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7И\ изпълнение' изрнчпото ше- лавне на много отъ нашит*
читатели, я окобено на ония,
които не еж могли да te сваблятъ съ първия поддйстникъ
га „фантастмчнкт*
приключения на
БИПЪ ГАЗОНЪ"
въ утрешния брой на вестни
ка ше в о в т о р и м ъ изл t з л и т t до с е г а
водлистници.

Търсете
утре
^ В а р н р н с н и Новини"
съвсМщ
излтьзли досша
подлиУстЪицйЩтъ
новилпШ^фоманъ

..„Фащшйто ориклю-

E!Iu PU1 f i l l Ш

ЕОщиио
въ ваП
канала

Лондонъ 1. Голтъмо
спокойствие
предизвиаха всргодъ
тукашнимежду Северно б*ло иоре в Балwо« нu «вI ^п. «оa _ - f I ? i ? T e T " c e о т , , Р и в * на 9 т . м . К о и и с а р ъ т ъ ма Ом Шеисонъ ще направи своя доилад%. Готви се и иало
ж
' тийско море
|я> дипломатически
сре"
Дввианото състояние на Б Н Б в к к а . Тия д н и правителството ще опредъпи своя представитепь п р е д ъ ОН
' Мосцва 1 . Вчера 6 t отпразk
съобщепията
отъ
София 2. ha 9 май въ ка и сега
финансовиятъ рия,
М-вото на финансиитъ.
днувано тържествено открива.
рмьния, споредъ
които
Женева финансовия коии- комисаръ на ОН, въ Бълг
Все въ връзка съ горното - Работи се и изложение по нето на канала, който свързва
юмънското
правителтетъ при ОН, открива*ре гария Шеисонъ ще напра тия дни българското мрави- девизното състояние на Б. Н. Балтийско море съ Северното
щво направило
при
чебЪло море.
ви предъ комитета своя телсто ще определи своя Банка.
довната си сесия.
: Новиятъ каналъ съставлява
Шловашкитп)
заводи
Въ дневния редъ на та докладъ върху българскитгь представитепь нойто ще до
Ф и н а н с о в и я т ъ к о м и т е т часть отъ обширната мрежа
Шода поржчки за теж- зи сесия се предвижда ко- финансии.
клад ла предъ финансовия но- о л е д ъ к а т о р а з г л е д а д о " на вжтрешни водни съобщения
ш артилерийски
орж митетътъ да се
к л а д и т ъ , щ е н а п р а в и Следъ като се пое рои и ка
занивае
Правителството отъ своя митетъ на ОН.
о в о я д о к л а д ъ , к о й т о иде
)цяна обща сума
отъ и съ финансовото положе страна, ще напрааи и то своя
Изложението по финансово б д д е р а з г л е д а н ъ о т ъ с ъ  нала Волга-Донъ, щ е се уста
'• милиона
английски ние на
България.
докладъ върху общото фи то и бюджетно положение на в е т а н а О Н , в ъ р е д о в н а  нови пръка водна връзка меж
та м у с е с и я к о я т о иде о е . ду Северното бЪло море, Бал
ири (равни
на
повече
Както всека година, та нансово положение иа Бълга Ьългария се работи вече въ о т к р и е н а 2 0 м а й .
тийско море. Черно море и
тъ 2 милиарда
лева).
Каспийско море
/Споредъ плава з а превъоНовиятъ каналъ е билъ п о е
жжаването на Ромхния, предтроенъ изцъло чрезъ използ
с е п р о у ч в а в е ч е о т ъ н е в и я м - р ъ н а ж е л ъ З н и ц и т Ъ ване труда на криминални зат
ижда се презъ течение н а
К
с ж у х а р о в ъ Щ е има ли нови тарифи п о Б Д Ж
ворници.
{двитъ 10 години д а с е израз- Въ английската камара се иска прилагането на чл. 9 отъ пакта на ОН София
проученъ наново, ще го внеса
Лондонъ 1. Известниятъ ан ние, че ревизията на догово
рдватъ общо 4 4 милиона а н отново за разглеждане и удоглийски юристъ лордъ Девндъ рите е единственото сред 2. М-ра
брение отъ мин. съветъ.
на ж е
дийски лири (равни на окодепозира въ камарата
една ство да се премахнатъ злиНа въпроса, работятъ ли се
льзни18 милиарца и 4 8 0 мил во резолюция, с ъ която се иска
въ с. Енина, казанлъшко.
нитЪ, отъ ноито страдатъ ц и т ъ
никакви нови тарифи въ Ди
лева*)
София
2.
Официалните
чл. 9 отъ пакта ва ОН, който победените държа в*.
рекцията
на желвзницитъ,
Тодоръ
Вестниците, и з т ъ к предвижда ревизия на мирни
сведения
по
първомайски
мрътъ заяви:
Отъ името
на
прави КОжуха«магь, ч е
усиленото
те
и
предимайскитп
съ
—
Въ
тоя
моментъ
не
се
р
с
в
ъ
отговори
лорд
в ъ о р ъ ж а в а н е н а Ро- т е договори, д а с е прилага телството
работятъ никакви нови тарифи. бития въ страната
с
н
о
щ
и
бп>ха
Ргьния
е
н а с о ч е н о и н а практика.
Стенхопъ.
Той заяви, че заяви:
Този ВЪПРОСЪ ще бжде проу взети отъ едно
официал
1ротив-ь р е в и з и я т а н а
Въ обяснителната си речь правителството
не може
ченъ по кжено.
- Отъ
но
комюнике,
което
наша
Г р и а н о н с к и я и Н ь о й - лордъ
Девидъ
добави, че въ тоя моментъ да отго утре че
|кия д о г о в о р и .
та
Телеграфна
агенция
проектътъ за
ненападение
вори по тоя въпросъ, пре твъртък
по въздуха предвижда реви
протелеграфира
въ чужби
София 2. Мин. съветъ прие
Хит- (б.н. отъ
зията
на нгькои
членове ди да-се е йзказалъ
днесъЛ
на
снощи.
следното постен влеоие:
леръ по външната
поли
отъ
договоритп.
започВъ комюникето
се гово
— Монополътъ за спиртъ й
«търси отъ иманяри въ ПлЪвенъ.
тика
на.
Германия.
,Лзвдъ Девидъ е на мне
сливова ракия на 'държавата ри за инцидента въ сп&ш%
( . Досегащниихь резултатъ
"вамъ да проучвамъ
проекта за регламентирането продава спиртъ на едро, на на,
казанлъшко.
Плтвенъ 1. Тази
сутна автомобилните съобщения. количества надъ 50"0 литри не Споредъ
допълнителни
тнь групи иманяри,
съ
Той б е внесенъ по-рано въ веднъжъ.както следва:—спиртъ
сведения,
убитиятъ
при
разрешението
на
власднесъ се празднува тържествено въ Панагюрище. Програмата
мин. съветъ и върнатъ обрат денатуриранъ за индустриални
престрелката
полицай
е
цели—по
58
стотинки
градусъ;
титть, зипочнаха
раз
Панагюрище 1. На 2, З и 4 | я « 2 май въ
Панагюри- но. Сега, следъ к-.то бжде
спиртъ
денатуриранъ
употрЪ
страшния
Стойчо
Атакопки пои
новия
Вое- май въ Панагюрище и околия
ще ще има заря
съ це
бяванъ при фаб г икуването на насовъ.
ченъ клубъ, на мп>сто- та ще се отпразднувапонайремония,
съ
участието
етерни масла, етилови съеди
Отъ ранените
селяни
то на старата
турска тържественъ начинъ 59 го
на войскови части, офи
Бълградъ 1 . Властигв кон нения и пр. по 30 стотинки починалъ е въ
болницата
Джамия.
дишнината отъ Априлското циалните
власти, родо- фискуваха в. «Политика* поне градусъ.
отъ IV класъ на
Спиртътъ за парфюмерийно ученика
ИманяригЬ е ж уверени, че възстание.
любивитпз и спортни ор же предалъ неправилно, речьта
техническото
училище Дето
производство
и
за
аптеки
на
м
р
ъ
председателя
Йевтичъ
ще откриятъ н а това м е с т о
За тържествата еж пона ганизации,
учащата
се на п г едизборното събрание въ ще се продава по старитъ це миръ Боевъ.
изната на Османъ паша, коя неин множество видни гости, младежь
и пр.
Загребъ.
^ ^ ^ ни.
то той е заровилъ тамъ оре между ноито м ра на война
На следния день ш е има
ай д а предаде г р а д а н а р у - та re». Цаневъ, ген. Дипчевъ панихида, молебенъ и парадъ.
Най-ценната и последна §
СИГБ.
й Пр.
Следъ това гостите ще оти> Подъ наблюдението
на
Споредъ
програмата, д а т ъ на „Оборище*, на мес
Снътъ и снЪжни бури въ Германия
е тази на Съюза на д-вата
голгъма група
любитни
София 2, Завчера
ра- енъгъ. Почти навсънжде въ
тото,
кждето
с
е
е
състояло
граждани, иманяритп» про
на чиновниците [въ част-;
въЕвроСеверозападна,
Оеверна и
първото българско. Велико с ъ  диостанциишп
дължиха да копаятъ
довеОИГБ банки въ България
па съобщиха,
че въ Се» Срьдна Европа тампвратурачеръта. Откриха, обаче са.
брание.
въ Германия.
ПЕЧАЛБИ за 4 0 0 , 0 0 0 л .
мо една стара турска гроб'веразападна
и Срп>дна та се движи онопо нулата.
Теглене безъ
отлагане
Дрезденъ 1. Въ концен
ница, съ два човгьшки ске
Европа вали снпгъ, при- Отбе/гЬзватъ се мразовити
на 5 май н. г.
трационния
лагеръ край
лета.
дни почти зъ цъла Евроia.
дружаванъ
на
мпета
Опитайте за последенъ
Дахау.
еж
интернирани
веднага следъ подписването
Разкопките ще продължатъ
Слаби снпгове
валятъ
пжть щастието си! t
отъ снажни
бури.
понастоящемъ 19 свещени
на пакта.
тъй като иманяритъ не СА
и въ
Чехословакия.
Търсете
билети при всич-i
Споредъ НЗЙ-НОРИГЬ сведе
ци, които се числятъ къмъ
Парижъ 1 . В. „ Л а пресъ'
изгубили надежда да откри
к и частни банки. 1-101
И въ България cm. падсъобщава,
че
веднага
следъ
ния, енъгътъ продължава д а
тъй наречената религиоз
ятъ заровеното съкровище.
снпгове
по
като бжде подписанъ френско- вали в ъ Германия и Полша, нали
нови
на опозиция.
по
съветския пактъ, Франция ще
Снощи
въ I Tliltffl Унитель
стенограизцЪло повтаряме нашия мно
Отъ Северно море едча
планинитп.
Вчера еж били отведе отпусне на Съветска
Русия
I
DplH
фия.
Справка
редакция.
е
падналъ
го увлекателенъ р о м а н ъ
Петроханъ
лагеръ още единъ заемъ отъ 4 милиарда студена вълна продължа- _
та.на в. Нсвини за
Д. А.
.ФАНТАСТИЧНИТЪ ПРИКЛЮЧЕНИК ни въ този
новъ снп>гъ
ла
да
залива
Европа
ида
франка.
двама
свещеници.
НАБИЛЪ
ГАЗОНЪ*
причинява
общо
захлаждане,
На Алпите о падналъ новъ
Днесъ» две премиери н а е д н о !
Н-ро
1-во
О т ъ д н е с ъ граНДИОЗНа ДВОИНа НрОГрайа О т ъ д н е с ъ
съ Турция. Нашата делегация вче
ра отпхтувала за Анкара
София 2. М р ъ т ъ на външни
те работи Кьосеивановъ прие
11-ро
I во
вчера преди объдъ начални
съ Патъ
ПатерНай-големия авиационенъ филмъ
цЬ\ на
МИТНИЦИТЕ Митковъ,
Героичната
епопея
сонъ и Нилсъ
новъ триумфъ на ге
ръзка съ заминаването на
Астерь
роичния каубой
оследния-за Днкара. гдеЗа пръвъ пжть варЖоржъ
0'Бриенъ
води преговори за сключненци ще се наслажЖестоко убийство
о на новъ търговски додаватъ отъ божестве
презъ една
бурна
ъ съ Турция.
Покрай една издържана и човечна ин
ната музика на вели нощь... Глухъ стонъ
ера
по
об-вдъ
Митковъ
и
Действителни
снимки
отъ
полярна^е/екс:
трига, ще приежтетвувате на първи по
кия композиторъ.
всредъ гръмотевициугиятъ български делегагъ
рода си трудни летения.
педиция на проф. Ш М И Д Т Ъ
Никога екранътъ не тъ... Една божестве
ръ Асенъ Чакаловъ, начале отразявалъ пълна но красива жена въ
Геройство и самоотвершеа&сть/
никъ на отдълението за с т е
та
прочувственость мрачния чифликъ...
лански проучвания при Б. Н.
при
раздвлата
на ед* . Героизъмъ! Прккхючсняя! ,
Къ,«,ъ, п р о г р а м а т а ! Свдишченъ, с * г й т о « ш т првглвдъ
Банка заминаха за Анкара.
|
Гигантски зрелища! |
1 ч на любяща душа...
Българската делегация ще
Цени обикновени!
На-ало дневно t . O H H O
въ 4'30 ч а с а
Вечерно 8'45 часа
|Разрешено е за всички, Пач. 4-1S и 8*45 ч.
се председателствува отъ на
шия пълн. м-ръ въ Янквра
Павловъ.
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СТРАНИЦА НА СЕЛОТО
Б
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Бобътъ далеко не заема въ
сеитбообръщението у
насъ
онова место, което той, като
подобряващо и обогатяващо
почвата култура, както и оть
друга страна поради търсене
то му въ международното тър
жище. заслужава.
Бобътъ обича рохките поч
ви, които не задържатъ про
дължително време влагата на
повърхностьта си, както чер
ноземните, но богати на варь
почви.
Бобътъ принадлежи къмъ
фамилията на пеперудо-цвЪтНИГБ растения (бобъ, фий, грах,
люцерна, лупина и др.), които
растения обогатяватъ почвата
съ азотъ, тъй като се хранятъ
съ азотъ взематъ огь т%хъ отъ
въздуха. Ето защо, както вече
се каза, той е обогатяващо
почвата растение. Но той е и
подобряващо, защото като окоп
но. поддържа рохкавостьта на
появата, остава я чиста отъ
пл%вели, засенчва я, предпаз
ва я отъ бързото изпарение и
изсушаване и оставя много
листа и коренчета въ нея, съ
което допринася било за ней
ното обогатяване съ хранител
ни материи, било за нейното
физическо подобрение.
Като подобряващо и обогатяващо
почвата съ хранителни вещества
растение, той иоже да занЪсти на
пълно черната угарь.
Сеитбата се извършва обик
новено презъ втората полови
на на м. априлъ или въ нача
лото на м. май, защото боба
никакъ не понася късните про
летни слани и студове. Тя се
извършва съ мотика на гнезда
50/50 см. едно отъ друго. Въ

Б

Ъ

ПАРАЗИТИ ПО ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ

всвко гнездо се поставятъ по
4—5 зърна. На декаръ отиватъ
4—6 кгр. семе. То требва да
бжде добре избрано, здраво и
отъ еднакъвъ видъ и еднаква
величина.
При по-голямо производство
бобътъ се сее съ редосвял
ка на рвзстояниа между редо
вете 50 см. На декаръ се
хвърля отъ 8—12 кгр. зърно,
въ зависимость отъ едрината
на боба. Следъ сеитбата идва
първата копань, когато расте
нието развие 3—4 листа. Копаньта ний я извършваме съ
конска окопвачка или отъ ржка съ мотика на дълбочина
6—8 см. Когато работимъ съ
окопвачка, работнички доокопаватъ незасегнатите отъ окопвачката места. Преди цъвтенето на боба се извършва
втората копань. Тя се извършва
съ окопачка или съ мотика.
Въ първия случай се икономисватъ много работни ржце,
обаче и тукъ незасегнатите
места се доокопаватъ отъ ра
ботници. При тая копань разстенията се слабо загърлятъ.
Ако следъ втората копань
пацнатъ силни дъждове, които
биха заплЪскали почвата, или
ако се появятъ плевели, тога
ва нивата отново се прекопава.
Следъ всичко това иде беридбата. Тя се извършва следъ
жътвата на зърнените храни,
въ началото на м. ввг/стъ —
къмъ Илиндень
Отъ единъ декаръ се полу
чава ср4дно отъ 70—120 кгр.
бобъ.
За семе требва да се избиретъ растенията, които еж да-(
ли много и здрави шушулки.

Реномирания
магазинъ Ви
предлага за
сезона най»
гсл-Ьпгь избор
о т ъ дамски и мжжни
-**я#з
вълнени платове.

1

12357-10

П.

ГРАДИНАРОВЪ

подходящъ за лбкарьдящъ се подъ Варненски Областенъ Сждъ. Споразумение
при Александъръ В. Ивановъ адвокатъ Варна.
1-2443

Ф

а Популярна Баш-

& въвела

специална спестовва i

ч р е з ъ която всъки родитель м о ж е да оси
гури отъ. 10,000 до ИОО.ООО лв. капиталъ

за детето си

т

Родители, о б ъ р н е т е с е р и о з н о внимание
— и с к а й т е у с л о в и я т а о т ъ б а н к а т а — ул.
В л а д и о л а в ъ № 32.
3-2411-6

ФавтапездпТв првключения ва Ьт Газов*
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но недоумение. Сърдцето му биеше до спук
ване.
По едно време му мина презъ ума да се
спре и да дочака непознатия. Но не щеше
ли това да бжде една груба грешка отъ не
гова страна. Предъ една опасность, чиито раз
мери още не можешъ да отгатнешъ, много
мзкчно е да запазишъ хладнокръвието си.
Билъ ускори крачките си. И непознатиятъ
задъ него сжщо ускори хода си, Следъ това,
за опитъ, Билъ започна да се движи по-бавно.
Сжщото нещо направи и непознатиятъ.
Немаше вече никакво съмнение, че го следятъ.
Имаше само едно средство да се избави
отъ преследвача си: да стигне колкото се
може по-скоро до центъра на града и тамъ
да се изгуби всредъ навалицата. Докато изпъл
ни плана си, обаче, крачките задъ него се
ускориха и скоро една ржка се сложи върху
рамото му.
— Ей, приятелю, много полека вървишъ, за
да стигнешъ на време до работническия домъ,
Струва ми се, че не си тукашенъ. Огкжде
идвашъ и какво търсишъ въ Москва?
Билъ Газонъ огледа непознатия: предъ него
стоеше единъ мжжъ, облеченъ отъ глава до
пети въ черна кожа, държеше го за ржкава,
гледаше го съ изпитателните си очи и се

©

Кокошинки. Те еж малки 1—2 седмици може да настж
паразити съ белезникавъ цвет, пи смърть. Особено чувстви
който се превръща въ чер- тепни еж пиленцатата. Разна
венъ, когато се напиятъ съ сяне на паразитите става чрез
кръвь. Обикновено те се кри- новозакупени птици или пъкъ
ятъ изъ цепнатините на кур- чрезъ лястовичките и врабче
ника, изъ пукнатини на пода тата, които сжщо биватъ на
и щомъ настжпи нощьта изли- падани отъ ТБХЪ.
Лпкуване.
На първо место
затъ на цели армии и нападатъ КОКОШКИТЕ, ГЖСКИТЕ. па требва да се стремимъ да унитиците, мисирките, гължбигв, щожимъ паразитите въ самия
значи всички домашни птици. курникъ и следъ това отъ тъ
забиватъ острите си уста въ лото на нападнатата птица,
кожата имъ и започватъ да За тази цель курникътъ треб
смучатъ кръвь. Съ настжпване ва да се подложи на една
на зората, ГБ обикновено на- щателна дезинфекция. Всички
пускатъ нападнатата птица и дървени части требва да се
бързо пакъ се криятъ въ свои изжулятъ съ горещъ содовъ
те скривалища. Понекога ко разтворъ (половинъ кгр. сода
кошинките могатъ да^останатъ и 1 кгр. сапунъ на 10 литри
и презъ деня по телото на гореща вода), следъ което да
птицата, но гледатъ въ такъвъ се" облеятъ съ 5 на сто креослучай да избератъ такива м%с линовъ разтворъ. Стените да
та, кждето да бждатъ запазе се измажатъ съ варь. къмъ
ни отъ светлината, за която която да се прибави 2 на сто
ц&ль те се завиратъ въ уши креолинъ. Гнездата да бждатъ
те или пъкъ въ носа на пти подновени и начесто да се
ците. Нощно време кокошин посипватъ съ прахъ отъ варь
ките могатъ даже, не задово или тютюневи листа. На двата
лявайки се само съ курниците, края на пржчкитв за спане мо
да направятъ една екскурзия же да се увива калчища, на
до близко спящия добитъкъ поена съ катранъ. Птиците да
или хора ида нападатъ и гвхъ. се пуснатъ следъ 8 дена въ
Признаци- Нападнатите отъ дезинфекцирания курникъ. Накокошинки птици показватъ последъкъ еж получени много
признаци на силно безпокой добри резултати при дезин
ство, ако паразитите еж попад фекция на курниците посреднали въ ушите или носа. то ствомъ серната киселина. За
гава животните тичатъ безъвтози начинъ на дезинфекция,
посоки и правятъ особени дви обаче, требва да се искатъ
жения съ главата си. Вследст' наставления отъ ветер. лбкарь.
вие на големото безпокойстОтъ тялото на нападната
вие и изгубената кръвь, пти птица пъкъ кокошките се у
ците започватъ да слабеятъ, нищожаватъ чрезъ изкъпване
перата имъ опацватъ и следъ въ 2 на сто лизоформъ или
пъкъ креолиновъ разтворъ.
Въ перата, които предварител
но се намокрятъ, може да се
дя употребяваме младнгЬ юнци надуха съ едно гумено баЛонче прахъ за дървеници ил л
за работа
пъкъ да се намажатъ съ аниВъзрастьта, на която може сово масло, като една часть
да се употребявятъ младите А ъ него-се разреди въ 100
юнци за работа, требва да се части.' спиртъ или 20 части
знае отъ всички наши стопани. дървено масло.
Защото по-ранното имъ упо
На нЪкое сухо место да се
требяване се отразява пагубно.
Върху развитието имъ -« rfe направи баня бтъ ситенъ fvfeоставатъ дребни. По-късното съкъ и пепель, къмъ които да
пъкъ упогврбление на млади се прибави 3—4 на сто сера
те юнци за работа затруднява на прахъ
ГБХНОТО правилно дресиране.
На коя възрасть да се употрЪбяватъ ЮНЦИТ-Б за работа,
това зависи отъ расата и rfeлесното състояние: юнии отъ
монтафонска порода могатъ да
се употребяватъ за работа
като навършатъ две годишна
та си възрасть. Тази възрасть,
разбира се, се отнася за доб
ре хранените и гледани отъ
на Нсрсесъ Курдянъ
млаца възрясть животни.
изработва всЪкакви мраморни и
Приучването на юнцитъ- отъ
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефекть
и при най-износни цени.
мастната сива говежда раса
Едно посещение е достатъчно да
къмъ работе започна още съ
се уверите.
ул. Шуменъ № 16.
навършването на 2-2 и пол. _ (до Редакцията на
в. В. Новини) 1-0
годишната имъ възрасть. Но и |лгтаггая
i mm иапиашппп
следъ тригодишната имъ въз
ЗА РЕКЛАМА?А се сяди по
расть гЬ не бива да се пре- резчлтатипиъ — рекламирай.
силватъ отведнъжъ, като са те само въ к Варненски нови.
има предвидъ, че говедото се ни", защото се чете най-мно
намира въ периода на растежъ го отъ всички провинциални
до 5 годишна възрасть.
вестници.
J.Q

Кога да почнемъ

подсмиваше подигравателно. Лицето му беше
гладко обръснато. Какво да му отговори, за
да не се издаде?
— Идвамъ отъ Псковъ и искамъ да разгледамъ Мосчва.
— Ями че тука ли търсишъ адресната слу
жба? Я си покажи паспорта!
Тъкмо това беше въпросътъ, отъ който
Билъ най-много се опасяваше. Разбра, че
требва всичко да сложи на една карта, ако
искаше да остане свободенъ. Требваше сле
дователно, да действува смело. Човекътъ
предъ него беше полицейски агентъ.
— Да . . . измънка Билъ. Язъ . . .
И въ момента когато агентътъ се наведе
да получи предполагаемия паспортъ, Билъ
му нанесе единъ прЪкъ ударъ съ юмрукъ въ
челюстьта, добре олученъ Ягентътъ се залюле и падна върху паважа.
Билъ Газонъ търти да бега презъ гпава,
безъ да държи сметка за псувните на пад
налия и за куршума, който той му отправи.
Важното въ момента беше да заличи дири
те си. Бъгаше надолу, докато стигна до ед
на пресечка. Бъ каква посока да поеме сега?
Подпря се до една врата и се огледа наоко
ло си въ недоумение.
Внезапно б е сграбченъ о т ъ две силни
ржце, които насмалко щеха да му строшатъ
ребрава. Билъ отъ страхъ онемя
Докато разбере какво става съ него, той б е

A380I-
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при новопосаденит* лозя
Много отъ
новоначинающиттъ лозари,
стопани на
новопосадени
лозя,
посп
ватъ между редоветп нп>'
кои зеленчуци или пъкг ди
ни и пъпеши. 7п> емптатъ,
че има мпгсто както
за
лозичкитп,
които ще покарать, а така сжщо и за
посгьва. Да се използува на
пълно вегька педя земя е
отраденъ фоктъ, но когато
това става за емптка
на
главната култура е непоп
равима
грпшка,
нгьщо, въ
което малко по-кмено още
презъ лгьтото вськи се убе
ждава.
Ето защо нашия съветъ
е, ако нпкой отъ стопанитгь въ новопосаденитп,
си
лозя см поещли
зеленчуци
и пр., то да побързатъ съ
премахването
на
поепва,
а ония, които ся съ
това
намгьрение,
да го изоставятъ.
Нека добре да се запом
ни отъ всички, че за младигпгъ лозички е
необходи
мо едно по-често
прекопаване на почвата,
която
трпбва да бяде чисти.

Доливане и вината

Доливането има за цель да
се премахне праздното место,
което остава въ пълните бъч
ви, благодарение на изпаре
нието и намалението на вино
то. Юва праздно пространство.
оставено така, способствува за
появяването на нЪкои болести
на виното, на първо место цве
тя сването, а следъ това вкис
ването и пр. Поради това на
лага се редовното, поне веднъжъ на седмицата, доливане
на пълните бъчви и то така,
че да не остане никакво праз
дно пространство. Отъ порес
то доливане, презъ 3-4 дни, се
нуждаятъ млади rfe вина, вина
та поставени въ големи бъчви
а сжщо така и тия вина, кои
то се държатъ въ сухи и топ
ли изби. Доливането требва
да се извършва внимателно,
съ помощьта на една кана и
фунийка, като се пази да несе разлива виното по дъгите
на бъчвата.
При доливането на вината
требва да се спазватъ следни
те правила:
— Вината
въ бъчви
те да се доливатъ съ вина,
които притежаватъ сжщигЬ ка
чества, ново вино съ ново.сгаро съ старо, бело съ 6-БЛО,
червено съ червено и добро
съ добро. Като изключение мо
же да се долива червено вино
съ бело, ново съ старо и сла
бо вино съ силно.
Въ случай че имаме много
праздна бжчва, а не разпола
гаме съ друга по-малка така
ва, за да бжде прехвърлена.то
за да се предпази виното отъ
развала, напушва се отъ вре
ме на време бъчвата съ сера
(тюкюртъ).

Продава а
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/ . Че нашето птицет
ство презъ м. май стоал
отъ излишни квачки. Зад
се отстрани охотата ц!
къмъ лежане, ненужщшк
квачки се затварятъ .
отдгьлни съвсемъ праздн
помещения, въ които се ц1
ска единъ по енергичен
пгьтелъ.
2. Че не е^ за препоржЧван
презъ м. май да се излупвап
вече пиленца отъ тежки pat(1
за разплодъ. Пилета могап
да се излупватъ само за нщ.
не и угояване.
и 3. Пиленцата требва дас.
пазять отъ разни грабливи »HJ
вотни, а така сжщо и отъ СЩ'
ното обедно слънце. За тази
цель се построяватъ л е к н
навеси, поаъ които да намерят
сенка и прохлада.

яйцата си
Това е големъ порокъ у HV
кои кокошки. Дължи се на то
ва, че въ храната нема доста'
тъчно варь. За да си набавял,
такава, кокошките накълваваг
снесените отъ гвхъ яйца и ги
изяждагъ. Този порокъ леене
се предава и на другите кокошки въ двора. Затова щом\
се забележи въ стадото такав|
кокошка, требва веднага да с«
заколи. Едновременно стопан
ката требва да се погрижи м'
постави въ двора такива ве
щества, които съдържатъ варь,!
счукани на дребно черупки ot!
миди, охлюви, старо-огасен»
варь, дребни варовити кпш
чета, песъкъ и др.

склада

ще намЪ
рите въ
на столар

ската

общность.

зл. „Царь Симеонъ" въ общият склад
на хоопарациигЬ при Поп. Банка
Качество гарантирано, при износни
цени. Приематъ се поржчки.
1-2360-20

!!щ иШ парк =
ще имате нови чорапи, като си
занесете старите захвърлени

Г ^ Ч О Р А П И ц
въ МДГЯЗИНЪ

„Ргтпкод-Ьлие"
на Атавасъ Трандафиловъ
ул. Царь Борись 17, тел. 309

Идеално подновени. Американ
ски типъ. Прилавяне изпусна
ти (рримки на специална машина
•

и се дава
подъ наемъ
бившия ресторантъ „ПРИ"
о РОДА" на бул. „Фердив нандъ" Ng 99 споразу
9
: мение при Стефанъ Ив.
Пляковъ
ул. «Драганъ
Цанковъ"К° 20. 1-2430-10
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Традиционната сутрешна sti

на износна цена же кускз на Георговдень ,Новк
лезни чембери
стремежи* предлага въ вилз«|
Справка редакцията.
1-о та на г-жа Пейчева по край1

вдигнатъ на ржце и понесенъ изъ тесния
входъ на една голема сграда, който водеше
къмъ задния дворъ.
Едва сега Билъ разбра въ какво опасно
положение беше изпадналъ. Опита се да се
освободи отъ железните мишци на непозна
тия, обаче на отчаяните му напрягания не
познатиятъ отговори само съ една подигра
вателна усмивка. Явно беше, че б.еше по
паднал ь въ ржцегЪ на човекъ съ исполинска
снага, защото когато махаше съ крака, Билъ
не докосваше до земята. Въ яда си, младежътъ започна да рита съ токовете на боту
шите си по краката на непознатия. Тоя последниятъ се разгневи отъ това твърде много,
издигна младежа високо въ въздуха и го
запрати на земята.
За щастие, Билъ Газонъ падна безъ да се
удари чле. Само се претърколи до единъ жгълъ
Противникътъ му започна да напипва въ
тъмнината и да псува, че немвлъ кибритъ.
Безъ да се колебае много, младежътъ рит
на исполина съ всички сили въ коленото. Отъ
удара непознатиятъ се търкулна на земята.
Използзвайки този случай, Билъ се спусна
къмъ една врата, отвори я, слезе тичешкомъ
по едни стжпалв, които се изпречиха предъ
него и стигна въ единъ дворъ.
На слабата светлина на месечината, той
различи единъ зидъ, прехвърли се презъ не
го. безъ много да му мисли . . . и оттатъкъ

боежната алея.

1—2

б е отново заловенъ.
Удари слеиишката новия си противникъ,
падна заодно съ него на яемятв, изправи се
отново и забелезз, че отъ всички страни го
лемъ брой мжже се беха затичали къмъ него.
Струваше му се, като че ли е попадналъ въ
некоя спортна арена, на некой мачъ, толкова
много хора имаше тамъ насъбрани.
Билъ Газонъ почувства, че го изоставял»
силите му. Едновременно съ това, стана му
ясно, че ако се изостави да падне въ ржиег!
на тия хора, то ще означава неговия край.
Тази мисъль му вдъхва смелостьта на после
дното отчаяние. Преви се на две и се хвърли
като лудъ между тичащата къмъ него огь
всички страни сгань.
Докато другите да разбератъ какво става
Билъ се промъкна между техъ, стигна до единъ
зидъ и се покатери по него съ едно послед*
но напрежение на БСИЧКИ СИЛИ. Скочи върху
купчина камъни, отъ една съборена кжщвПри все това, и тукъ не можеше да се счита
въ безопасность. Неприятелите му се готвеха
да се покатерятъ по зида. Да се укрие тукъ.
оеще невъзможно.
Напредъ, следовьтелно!
Прехвърли се, на големи скокове, презъ
купчината развалини Една тъмна уличка му
посочи на кжде да бега. Това беше единст
веното му спасение.
Само бързината на краката му можеше В»
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„Варненски новини"

тшшжшш Иошфъ

нежду Андрей Тошевъ и Кьосеивановъ
София 2. Тази сутринь въ
М-вото на външните работи
има ново продължително съ
вещание между м-ръ предсе
дателя Андрей Тошевъ и м-ра
на външнать работи Кьосеивзновъ.
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Националъ социалистическото тържество. Нападнати!*
магазини. Малтретирани евреи
Мюнхенъ 1. 1укъ бгьха бгьха пленени презъ 1919 г.
устроени вчера противоев- отъ управляващите тогава
рейски изстжпления.
комунисти, ржководительт
Презъ време на възпоме на нац. социалистическата
нателният тържества по пропаганда в ъ Бавария
случай годишнината отъ Шпрингеръ въ речьта си
избиването на заложници заяви, че убийството е би
те нац. социалисти, които ло заповгьдано отъ евреите
и че сега никой не требва
ВЕСТИ
01Ъ\
да се очудва, ако евреите
Z = Z Z = = БЪЛГАРИЯ бждатъ изгонени отъ ГерЩ Завчера въ Русе е била менил.
Следъ събранието
открита първата у насъ Пале
стинска изложба, подъ покро е д н а г о л в м а т ъ л п а
вителството на Еврейската об н а п а д а е в р е й с к и т е .
залепи
щина. При откриването е има м а г а з и н и и
ло специална палестинска му в ъ р х у вратите, на в х о 
довете. и м ъ п о з и в и
зика.
12 При т. п станция въ Лом з а б о й к о т и р а н е н а
е започнато монтирането на в с и ч к и е в р е й с к и тър
специални уреди съ висока г о в с к и п р е д п р и я т и я .
фреквенция. Съ н о в и т -fe Сжщите позиви 6txa на
приспособления щ е
може писани и върху стъклата на
по е д н а линия едновреме витрините съ една течность,
нно да се водятъ по 2—3 те
която съ нищо не може да се
лефони разговора.
QI При мината край с. Дъл- изтрие.
гошевци, ломско се монтира
Една група нац. социалис
парна електрическа централа, ти нахлу следъ това въ съ
съ 2,000 к. с. мощность. Нова
та централа ще обслужва не бранието на едно еврейско
само работите по сондите, но културно дружество и малприехтегвуващите
и околните села. Парната сон трегира
да до сега е достигнала дъл тамъ.

(По случай юбилея му на 5. V. 935 година)
Гежка е мисията на всеки нито положението на хората. Презъ изтеклата 1934 година
щественъ и духоаенъ спуОще следъ избирането му приходите отъ бандерола на
!гель. Яла по тежка е тя за за свещенникъ въ гр. Варна, тютюневите изделия аъ срав
5щеника и учителя въ мина- за добрите му качества, све нение съ миналата година еж
ГБ и днешни времена. Хва щенникъ Иосифъ Камбуровъ чувствително намалели. За
на ония отъ т-вхъ, които бива избранъ и вегжпилъ на 1934 година еж постжпили въ
достойнство еж служили 19 1 1909 г. за членъ на Епар държав. съкровище 530,200,000
fib живогь. — Такъвъ е хийския Духовенъ съветъ и лева.
^чаятъ и съ нашиятъ все- отъ тогава неприкженаио и
На 5 май съюза на жените
>жаванъ протойерей, сега до днесъ с л у ж и пове кооператорки ще празднува
je свещенноиконом Иосифъ че 2отъ 26 години като ду своя патроненъ праздника. По
, Камбуровъ, който вече на ховенъ еждия; а на 14 IV т. г. този случай ще бждатъ устрое Новото колоездачно настоятелство
консттиуирано
|>шва 40 годишна служба, е преизбранъ пакъ за такъвъ ни женски кооперативни съ
Снощи въ клуба на колоез
го свещеникъ и учитель, за седмия си мандатъ. За сво брания.
дачите се събраха членовете
сЪйки достойно тяжестите ята отлична дейность той е
По улицнтЪ, а особено по
своята служба и до днесъ. билъ повишенъ въ санътъ завоите, кждето требва да се на новоизбраното настоятелст
Опирайки се на неговата то Протойерей, и напоследъкъ кара бавно, много шофьори во за да се конституиратъ.
на и многогодишна дей- Св. Синодъ на Българската форсиратъ като луди. Нека При пълно единодушие ДЛЪЖ
дть, ние не можемъ да ги църква го е удостоилъ съ респективните власти сложатъ НОСТИТЕ се разпределиха така:
Председатель майоръ Пенинемъ и да не поменемъ офикията „Свещенноиконом*, край на това. ,
цевъ
Илия, подпредседатель
чво е делото на тоя пре- която е една заслужена MQ»гь служитель и духовенъ рална награда за тежката слу Напоследъкъ износа на наши Иванъ Доневъ, секретарь Елие1:тиръ. Роденъ презъ 1876 г- жба на този.заслужилъ иерей. те млечни произведения мас зеръ Севиля, подсекретарь
гр. Добричъ и отрасолъ Въ Варна Отецъ Камбуровъ е ла, сирене и кашкавалъ се Христо Деневъ, първи войвода
,gbi той е билъ закърменъ служилъ дълги години и като значително усили. Особено е Георги Хр. Димовъ втори вой
j, младини съ духътъ на бор- председатель на църковното големъ износа за Египетъ, вода Янгелъ Игнатовъ,касиеръ
rt за свободата ни и съ настоятелство при Съборната Гърция, Италия и Палестина. Сава Георгиевъ. пом. касиеръ
уемежъ къмъ самообразова църква; и тамъ е изпълнявалъ Презъ 1934 година въ цЪлата Петко Р. Карговъ, домакинъ
ни и служба на народа.
достойно своя дългъ. Въ 1924 страна еж протестирани 83,500 Дражо Харбовъ, съветници:
Щ ние го виждаме, че следъ год.
е награденъ отъ Н. В полици на общата стойность Христо Цаневъ и Трайко Таневъ, за кореспондентъ-дописьршаане на учението си въ Царя съ Кавалерския кръстъ 479,300,000 лв.
1бричь, той постжпва въ на ордена Св. Александъръ.
Братството .Св. Николай" съ никъ Георги Хр Димовъ.
На новоизбраното настоятел
ховното училище въ г, Са
Голямата 40 годишна дей общава на своите членове и ство пожелаваме успъхъ въ
ковъ, което завършва презъ ность
енорияши
при
храма,
че
въ
на този всеуважаванъ
полето на колоездачния спортъ
54)95 год. и веднага става духовенъ
пастиръ ще се чест петъкъ — 3 май .живоприем»тель въ скжпата ни, Злат- вува заслужено
ний източникъ", следъ св. бо На 5 май, неделя ще стане бочина отъ 160 метра.
въ
Варна
на
тържествено откриване на ко Q Презъ този месецъ се е
Добруджа, като учителствуС П О Р Т Ъ
т. г. съ юбилейно утро жествена служба, ще се от лоездачния сезонъ, и провъз състоялъ първиятъ 15-дневенъ
седемь години въ с.с. Шаб- 5..V.
служи
традиционния
братствъ Общинския театъръ.
гласяване на дружественъ зна- опреснителенъ курсъ на лъка- Изъ футболната еждийска секция
венъ водосветъ.
и Дишпудакъ (сега ОсеноИзтъквайки на кратко дейменосецъ
и асистенти. Бегачи ригв отъ пловдивска, невроСекретарията на футболно
L балчишко. И тамъ младия ностьта на свещенноикономъ
Фризьорския салонъ „Се- те ще бждатъ пуснати точно копска, асеновградска и паза еждийската
секция при В.О.СО.
ртелъ Иосифъ Камбуровъ Иосифъ Камбуровъ, който ц-Ьлъ вилля" намали чувствително въ 6 часа сутриньта отъ зда рджишка околии. Участвували
съ протоколъ М 5 отъ 30 ап|а всичките си сили за ши- животъ е служилъ^ честно и електрическото
дълготрайно нието на новата поща по шо те въ курса лекари били за рилъ 1935 г. е взелъ следното
кота просвета на малките безкористно на майката-църосновно съ дейностьта решение:
1—0 сето до село Крумово и об познати
;училищото, й на възраст ква и на Своя народъ, ние къдрене. Проверете!
и работата на здравно-съвещаратно
всичко
64
клм.
1. Чуждата дума „реферъ"
та вънъ отъ училището; це- му пожелаваме здраве и сили
ПАСТА з а Зркби
телнигв станцли. Къмъ среда да се замени съ българската
Щ години той е служилъ на та още дълги години да слу . Б ъ л г а р к а " найта на м. май ще бжде откритъ дума „еждия", като за въ бжне отъ 10 дневната временна втори подобенъ курсъ.
Водната просвета.
жи на църквата и паството си. ф и н н о качество трудова
повинность и които Щ Преди две години свеще даще реферите ще се имену|о за да изпълни обета си
А за младите неговата служ търсете по всички притежаватъ бедна книжка, да никъ Стоянъ Дим. Пелтековъ, ватъ: .Футболни еждии", а ре1ъ църква и народа, той
решава да напусне светския ба нЪка служи за прим%ръ и магазини. Цена 10 Се явятъ на Медицинска ко който служилъ ц^ли седемь ферската секция — .Футболна
секция".
|ейски пжть, и поема теж- назидание, та и тЬ да изпъл- лева.
1—0 мисия въ Пожарната Команда години въ с. Сандрово, русен еждийска
2.
За
мачовете
които ще се
нятъ
своя
дългъ.
както
достой
на
3
т.
м.
въ
3
ч.
сл.
об.
i кръстъ на свещеника. На
ско, напусналъ селото, тъй каВъ недЪля, 5 май въ 10'30 ч.
Щ\\ 1902 год. се ржкопола- но го е изпълнявалъ юбиля- преди обЪдъ въ Общинския ПриемннтЪ часове въ всички то билъ обиденъ отъ солни( (играятъ за първенство на 5, 6
Свещенноикономъ Й.
•за дяконъ въ българската рътъ
отделения на общината и сто тогава на деня. Тъй като той и 12 май 1935 г. назначава за
рква въ г. Каварна отъ то- Камбуровъ, носейки тежкия театъръ ще се състои юбилей панствата еж; 9 до 12 и отъ 14 помагалъ Н*> бедните и живе- футболни еждии, както следва.*
шшния Софийски Митропо кръстъ на пастирското служе ното утро въ честь на 40 го ^о 17 ЧЗСД. Помощник.!? Кме, елъ многх» скромно! j селените" а) На 5 V 935 г. 5 чзс^ спк
дишната свещенадеска и, yA'A'
Гь Партений, Q на 7 IX 1902 не
товеИЬ ириеМатъ публиката 72 били Обикнали твърде мно-} пладне игрище »Кдлодрума ,
телска
служба
на
протдййрей
«Г-бив* ржкйположенъ въ
между с. к. „Владислав- " —
Иосифъ Хр. Камбуровъ и 25 отъ 10 до 12 и отъ 14 до 16 го. Сега една делегация отъ- „Левски" г- Ясенъ Караива-борчата църква въ Варна
170
сандровски
селяни
се
яви
часа.
Кметътъ
приема
понегодишнината му като членъ
\» Негово Високо Преосвепредъ русенския околийски новъ»
на Епархиалния дуХОабнъ съ дълникъ, срЪда и петъкъ отъ ла
[нство Митрополитъ Симеонъ
управитель
и предъ митропо б) На 6 V 935 г. 5 часа сл.
11 до 12 часа.
ветъ.
,енорийски свещеникъ въ с.
лията и искатъ да имъ се вър пладне игрище .Колодрума"
ВЯРНЯ
Традиционната сутрешна закус не свещеника. Трогнатъ отъ между с. к. «Ш. Соколъ" —
рнево, Балчишко, гдето слуОтбиването на 10 дневната
Въ центъра на града, най
(до 1903 год. Когато се е
трудова повинность 1 на вар ка на Георгьовдень . Н о в и тези настоявания, свещ. Пет- .Рвдецки" г. Георги Вълчевъ.
хигиениченъ. уютенъ. съ
жантила първата енория въ
ненските граждани, родени с р е и е ж и " предлага въ ви лековъ се съгласилъ па се вър в) На 12 V 935 г. 5 часа сл.
(рна, свещеникъ Камбуровъ е
централно отопление.
презъ 1895 и 1896 година ще лата на г-жа Пейчева по край- не въ с. Сандрово. •
пл. игрище „Колодрума" меж
1 —2
5ранъ за духовенъ пастиръ
Цени достжшш за всички.
започне на 7 май т. г. Неяви- бр%жната алея
ду с. к. .Владмславъ" — .Ш.
!?сжщата и отъ 1908 г. непл т е се да работятъ ще се
Соколъ" г. капитанъ Б. Бяновъ
1—2352-0
свещенодействува
гкъснато
глобяватъ.
г) На 12 V 935 г. въ 5 часа
Роман-ьт-ь
4>анта.
|Варна, като и доднесъслуШ Американските авиаторсл. пл. игрище .Яспарухово"
Варненските
граждани,
роде
| честно, акуратно и безко' ки еж подали молба до сена
стичнит-Ь приклю между с. к. .Варна" — „ftcnaSTHO. Той е винаги на своя та да се образува специаленъ ни презъ 1895 и 1896 г. кои
чения на Б И Л Ъ
Г А З О Н Ъ рухъ" г. Ясенъ Караивановъ.
то
подлежатъ
на
освобождаваКть и всЪкога съ готовность женски о'рядъ, който въ слу
пужва на своите енорияши чай на война да изпълнява на
((риятиянит-в въ грвда, нег фронта същата служба, както
^айки нито лошото време и мжжегЬ.

Колоездене

Хотелъ

р щ Ш повтарям

\т\ брашицпо ш оревущайте да си направите

ХУДОЖЕСТВЕНИ ЦВЪТВИ ПОРТРЕТ
при ф о т о СВ*ЬТЛИНА
изработени отъ художника СТ. ДЕЧЕВъ
1-2435-6

ПДР//0
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.Потайностите на иоинцъ Карла"

— Едно съобщение, Ваше Кралевско Височество, което не се осмелихъ да поверя на хар
тията, понеже е много важно, то се касае до
Негово Кралевско Височество, принца Флоримонъ?
отговори Днтоанета, съ развълнуванъ гласъ!
— Преди всичка какво те заставлява да ми
направишъ това съобщение?—попита принцесата.
— Желанието да запазя отъ нещастие Ваше
Кралевско Височество, отговори Антоанета реши
телно и съ силенъ гласъ.
— Добре, тогава говори!
— Негово Кралввско Височество предрешенъ се разхожда изъ Парижъ.
— Това ли е прочее, което искашъ да ми
съобщишъ, госпожице? Яко е само това, много
късно си дошла!—прекъсна принцесата съперни
цата на Габриела?
— Моето съобщение има свръзка съ Негово
Кралско Височество и съ девойката, която е увл-Ькла принца и това именно съмъ дошла да из
вестя на Ваше Кралевско Височество!
Тая девойка се именува Габриела, Ваше
Кралевско Височество, тя е недостойна да бжде
любовница на единъ прилцъ, защото е дъщеря
на една просякиня!
— Каква глупость!
Принцъ Флоримонъ де Кенти и дъщерята на
една просякиня, каза принцесата безъ да може
да се въздържи.
Види се, че некой ти е разказалъ тая басня,
драга ми госпожице!
Азъ сама видехъ Негово Кралско Височе
ство у дъщерята на просякинята, която, както се
вижда,;принца пламенно люби!
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Той, преди да тръгне, се прости ,съ мене.
— Това е нечувано до сега, господарю!
Действително, това е ужасно!
• — Принца ще бжде познатъ, той ще стане
предметъ за разговоръ на лошите езици, за него
ще почнатъ да се разказватъ скандални рабо
ти най сетне тая необмислена постжпка би повдиг
нала шумъ, което азъ мразя, което намирамъ ва
най-омразно.
— Вий ме виждате, че съмъ неутешима, го
сподарю!
— Това никакъ нЪма да измени свършения
фактъ, принцесо, сега по-добре да се посъветва
ше, по какъвъ начинъ да туримъ край на това
принцово предрешваке!
— Принца е билъ сьгледанъ, предрешенъ
като живописецъ въ публичните танцовални зали!
— Ужасно! каза принцесата, едва дишаща и
тури изящната си кърпа на очите си.
— Дошло е време, единъ пжть за винаги да
туримъ край на всичко това, принцесо!
— А маркизъ Монфоръ, каза принцесата.кой
то беше пжтенъ другаръ на Флоримона. где се
намира?
— И маркиза требва да е билъ наедно съ
принца, за това нема никакво съмнение.
— Тогава никой другъ не е виновенъ, освень маркиза!
Въ тоя моментъ, домоуправителката на прин
цесата влезе въ салона, съ цель да й съобщи
нещо.
Като видя краля, тя поиска бърже да се от
тегли.
— Остани тука, й каза краля, сетне се обър
на къмъ принцесата.

Гтр.

4

JJ33QI

.Варненски новини

ВАРНЕНСКИ

ПОДРОБНОСТИ ОКОЛО ОСВЕЩАВАНЕТО

ше

отъ р и т о на Гпнт I СТРОЙ

Главйата причина з а опасението _ новите, германски подводници елч отъ, съвър
шенно новъ типъ. Войната^се очаква з а н а е с е н ъ

на Аспаруховня Валъ. Бюстовете на Аспаруха н статуята на Аспаро
хоаия войникъ. Освещаването ще се превърне на всенароденъ празПарижъ 2. Решението на
дникъ. Подготвителната работа на комитета
Както е ИЗВ-БСТНО вечъ на 15 никътъ ще бжде въ пълна Германия да строи подводни
юний т. г. ще се извърши тър военна съоржженость отъ Ас- ци, предизвика голъмо безспо- на Съветска Русия къмъ Франция
жественото освещаване на Ас- паруховата епоха, въ едната койство вср%дъ всички обще
Парижъ 2. Узнава се, че
паруховия валъ.
си ржка ще държи щитъ и ствени слоеве.
Съветска
Русия дала на Фран
Опасението стана още поТози день ще бжде празд- копие, а въ другата боенъ
ция
тържественно
обещание,
големо, когато се узна че но
никъ не само за варненци, но мечъ.
че
никога
н*ма
да
поддържа
и за целия български народъ,
Тази статуя ще бжде на вите германски подводници
тъй като той ще въскреси противоположната страна отъ ех савършено новъ типъ, съ съ каквито и да било сред
предъ насъ i-.ай-великата епо бюста на Аспаруха Погледътъ приспособления, каквито под ства комунистическата пропа
ха отъ нашата история.
ганда, било въ Фравция, било
на войника ще бжде втренчен
Аспаруховите тържества, къмъ морето, което ясно е по водниците на другите държа въ нейните колонии.
както писахме и по-рано, ще с1мо себе си, че ще символи ви не притежаватъ.
Едва следъ тая декларация
бждатъ по-импозантни, по-ве зира стремежа на българския1 > Най-силно е безспокойстанало
възможно подписване
личествени отъ тези на Шипка духъ да завладее морската ствието вертьдъ крайни
то на френско-съветския пактъ.
и нз Симеона. Въ тези тър ширъ и чрезъ това да издигне те
националистически
жества ще вземе участие цЪ- племето ни на онази висота, кржгове. 1гь се страхулия български народъ и въ на която се е намирала презъ
внезап
Т-БХЪ ще бждатъ представени епохата на Аспаруха и Симеона. ватъ отъ едно
но избухване на единъ жежду Франция и СССР превъз
сцени отъ онази епоха, която
могнати вече
Следъ освещаването на Ва евгътовенъ пожаръ
е била най-славната за бъл
и
ла, работата по украсяването емгьтатъ, че това би
Парижъ 1. Узнава се отъ
гарския народъ.
Понастоящемъ първигв по на сжщия ще продължи съ могло да стане презъ официално мвсто, че еж пре
възмогнати вече последните
саждения на дръвчетата въ крайния стремежъ, последния
Аспаруховия валъ еж привър- да се превърне на единъ ис есеньта, когато Италия мжчнотии около редакцията
шени; Сега вече се изглаж- тински националенъ паркъ, ще бжде сериозно анга на френско-съветския ппктъ.
който отъ една страна да илю жирана въ Абисиния.
Не се съобщава още, обаче,
датъ алеигв.
стрира
предъ чужденцитъ: жи
какви отстжпки еж били на
Най-късно до 10 юний ще
всички френски военни за правени и отъ чия страна, за
бждатъ готови и работенит-fc. вота и битътъ на племето ни
води
работятъ денонощно, да може да се превъзмогнатъ
презъ
епохата
на
Аспаруха,
отъ нашия съгражданинъ —
напоследъкъ
скулптора Кирилъ Георгиевъ— а отъ друга страна да бжде както за нуждите на френ констатираните
место за отмора и развлече ската армия, тана и за нь- сериозни прЪчки.
бюстове на Аспаруха.
Единия отъ тези бюстове ние.
кои други държави, съюзници
ще бжде поставенъ въ АспаКомитетъ/ъ по подготовка на Франция.
руховата кула, а другия въ та за освещаването на Вала
ще построи Германия до 1937 г.
Аспаруховия валъ. Последния работи най-усилено, за да мо
бюстъ, който ща краси Вала, же тържеството по освещава
Лондонъ 1, Германско
ще бжде тройно увеличенъ нето да бжде единъ истински cs построени — въ чужбина, обаче то правителство уведо
отъ естествената
ГОЛ-БМИНВ. всенароденъ праздникъ.
Лондонъ 1. Въ тукашните ми английското, че въз
Той ще лежи върху единъ
добре осведомени кржгове се намерява презъ течение
пиедисталъ, отъ двете страни
Както бюстовете на Аспару твърди, че освенъ оповестени
на който ще има красиви жерт- ха, така и статуята на Аспару ГБ 12 подводници, поставени на идните 2 години да
веници.
ховня войникъ ще бждатъ из сега въ строежъ, Германия раз построи бойни
морски
Въ най-скоро време ще поч работени отъ искуственъ ка- полага и съ други 20 подвод единици съ общъ тонаж
не изработката и на единъ мъкъ и по исторически скици ници, построени отъ нея въ отъ 95.000 тона.
Аспаруховъ войникъ. Той ще и снимки отъ Аспаруховата чужбина.
©жде-1ри^ метра високъ. Вой- епохаПовечето отъ тия 20 подводг
ници еж вече привършени.
По голъмата часть отъ строе
Ландонъ 1, Вчера се по
нит-fe въ чужбина подводници мина лордъ Гладстънъ, синъ
еж били построени въ Испа на знаменития
английски
ния, въ Виго, презъ течение държавникъ и приятель на
Варна .Царь Борисъ" 3
на последнитв няколко годи угнетенитгъ народи,
лордъ
Пристигнаха з а пролътния е в з о н ъ най
ни.
Уилиямъ
Гладстънъ.
новитЪ д в о е н и платове з а дамски манта
Като ржководители на тия
Починалиятъ сега
лордъ
и к о с т ю м и , з а м л ж к и п а р д е с ю т а и кос
строежи еж били изпратени
Гладстънъ
не
бгьше
полинай-виднигв германски специ
тюми и голЪмъ и з б о р ъ отъ спортни пла
тикъ, а се занимаваше
гла
алисти
по
строежа
на
подвод
т о в е и о д е а л а , Цени ф а б р и ч н и .
вно
съ
финансови
и
сто
ници.
Be е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, провЬрите ш>пански въпроси. Преди из
витЪ цени и десени m магазина Юнионтекстилъ.
вестно време той посети
1-2075-0
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
България.

Тържественото обешавне

fltaHit около панта

taroUaiiitai'
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.Потайностите на прицъ Карла"

Библиотека «Варненски новини*

Моля те, изслушай съобщението й, принцесо;
едно предчувствие ми казва, че нейнитв съобще
ния се касаятъ до господина префекта.
— До префекта на полицията ли, господарю?
попита уплашено принцесати — това бЪше за нея
по-силенъ ударъ, отколкото ВСЕКИ другъ.
— Може би префекта на полицията, графъ
Шатильонъ да иска да тури край на тая фатална
работа, екритр,
Принцесата съ голема мжка укри вълнение
то си и се обърна къмъ домоуправителката си.
— Дошла е една млада жена, която желае
да се представи предъ Ваше Кралевско Височество, понеже имала да направи едно важно и скри
то съобщение, което. . . .
— Какво се двоумишъ?
Кажи ми всичко! каза принцесата.
— Касае се до Негово Кралевско
во!—каза домоуправителката.

Височест-

'£?/f'x — Успокой се и не се вълнувай, принцесо,
*• - ф а е най-доброто, което би могла да направиш,
кйза краля, който бЪше започналъ да съжалява,
че зададе такава голъма грижа и тревога на прин
цесата — припомнете си по-прежнитъ ми думи!
Трвбва да се навикнеме да отделяме личностьта си огъ оная на децата си!
— Това е много мжчно, господарю!
— Но необходимо!
Остави ме да бжда свидеТелЬ на думите на
тая жена и после ще се съветваме, какво да превиме!
— Язъ настоявамъ на думите си, господарю,
че никой другъ не е виновенъ, освенъ маркизъ
Монфоръ! Той е действителния виновникъ.
— Где не би могла да намери еднв майка
оправдание за несправедливите постжпки на де
тето си! отговори краля, съ усмивка на устнитъ.
Успокой се принцесо!
Сигурно ще ни се отдаде
единъ досаденъ скандалъ!

— Виждашъ ли сега!
Моя страхъ по-скоро се оежществява, от
колкото азъ самъ си предполагахъ!—се обърна
краля къмъ принцесата.

623

да

отстранимъ

Единъ лакей отвори вратата.

Вървамъ, че би требвало да изслушаме
жена.

тая

Принцесата направи знакъ съ очи на
моуправителката, която разбра, че требва да
веде младата жена, но съобразно етикетите
представянето, като се научи коя е и като
нае името и презимето й.

до
въ
ни
уз

Домоуправителката въведе въ стаята Антоа
нета Бери, която б-вше облечена много елегантно
и съ голъмъ вкусъ, за да може да направи кол
кото е възможно по-добро впечатление. Тя заста
на съ увъреность и известно знание на обичаите
на високото общество до служителката, която я
представи съ името госпожица Антоанета Бери.
— Е л а по наблизо, имала си да ми съобщишъ нещо?

Домоуправителката се отдалечи, следъ като
направи единъ поклонъ, споредъ реда, изискванъ
отъ дворцовата етикеция.

' Антоанета се доближи на н-вколко стжпки.
Принцесата съ знакъ направи да разбератъ
домоуправителката и и лакея, че требва да се от
тегля тъ.

1
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Пловдивъ 2. Вчера и диесъ всички влакове за Ifooii
дивъ еж препълнени съ пхтници.
Вгьрва се, че Дирекцията
на желгьзницитп щ
пусне нови извънредни влакове, а за Георгьовдень щ
бждатъ пуснати нгькои специални влакове.
|
По сведения, почти отъ всички части на ctnpl
ната къмъ Пловдивъ заминаватъ твърде много пщ.
ници.
Успгъхътъ на панаира е голгъмъ
Ношесъ въ града ни. пристигна м-рътъ на фивавевг!
Марко Рясковъ.
Тази сутринь той посети пакаира и разгледа иай-вц:
мателно всички павилиони.

Запитанъ за впечатленията
му, той з<&
ви, че еж отлични въ всеко отношение.
%
Тази вечерь той ще отпжтува обратно за
тъй на го утре ще има важвнъ Мин, съветъ.

Софц
;j

1 и й Америка и йвглия Запушвано се щ

въ страната — най вече BV|
падна България. ' •
София 2. Отъ вчера,,
особенно отъ нощесъ «
самъ, въ цгълата страна;
най-вече въ Западна Бъм
рия
се е засилило засту1
Въ шествието на со ването.
|
циалистите взеха учас
тие около 100.000 души Максималната температ
ра въ София беше 12 град
а въ това на комунис са
надч. нулата, а тази щ
тите — около 50J000. рянь.
беше едва 4 град>(
Общо взето, вчераш надъ нулата.
?j
ния день мина спокойно Отъ. хижа
Алеко,\
въ цгълата страна.
Витоша
температура^
Лондонъ 2 Вчерашниятъ день
тази
сутринь
е били
— 1 май мина спокойно въ
градуса
подъ нулата,1
цъла Англия.
Улиците на Лондонъ еж пре- енгъжната покривка е\
пълнени
отъ
н а в а - ла 20 см.
"4
лица, както никога до сега,
обаче това еж главно чужден
ци, дошли по слунай предсто
ящия кралски юбилей.
въ мон. Св. Константинъ. Ооип
Никакви инциденти не бЪха
ката му
' -.$1
отбелязани вчера.
Тази сутринь гл. директм
на австрийското параход
дружество г. Корвикъ разгд
да околностите на Варна. *
срещу 1 май въ дупнишко.
Той се придружаваше да
Дупница 2. Срещу 1 май въ д-ръ Недковъ и отъ аташи|
с. Върбовникъ, дупнишко е ния къмъ него отъ курорш
билъ застрелянъ презъ прозо дирекция чиновникът. Милка
г. Корвикъ е останалъ в|
реца въ кжщата си 45 гохитенъ
отъ виденото. .••'*»
дишниятъ Христо Михайловъ.
Въ
честь"на
сжщия 6i JI
Властите еж установили, че
дена обедъ въ бюфета на й
убийството е извършено отъ настиря „Св. Константинъ*.'
Стойко Николовъ, отъ сжщоПрисжтствуваха: пом. кме
то село, когото кметътъ наз- Димитровъ,
директора н
начилъ за патрулъ, по случай Българското параходно др
жество г. Недевъ, членъ дей
1 май.
Убиецътъ се намира въ гата на държавата при сжЩ
то г. Игнатовъ и други.
бягство.
Об-вда мина при отли|
настроение.
*
е миналъ спокойно
Ню-Иорнъ 2. По случай 1
май социалистите и комунис
тите устроиха вчера отдел
ни шествия.

лта«а

УОнтъ вшш

въ търновско, срещу 1 май.

Търново 1, Нощесъ въ
с. Ре.сенъ избухна голгъмъ София 2. Сеизмог$
пожаръ. Неизвестни зло фътъ въ София оф
сторници подпалили ма леза вчера въ 12 НШ
газина на Петко Пан- и 28 минути начало^
ни силно земетресеЦ
доровъ.
Установено е вече по съ огнище на отстоя^
безпоренъ начинъ, че по- отъ 1,750 клм. отъ С
фия.
жарътъ е умишленъ.
Загуибте еж големи.
Правятъ се усилия отъ
страна на властите да Оргьхово 2. Завчера е*
се откриятъ авторите Липница, оргьховско emf
на това злодеяние.
лочникътъ
Христо БР

luim отъ Ши

ноеъ, 30 годишенъ се на*
шкалъ съ ножъ, а следъ if
ва се обесилъ.
Победихме градския тимъ
Неговите другари, °^йЧ('й
забелязали
на време и сп№
на Брашовъ съ 4а1
ли живота му. Бутиновъ ой»
„Ш. Соколъ* решилъ да сложи край не <"
Геновъ
вота си поради мизерия.

ТЕЛЕГРАМА

П О К А Н А
Хлебарската Кооперация .УспЪхъ* гр. Варна кани свой^ « Л И Л ^ Н „ ° ^ " а °Д ЩО извънредно събрание BT.A4W-W*
Инд. Камара на 10 т. м-цъ въ 4 часа следъ обгъдъ -е»
дневенъ редъ:
1. Изкане кредитъ отъ Варн. Популярна Банка.
£.. 1 ю организацията на производството и нужднит* «#
тавленя по производството.
Присътствието на всички е задължително.
Отъ управление^*

