори Карлъ
развълнуванъ.

опитъ

да

се

самоусие, КЙТО

преръзала венигв на ржкат?.
си г ж л Ана Василева, живу
ща на ул „Мосулъ", 34.
Отнесена е въ Ялександровската болнице въ тежко по
ложение.
ПОИЧИНИГЕ, за

дд

посегне

на живота си, с « семейни не
доразумения.

taierai-faJisiif

Фризьорския
саловъ.С*"
зилля- намали чузетвитела"
електрическото
дълготра^'
къдрене. Проверете!
1

