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Варна 27 февруарий 193Ь

ВДРНЕНСКИ

Преди бО години

23 януарай, 1886
ЕЕРЛИНЪ. Федералниятъ съветъ удобри за
„«йовроектътъ, съ който се продължава за
at 5 години законъгъ противъ социалистите.
* АТИНА. Въоржженията продължаватъ. На«ооението на народа е войнствено. Прави
«лството очаква да се разреши английската
«янстерска криза, за да вземе тогава едно
SiДателно решение.

ШМ II Л В Н 1111'
О Б Я В Л Е Н И Я : търговски 1-50 и . см.
2 ' 5 0 лв.
ОФИЦИАЛНИ
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ ка публикация 7 0 — лв.
ЗО — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година ЗОО — лв.

160 — лв.
ЮО — лв.

ЗА 6 МЕСЕЦА
ЗА 3 МЕСЕЦА

Б А Л А Н С И и пр по с п о р а з у м е н и е

*аш

ГЛ. РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

ОСНОВАНЪ 1912

ТЕЯЕФОЯЬ ft

1
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Упфая 27. Съгласно Лошаять Роговоръ и раз
tan» приятелски договори
ШУ България и Турция, Първою пленарно заседание на специалната комисия ще се състои въ петъкъ I мартъ, т. г. въ М вото на народното стопанство. Ще се предложението на Италия за неу
иап> държави ся се за. установятъ мЪркит*, които трЪбва да се взематъ за премахването jia несъответствието между цснигЬ на земледЪлски^ и индустри
трална зона
Шала да поддържатъ
ални произведения. Идния понедЪлникъ се свиква конференция на износителите на добитъкъ. Кои търговци ще взе
Римъ
26.
Абисинският
Ш неутрална зона отъ
матъ участие. Съ какво ще се занимае конференцията
пълн.
м-ръ
въ
Римъ уве\ 15 нлм. отъ дветгь стра.
София 27.
Директо н е н и е с-ь т и я н а и и дъми днесъ
държавния
I на турско-българеката
рътъ на търго
опята д у г т в и а л в и т Ъ т а м и подсекретарь
на вънпри
М-вото
на
народно
j} тази неутрална
зона
шнитгъ работи Сувичъ,
«а, а с ъ щ о и д а у с 
то стопанство
Никола т а н о в и к г Ь р н и т Ъ , м а ф й Одранъ.
че Абисиния приема атаКзнтосюощихмв и ло-ра- Поповъ въ разговоръ съ м т о с л е д в а д а
лйянското
предложение
се
заяви:
\ огъ нъиолно дни турско- журналисти
за установяване на ед
взематъ, за да се
на неутрална зона отъ
'прштелегио е предприв— П ъ р в о т о лленаю п р е ю а х м е н е с т ь о т в е т
по 6 клм. отъ • дветп*
прЕХвърлянвто на голъми н о з а с е д а н п е и а с п е  с т в к е т о м « * ж д у в д страни на
итало-абиЗМ08И части отъ Мзла- ц и а л н а т а и о м и с и я , нит-Ь м другит-fe, щ «
синската граница
отвь Турска Трания. Сс- н а з н а ч е н а с ъ з а д а ч а с е с ъ с т о и в ъ п е т ъ к ъ
къмъ Италианска
Со
1Ъ това, то е пряетд илои д а п р о у ч и ц е н и т - Ь н а I ю а р т ъ , т . г. в ъ Штмалия.
iib укрепяването на i рани з е м л е д - Ь л с я и т - Ь п р о  к и с т е р с т в о т о н а H S « 1НТЪКЪ ГОДИШНО.
Една емпеена комисия
Тг на Тракия огнъаъ Бъл и з в е д е н и я , в-ь
срав родното стопанство.
|ш, създаваното на нови
отъ италиански и аби1душни бази и пр.
сински военни ще опреОпъ два дни, обаче,
дпзлятъ зоната.
J Програмата за пълно народно единение. Не игвло да колЪннчи
расото правителство
Абксиния е с ъ г л а с 
Населението безъ храна и лекарства
предъ никого.
щпочнало да съсредона САЩ» т а на б е л г н й Атина 26. Въ връзка съ П р о д о в о л с т в и е т о е | \.
смит-Ь и ш в е д с к и
шава войски и въ са- вчерашното
катастрофално з а т р у д н е н о и з в ъ н Г 5*лградъ 26. Днесъ преди па правителството:
ш Одранъ, като нару земетресение на ос^ровъ р е д н о м н о г о . Л и п с в а т обедъ една делегация отъ Вой- — — Поздравете всички о о з ц г р и , и н с т р у к т о р и
припаси и
та ргьзко по тоя на- Нрятъ получиха се следните хмреаднииктаемленнит и
.
- Б0Д1Н0, съставена оть пред свои приятели и имъ пре в ъ а б и е и н с и а т а в о й 
щъпоетитгь приятел- нови подробности:
От-ь П и р е я е и з п р а сташели на ра?личнить със дайте, че правителството с к а , д а н е у ч а с т в у 
^задължения спргьмо
т
е
— Въ ежевднитъ на Ера- н ъ единть п а р а х о д ъ 'яовия, посети м-ръ председа- е решено, и по-нататъкъ ват-»» в ъ к о м и с и я т а ,
помощи, храни
\мария.
твърдо и неотклонно да к о я т о щ е юпред-Ьли
клионъ селища има 250 кжщи с ъ
Засега турците само за- напълно р зрушени. Други т е л н и п р о д у к т и , лъ- Следъ тоза делегацията по- следва програмата си за н е у т р а л н а т а з о н а .
к а р с т в а , (талатки и np*U
пълно, народно- едцнение,-и,
| | t гарнизона. Огь наша 4 5 0 КЯЩЙ стаи_ха^-ми>5ит*- ~ЕпицЖтърътъ на земле.^"'
г
боти
Попочичъ,
който
заяви
й Ш -следя далн турците ;ани.—
Н!ъма:да коленичи-~%предъ
-'— ^'-••- • """'г~- тресението е билъ между
:НН
{.рстЕпятъ и къмъ укреЗагубите само отъ тия островитп, Кршпъ и Касосъ. предъ делегатите, отъ името никого, защото е убедено,
«гвето на Одринъ,
че задъ него стояпгъ всич
разрушени ндщи възл*затъ
ВЕСТИ
Тия деяния на щуоското на повече отъ 10 милкона
разни видове въ
ки
родолюбци и защото
ттелство ргьзко опро;ОТЪ
Ч
У
Ж
Б
И
Н
А
книжарница
Съ,.какво
се
занимава.
Бюджетите
следва
историческия
пжтъ
щшатъ всичко онова, ко-драхми.
ЦЗ
Хавана
26.
Дчесъ
на
ц-Ьна министерствата
\
завещанъ отъ покойния ни
,,«4» а и е л -ь"
отурскиятъ м-ръ на вън. Точниятъ брой на човгьшд и я о . Куба се проведе една
китгь жертви още не се София 27. Мин. съветъ (твърде
краль
Александъръ.
оригинална
стачка.
тп работи
толкова знае. Предполага се, че той днесъ следъ обгъдъ има засе
която се премести на ул.
Кралското правителство па
6 Септемврий срещу
ши до сега е
заявявалъ, е много повече отъ опове дание, на което
продължи | Всички основни училища бе
ха затворени, тъй като учите
у-ще .Сулини*
1-2115-7
. t сега продължава да за- стенит/ь до сега цифри.
своята законодателна
ра лите и\ ученицит-fe до единъ зи строго унитарната линия на
политиката си за цълостьта
Ш относно намгьрения- Въ Ераклионъ археологи бота.
М рътъ на просве
{на Турция,
желанието ческиятъ музей е напълно Както се знае, въ Мин. стачкуваха.
на държавата, То има пълно
тата подаде оставка.
|в миръ, разбирателство, пострадалъ. Статуята на съветъ еж. внесени
нпколко
х
съзнание
за интересите на отй! Берлннъ 26; Секрегарътъ
"южедски
отношения „Богинята.змия' е унищо наредби-закони
~ на м ра
дълнигЬ краища и. ще напра
на
германската
легация
въ
Ви
на съобщенията
Н. Заха1н,
жена.
риевъ,
на
м
ра
на
народно ена, Чиршки подаде оставка ви всичко, за да задоволи ло
Трусовете продължаватъ. то стопанство Молловъ
и забътна въ Италия. Той отВАРНА
LJ
и квзе да се завърне въ Герма калните интереси на населе " J
центъра
на
града,
най-хигиПо тази причина населението на мра на
просвптата нир дори и ако самъ Хитлеръ нието, въ кржга на следвана 1Лениченъ, уютенъ, съ центиалноГ|
.: ще подаде оставка
продължава да прекарва на ген. Радевъ. Всички
тия м/ даде уверения, че нищо та политика.
г~ |
отопление.
рГ
Цкурещъ 26. Вестни- открито и не смее да се наредби-закони
чакатъ ред. лзшо нема да му се случи.
[—|Цени
достжпни
за
всичкиг^
Щ . съобщаватъ,
че завърне по домовете си.
Бургазъ 26. Следствието по
Както заяв" м ръ председа Чиршки узналъ, че органите
Q
1-2091-30
У
Шъ на търговията
тельгъ ген. Златевъ, приготов на обществената безопастность заловената ученическа кому
нистическа
конспирация
е
ве
лява се наредбата за макси вьзнамЬряватъ аа го изпраЩшлеску-Стр у нга
малнигЬ заплати, която ще тятъ въ концектрационенъ ла- че приключено.
иь да подаде оставДнесъ въ 7 часа преди об.
влЪзе въ сила заедно съ новия геръ.
\
съдружникъ съ ка
* тъй като Мин. съ- Загинали 400 гжлъба
_ ^
бъха изпратени за Пловдивъ ТЪРЕВ И! питалъ най мвлко
бюджетъ
на държавата
j
!
Москва^2б
Производство
t
съ влака 13 ученици и 13 уче
}ьне удобрилъ проНю-ЙОрКЪ 2 4 ТИЯ ДНИ б е х а
^ \ . р ъ т ъ Н а ф и н а н с и т е Мих. то на
тежката индустрия е на- нички, Те ще бждатъ изпрате 100 хил лева за многю доход
Ша,
сключенъ
по направени опити да се уста Календеровъ заяви
растнало презъ м-цъ януарий ни "въ пловдивския затворъ на търговия.
Справка хотелъ Коп-Варна
дажбата на петролъ нови гжлъбова поща между —- По бюджетит-fc работимъ, 1935 год. съ 20 на сто въ срав безъ
право на гаранция,
1 - 3125 - 2
Чакаме да ни бждатъ пред нение съ същия месецъ на
Ьшденцитп»
Нюфаундлаедъ и параходите ставени бю^жегитв- на отдЪп. 1934 г. Най силно е увеличе
По същата конспирация на
които еж отпжтували за Ев нигЬ министерства Това вЪро нието въ производството на тия комсомплци е заловена и
КИНО РАНКОВЪ
ятно ще стане къмъ края на ж е л ^мна руда — 41 на сто. една циклостилна машина, на
ропа.
Производството на автомоби която били отпечатвани разни не приема на именниятъ си
Грвмеденъ у с п Ъ х ъ
При първия опитъ беха пу тази седмица,
ли
и трактори се е увеличило комунистически позиви.
день
По преговорит-fe съ портьо
%зика, танци, п ъ л н о
снати 400 пощенски гълъба от ригЬ
още нищо ново н%ме. с-> 32 на сто.
опиянение!
единъ пар*ходъ,който 24 часа Мин. съветъ още не се е зи
13
"аброво 26. Вчера въ 11 чапреди това бе отпжтувалъ за нимавалъ съ тоя въпросъ.
сз
преди
обедъ
въ
барутната
Европа. Съ гължбите беха из
ф|брика .Еловица" стана гопратени разни поржчки на па
София 27. Съ заповЪдъ № niMo нещастие.
Ь чародейната Жуана
сажерите.
'аботниците Нено Цветковъ,
4 3 отъ 16 т . м. м подлята
Щфордъ и темпераМакаръ че предварително на чл. 2 отъ нзм9Дйа г з-за 20 годишенъ, Димитъръ Геор
"енгния любовникъ
беха получени добри известия конъ за иззвшанена имущес ги :въ, 50 годишенъ и Емилъ
^ «лариъ Гейбълъ
34 годишенъ, отъ
Скръбна весть
за атмосферите условия по твата ма нелегалните орган-х- Бюкхардъ,
/Щй танцуващи нимфи
Германия
поставяли
една крък
море,
нито
една
отъ
птиците
Съ
голЬмо
прискърбие
съобщаваме на всички роднини,
° очароватъ и унасятъ
-18Ц1М пранурормъ прн соф«й- пга върху казгне. Тримата
приятели
и
познати,
че
мнегообичнати
ни майка и баба
не
стигна
до
брега,
а
всички
еж
|Ьмъ филма:
ск^я-обдаствяъ САДЬ нареди ршотника прикрепили кръп
ката
посредствомъ
железни
"ад новвя седмиченъ
загинали по пжгя.
да бждатъ ноиф*»енузаии два
МАРИЦА ЕНЧЕВА
които tb нагорещяваСв^тоЕеиъ прегледъ
автомобила— нулата, марнв нитше,
родомъ отъ Силистра на възресть 78 години
- Ягрономит-te отъ бургаз- Худзонъ н Буниъ, за ноито лидо зачервяване.
Следъ дълго и мжчително боледуване тази сутринь въ
1о
едно
време
единъ
отъ
»Я«бопска о к о л и я и м а нуж* ска область еж основали до еж събрани неоспорими дока
8 часа предаде Богу духъ, като ни остави вечно да тжжимъ
Ъ 80,000 к г р . п а м у ч н о с е - сега въ разни села на область за т влства, че сжсобствеиость рботниците изтървалъ на по за нея.
де единъ нитъ, нагорещенъ до
. 4 Да може д а з а с Ь е п р о - та 70 дружества за взаимна
Миръ на праха ти, скжпа майко и бабо!
зг1ервяване. По пода имало
Ств
обитък
ка'разтувеиата
ВМРО-криЛ °то по о п р е д е л е н и я й застраховка на Д
Тленните
останки ще се вдигнатъ отъ домътъ и, ул.
^'|,-—
бгзутенъ прахъ, който се възms
„Бъкстонъ" № 18. а опелото ще се и?върши утре въ 10 и
^XTEtDlAMATAce
"см"и пощ пото на протогвроввстнт*.
а ЙВ01° и а Р я д'ь.
плменилъ.
бургазка околия се
Двата автомобила с л бг5ли i тримата работници еж половина часа въ църквата „Св. Петка".
рекламирай
h Многа ленено семе. за' резултата/пя
гр. Варна, 27 февруарий 1935 год.
те само вь .Варненски нови »апйСйни на и«ето ка Перо т е р о
обгорЬли. Отнесени
f 7 « Да се 3acte опред-fe ни", защото се чете наи-мно иЬндовъ и иа Христо Шпн- ся въ болницата, кждето имъ
Отъ
опечаленитгь
отъ jv\ вото на народ- го отъ всички
е адена бърза помощь.
провинциални но»ъ, отъ Варка.
1-0

4 мартъ [е щт на сдружението на нзножш една п й д о ц м ш сителит! на доОитънъ, а също
й р щ й износители ш до-и правилника по прилагането на
k m . Ще взематъ участие въ шока м организацията и конр | е р щ ш а гтт ш тър тролата на износа. По-специално
говци на добитъкъ, които прш конференцията ще се занимае съ
JBM горна и изнесли найшо ш 500 глави ерръ до- ония постановления на закона.
които зайгътъ износа на р шита ще р ш и а битъкъ.

ш бо шетреенивто на о.

Q Хотш ЛПЕРШГ 3

• ткнятъ и-рь на търговията

Опнтн а леи «и шш

Span Штъ

т шр

Московски НОЩИ!

вестници.

Стр. 2
ТЕАТЪРЪ И КРИТИКА

ПРЕШМ й Щ Ш ГРЪШ
Постановки на Юрий Яковлевъ
Своя прегледъ на дейность- Въ това отношение актьорътъ е
живъ прим-връ. Живъ прим-Ьръ на
та на Варненския общински фаталния
натискъ на условията,
театъръ ще почна съ текущия на житейската и обществена нессезонъ, като за минали се праведливость.
зони ще се спирамъ бегло, Тия мисли, винаги сж ме вълну
видя любимия ермежду другото гамо, и то на вали, колчемъ
Никола Гандевъ, не сцената,
некои важни художествени тистъ
или въ живота. Въ него азъ греш
прояви.
ки при изпълнение многобройните
^читамъ, че 15 те пиеси, му гол-Ьми или малки роли—невижБезспорниятъ даръ, театрал
които до сега въ този огзонъ дамъ.
на и обща култура, се чувствуватъ
се появиха на сцената, еж до- въ вевка негова дума, жестъ, мими
статъченъ и изчерпателенъ ка. Важни, мъчни сценични моменти
материалъ. Tfe 6-fexa поставени у него минаватъ съвсемъ леко, съ
простота. Важни роли
отъ различни режисьори и въ поразителна
този сезонъ той изнесе чети
тЬхъ взеха участие съ големи презъ
ри: Грозновъ-Правдата, Фромантелъ
и малки роли всички актьори Училище за данъкоплатци, Михалаки — Янга и Хаджията — Късметъ.
при театъра.
по-малки роли изнесе въ
Началото си театратралния Други
„Престолътъ", Монастиря на Калу
сезонъ отбелязва съ гастрол- гериците,
Пансионерката, Богданъ.
ння режисьоръ Юрий Яков ГолЪмо негово проявление презъ
левъ, подъ чиято художестве този сезонъ е Хаджията въ .Къс
на насока и воля се явиха пие метъ". Истински централна роля.
проведена. Мъчниятъ,
сите „Престолътъ" и „Сждеб- безукорно
сложенъ образъ 6ti издържанъ отъ
на Грешка".
начало до край. Не бихъ вмЪнилъ
Тези две пиеси — съвсемъ въ гръшка на никой изпълнитель
тази роля тона въ който по
различни по литературна и ху на
падна и Гандевъ на мЪста—този на
дожествена стойность, строго турчина
въ нашигЬ понятия, или,
отделени и по морална сжщ- дори на циганина. Класическиятъ
ность — минаха съ триумфъ багдатски турчинъ не се различава
по нашата сцена. Творчество основно отъ своитТ! представители
въ днешнигв поколения. Ний всич
то на големия режисьоръ ос ки
българи имаме не ръдко слу
тави следи, които ярко се чу чая да наблюдаваме турци и ци
вствуватъ и днесъ. Те легнаха гани, и безпорно единъ актьоръ
въ убеждението, което еже ще има ГБХЪ пред видъ когато ще
ГБХНИ д"Ьди. И това не
дневно ни се налага, че наис изобрязава
бива да боде въ ОЧИТБ, а още по
тина художествения ржково- малко да се опредъля като грЪшка,
дитель на даденъ театъръ, особено когато образътъе издърчрезъ своя дарь и трудолюбие жгнъ, завладяващъ въ своята Ц~Би не търпящъ критика въ
може да преобрази всека фо лость
моменти на пречупване ти
рма и да придаде на театъра важниТБ
па .Късметъ" е приказка и като
истински художественъ видъ. такава, тя носи белега на приказно
Началото на сезона, знпчи, то. Въ нея има и неестествеиости,
и романтизъмъ и дори
беше повече отъ задоволи хиперболи
граничащи съ невероятното поло
телно, беше примамливо, увли- жения, Тия елементи ги има и ролята
чаще, Намъ се поднесоха пи на Хаджията. И Гандевъ сведе до
ролята си
еси, на които ний — зрители затрогваща естественость
чрезъ х тия елементи въ
те, въ своята простота и без вплетена
пиесата.
/ ,
пристрастно отежждане, не ви Постиженията на Гандевъ въ друдехме грешки. опущения. Ние гигв му .рили именно ме наведоха
бъхме респектирани. Предъ на първата ми мисъль — мисъльта
насъ минаха две, повтарямъ, за трагическата сжцба на актьора.
Никопа Гандевъ е богато надаренъ
съвсемъ различни по форма и уартистъ,
големия,
общия
сжщность пиеси, за чието из списъкъ наВ1|ъ
артистите въ България,
пълнение правилно и добро той ще заема прилично мЪсто, за.
съвестно бъха използувани да не кажа — ще бжде единъ отъ
всички средства на театъра — първит-в творци. Но условията въ
страната ни сж подгонвали, рззкар
персонални и технически. В"Ьр- вали
тази надарена натура отъ
на и безъ колебание линия на градъ въ .градъ, подхвърляли . е ж
разбиране и , изпълнение се го отъ несгода къмъ несгода и сж
проведе и въ двете пиеси. притискали, подобно желъзна преса,
му художественъ усетъ,
Твърдата воля на художника- тънкиять
пламенния му ДУХЪ и сж изсипва
ржководитель бе ограничила ли пепель надъ стремежите му. И
всека проява на актьора, чу вече отъ НБКОЛКО години ний виж
жда на общата линия, на об даме въ този призванъ актьоръ,
здравъ, бодъръ и дЪенъ — че
щата мисьль, на общия тонъ. още
има дни на напънъ художественъ,
„Престолътъ" и „Сждебна роли съ рЪдки постижения, а на
Грешка" не сж пиеси психо равно съ' туй една немарливость.
вече на д у х а .
логически съ дълбоки и пре. една отпадналость
е върниятъ отпечатъкъ на тра
.плетени вжтрешни отношения Това
гическата актьорска еждба, това е
и форми, И тукъ • режисьора кръста на житейската й обществе
•не е поставенъ предъ дилема ната несправедливост!.. Да не бжда
та да избира или предпочита криво разбранъ. Това не е старост,
не е отпадналость нормална физи
форми. Но и дветъ пиеси, как ческа
съ злит-Ь свои последици. То
то и повечето, повелително ва е напора на условията върху та
налагатъ единство въ разби ланта, върху духа. Съ този напоръ
ране и ' интерпретация. Това вевки творець, ВСЕКИ културенъ
тръбва да се справи при
режисьора е постигналъ на деятелъ
нашата действителность,
Сочнос
пълно. Представленията сж сте- тьта на дарованието у Н- Гандевъ
гнати, съ гемпъ и тонъ върно не е секнала. Той за себе си само
установени. И идвамъ пакъ на е престаналъ да се бори. Това е
гр-вшка ..ще, за сега. Ще
своята мисъль, — актьоръ и негова
минатъ години, грешката вече не
режисьоръ си взаимно пома- ще
бжде негова. Но сега той, магатъ или единъ другъ си пре- каръ много далъ, много пожертву
чатъ. При режисьоръ отъ ран валъ, много откъсналъ отъ личнигв
още е длъженъ да се
га и съ дарованието на Юрий интереси,
и да иска и да
търси
Яковлевъ, при дадени макси- мбори
и г о в е т е на вдъхновението.
мумъ усилия отъ негова стра А той оглежда съ кроткия погледъ на
на, а не се съмнявамъ и отъ безразличието своя дългъ и облича безъ
страна на актьорите, ансам- претенции художественитЪ си образи.
може, съ една дума, да даде много
блътъ! не бъше ненарушенъ. Той
повече отъ туй, което напоследъкъ ни
Нима не може по-правилно дава. Има всички средства, нищо не му
да се раздвватъ ролите и ни липсва — има и сочностьта и бодростьма може и требва актьори та и крепкия още талангь. Загубилъ е
Така виждамь азъ личностьта на
безъ достатъчни данни" да се духъ.
твореца Н. Гандевъ и съ тия свои мисли
поверяватъ централни роли? свързвамъ не до тамъ пълнит* художест
Отъ това пиесите губятъ мно вени образи на Фромантелъ — У-ще за
го проценти посещения, а теа данъкоплатци" и Грозновъ — Правдата.
търа накърнява и професио Разбираме неговия характеръ и воля
свободенъ и свободомислящъ човЪиъ.
налния и идейния си устремъ. на
които не сж го зедържали въ народния
Но по този въпросъ ще го театъръ, кждето наравно съ сценични
първенци би бл-встялъ. Разбираме чувст
воря пакъ, когато ще разгле- вото
на актьоръ—творецъ, което не
ждамъ качествата и постиже му е му
позволило да използува дарова
нията \ а актьорите. Сжщо ще нието си, културата си, озятнастьизползувамъ случая пакъ да та си. за да п л а м н е по
да става ржководитель и направ
спомена за това, което Юрий идеята
лява дадена театрална организация. Раз
Яковлевъ остави на нашата бираме сжщо, че е преживЪлъ и понесцена.
сълъ много тяжести, мъчни дни, дори
За туй съ гастролните пос години разочарования. За всичко това го
и ценимъ и му съчувстваме. Но не ще
тановки за сега свършвамъ. оправдаемъ
тази надарена съ всички ху-

Нашитгъ актьори
1. НИКОЛН ГАНДЕВЪ.— Има нЪщо трагическо въ актьорската еждба. НЪщо, което непосредствено е
дадено, за да се види отъ всЪкиго.
Това нЪщо тръбва да служи като
ржководно начало на тия деятели
въ разните области на нашата кул
тура, които чувствуватъ въ себе си
призванието да й служатъ.
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За последенъ пжть

| НАЧАЛО 8-30 j
Всгъкакъвъ видъ човгьци можемъ да
| 27 февруарий
намлримъ въ България — дори и такъвъ, които не обича клюката.
Не можешъ, обаче, намгъри човгъкъ
които, да каже: .благодаря ти Гос
поди, че помогна и на приятеля ми
да стане голгъмецъ"'.
въ 4 действия 6 картини отъ Д.Ейнери
Българина, като чуе, че прияте^
латъ му се е качилъ на едно по-ви
соко стжпало въ обществения окивотъ, ще рече:
1 v
•«fc-.**
— Тю, щомъ такъвъ хайванинъ го
качиха толкова високо, тежко ни
1НВИИяинкаииЕашшииюаяЕй13!знициав
и горко. Та той на два вола стно
не можеше да раздели...
*
Едно отъ най лошитгъ качества на
На едно събрание на Ан< »часть отъ тенекия въ зелен ^
Отъ Москва съобщаватъ за
българина е това, че той винаги е
наклоненъ да не се простира спо едно ново чудо на хирургиче глийското д во на химици- чуковите консерви.
редъ чергата си.
Въ чистото м?сло може да
ска намъта. Билъ спасенъ отъ тгь сж били изнесени уди
Ганю винаги е готовъ да прави по сигурна смърть единъ мжжъ, вителнитгь резултати,
се
открие отъ ГБХЪ ирис*Тст.
ко
голпми работи отъ боя си, а ко<
ек вието на една четиридесетми*
гато ги направи и загази, клюмва пронизанъ съ ножъ въ сърд- ито постигатъ нгькои
цето.
глава, пакъ казва:
сперти по
хранителните лионна часть на некои чужди
тела.
!
— Ьй, ами сега, какво ще се прави?.
Отъ силното кръвоизпеяние припаси.
1
*
ранениятъ билъ считанъ за
Тия
„дедектив«
на
вкуса'
Вкусътъ въ тгьхъ може
Нгъкога Буда бп> казалъ:
умр%лъ.
Пренесенъ
бързо
въ
могатъ
да
определятъ
съ
по.1
— .Недей плю въ дълбокъ кладеда достигне до такава из ложителность въ какви сждове1
нецъ, защото пакъ ще ти потртба болницата, гръдниятъ му кошъ тънченость, щото
могатъ сж били готвени ястията, ц \
билъ незабавно отворенъ, а да откриятъ
нпкой день".
т
приактетвие
Днесъ вепки съвремененъ човткъ е ранитЬ на сърдцето зашити.
сж били чисти или не, дали сл^
то
вь
хранитгь
дори
и
на
наклоненъ да каже:
Веднага следъ това му била една милионна часть отъ придали некакъвъ вкусъ на'
— Абе, голтма работа, сега ще
ястието.
;
прелЪта
кръвь и скоро следъ нпзкое вредно вещество.
плюя—утре ще го оближа и туй
то... Алашикъ маймунъ камшикъ ис- това той се съживилъ. Сега
Съ техна помощь се взимай
темесъ.
отива къмъ пълно оздравяване.
Напримеръ, некои отъ тия на време мерки противъ раз.
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Артисти на вкуса

Една отъ трагедиитгь на бълга
рина е тая, че той вегъкога е го
товъ: за единъ арабинъ цгьлия Арабистанъ да изгори.
Рп>дко е нашенецъ който да каже; 70) кога е живгьлъ Буда
същинското
—Вгьрно е X не ми повърна пари- и какво е било
те, които бгьхъ му далъ въ заемъ, му име? (Не е нито Сакиа
но все пакъ като човгъкъ, той има MVHU, нито Готама, както
и добри качества!...
' обикновено се назовава
въ
ПРОМЕТЕЙ

| Знаете ли? |

историята).
71) Какво означава
на
санскритски езикъ думата
.Буда*?
72) Отъ какво е починалъ
Буда? (Не е отъ гладъ как
въ дукшнй целвфанве пликчета то се твърди отъ неговитгь
последователи).
Отговори на по рано зададенитЪ
пусна въ продажба на рекламни цеви
въпроси
по 3 И лева пликчето
67) Въ миналото въ нЪкои
К ш а р н щ СТЕФДНЪ ВАЕНЛЕВЪ славянски народи, като напримЪръ сръбския и други, е сж
ул. 6 сентемврий. срешу Сингеръ
ществувалъ народенъ обичай,
когато н-вкоя девойка остане
1-7
безъ братя, тя се е заричала
ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ, да Xi запази девойческата си
магазините, които рекламира^ чистота и да бжде вместо
посетете първо м а г а з и н ъ синь на баща си. Въ това си
„РУЖЪ" подъ хотелъ Мусала положение тия девойки сж но
който ви предлагащ най ху_бцди, сили.често пжтидори и пушка
и "здрави горни ризи отъ май Те сж ходили навсекжде наед
сторска ржка и всички галан но съ мжжете, пушили сж
терийни сточи на -извънрецно тютюнъ, взимали сж дори
ниски цени.
^еастие и въ боевете. Тия
именно девойки народътъ на
ричалъ »момъкъ-девойка".
j 68) Сръбскиятъ архиман
дритъ Герасимъ Зеличъ (1752
— 1828) се е покалугерилъ
само поради зжбоболъ. Когато
•la ИЯпПпЯ ще-намерите
билъ малъкъ» той страд-лъ
JU Н А М въ склада на
ЦЕПИ шесть ;,месеца отъ систола реката общность
ул. „Царь Симеонъ" въ общия/
ленъ зжбоболъ. Тогава той
складъ на кооперациигв при Поп.
от*ишелъ въ Крупския монаБанка. Качество гарантирано . при
стиръ и предъ чудотворната
©©износни цени. Приематъ се поржчкн<
^^к икона на Св. Богородица се
вЬекълъ, ако се излекува, да
ВСгЗКИ з н а е , че най д о б р е се посвети на служба Богу.
боядисва и чисти R. С Виниц Действително, щомъ малкиятъ
ки Варна — Ст. Ствмболовъ. Герасимъ се върналъ дома си,
при оздравелъ, обаче майка
2 — 20Z6 — 30
t>y отказала да го даде въ
^ънастира. Едва следъ една
чова болесть тя склонила да
rb даде и той се покалугерилъ.
ул. 27 юли 11, търси
69) Некои славянски племе
да купи м-fecro за стро
на на Балканския полуостровъ
ено» въ курортната .часть
Симо оженените се считатъ за
на града.
! 1.3
.възрастни". Всички неженени
мкже
се считатъ за «младе
КОПРИНЕНИ! ъ ви жи* или
«момчета", а старите
рокли, мантата а кос моми до най
дълбока възрасть
тюма ще стак\а\п<б се считатъ за „девойки". Въ
напълно нови, ако \и Тимошко напримеръ, когато
боядисате и изгладите умре старъ ергенъ, една де
отъ село се облича ка
само при А. С. Виницки, войка
то булка, а освенъ това я
ще останете
напълно супровождатъ до гробищата
доволни. Ул. Cm. Стам- два-цевера, а тя самата след
боловъ № 19.
1-2026-30 ва ковчега, като носи два ве
неца. КЦ-ато спуснатъ мъртве
ца въ гроба, единиятъ отъ
КНИЖЛРНИЦР.
венците се, полага върху гла
„МЕРКУРИЙ" ва му, а другия момата го
носи неколко дни, макаръ и
не рекламира тази годи
да не е мислила да се жени
на своятъ грандиозенъ изза този старъ ергенъ.
боръ отъ мвртеници и кар
По сжщия начинъ се по
тички. Достатъчно е почитастжпва и съ старите моми,
еяитЬ клиенти да си спом
нятъ миналогодишния™ неби- когато починатъ. Този интеоесенъ обичай се спазва и въ
валъ по съвършенство под
lacTH на Балканския полу
боръ на мартеници, допъл
хтровъ, съ мелки видоизмененъ съ безброй н РОСТИ.
доствени средства натура, и запазена още
^ния.
i 1—2087- 9
когато тя сама гаси огъня въ себе си,
задържа напъна и търси спокойното кътче.
Накрай ще кажа, че II. Гандевъ е
честь за актьорския съставъ ва общин
ския ни театъръ и че отъ него трЪбва да
очакваме още много, много.

Т е а т ъ р ъ
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Преди да посетите магазипигЬ. кои И
то рекламирай, посетете първо ма
газинъ „РУЖЪ" под хотелъ Мусалг
който ви предлага най хубави и
шрави горни ризи отъ майсторска '•
ржка и всички галантерийни стоки
на извънредно ниски цени.

НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
ПАРИ на улицата. И при
we това има хора, коипо плащатъ за реклами
соито не постигатъ
уельта си.

същински „артисти на вкуса"
могатъ съ помощьта на виуса
си да откриятъ приежтетвието
макаръ и на една милиоона

валянето на хранителните при
паси по причина на ежда, въ]
който се държатъ и се предотвратяватъ опасни отравяния.

П о к а н а
Поканватъ се г. г. членовегЬ на Столарската Потрпбителна
Кооперация „Бргьстъ' на редовно общо годишно събрание въ сало
на на Столарската общность прч „Царь Симеонъ" Кг 27 на 7 мартъ т
год. 5 часа сл. обЪдъ.
у

Д н е в е н ъ редъ,:

1) Отчетъ на управителния гъветъ ЗА 1934 год.
2) Докладъ на контролния съветъ за 1934 год.
3) Удобряване баланса и с/ка „Печалби и Загуби" за 1934 год. и
освобождаване отъ отговорность управителния и контроленъ съвети,
4) Избиране новъ членъ въ управителния съвгтъ на мЬстото на
излизащи* 'Ннастасъ Г. Димитровъ.
5) Избиране на контроленъ съветъ.
6) Гласуване бюджетъ за 1935 год.
j
гр Варна, 27 февруарий 1935 год.
^
Председатель: Н. Милев*

БАЛАНСЪ

(

на Столарската Потребителна Кооперация за общи доставю!
„Брестъ" на 31 декемврий 1934 год.
|
Дкт въ
и
Пасивъ j
Каса
3258
Стоки в скл. В. П. Б 139457
„
въ магазинъ 215454
Римосн
33568
Дебитори
25704
Протестир. Римеси 16464
Движими имоти
4778
Делове (цен книжа^ 9300
Столарс. общность 47922
Гаранции
350000'
845905

Деловъ капиталъ
Резервенъ фондъТек. с ка В. П. Банка
В. Попул. Банка-вврвнгъ Сюл. об-сть
Кридигсри
Акценти
Сконт.Римеси В П.Б.
Записи за гаранции
В.П.Б

I

Варна, 15 февруарий 1935 година
^ ^ . . ^ Контролна комисия: Ф. П. Стояновъ, Хр. К. Скулее*

СмЪтна Загуби & Печалби
на Столарска потреб. кооп. за общи доставки Брестъ — Вирна
къмъ 31 декември 1934 г.
Общи разноски:
Заплати
18155
Наеми
7920
Канцеларски
4223
Лих. ком. рорто гербъ и др. 28503
Отопл. осветл.
вода, каналъ,
сметъ
956
Общ. осигур.
813
Публ. реклами 828
Благотворит.
200
Яморт. движ. имоти
Загуба отъ мин. годОстатъкъ отъ печал
бата къмъ Резер
венъ фондъ

Отъ стоки:
Столарски ма
териали
31377
Дървенъ ма
териалъ
52361

ю^Ч1

83738

j

~83738
"83738
Варна, 15 февруарий 1935 г
•
Контр. комисия: Ф. П. Стояновъ, Хр. К. Скулеаъ

О б щ и н . к у р о р т н а Д и р е к ц и я — Варна

Обявление № 75
На 31 день отъ публикуване настоящето в>
в. „В. Новини", до 10 часа ЕЪ тържната зала на
Варненската градска обшина, ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция, за отдаване подъ наемъ бакалницата въ Св. Константинъ за време отъ сключ
ване на договора до 31. XII. 1937 год.
Първоначална оценка е 60.0С0 лв.
За правоучастие се изискватъ документи съгла
сно ^. Ь. О. П. и залогъ 10 на сто въ банково удо
стоверение.
Всички разноски: публикация, гербъ и нотариаЛ-,
на заверка на договора сж за сметка на наематели
— Л ° ™ ^ Услс,вия се виждатъ въ общината. *,
гр. Варна, 25 февруарий 1935 г.
^
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА

броий 3345

Времето вь страната вчера

r , J U въ южна България се е задържало. jBb северозаиадна България засl S тудявяне.;Бури и повреди. Дунавъпфапочва да н/ишжда."?*£ШЖ

София~27. По сведения н а [Копривщица,
1
Аитосъ
и[др.
f въ югозападна и ч а с т ь ? " а нного мгьста има събо
телеграфни
стълбове,
юшна Бьлгария затопля* рени
вдигнати покриви,
разбити
'. вечв сз е задържало. прозорци, изкъртени дьрве
лт м*ста, обаче, мини- та, съборенитп> стгьни и пр,
|йата температура е била Въ Сопотъ една розовар
на фабрика е напълно
раз.
И, нула г а.
рушена. Съборени еж и др,
,й ниска температура зчв- нгькои сгради.
„ била измьрвна: зъ
Силни 6vpu е имало
- 7 градуса подъ сжщо и въ Пирдопъ, Но,»ньа, Ихтимань и Садово
т
телъ, Сливенъ и пр.
5 градуса подъ иу1ата. Отъ
крайдунавските
\\ северозападна Бглга- селища съобщаватъ. не
внасглпило слабо засту- водитгь на Дунава
см
1Нв, съпроводено съ уме силно нарастнали и вла
л валежи.
чатъ ледове.
шзьнощьта срещу поПри Новосело, видинс
клникь
и
миналата
ълникь
мпста въ ко водитгь на Дунава
много
%ь
на
шната
еж духали
многоеж се издигнали съ 2 5
Hunt" —•• -•*-"нараствана ветрове. л
Особено
сил метра, като
л~л„
1
нето
jзовлачу/"*""*"''^'*
била бурята въ Сопотъ,
'"*'"
имъ продължава.

-

п

"""""" .новъсветъ"
на ул. Царь Борисъ № 23 до Балъкчиевъ

•

Последнитть евтини дни, който побърза,
J
той ще спечели,
Елате съ време, защото номерата се изчерпватъ и рискувате да осциете безъ риза. Следете новия ни ценоразаисъ на витрината и ще
се уверите въ евтинията.*
Мхжки ризи поплинъ бЪли, райе, цвътни, корави яки, чорапи, килотн
комбнвезови жарсе, пижами, бЪльо дамско и мжжко, така сжщо и
вай разнообразни детски артикули за кръщаване.
Всичко на неимовЪрно ниски цени. Вст>ки да може да купи и да
1
остане довяленъ
' "
ULIrtllC диВ'М1СН1>.

;в ..

1-3

.

Q
Q
Q

гт»
\щД

„".".

»»
•ящъ се на ул. бй Септемврий № 2 отъ 1 мартъ, до 31
|ври 1935 год, Споразумение Гронъ Кавафянъ улица
^Борисъ 25 II етажъ.

КЦИОНЕРНО Д-ВО „В. ДОЙНОВЪ- гр. ПРОВАДИЯ

~

Стр. 8

Варненски новини

П О НА Н А

1оканва1ъ се Г. Г. акционерите ка Акц. Д в о . В . Дой: гр. Прозадия да приежтетвуватъ на 17-й Мартъ. 1935
&Ч0-.ч. преди обедъ въ канцеларията на сжщото на
|аовно общо годишно събрание.
Щ;^.;" .{
СНЕВЕНЪ РЕДЪ.
\.Докладъ нв%правителния и пpoвt.pитeлния ежвети
угтнага 1934 год. и освобождаване отъ фтоворность
итепния и проверителния ежве™.
цУдобряввне и разпределяне печалбата презъ отчетгодина.
(.Гласуване бюджета на дружеството за 1935 год.
U правоучастие въ събранието встзки акционеръ деповкциите си въ деня на събранието единъ часъ по-рано
ь 15 огь устава).
\ко събранието не се състои на уреченото време по
недостатъчно депозиранъ капиталъ, то се отлага зп слеия нед^ленъ день и часъ и то се счита за законо безъ
рдава особенна покана за свикването му, колкото и
«ери да еж се явили (членъ 13 отъ устава).
»Р Провадия, II 1935 год.

ROHM К «

]

tmm Шщит Ш ВЕЧЕРЬ

уреждана

Съобщено е до всички област
ни лекари, че се опрощ^ватъ
отъ женените дружества
дължимите суми отъ градски
те и селските общини къмъ
държавата за лекуване . на
н а 2 юкФртпь
бедно болни.
1-3
Приходътъ
е
за фонда „Порталъ на приморци"
ЖителигЬ на кварталите, на>
миоащи се въ близость до ИЗ
ТОЧНИТЕ входни врата на ка
зармигв, ^молятъ съответните ВЕСТИ О Т Ъ
=
БЪЛГАРИЯ
власти да се направи едно
12 На 9 мартъ, т. г. въ с.
малко отклонение отъ сега
прокарваната вода за нужди* Пирдопъ ще бжде дад^нъ- готъ на казармата, като съ това лЪмъ»националенъ балъ. Ще
ще се даде възможность да се бждатъ демонстрирани' стари
СЕ ПРЕМТЗС!ТЙ HR УЛ. МУСИЛА № 2 (до входа
задоволятъ нуждите на тия народни носии отъ преди 100
на аперативъ Балканъ
1-2109??
кварталци само съ направата години отъ плевенско. Ще бж
датъ'изг1ъ'|нени
народни
лъс
на една чешма.
ни на гайда, кавалъ, иафара.
За почистените д р е х и при Ще се играятъ само хора, рж» L& Използувайте рЪдния случай
*,J
Матей Недковъ се давагаран' ченици и други народни игри
ция.
Правятъ се голъми приготов
Вчера еж постжпили въ вар ления за този| п^ъвъ по рода
ненското данъчно управление си балъ. Защ8 пъкъ да не мо
отъ пртжи данъци 394,934 лв. же да бжде изтЧесенъ такъвъ
R отъ 1 февруарийдо 26 вклю националенъ балъ и другаде!
чително еж постжпили отъ пре
Ц Съществува въ Русе ед- | k j
Варна .Царь БОРИСЪ" 3
ки данъци около 5,000,000 лв. ио д-во „Роденъ лътъ" което
J§L
Големъ
изборъ
отъ чисто въл. платове за мжжки
Миналата година презъ сжщия си поставя за задача да залъ
I
s
костюми,
които
магазина пусна въ продажба
месецг еж постжпили 8,000,000 си гр. Русе и околностите му.
IJ
на много ниски цени.
лева.
Въ' него членуватъ голъмъ Щ[ Не е безъ значение, ако преди да правте костюмъ, пров*рите ноМинистерството на финансии- брой русенски граждани. Кой Щ
вит* цени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
ТБ е наредило всички стопани ли градъ не би ималъ грамад
*
Посещението
на магазина не задължава къмъ покупна
1-2075-0
на фабрики, произвеждащи на лолза отъ една подобна
предмети, подлежащи на об ин циатива!
«е«в Сензация въ радио-техниката
£s Отъ направения анализъ
лагане съ акцизъ, да внесътъ
Р А Д И О .ORION" Б у д а п е щ а
следващия
се
ак на разни проби люцерново се
пълна ненадмината селективность, красота, мощ
цизъ за изнесените предмети ме въ Садовската опитна стан
ность 5 й 7 пампови при представителя
най късно до 28 февруари т. г. ция се установило, че нъкои
отъ
ТБХЪ
еж
заразени
отъ
Срокътъ за снабдяване съ або
наменти по таблица 9 отъ за кус<ута. Обръща се внимание
ул. «Мусала" 11.
Телефонъ 490 — Варна
кона за акцизите Сфабрикигв то |на стопаните, които купу • е б *
2
—
2113
— 10
за захарни издълия) се продъл ват^ люцерново семе, непре
менно
да
изискватъ
отъ
про
жава до 15 мартъ 1935 г. а за
ПЕНСИ0НЕРСК0 Дво „ С Т А Р И Н И - — ВАРНА
абонаментитъ по твблица 2, давачите да имъ представятъ
буква К. отъ законь за засил тазгодишно контролно свиде
ване на държавнитъ приходи телство.
—до 15 априлъ т. г.
Съгласно чл. 33 и 33 отъ устава на д-во „Старини*
Днесъ на варненската рибна
поканватъ се членовете му на общо годишно събрание на
борса се продаде следното ко
3 мартъ т. г. въ зала «Съединение* въ 3 часа сутриньта.
27. II. 1935 год.
личество риба: 100 кгр. поп
Дневенъ редъ: 1. Откриване събранието. 2. Отчетъ на на
чета отъ 12—13 лв. кгр. 50 s/s «Балканъ*
стоятелството. 3. Докладъ на контролния съветъ. 4. Разис
кгр. кефалъ отъ 27 до 40 лв. Пристига тая сутринь въ Варна кване по отчета и доклада. 5. Приемане бюджета за 1935
„Мария Луиза"
кгр. 120 кгр. скариди отъ 11 s'sПристига
въ Варна преди обгьдъ год б. Избиране делегати за 8 редовенъ конгресъ. 7. Из
до 14 лв. кгр. и 50 броя кара s/s- B Bypra3b"
боръ членове на настоятелството и контролна комисия,
гьози отъ б до 15 лв. парче. Днесъ е въ Александрия.
чиито мандатъ е изтекълъ.
Риболова е много слабъ. Це ,zfs >11арь Фердинандъ"
1 2124-2
* ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО
ната е нормална
• Въ Цариградъ на пжть за ХайРадио-сназка. Тази вечерь въ фа 1
19*30 часа Радио Женева ще s/s .България"
Заминава на 1 мартъ за Алек
предава курсъ по есперанто. сандрийска
линия.
Въ 23 00 часа Радио Виена и s/s' „i—дики.
всички останали австрийски : Встьки четвъртъкъ и понедгьлна ул. Царь Симеонъ (бивша Гургулятъ № 26)
станции ще предаватъ твърде никъ, 8 часа сутриньта зами
нава
крайбргъжно.
Връща
севегьинтересна сказка по есперан
огь 20 т- н. до 10 мартъ . у ш и ш небелн (обнвево о ш ш д ш
ка ергьда и ежбота сл. обгьдъ.
то, на тема: „Прегледъ на ви %
огъ сухъ материалъ на подкостуеми цени
. Чужди параходи
енския технически музей .

къмъ родината," Добруджа, Тракия и 1

Представителството

нишотшшшъ

Хжионтекетшъ ЛШ

Г

Тодор-fe

Сарайдаровъ

ПОКАНА

Шшм на

Днесъ на Варненското приети.
нище нтьма никакви параходи.
Очакватъ се да пристигнатъ
Посетете българската нацио италианския
параходъ „ПАЛЕС
нална вечерь на 2 мартъ. „Лю ТИНА" и перманския
параходъ
бовь къмъ Родината".
1 — 1 „ТЕСАЛИЯ".

Посетете да се уверите.
Приематъ се и разни поржчки
за мебели.

Отъ управителния ежветь.
БАЛАНСЪ

j

петните по главната книга на А. Д. . В . Дойновъ" —
Ьовадия приключени нв 31 декември 1934 година
Наименование

Дебитъ

Кредитъ Дебитъ Кредитъ

3816
2581215 2577399
2683356 2683356
75285
73285
18785
89378
1081631
11671
8169]
198401
рели
27931
27931
~
|иджийницч
50324]
50324
|кигнац. стоки
1650
54000
55650
Движими имоти
100000 100000
цепти
117712 117712
|щи разноски
2559427 2569949
едитори
....
13761
•Ржавни данъци
1500
пасенъ фондъ
143171 156526
/Губи и Печалби
10000С
литалъ
| 8522074 8522074 139138

са
рка
|ки на пжть
риторн

Z

105221
137611
15001
13355S
lOOOOOi
139138S

председатель В. Дойновъ

Д О К Л А Ъ
/ia проверителния ежветь на акционерното Д-во
f'Sb" гр. Провадия.

,В.

Гоопода «мцисмеерз*?!
Че основания чл. 202 отъ Търговския законъ направихЗвЧзрка на всичките сметки по счетоводните книги на
ството приключени на 31 XII 1934 год. и намерихме
записани всички сметки по техъ точно извлечени съ
' 139.138 лева и пасивъ 139.138 лева. Молимъ да ™
"е и освободите отъ отговорность както насъ, тъй и
"елния ежветь на дружеството.
!Р°веРители: Ас. П. Геновъ, Дим. Савовъ, Тод. Не-

а

"4о д а р е к л а м и р а т е в ъ н е г о , о з н а ч а в а наиL f c д о б р и р е з у л т а т и д а 2°°™™*?!%.
м m n ЕЯ

372

.Потайностите на принцъ Карла

Библиотека "Варненски новини
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Утре рано ще се промъкнемъ между народа,
между простолюдието!
Утре ще научишъ за какво се касае, а
сега лека нощь1
Вервамъ, че си уморенъ отъ това, що си
изпати.
При;:цъ Флоримонъ отиде въ стамта си и
следъ кратко вреке спокойното му дишане свиде
телствуваше, че той дъпбокъ е заспалъ.

— Вий толкова много приличате на единъ
благороденъ господинъ отъ Парижъ, се обърна
Антоанета къмъ принца, до като Фаншона се раз
говаряше съ маркиза, и наистина, ако не ми &БХте казали, че сте живописецъ и отъ Лионъ, азъ
бихъ ви престорила на единъ принцъ.

И маркиза се оттегли аъ спалнята си, но никакъ не можа да заспи.
Той се търкаляше въ леглото си и чуваше и
най-малкия шумъ и колкото повече размишляваше
за възможните последствия отъ принцовия капризъ,
толкова повече намираше тая шега за безпокоителна.
Най сетне той и не знаеше и истинските при
чини, които еж го заставили да прилига %въ дей
ствие чудния си и необмисленъ планъ, който са
мо утре рано щеше да узнае.

Пероке, който седеше на една близка
счпикаса тая весела група.

Започва вечг да се съмва.
Маркиза cr-зна и захвана да се обличе.
Принца, както се виждаше, беше спалъ мно
го по-добре отъ него.
— Добро утро, драгий ми Форъ, се чу гласътъ му и той се поязи веднага въ общата стая.
— Я поржчай да ни донесатъ закуската и
после послушай какво имамъ да ти кажа!
Маркиза позвъни, даде !заповъдите си на
слугата и се обърна къмъ принца, който се рад
ваше и забавляваше не само като живописецъ
Римонъ, но просто беше обладанъ отъ чудно
ожидание и нетърпение
I
Когато те седкаха да закусятъ, маркиза го
реше отъ любопитство, да чу<| какво ще му каже
принца.

— Ще ви разправя това, добави Антоанета'
като съ усмивка на уста допиваше виното си —
принца е единъ мечтатель. Той съставя стихо
ве за мече, но е срамежливъ и не смее да се до
ближи до мене, той ме люби отдалеко и ме възпева въ поезиите си.

— На единъ принцъ? се заеме принцъ Фло
римонъ, благодаря ви за комплента,
госпожице
Антоанета Бери.
Но за кой принцъ ме мислите?
маса

— За принцъ Флоримона, отговори Антоане
та, той ме люби, между темъ е нещастенъ!
— Какво казвате вие?
Това е много интересно! — каза принца, той
ви люби и е нещастенъ — но защо е нещастень?
Маркиза, говорейки съ Фаншона, беше чулъ
тия думи и затова седеше на разпалени вжглища,

— Единъ мечтатель!
Следователно единъ съвсемъ чудеиъ човекъ
отговори принцъ Флоримонъ. че ви възпева въ
стиховете си, това никакъ не ме очудва, който
има такива хубави очи като вашите, госпожице
Антоанета, никакъ не би се удивилъ, когато го
възпеватъ!
Той, обаче, би требвало да се осмели, да се
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Е к сп еди ци я и

к ъ м ъ п р и к а з к а т а страна, кльдето ж и в Ь я т ъ с а м о
ж е н и в ъ б а с н о с л о в н и палати
Парижъ 26. Група френски в а т ъ въ легендитв и Сж
алпинисти заминаха за Африка, твърде предпазливи по тази
съ цель да проникнатъ въ причина.
Единственъ
изследователь
тайнствепитЪ, неизследвани до Килиань се е изкачилъ до се
сега области на планината га до кратера на изгасналия
вулканъ Тинедесъ, кждето той
Хогаръ, въ Алжръ.
Споредъ легендитгъ, коитооткрилъ следи на не много
отъ незапомнени времена се старо чов-вшко селише.

юмм

носятъ всргьдъ туземното
население, въ тази планина
обитаватъ само жени, кои
то владпятъ баснословно при Утре вечерь четвъртък ь отъ 6
казни палати, препълнени съдо 7 часа, братството „Св- Николай"
урежда квартално религиозно съб
несмгътни богатства.
рание въ училището „Клонъ СулиЕдно е факта — че въ ни* (площада задъ търговското учи
Ще говори • фотойерей Пемасива на Хогаръ до сега лище).
търъ Икономовъ на тема: ..Гласъгь
човешки кракъ отвънъ не е на истината". Ще n t e братгтвения
Входъ свободенъ за всички.
пронквалъ. Никакво човЪшко хоръ.
Запаснатт Подофицери да' се
същесство до сега не е пос явятъ непременно и масово на 3
мартъ т. г. въ 9 часа сутриньта въ
мело да се изкачи по стръм клуба
на дружеството за участие въ
ните склонове на планината, молебена и парада но отпразднуване деньтъ Освобождението на Бъл
лишени отъ каквато и да би гария.
Облекло празднично. съюзна
ло растителность, покрити са значка и форменъ калпакъ,
мо съ скали и каменяци.
УТРЕ, четвъртъкъ
ще се
МжжетЪ отъ околното насе
ление — туарегит-fe, сжщо та
ка никога не еж се изкачвали
на планинатата Хогаръ, тъй
като не имъ позволяввтъ же
н и г в имъ, които дълбоко в-fep

отслужи Св. Божеств на ли
тургия въ катедралната цър
ква. Презъ време на сжщата
иде бжде ржкоголоженъ въ
дяконски
чинъ
досегашния
павъиъ при Църквата — Енчо
п. Камбуровъ.

НАЙ-ГОЛШИЯ ФИЛШЪ ДО СЕГА!
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Едно комюнике на Италианската Кралска легация въ София Пакоаатна пропаганда всрЪдъ лекомислени^ младежи
1

-^^ияллшшнилм

София 27. Неизвестни
лица водятъ пропаганда
между лекомисленни мла
дежи за записване добро
волци въ италианските
колониални войски, глав
но за Дбисисиния,

•

ЙЕШ
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И з я в л е н и я на Д и м о Казасовъ
Римъ 26. Подготвените ра алисти, ако стане нужда
СоФия 27 Предъ кореспон
боти въ връзка съ изпра па или ако се явятъ между дента на в. „Време" нашиятъ отворени вратите и на т !
ното въ Източна Африка на народни усложнения, кои пълном. мръ въ Бтзлградъ Д и пропускателни пунктове, ще
даде възможность на насе!
дивизията Пелоритана се из- то изглеждатъ, обаче, из мо Казасовъ е заявилъ.*
— Драгоманъ — Царибродъ нието и отъ две i t страни
въошяатъ п и отличенъ редъ. ключени, следъ последни
е за насъ гара отъ първосте
Тия дни ще бждатъ със те споразумения въ Лон- пенно значение, презъ която гр.ницата да се опознае
взаимно, да живъчтъ въмй
редотечени въ Неаподъ донъ и Парижъ.
главно минава нашиятъ пжт
частите отъ дивизията 1ТаЗа всека евентуалность нически и износенъ тргфикъ. и въ духъ на взаимно до
Новите три пропускателни рие.
винана.
I требва да се има предъ
Всека мобилизация на на видъ, че въ Италия под- пунктове на границата, не на
бори г.о-старй отъ 1911 гбд. лежатъ на военна повин- карняватъ съ нищо значението
иа ромънектя дършавенъ бюд»
е абслютно изключена.
ность всички мжже отъ на тази гара. Когато бждатъ
Възможно е да се при 18 до 55 годишна възрасть
Букурещъ 27.Ромънс!
бегне до мобилизирането така щото при нужда Ита
то правителство среща!
на нови оф цери и специ- лия може да свика подъ
обикновено големи фина
съ бонове
знамената 57 набора съ
Данъчнигв бонове издадени сови затруднения, пред'в|
единъ общъ ефективъ отъ по силата на чл.11 отъ закона на това, че сегашни!
за закупване и износъ на зър д ъ р ж а в е н ъ 6 ю е ж е г й ^ |
7 — 8 милиона души.
въ цЪлата страна
нени храни, и именнигв данъч
София 27. Вчера и днесъ
ни б нове, издадени по сила пж.ть да приключи^съЧ
надъ цялата страна е имало
та ни § 4 отъ закона за измЪ- динъ дефицитъ отъ око]
една топла въздушна вълна, Избухне бомба отъ ароматич нение и допълнение на зпкона 3 и половина мйлйа|
поргди което прол-втьта се е
ни и божествени Сунгурларски, за закупване и износъ на зър лей.
|
явила по рано.

Осовено топло е време
то въ Южна България,
кждето растеоията и овощ
ките бързо се развиватъ.
Въ София също така е
същинска пролеть.

нени хра-и могатъ да бждатъ
Правителството търси н^
продавани чрезъ джиро и съ ,ни и средства да покрие т|
тЪхъ да се заплащатъ с л е д н и - * г р а м а д е н ъ д е ф и ц и т ъ . Касае'
тъ данъци:
^
да се добие възможность «
Слетите съ връхнинитв имъ се въоражи армията за целц
ул: «Владчславъ* 15 на В. Нидържавни данъци за 1887 на народната отбрана
коловъ. Цени народни. Екстре1924 год., двойниятъ данъкъ
Говори се вече за възма
нни мезета
1-2039 4
върху занаятията на еснафигв
ностьта да се прибегне KW
за 19251926 - 19301931 гоединъ принудителенъеднокй
дини, двойниятъ поземленъ да
тенъ заемъ.

Русларски и Варненски вина,
бели и чероепи въ пивница

„'Сунгурларе"

нъкъ за ГОДИНИТЕ

Библиотека «Варненски новини'

Потайностигв на принцъ Карл a

приближи до васъ и да чуе, какво
за него.

мнение

имате

— Тъй мисля и азъ!
А к о единъ принцъ ме люби, не искамъ само
да ме възпЪва, каза Антоанета
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Антоанета Бери, доагий Ми Форъ, днесъ се о к о н 
чателно изл-вкувахъ.
— Положението б-вше много неловко и рис
ковано, господинъ Римонъ1
— Неловко ли?

— Казахъ ви, че той ме люби и е нещастенъ,
защото подобни мечтатели не ми еж по вкуса.

Защо да\е било неловко? Онзи, който иска
да знае какво\мислятъ хората за него въ действителность, тей требва да ходи между Т-БХЪ съвър
шено предрешенъ!

Може би той да люби безнадеждно,
н стиховетв му еж толкова печални!

Но я ми разправи, какъ можа да се
нешъ ти?

— Но вий любите ли го?

за/ова

Ядела и Нанина се доближиха до масата.
Последната поздрави сериозно и съвсемъ
сдържано, а Ядела нам%ри тая компания много
привлекателна. Маркиза направи знакъ на едного
отъ прислужниците да донесе още два стола и
Ядела и Нанина седнаха до другите си сестри, а
Пероке съ вжтрешна радость наблюдаваше, какъ
бутилките една следъ друга се празднЪха.
Принца почувствува голЪма радость като чу
мнението и искрената изповъдь на Антоанета и
когато забележи, че компанията стана извънмЪрно весела и шумна, по причина на многото изпи
то вино, тъй намЪри за ум-встно да се оттегли
подъ единъ благовиденъ предлогъ, като остави
маркиза самъ да се разправи съ тая весела ком
пания, и да се измъкне както може.
Той отдавна вече се намираше
когато най сетне дойде и маркиза.

въ

т я warn

наги се намиратъ да висятъ
по 20-30 младежи, които пред
лагал» услугите си да бждатъ
София 27. Мра на правосъдието проф. щ
записани въ италианските ле ковъ е свикалъ старата кодификационна комш
гиони въ Абнсинпя.
сия, която неотдавна бп> изработила закона з%
Италианската
легация задължения.па.
Тая комисия по искането •«
днесъ издаде комюнике, въ мръ Диковъ, е връчила на мра еОно измгън*
Въ миналото, ние има което се казва:
ние на закона.
хме много печални слу
— Въ връзнз съ многоб
чаи за записване
на гшйиитъ запитвания за саеде
наши младежи въ чуж иия к предложения, които се
дестранни легиони, осо правятъ въ италианската
на държавна служба се промгьня. Новото измгьнение
бено въ фращмзкитп> нрглена легация, оть страна
София 27. Съ наредба-за- бюджета на дьржаа
въ Африка, а има и още на български поданици за конъ се урегулирва положени
такива, които еж въ постжпеане нато доброволци ето на членовете отъ едно и та, се прани ново ял
неизвестность
изъ пус въ колониалните войски, съо сжщо семейство, конто еж на граничеше въ смисъ^
че, се дава по-широи
тините на Африка.
бщава се, че песгжгванего държавна служба, сжщо така свобода на членоветгь 4
Напоследъкъ предъ итали ка чужденци въ италианска и на месечната заплата, коя едно и сжщо семейство\
анската легация въ София ви- та войска, не е позволено.
то могатъ да получаватъ.
бждатъ на държавна СА
Съгласно една
при жба. Нграниченияпа
бавка къмъ закона
за учителитгъ се поемаш^
Изпращането на войски въ Африка става
при отлтенъ редъ
С л е д ь п р е г о в о р и т Ъ ег&> Со<*>и

НШЩШО i IMllli)

По романа на Пиер-ь 5@*ша
Постановка на Ал. Г р а н о а с н и
Съ знаменитите артисти
Х а р и Б о р ъ отъ «Клетниците"
А н н а б е л я а отъ „Сражението'
Прожектирането му въ Варна ше ЦЦЦП ППННПНТ|
надмине всички очаквания въ,
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хотела,

Принцъ Флоуимонъ г о посрещна весело и съ
усмивка на уста.
— Опита е направенъ и излезе съвършено
сполучливъ каза той, ако до сега не бЪхъ се из
лЪкувалъ отъ любовьта, която чувствувахъ къмъ

— Твърде

измък-

мжчно!

Дезойкитв себЪха понапйли!

Най сетне б-вше дошла и госпожа Бери.
Всички ме мислЪха за провинциалистъ. Гос
пожица Фаншона б-вше започнала твърде много
да се доближава до мене; госпожа Бери постоян
но пиеше и ми правеше комплименти, като по
най грубъ начинъ се ползуваше отъ майчиния си
авторитетъ — това б-вше вече нетърпимо.
Язъ тькмо въ това време успЪхъ да се из
мъкна.
— Не се сдържахь отъ радость,
оставихъ самъ, изпов-вда принца.

когато

те

- Най-сетне прекерехъ и една опасность,
продължи маркиза разказа си, като се умисли,
князъ Суромовъ б%ше горе въ една ложе, той на
слизане ме изгледа, мисля, че ме позна, той се
усмихна и когато се престорихъ, че го не познавамъ той се отдалечи.
— Днесъ бйше началото, само единъ
говоръ, доагий ми Форъ, — каза принца.
Утре ща видишъ, какъ ще изпълня
сккя си планъ!

предсжщин-

1925 1926—

1934-1935 години, цвлиятъ до
пълнителен поземленъ данъкъ
за финансовигв 1931 1932 —
1933 1934 години и допълнителниятъ данъкъ за земигв,
поевти съ тютюнъ и оризъ за
всички минали финансови го
дини.
Заедно съ горепоменатигв
данъци, издължаватъ се съ
боновет*. и наложенигв върху
тия данъци глоби за закъсне
ние и връхнини за фонда . О б 
ществени бедствия*.
Срокътъ за изплащането на
тия данъци съ боноветв е до
края на 1935 година.

6 jiFapmt Jiow
удобряватъ монопола върху спй
РакинтЪ се нзплашатъ реновм
София 27. Директорът
но монопола на спир$
Карамболовъ заявя:
- Изплащането на
киитгь на производител^
тп> продължава редовнол

Вчера еж били изплате}
на 400 души общо 300,000 д
ва. За в ера 6txa изплете}
общо 700,000 лева, а пр|
по първия день —• 600,0001
Поради големия брой!
производителите cpeiuej
йзлъзоха отъ печатъ:
големи затруднения uj
Турско български речникъ
изплащенето на ракиитт?;
(Латиница) 35,000 думи 60 лв.
в
Дресъ се яви предъ Щ
Турско-бълг. граматика 20 лв.
Турско-български раз
на финансите една Де*
говорникъ
15 лв. гация отъ страна на yng
Курсъ по турски езикъ
вцтелния съветъ на В"Ь|
— читанка
20 лв. лозарски съюзъ, Следт»|
Турско-HtMCKH Разгова делегацията се е чвй
ворникъ
10 лв.
предъ
м-ра на народни
Доставятъ:
стоианство
и предъ Щ
Книжарница Блъсковъ—Варна
тора на БЗК Банка. ,
Чипевъ — София и
Яхмедъ Яли
Сви ' овъ

Дъгджговъ

гр

На баль и вечеринка обръ
щатъ внимание и на нвй-малкото леке. ft колко има по
вашата дреха.? Матей Недковъ.

Вржчепа е била резолЮ!
ята на лозарския конгреси
кочто българските лезари f
брчватъ монопола върху св
та,

Шлив Ява£-£

