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Т А Р И ф А по която „Варненски новини." печа
ти рекламитп: за /Ги /// страници по /'50 ле. кв.
см.,1и /V;— no VW ле. кв. см.; годежни и вен
чални-*-по 60 ле. публикацията, официални обявлени/г no :J лева кв. см., приставски по 1 ле. на
5лст
на
A JvJ?Le^X£№'c£'%l£°
гармондень редь.
А Щ О Н А М £ Н Т Ъ,: за година ~ 300 лева, за
«месеца — W лева. Годишниятъ абонаменть за
Чужбина е 600 лева.
Ржкотси не се връщатъ. -*- Шпоискани статии
не се помтетватъ. — Анонимни дописки, особено
тич които еж отъ личень характерът не се взиматъ подъ внимание.
Основань 1912 г

Женева 12, (Радоръ).До
бре осведоменитгъ ергьди
не скриватъ, че следъ цгьла седмица разисквания и
сега, следъ откриването на
общото заседание на ОН,
междундродниятъ
женев
ски институтъ преживгьва най-тежкитгь моменти
отъ създаването си до сега.

Гл. редакторк В. Юцуковъ.

Телефони: 121, 256, 457

Година ХХ1У-та — брой. 5404
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военни и оди на и и а д нрвдшщи на наршта н родиш [[[Р ще брани мира

зострнлъ твърде много.
I шщтт шщ Ши t ШШ въ който не е
ттшм ншво смекчавано.
I Ноифликтъ
ш I Oil, KoSfs се
отъ день на день.

Това е трагическото поло
жение, въ което се намира
ОИ. Ржководните фактори на
ОН не смятъ да ораложатъ
чл. 15 отъ пакта, тъй като се
боятъ колониалната война въ
Африка да не се превърне въ
световна.
Следователно, въ настоящия
моментъ ОН не може да сто
ри нищо друго, освенъ да
създаде единъ орекъ конфликтъ можду себе си и Италйя,сс§всички тежки после
диците за международната
политика.; •'••
• -";
•'Ако' Мусолини
приеме
днесъ нпкое
предложение
Ча ОИ, колкото изгодно и
да бмде то, би озйцчававало да признае ОН като

o

Дневна служба тел. 12)"

Mfem/iolnce-iimei-

Обаче mvKb се, в/ьрва,
.»&• веднага следъ първа
та сериозна победа/вед
нага следъ като пора
жението при Adva презъ
1896 година бжде отмъстено, Италия ще бж
де готова да преговаря.
i Съ други думи, същинШитп» преговори не ще
могатъ да
започнатъ,
освенъ когато
войната
бмде въ пъленъ ходъ,

r

„ВАРНЕНСКИ НОВИНИ' е единствения
вкъ въ провинцията, който ама редовни
кореспонденти въ почти всички по-голгьми столици въ Европа.
.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ' е най много
четения вестникъ въ северна България.
„ВАРНЕНСКИ НОВИНИ" дава послед
ните събития въ насъ и чужбина 28 ча.
са порино отъ софийските вестници.

Флотата въ Р*цете на републиканците, ц сухоожтната войска и авиацията-въ ржиете на монархистите. Гърция е изправена предъ го
лемия събития. Кой е ген. Панайотакисъ н защо влезе въ конфлнкь съ тен. Кондились. Срещата между Цалдарисъ и ген. Панайотакисъ,
н-къ на атинския гарнизонъ. Едиа негова заповедь, насочена противъ привържениците на ген. Кондилисъ Нонтра-заповпдьта на ген.
Кондялисъ. намесата на Мин. съветъ. Убиването. Уреждането на конфликта. Положението си остава все пакъ крайно тревожно.
Атина 11. Събитията въ Гър станиетовъ тази область.
да завзематъ казармите на тантътъ на Кондилисъ започ
Военния м ръ ген. Кондилисъ нЪкои .съмнителни войскови ва да нанася удари на гене
ция отново н а в л и з а т ъ в ъ
сферата на неизве:тностьта.На- yen-fe да измести ген. Панайо части отъ гарнизона, а часть рала.*
пОслецъкъ се споменава често такисъ. Взе му и заслугигв, и о*ъ артилерията да завземе ви
Последниятъ, обаче, билъ зана ген. Панайотакисъ.
Славата.
сочините около града.
щитенъ отъ своите привърже
Положението се прец- името
, Какво точно представлява
Следъ потушаването на възНъкои офицери отказали да ници. Въ сблъскването, както
сУлЪлява последния на- този генералъ и въ какво имен станието господари на положе из{Г*лнятъ
запов15дьта. Тогава се съобщи веча, бе раненъ на
чинъ.
• •'.•..,•-/". ни се състои конфликта между нието станаха адмиралъ Свке- Панайотакисъ ги освободипъ три м-вста Панайотакисъ — въ
него и ген. Кондилисъ?
лариу, н-къ на флота и гене отъ слу «ба.
рамото, челюстьта и въ облаНа тия въпроси нашиятъ ати ралъ Рапасъ, н-къ на авиа
стъта на стомаха.
Когато
станало
известно
то
нски дописникъ ни отговаря; цията"
ва поведение на н-ка на първа
Въ Мин. съветъ ген. Конди
-.Г—• До мартенското възстаПрезъ време на военното армия, ген. Кондилисъ noe.i лисъ
1
е билъ напълно удовление генералъ Панайотакисъ ня положение генералъ Сакела- калъ"
в-БрнитЬ си офицери и творенъ, а Цалдарисъ е полумаше никакво особено влия риу взе страната на Цалдарисъ сладъ короненъ
съветъ решил
ние въ гръцката армия. Впро- а ген, Рапасъ— на Кондилисъ. да бжде см* ненъ генералъ Па чилъ единственото удовлетво
рение, ча монархията нЪма да
чемъ, до тогава той не даваше
"ака се породи борбата за найотакисъ, н-къ на първа ар бжде възстановена преди да
да се подразбира, че крие въ надмощие въ властьта.
мия.
се види резултата отъ плесебе си голямата амбиция да
На 9 септемврий веднага
Станало нужда да се потър бисцита.
стане единъ день факторъ въ следъ завръщането си отъ чуж си намесата на 1Л>\н. съветъ,
Ген. Кондилисъ за момента
политическия живогь на стра бина,, Цалдарисъ прие начал предъ който двамата генерали
стана
господарь на положе
ната. До тогава той 6Ъ само ника на първа армия Панайо- да дадатъ обяснения за дейст
нието.
&ЙЙН"Ь. ДОбъръ, съвестенъ офи<- токисъ и го осведоми върху вията си.
Съ особенъ интересъ се сле
церъ и е подцържалъ приятел положението. * Непосредствено
Генералъ Панайотакисъ се
Петчлецццят^комитетъ
ски връзки съ водача на по- следъ тази. среща, генералъ явилъ въМин. Сьветъ съ братъ ди поведението на началника
рчвОНШ $№лено, за да се яулистите— Цалдарисъ.
Панайотакисъ заповяда всички си, който е депутатъ. Докато на флота. Общо е убеждение
избена избухването на вой ,. При потушаването на мар полкове,
които (ок подведмос- заседаваше Мин. съветъ, въ то, че ако адмиралъ Сакелзнатаi обаче той може да тенското възстание, ген, Па тве,ни нему,
да бждатъ въ пъл съседния салонъ станало спре риу съ флотата си б-вше посрещне непридвидени
найотакисъ е комвндвчлъ тре на боево .готовность и напра чкване ме«ду привърженици близо до Атина, ген Конди
ноти и съ неизмерими пое- та
армия съ седалище Солунъ. ви инспекция на разните ка, те на ген. Кондилисъ и ген. лисъ не щЪще да може да взе
ледици.'/*/-^". •'• I \ t- .Панайотакисъ. Въ този имен ме надмощие.
Съ предварителните * мерки, зарми.
Повед^ниетр на Италия е които той взе тогава, биде пред ' Така той запов-Ьдалъ една но моментъ отъ Мин. съветъ Въ всЬки случай положение
-дна/о цела загадка. Тя си решено пропадането на ~въз- часть огь з"Ьрнит-Ь i^y полкоае издйзълъ Панайотакисъ и адю то е крайно сеоиозно.

cliflk 1 (£ъ"^диа неразгадаема
тЯЧ|гика: прави спънки! а все
1&акъ въ последния моментъ
.прави отстжнки, делегатътъ й
напуща заседанието на ОН,
създава*непрекъснати пречки
на петчленния комитетъ, оба
че все пакъ Италия не скъс
ва връзките си съ, ОН.
Италия очаква върхов
ния моментъ, за да на
л о ж и волята си.
ч Т у к ъ вече се счита
като сигурно, че италианскитъ войски щ е нахлуятъ в ъ Абисиния. Ни
кой не м о ж е да попре
чи на това. Касае се за
престижа на Италия.

w

и ще подкрепи всички, които държатъ за мира.
Москва 12. Въ в. „Извес
тия" Карлъ Радекъ пише
статия по международното положение, въ която
между другото каза:
—Въ борбата си за миръ
заинтересуваните сили ще
се научатъ да се довгьряватъ една ка друга и да
действуватъ общо въ тази
бдрба за мира, което ще
бжде най-доброто ерпдство
за засилването на ОН.
Опирайки се на поли
тиката за миръ, съвет
ското правителство ще
направи всичко възможно,
за да спаси мира и ще
подкрепи всички инициа
тиви, които преследватъ
същата цель.

. ШШтт si П

Правителството зая
вява, че плебпецитътъ
ще стане й че нп>ма да
монар
23 нови бойни единици. Какво още остава да се строи следъ това се възстанови
хията
безъ
плебисцитъ.
Вашингтонъ /2JfM'eomo аятъ въ cradewv други 11

Единъ стихиенъ пожаръ в ъ Бургазъ ilfiffli WIIIH ШИЙ .1
иридруженъ съ експлозии. Грамадните загуби. Огъ какво е билъ
пркчиненъ пожаргтъ

Бургазъ 12. Нощесъ
къмъ 11 часа на ул. Лев
ски 10 се запалила и изгорп>ла коларската
ра
ботилнща на Д. Илиевъ
се изчисляt Загубитт
ватъ на 130,000 ле.
Днесъ въ 3 часа следъ
обпдч градътъ бп>. разтревоженъ
отъ новъ
стихиенъ пожаръ, кой
то избухна въ склада за
кожи въ
кооперацията
на месаритп.

Заимисъ не ше иодаде оставка
Атина 11. Председательтъ на републиката
Заимисъ опровергава, че
ш,ълъ да си под*де ос
тавката преди произ
веждането на ппебисцита за монархията.

вената ш и ш а

на хвърлена неогисена ци на марината, въ изпълне ковн бойни единици въ дър
гара въ двора на маслар- ние на програмата за но- жавните корабостроителници.
ницата.
н а Вчера на мног* места въ стракатг
витгь морски строежи,
За
строежите,
позЪрени
е падналъ снегъ
*
подписа договори съ чети частнитъ корабостроителници София .12. Вчера къмъ 10*30
Хасково 11. В ъ земли ри частни корабостроите
часа въ София прехвърлящи
щето на с. Ябълково, лници, за постройката на е ипредъденъ едмнъ кредчтъ енътъ.
хасковско, се запалила 12 нови бойни морски еди отъ 60 милиона долара.
Снежната покривка на Ви
Следъ като бждатъ из тоша
е 5 см. на платото, а на.
и изгоръла
мелницата ници.
вършени тия строежи, ос- самия Черни върхъ 10 см,
на Христо С. Петровъ. «
таватъ още да бждатъ
Загубите
възлизатъ' Освенъ това, издадена е построени 36 разрушите Снежната покривка въ Петроханъ и Осогово е също 5
I вече заповедь да се постана 13 милиона лева.
ли съ тонажъ по 1.500 см., а на Мусала — 12 см.
тона и 18 подводници, за Навсекжде въ страната вре
да се достигне предп>ла. мето значително се е застудвпри Драгоманъ. Омнибусътъ 'въ пропаст ьта. Жертвите. Па какво се опредгъленъ отъ Вашинг ло отъ два-три дни.
дтлжи катастрофата С к л а д ъ т ъ с е намиралъ
тонската морска спогодба
в ъ двора на масларниДрагоманъ
12. Вчера\съ дветь си дъщери — 11
Поставените сега въ стро
цата на Братя Гуковски, следъ обгьдъ къмъ 4 4acaU 16 годишни.
- , ежъ 23 бойни единици еж:
продължава усилено
която п ъ к ъ е в ъ с ъ с е д  на 1 клм. отъ с. Гръцка* Пострадали всички лжтниМалта
12, Тукъ прис
ство с ъ склада за мине Патина стана голгъма ав ци. Г-жа Арсова и дъщеря й единъ параходъ-носачъ на тигнаха съ парахода „Нюаероплани, 15 разрушители, 6
рални масла и бензинт» томобилна
катастрофа Пора, 16 годишна еж убити подводници и единъ ленъ разия" 1200 войници и 140
на Общия съюзъ на зем- съ пътническия
офицери.
автомо- на мьсто, а другата й дъ кръстосйачъ.
ледълскитъ кооперации. билъ 16()8 (софийски но- щеря Цветанка, 1 1 годишна
Сж щ и я т ъ
napaСилниягъ ветъръ пренесе меръ),
е
смъртно
ранена,
ходъ
стовари
също
така
собственость на
огъня въ тоя складъ и не Анани Лгъевъ и шофиранъ
гелпми
количества
оржТежко ранени еж и
следъ много- и той пламна. отъ Димитъръ Костовъ, други двама
жие
и
муниции.
пжтнищил
Положението му критическо
Варелите съ масло и бензинъ— отъ с. Стрезимировци.
пшновшшашвшвявп
Катастрофата се дъл
около 75, на брой—почнаха да
ковичъ е тежко боленъ.
Белградъ
12.
Бившиятъ
маВъ автомобила имало 18 жи на дъждоветп», кои
експлодиратъ, Гасенето стана пжтници. На завоя при село то направили пжтя мно нистъръпредседатель и мръ
Споредъ мнението на лека
рите,
тая сутринь положение
почти невъзможно. Въ борба то автомобилътъ се обър- го хлъзгавъ.
ва външните работи Маринто
му
бнло критическо.
та съ огнената стихия взеха наяъи падналъ въ пропастьта
участие войсковите части, кои
i|
Между ЛАТНИЦИГЪ била и
то можаха да локализиратъ r-жа Мария Арсова, 35 го
пожара, за да не се пренесе дишна, съпруга на софийския
и по далечъ.
житель Арсо Гюровъ, наедно
Общитп загуби се из
Открива тържествено сезона съ изящния тонфилмъ
числяватъ на 1 милионъ
БОЙНА
С
Т
Р
Е
Л
Б
А
лева. Причината re дължи

Въ София огЬгъ

Страшната автомобилна катастрофа

Кишашо м о . 1 ш

т i

иаамиамашйашиа

ДНЕСЪ К и н о Ранковъ»

всемощенъ институтъ,
Ако Мусолини
приеме
разбирателство съ ОН по
късно, следъ една що-годе
посериозна победа въ Аф
рика, би означавало
ОН
да се~подчини ' на фаши
сткия законъ.
Това е тежката и не
избпжна
дилема,
предъ
която е изправено Обще
ството на народитп>.

На 16-ий септемврий т. г. —
понеделмикъ, презъ целия ден
8-а пех. Приморска дружина
ще произведе бойни стрелби
въ района иа с. Владиславово
•— с. Яксоково— с. Изворско—
с. Вжгленъ—с. Яребична—село
Куманово—С Надежда.
За избътване на нещастия,
иа 15-й с. м. вечерьта района
да се напусне отъ хората и до
битъка, като на 16 й до свърш
ването на стрелбата се забра
нява вевкакво движение на хо
ра и добитъкъ.

и

Участвуватъ Иети Ф О Н Ъ Наги и Вмл« Фричъ.
Къмъ програмата: Специално з а откриването 2 най нови
све»товни Ф о к с ъ т о н ъ прегледи
Д н е с ъ о а м о вечерзит.» с я е н т а к ъ л ъ .
Начало 9 часа вечерьта.

1тр. 2

Важно съобщени!

[елша за пропаганда вдого главнята

ХОЛЕРА ПО ЛТИЦИТЪ

Огъ тая болесть страдатъ преболедувалите птици, които
Днит-fe отъ 15—21 т. м. еж обя ДИГБ за лъкуване нужното
вени отъ страна на Министер за засвване на единъ декаръ кокошкит-fe, гжекитъ, ПаТИЦИ- осгаватъ за известно време но
ството на Народното Стопанс семе еж не повече отъ 1 лв.ГБ, ГЪЛЖбиГБ И ЛУКСОЗНМТБ сители на заразата, предаватъ
тво за пропаганда противъ Вънъ' отъ това, отъ страна на птици. Причинява се отъ единъ последйата на здравите;
главнята. Болестьта мазна глав Министерството на Народното микробъ, който остава живъ
За холерата тръбва да се
ня е силно разпространена стопанство, еж разпратени до въ трупа на умрег.ата птица,
вредомъ у насъ. Сжщата еже всички агрономи голъми ко около 3 месеца, въ куришки- запомни, че предпазните мър
годно нанася загуби, възлиза личества меденъ карбонатъ за ТБ до 1 месецъ, а въ водата ки еж по-важни, отколкото ле
щи на стотици милиони лева раздаване на земледълскитъ до 18 дни. Ниската темпера куването, затова борбата съ
нея тръбва да се води преди
на пшеницата, ечемика и др. стопани, като едновременно съ тура не вреди на микроба.
още тя да е дошла въ стопан
И най-важното, което е, че това ще се оставятъ на раз
Изхвърляне на умрели отъ
тия загуби се понасятъ въ по положение и нужнитъ апара холера птици по полето, ку ството. При опасность, добре е
вечето случаи отъ дребнигв ти за сухо третиране на семе пищата, водата, локвите и т. н. да се поставя въ водата за пи
ене, както и въ храната, п ло
земледълци, които и безъ то то.
кждето отиватъ птиците, за да
ва еж онуждени. Върно е, че Сжщо така агрономигв еж търсять храна, ровятъ или да вина на сто разтворъ отъ зедо скоро при борбата съ глав поискали подкрепата на общи пиетъ вода, еж отлични изво ленъ камъкъ. Сжщо препоржнята се употръбяваха скжпи ните за набавянето на меденъ ри на зараза. Заразата се съе чително е да се дава вода за
сръдства, когато обезаразява- карбонатъ, който тоже ще отъ труповете, разнасяни отъ пиене съ калиевъ перманганатъ (една трета отъ чаена
нето на семето ставаше по .бжде раздаванъ на нуждаю- кучетата, свините и др.
лъжичка въ 4 литра вода).
сухъ начинъ, или пъкъ мок щитъ се.
Заразата може да бжде вне
рия начинъ на обеззаразяване
При това положение, при
Сждътъ да бжде такъвъ, че
бъ съпроводенъ съ редица тия грижи, които се полагатъ, сена въ стопанството:1) чрезъ
да
не може да се замърсява,
честото
посещение
на
курника
трудности.
всички
стопани землед-влци отъ външни лица, а и отъ саа когато червения цвътъ на
Днесъ. обаче, изпитаното тръбва да се проникнатъ отъ мия стопанинъ; 2) чрезъ хра водата се изгуби да се сменя
средство меденъ
карбонатъ високото съзнание и отъ доб ната, когато въ нея еж попад съ нова. Като предпазно сръд(Главнинъ) дава вьзможность ре разбраните си интереси и нали изпражнения или части ство и то съ добъръ успЕхъ
за най-бързото» само за 8—10 да направятъ всичко възможно, отъ болни отъ холера птици. се употръбява ваксината, как
минути, обеззаразяване на се щото нито една шепа семе не- 3) чрезъ птици, живущи на то и серумътъ противъ холе
мето по сухъ начинъ, а разхо- обеззаразено да не засъватъ. свобода, гължби. и врабчета, рата. За цельта необходимо е
болни отъ холера, съ своитъ да се прибътва до п мощьта
изпражнения или трупове и 4) не ветеринарните лъкари.

Новит-fe» с о р т о в е п ш е н и ц и

Въ сравнение съ мъстнитв семето — неговата едрина и
пшеници, новитъ сортове се чистота. Безъ тоя изборъ, кой
отличаватъ съ своята поголъ-- то се постига чрезъ триорирама доходность. Отъ тия пше нето на семето, е изключенъ
ници ВСЕКИ номеръ има.свои и нвй-малкиятъ успъхъ.
т е особености. Тия особености
Въ помошь на стопаните
тръбва да се взематъ подъ за застжпването и разпростра
внимание, ако искаме^ да си о- нението на новите сортове
сигуримъ лотолъма и по-доб пшеница т. г. идва Дирекция
та за храно-износъ. Тая Ди
рокачествена жътва.
Резултатите отъ НЕКОЛКОГО рекция ще замънява семето
ДИШНИТЕ сравнителни опити, на всички желающи съ отгопоставени отъ агрономите, съ ворящия сортъ отъ новитъ
новитъ пшеници еж вече нвй- пшеници. Това голъмо улес
доброто указание кой сортъ нение, което се прави на Сто
отъ СЖЩИГБ успъва най-добре паните, требва да бжде из
въ дадено населено м-feao- Тия ползувано, защото то носи

ГТред-ь

гроздобера

За получаване на доброка пране. Смъта се за 10 литра
чествено и трайно вино не еж вода половинъ кгр. сода. Годостатъчни само доброто гро лъмитъ бъчви се измиватъ съ
зде и умънието на тоя, който четкв, като се влъзе вжтре
приготовлява виното, но е ну презъ вратата, а малкит-e—сь
ждно да се. положатъ на вре разклащане, Измиването про
ме и достатъчни грижи за по дължава, докато при проми
дготовката на винарските еж ването водата изтече бистра.
Измитата бъчва се оставя да
дсве.
Предъ гроздобера всеки тръ се отдели, като се обърне съ
бва да си прегледа еждовеге враната надолу.
ГОЛЪМИГБ бъчви, които се
и да ги, подготви. Сждовеге,
които текътъ, тръбва да се по измиватъ въ избата, се изсуправятъ отъ бъчваря. Всички шаватъ съ мангалъ.
Когато нъкоя бъчва има нъеждове за гроздобера тръбва
резултати еж добре известни]повдигането доходностьта на да се почистятъ и звтеТнатъ, каква миризма напр. на муиа всички
по-напредничави земята,, къмъ което всеки необходимо е й йзбейбт© ffl'6- халъ. ткчь1 и. новитъ еждове,
Хтопани земледълци. Нуждно единъ 'тръбва, днесъ повече мъщение сжщо да се почисти иматъ нужда отъ по-специал
е де се прояви отъ страна и отъ всъкога. до се стреми.
и провътри, а стените му, съ но почистване, но зачова въ
на последния стопанинъ единъ
помощьта на Л03 - ва пръскач следната страница.
малко поголъмъ интересъ и родава се американско лозе, 8 го ка, да се напръскатъ съ 2 на
съ пълна сигурность да се дишно отъ 1 декаръ и 8 ара на сто бордолезозъ (варо-синкамъ
застжпи най-отговарящия сортъ п л о д ъ въ мъстностьта „Р У П И". ченъ) разтворъ.
отъ новитъ пшеници. Безспор Споразумение „Аксаковъ* 9. 1—3
Почистването на здравигв
но, необходимо е !и при тия
Въ началото на тоя месецъ
бъчви, щомъ ТБ еж разсъхна
сортове да се обърне най-готи, става като предварително курницитъ тръбва да се почис
лемо внимание на избора на
се запарятъ съ връла вода и тятъ основно и да се дезинтова се кзмиятъ. Изми фекциратъ. Тръбва да се из
Провадийско Турско Училищно Настоятелство следъ
ването тръбва де стане съ го върши единъ строгъ подборъ
реща вода, въ която предва на ярките, хато се задържатъ
рително се разваря сода за само добре развитите, а неджгавитъ екземпляри да се изключатъ отъ стадото.
Обявява се на интересуващите, че на 15 день отъ пу т
бликуване настоящето въ в. яВарненски новини" отъ 10—
Въ случай че бждатъ купе
КНИЖАРНИЦА
12 часа преди.объдъ въ тържната зала на Провадийското
ни птици за увеличението на
общ. управление ще се произведе търгъ съ явно наддаване
стадата, то обезателно новоза
за отдаване подъ наемъ по отдълно (8) осемь парцела отъ
купените птици да се задър
по 50 декара ниви отъ училищния фондъ въ мъстностьта
жатъ около 14 дена отдълно
Съобщава на УЧЕНИ
„Яйкъна" за време отъ 20 септемврий 1935 год. до 20 сепстарото птиче стьдо. Това
ЩПЪ, че на всички отъ
темврий 1936 год. Първоначална цена 50 лв. на декаръ за
карантиниране е необходим, за
учебници за тая уче
година.
да се провъри здравословното
бна година, е после
За правоучветие въ търга се изисква 10 на сто залогъ
състояние на новоза ;упеннтъ
день срокъ и ех въ птици. Не се ли стори това, то
и свидетелство за честность.
ограничено количество.
Всички разноски по публикация, гербъ и др. еж за
опасностьта да се вкара нъкоя
1- 3
смътка на наемателите.
зараза въ птичето стадо е го
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гр. Провадия. 10 IX 1935 год.

Отъ Настоятелството

Варненското Занаятчийско Епектро-Водопроводно Сдк
CL.uu» г-ьобшвва на почитаемото гражданство - к о и т о cTpgg
L„ n u ..прктрически водни и канализационни и н с т а л а ц и и ^
т ~ „„прянкигь- по СЖЩИГБ, да изискватъ отъ м о н т ь о р и ^
даденит-в имъ лични карти отъ Сдружението или майстр,
скитЪ свидетелства.
.
____
^
Такива, които се заловятъ да работятъ (като незаконщ,!
майстори), съгласно чл. 3 отъ закона за занаятиге. така ^
що и на стопанигъ. по чл. 37 отъ сжщия законъ които ЙЪз.
лагатъ работата на незаконнитв майстори, щ е имъ сее*.
тавятъ актове и се глобязатъ отъ 1 0 0 - 2 0 0 0 лева
Нека почитаемото гражданство си вземе добра белеш.
ка отъ горното, за да не попада на самозванни майстори,
които подвеждвтъ гражданството и създаватъ неприятни иц.
циденти.

Нека гражданството има предъ видъ и това, че когатс
се отнася за МОНТЬОРИ до частните бюра, да изискватъ on
стопанит-Б на сжщитъ- да иматъ нуждното майсторско сви
детелство по специалностьга, или ако той не притежава ц.
кова, да има законенъ майсторъ, който да му обзавежй
бюрото и да предприема работа.
За уреждане на всички спорове и нередовности, т.
никнали при разни обстоятелства и за най-правилното разрешаване на сжщитъ, сдружението моли гражданството а*
всичко това да се отнася до канцеларията на сжщото въ 3*
наятчийския клубъ подъ х. „Ню-Иоркъ .
ЗАБЕЛЕЖКА Поканватъ се всички организирани майс
тори въ най скоро време да си получатъ г личнитБ карти отъ
секретаря на Сдружението.
_
'
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ГОТВАРСКО :

СДРУЖЕНИЕ

Поканва всички Ресторанти и Гостилничари nneiове и
нечленове отъ Варна които притежаватъ майсторски ' видетелства и регистрирани карти да се яватъ при секретаря на
сдружението въ Ресторантъ „Булевардъ" и ей платетъ опре
деления имь еднодневенъ доходъ за фонда Обществено поя,
помвгане.
Имената на неявилите се ще бждатъ представени щ
даначните власти за принудително събиране въ двЬ"е1Н|
размеоъ
1 —3.
ОТЪ СДРУЖЕНИЕТО
1ШШ1111И111,|||||"||||||«111"'111

Сградостроителното

'

Строително Бояджийско Сдружени

Поканва всички самостоятелни майстори сградостро*
тели предприемачи, зидари, мазачи/ каиолджии и строител?
но бояджии да внесать най-късно до 20 т, м. опред-Блениягь
имъ еднодневень доходъ — данъкъ на СекреггрЬ-касиераб!
сдружението, който е на разположение въ канцеларията ••*
ка-фене '„Сплендитъ", сутринь отъ 7 — 8 и сл. об. отъ 5•'£.
6 часа. Ония, които на време не се издължатъ ще бжцв|>
представени на държавния бирникъ за събирането Тимъ-'1Щ
двойно глобяване.
1-3105 3
Огъ Настоя<теств0||

ОБ
„н А' и р Е. д ъ; vi.wy.

Девическото Практическо Занаятчийско Училиш*

ш' :щ

на госпбжица Лери Антонова, съобщаве на мн*ересующй|
т% се, че записванията на- ученички звпочватъ отъ 9 т, мч<
а редовнитъ занятия отъ 16 сжщия т. м.
- .--Щ
За редовни ученички въ IV професиойаленъ класъ Щ
приематъ завършилитъ III прогимназиаленъ класъ. Приемагь;
се бедни ученички .сираци отъ ВОЙНИТЕ безъ такса.
.. |
Училищната такса е намалена. За сведения въ канцеларият|
на училището, улица „Преславска* № 23.
^ f;?
Варна, 6 IX 1935 година.
1-3081 5
Огъ Дирекции*
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придворенъ доставчакъ, съобщава на клиентитп, са че Ш
винаги ще намгьрятъ складирани въ склада на УЛИЦА X
ОХРИДЪ № 21, прочутитт по здравина зимни артикула
••

Щ
9

Чисто вълнени егерови, платирвни, оатирани мж- # .
жки, дамски и детски фланели гащи и нилоти. §

9
т

Мжжки съ двойни ходила, мерсеризирани и дгътск& Ш
зимни ластичени, ненадминати по трайность чопапи М
и дрмги произведения.
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ
- 3076 — 5
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124 казваше той на девойката, помислихъ, че ч.и
сестра ми, само че тя е руса.
— Ами красива ли е, — запита съ любо
Билъ Газонъ й веднага се досети какви исто
питство младото момиче.
рии ще да е лелъ негърътъ.
— Отъ дълги години не съмъ я вижралъ,
Въ това време влЪзе въ стаята и самиятъ
но струва ми се, че е станала много хубава.
Самъ, доближи се до леглото и направи знакъ
Отвл-вкоха еж я насила и това нападение сре
на приятеля си да не говори.
щу мене е устроено отъ СЖЩИГБ негодяи.
— Господаря,— каза той, спр%хъ въ тоя
Двама разговаряха дълго време така. Гю
ханъ, защото ти не можеше да продължишъ
едно време Билъ Газонъ бъше се вече съгповече пжтуванието си. Щ е останемъ тука,
ласилъ да последва съветите на девойката да
докато се поправишъ
спи, когато изведнъжъ до ГБХЪ въ стаята до— Добре, Самъ, скоро ще бжда пакъ на лет-fexa викове и кр-всъци откъмъ кръчмата.
крака.
Младежътъ се изплаши и започна да се
Негърътъ кимна въ знакъ на потвържде ослушва. Девойката му обясни, че долу въ
ние. Едва що беше излЪзла девойката отъ кръчмата има нъколцина клиенти, които са
стаята, и негърътъ
седна
върху легло мо по тоя начинъ намиратъ средство да се
то и започна да разкрива предъ приятеля си забавляватъ.
плана си.
И негърътъ Самъ на свой редъ беше доБилъ Газонъ се съгласи да остане н-вколко Чулъ шума и погледна^презъ прозореца въ
дни въ тоя ханъ, но само отъ н%май кжде, кръчмата.
защото друтъ изходъ н-вмаше.
Краката му се подкосиха отъ страхъ. Само
Разискваха още известно време върху бж- на това не се надъваше!
дащето и Самъ излЪзе.
Промъкна се крадешкомъ до стаята на
Благодарение на добритв грижи, съ които приятеля си и се втурна вжтре запжхтянъ.
го б-вше обградила девойката, младежътъ
— Тука еж!
отъ день на день се чувствуваше" по-добре.
— Кои еж тука? — запита младежътъ, ма
Би се дори примирилъ съ еждбата си, ако ка ръ че вече предугаждаше отговора.
да не го измжчваше мисьльта за сестра му
— Онези проклети разбойници!
Двамата приятели се спогледаха' изплаше
Tea.
— Когато те видЪхъ за пръвъ пжть, раз ни. Негърътъ започна да успокоява приятеля

Фшшвштг оршаеня щ \т f i m

си съ това, че бандитите не знаятъ за при буза, въ отговоръ на тая нахална забележка.
ежтетвието му тукъ.
Ьандитътъ неволно започна да си разтърквв
Но бедата скоро дойде. Въодушевенъ отъ страната и докато си даде смътка ^какво ста
идването на тия си щедри клиенти, ханд- ва, изплюща втора плвеницн. Веднага следъ
жията се раздрънка и имъ резправи за вид това девойката се прицели въ него съ собс
ния си гостъ, нападнатъ и раненъ отъ никак твения му револверъ.
• .'
'|
ви си разбойници.
ВЪН
м
снико
„„Z
^" Р >
- иначе ще те застрелямъ
Бандитигв замлъкнаха
мигновено и се като куче!
спогледаха единъ другъ. Я когато ханджията
Стрестнати отъ храброто държание на де
прибави, че ранениятъ е русъ, ц-влата тайфа войката, бандититъ единъ по единъ бъха се
скочи на крака, затичаха се по стълбата и измъкнали изъ стаята. Следъ твхъ се измъкнахлуха въ стаята на Билъ Газонъ.
р и т н а Т и Г . 3 Р Ь ТГЪ Ип М Ъе т-ъН а П р а г ^ * * ° й к а т а го
Настана мжчителйо мълчание.
слеп^ ™
° Р Р " ° ™ по стълбитъ, •
Билъ Газонъ се изправи върху възглавни следъ това тръшна вратата.
=
ците и изгледа безстрашно бандитите под
С
Н в Т а И ВеСела з а р а д и
купени отъ враговетъ- му.
'
гЛ пТ
У ^ е х а си, т*
в '
Главатарътъ имъ се приближи до леглото се опжти_ къмъ леглото на младежа
— Значи ти не си умр-Ьлъ, а? Щ е си при- Виждайки го, че се мжчи да стане тя внкмателно ™ накара пакъ да легне и г о Г у и о Й .
правимъ сега грЪшката.
CeI T t 3 H нег
°Дяи не ще посмъятк
Следъ тия думи, той извади револвера си пя""™ I
и го насочи срещу младджв Преди да има да те нападнатъ.
време да стреля, девойката си проби пжть
- Благодаря ти отъ все сьрдце. но аз*
презъ редовете на бандитите и издърпа ре Н е М ^ к Н а ° м Г ^ Л Ъ С В М Ъ Д й браня « и в о « СЛ
Не искамъ да имашъ неприятности заради меволвера.
мл
а д е ж ъ т ъ . Лко искашъ де и*-—Този младежъ се намира подъ мое пок ul'nZ
Р
Ш
Ъ
ровителство, и тежко му на оня, който се до цва добо и Т ° У С Л у Г а > М 0 Л Я т е "»ба2и «и
косне до него! — извика тя, съ искрящи отъ дълъгъ п Ж т . S ° Р Ж Ж И е и х Р а н а з» W ^
ярость очи.
т^чни Л
" 3 ™ П а р и 1 Мисля,че « достг
—Брей, че си хубавица!-отвърна бандитътъ
съ усмивка.
л е б а 6 » ^ " " J 0 п3оn еf e"39e Р И
^ следъ известно К^
нотъж
"
е " « - Бнлъ Газонъ
Една шумна плЪсница се залепи по лъвата стан ^L?
I стана отъ леглото и се облече.
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намалените цени на всички
т ъ к а н и въ 1

тшмтшж

КИНОПРЕГЛЕДЪ

Стабилитетъ i u n m n t

27 септември е отредет за день на великия светогорецъ и апостоль за националното пробуждане на българския народъ Какъ
Г-яъ Севивовъ въ Варна
ще Стане чествуването? Починътъ на всебългарски съюзъ
Една
културна
придобивка
за
Варна.
Отъ
неколко седмици пре
*
„Отецъ Паисий" '
Пребивава
въ града ни ко , Довечера открива своя зи- махъ и разбиране.
бивава въ града ни главния
София 12, (Специална коре-1 вия удобенъ часъ, да се дър- мандира на 5 а пехотна работ менъ сезонъ Кино Ранковъ.
Виждайки всичко това, чо- секретаръ на съюза на общин
сп онденция) ~ И тази годинавжатъ беседи на всички учени на дружина въ Търново г-нъ
Излишно е да се подчертае В"БКЪ не може да въздържи ските служители г. Севйновъ.
но 27 септемврий — Кръстов- ци върху живога, дЪлото и Радковъ
Т |й работи усилено върху
че дирекцията на това кино възторга си и да не поздрзви
день —• щ е с е ^ествува : деня значението на отца Пенсия.
Дво „Морски техникъ-, винаги поднася на обществото дирекцията на кино „Ранковъ* проектонаредбата-законъ за ста
но отцаПаисия.<
2. Въ слцция день подобни на з а в ъ р ш и л и ^
Специални най отбрани и художествени че е жертвала много за да да билитета на общинските слу
У носъ много добри инициа беседи да се държатъ и на школи, свиква общо събрание филми.
де едно хубаво, и модерно ки жители, както и върху табли
тиви p s подемани и изоставя богомолците, въ църквите, на въ петъкъ — 13 т. м. 7 ч1. веч Отъ единъ месецъ насамъ но на Варна.
ците за заплатите и службит!
ни, но починътъ- да е при воиницит-fe и на трудовацигв. при дневенъ редъ: 1. Четеке кино «Ранковъ" се ремонтира.
на сжщите.
И
на
югина
жертвит-fe,
които
помня въ началото на BCfeKa
писма отъ съюза, -2. Изборъ на
Следъ изготвянето на про
Днесъ посетихме сжщото ки прави кино Ранковъ еж гол-fe3.
На
26
т.
м.
—
неделя
—
учебна година на бащи и де да се дадатъ утра за възраст ново настоятелство.
но и останахме възхитени отъ ми- Но т е вярваме ще бждатъ ектонаредбата, сжщата щ е бж
ца великото дело на най-гоСъюза на професионалните виденото: предъ насъ се откри
де представена чрезъ сьюза на
л*5мия народенъ! учитель и бу- ните, предъ които съ съответ музиканти—Варненски клонъ единъ салонъ, който както по добре оценени отъ варненско общинските служители въ Ми
ни
пЪсни
декламации
и
сказ
то
общество
и
кино
Ранковъ
дитель — стона: вече тради
съобщава на всички профе стилъ, така и по обстановка
нистерството на вжтрешните
ция, която требва да бжде ки да се отдаде прослава нв сионални музиканти членове и по нищо не се отличава о т ъ стане любимото кино на вар- работи за удобрение.
патриарха
на
Възраждането.
ненци;
следвана неизменно.
Съ този законъ щ е Се ста
Денъть на Отца Паисий н-в нечленове, да се яватъ въ кан европейските кина.
Дирекцията на кино Ранковъ билизира положението на вси
По този случай Всебългарцеларията
на
клона
кафене
Всичко
е
наредено
съ
тъскиятъ съюзъ „Огецъ Паисий" ма да' бжде обявенъ за непри- „Късметъ" при касиера Ив- нъкъ вкусъ и есте'икв, образ е ангажирала за предстоящия чки общински служители и ще
е ималъ щастливата идея да сжтствен. Но въпреки това, той Василевъ и си внесатъ едно цова чистота и приятни тоно сезонъ еж що и най новите имъ се създадагь условия за
вземе инициативата за органи трЪбаа да чествува достатъчно дневния си бруто доходъ отъ ве на бои по стенит^ и тавана шлагерни филми.
единъ по добъръ животъ.
зирането и тържественото из внушително, макаръ и безъ музика, частни уроци, вече
Утре г. Севйновъ напуща
Нека довечера посетимъ вси
Сядате по столовегв и вамъ
ларадность
и
шумъ.
Така
понасяне на деня (на. именития
ринки, свадби и др. съгласно Ви се иска да седите по дъл чки кино Ранковъ и съ това Варна.
български народенъ будитель добре ще бжде отдадена зае наредбата закоиъ до края на го време. Обстановката Ви при покажемъ, че умеемъ да це$ родоначалникъ^на Възраж Лужена дань на оногова, кой месеца, слецъ което, неплатили влича. Тя е приятна. Лжха не нимъ хубавото, че имаме вкусъ
дането. Съюзътъ*е издалъ* ок- то има най-много д%лъ за на ТБ ще се изпрати списъкъ на що куптуоно, напревено съ за и разбиране
Кинъ.
ционалното пробуждане нз държавния бирникъ, които по
ржжно, съ което нарежда: ;
Варненската
търговско ин
м
и
п
и
ш
България.
•...• .•!.'. На 27 септемврий. на пър*
екзекутивенъ начинъ щ е ги
дустриална
камара
съобщава
В НИМА H U t !
събере въ двоенъ размЪръ и
на
всички
заинтересувани
май
глоба к а т о укриватели до въ Гърция. Засилване на монархис- IAKO ИСКАТЕ да БЖДЕТЕ| стори и занаятчийски
учена'
МЕЖДУ СВОИТЬ СЪГ
5000 лева.
тичнит* елементи
ци отъ района, че калфенскиРАЖДАНИ В Ъ СОФИЯ,
Кино Ранковъ, изящно ре«
Атина 12. Вестницитгь изпити по разни"тгь заная
СЛИЗАЙТЕ В Ъ
монтиранъ,открива днесъ , се тгь предвиждатъ
ти ще се произведатъ отъ 10
ско
зона. Дирекцията кани всички рошнапромгьна въ каби
ноемврий 1935 г. до 8 февруа
ри
й 1936 г .по изпитни
сек
свои клиенти на вечеренъ спек-1 нета
което
ЩГЬЛи
КЛЕМЕНТИНА
12
София
чрезъ
• гаклъ.
гаклъ. Начало
Начало 9
9 часа
часа ввечерьта.
ции. въ градоветп — Варна,
е ч е о ь т а . ^ бждатъ
МОСЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
заШлени
Научаваме се че техникътъ
Търговище, Еп-ена,
Провадия,
И СТУДЕНА ВОДА, Б А 
еле
на Дирекция „Дели Орманъ* нархистическитпз
Шуменъ, Попово, Разградъ, Г.
НЯ АСАНСЬОРЪ ЙАРШуменъ г. Венецъ Петковъ менти
вергьдъ прави
ОргьховицОг Зрпзвна, В. Търно
- НО ОТОПЛЕНИЕ.
Двете български кооперативни осигурителни д ва
следъ И годишна служба тамъ телството.
во и Габрово.
Съдържатель:
е назначенъ на сжщата длъжСпоредъ други Сведения,
Заявления
за допускане на
ПЕТЬРЪ ТАСЕВЪ
ность въ града ни. Пожелава съ тая промгьна се преслед
калфенския изпитъ ще се поме му да зарегистрира сжщия вала цельта да бжде отдаватъ до 20 октомврий т. г.
успехъ и тукъ, какъвто показа страненъ отъ кабинета
изключения, нгьма да се допусвъ оводияването на безводния ген Кондилисъ. :
въведоха нова комбинация . З а с т р а х о в к а
катъ.
.Дели Орманъ*.
Sia с н а б д я в а н е ст=» жилище*, която има
всички преимущества предъ Слест. Строи.-. Каси
Отъ 16-й септемврий
т. г.
(Безлихвени заеми). Сключена веднъжъ застрахов-'
в л а к о в е ^ №№905/906 Pyceка по т а я крибин^ция и подържана редовно, зна
Каспичанъ-Русе се отменяватъ
чи сигурно .снабдяване съ жилище.
.и вл. № 205 отъ тая цата и-fe'
®
В"Ь С И Л А О Т Ъ 9 С Е П Т Е М В Р И Й
jjj£
За подробни сведения, отнесете се до
агенцията
ма вотьзка за Русе.
Ка^ЧичЬв Каопер.Спес,:3астрах.
Д-во,
улица
.Ннязъ Ааександърь" М 1 — гр Варна й пои
шттвшзш
деятелите му:. Стефанъ С. Чакъровъ, Ваот Захариевъ, Евтимъ Ииколовь и Василъ Габровс
Отъ Варна тръгва всъка сутринь въ 7 часа
училищни потреби
ки, както й агенцията на Уиителскатащ.Каса,
ул..
Отъ Варна тръгва и всеки сл. об. въ 5 часа
отъ 15 Септемврий
* 6 септемврий" № 16, и деятелите и:
^Желгьзко
Ю: Малджаевъ, Стойменъ Наколовъ и Георги
КНИЖАРНИЦА
Паскдвъ.
1—Г
Отъ Шуменъ тръгва всъка сутринь въ 7 часа

Откриването на кино „Ранковъ"

КаШега mm

Пр№ каОнветна ngorti

ЗА ТИЯ,

Ш1КПЕИ

Чроввичещо Кооперативно Сп.-)астр^Х889телно
Учителската к а с а .

I ВАЖНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА ВАРНА--ШУМЕНЪ

Мин твдщг

стая и кухня, хигиенични. за малко семейство, при отделенъ входъ, на улица
Царь Самуилъ 22 до института за глухонеми. 1-3

Царь Борисъ"19,
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'ЗА СТРОЕНЕ КОРАБИ, Л О К О М О Т И В И
• * ' Ч о ; - ч'Т' И ^ В А Г О Н И . •.

т

г
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Отъ Шуменъ тръгва и всъки сл. об. въ 5 часа
Обявенатп по-гоое сутришни и следобедни рейса отъ Шуме%ъ и Вар- Щ
на се поддържатъ отъ два елегантни омнибуса съ радио.
Ш
ВЪ ВАРНА И ШУМЕНЪ ТРЪГВАНЕ
ОТЪ С7 АНЦИИТЪ НА Ц
• •
Градска Оюнмбусна С л у ж б а
Отъ Дирекцията ZZZZZ ©

.Потайностите на принцъ Карла.

отколкото за мене, отговори Пероке. Требва да
туримъ ржка на завещанието; това не е лесна
работа, тя е трудна и гол-вма работа и такива
големи работи струватъ пари. твърде много пари/
— Огъ каква сума имашъ нужда! за д а туришъ на ржка завещанието?
-^ И да го зам-вня съ ново?

Твлвгр, а д р в е о
Телвфонъ № 326
КОРАЛОВАГЪ
ВАРНА
, ПРИЕМА ПОРЖЧКИ 3 « :

В с т ь к а к в и маииини и м а ш и н н и части,П а р н и к о т л и и а у т о к л а в и : вегькакви

. сисмеми съ високо'и ниско налагане,
ЖвлЬзни р е з е р в у а р и : вегькакви голп,
мини — за вода, газьолъ, нафта, меласа и др.
Ж е л е з н и конструкции: мостови и пок
ривни конструкции, електр. мачти, врати,
прозорци, стълбища, парапети.
Варели: Железни и поцинковани — вс%какви
.'.: ::
размери.
Коленчатиi

о о и : за всички
машини.

видови

двигателни

Водопроводни арматури.
...„«.„^
, , 's ;
в с я к а к в и отливки.

П о п р а в к и ; на вегькакви машини, парна котли, елек
трически мотори съ вятрешно горене и др
И з в ъ р ш в а . най*оложни
влвктроженни
V заварки.
Гарантирана преци.ша работа при найкулантни
.условия.

I

Нека пресм-втнемъ всичко, това е едно опас
но предприятие* господинъ графе, за което не
може веднага да се намери човЪкъ, който би се
съгласилъ да се нагърби съ изпълнението му, не
ка поразмислимъ върху това; ако се намери такъвъ човЪкъ, въ всккакъвъ случай ще требва да
му се обезпечи едно безгрижно съществувание,
само това би могло да го убеди: колкото » овече
можемъ да му предложимъ, толкова повече щ е
можемъ да бждемъ. сигурни за^сполуката.
Тридесеть или четиридесеть хиляди лева наймалко би се изисквали за тая работа, добре да
нвете това!
Ненаситенъ нехранимайко! каза Венсанъ
ниско.

— Яко тия думи се Ътнасятъ за мене, госпо
динъ графе, тогава съмъ длъженъ да се откажа
отъ честьта, която ми правите. Бждете уверени,
че отъ тая сума нито петь пари не ще вл^взатъ въ
джеба ми.
— Утре, или други день ще получишъ три
десеть хиляди лева!
Следъ предаването на завещанието щ е ти
дамъ и единъ подаржкъ отъ петь хиляди лева!
Тия пари, обаче, еж последните, които ти давамъ,
чувашъ ли Пероке, последнигв!
— Но защо сте такъвъ скжперникъ, госпо
динъ графе, когато имате толкова мнего? попита
Пероке с ъ усмивка на устните. Вие даже не щ е
можете и да употребите целото си богатсао! Р а -
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прекъсна Венсанъ нотариуса съ гръмливъ гласъ.
Ти знаешъ последнитъ ми думи! Безъ съмнение,
тр-Ьбва да си припомвешъ предупрежденията ми.
— Биватъ и изключения, госпоаинъ графе!
Предвидъ на подобни изключения се представямъ
сега предъ васъ, продължи Пероке, тоже с ъ силенъ и натъртенъ гласъ, като се приближи до гра
фа. Касае се за една интимна работа. Една г о 
л-вма и нова опасность ни заплашва.
— Не се труди да ме сплашишъ, каза Вен
санъ, като направи една сгжлка назадъ, такиза
работи не ми се нравятъ.
- Моля да ме извините, госпоцинъ графг,
но имамъ да ви кажа н1зщо много важно и тайно.
н е щ о , което не тр-Ьбва да се чуе отъ никога дру
гиго, освенъ отъ васъ и отъ мене, иначе всичко е
изгубено, добавл Пероке съ нисъкъ, но натъртенъ
гласъ Ледени тръпки ме побиватъ, всичко ви
си само на ецинъ косъмъ. Касае се за една нова
и ужасна опасУность. за която вий нито се догаждате. за която и азъ до сега нито съмъ помислювалъ и която узнахъ само у еждебния следователь
Мара
Пероке се доближи до графа и му пошепна
нЪколко думи.
Венсанъ изтръпна, очит-fe му хвърляха свет
кавични погледи върху Пероке.
Опасгностьта, която му 6feuie пришепналъ
Пероке, виждаше се, че действително
otme
ужасна.
— Кой е виноватъ за това, кажи ми кой?
каза той съ прегракналъ гласъ, на кого б-fcuie
длъжность да избЪгне и да премахне тая ужасна
опастность?
•— Само едно средство сжществува, за да
бжде тя премахната и то е главната работа, защо
то сега каква полза да се пита и да се определи
кой е виноватъ з а тая опастность? — отговори
Пероке съ студено спокойствие. Сега важното
е опастностьта да се премахне, преди да бжде

тр.
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ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ
чрезъ пощенската чекова служба се разширява. РезултатитЬ отлични
София 12. Презъ месецъ
М.-вото на финансиите е
юний М-вото на финан- вече уведомило дирекцията на
сит/ъ постигна споразуме пощите за тия задоволителни
ние съ Главната дирекция резултати и за намерението
на пощитгъ, за събиране си да въведе чековата служ
на данъцитгь чрезъ пощен ба въ целата страна, за съ
биране на данъците.
ската чекова служба.
На първо време б е
Чековата служба ще изда
направенъ опитъ съ нЬва
разписки за изплатените
кои
отъ по-големите
данъци,
Затова М-вото на
градове, к*то Пловдивъ,
Варна, Русе, Стара З а  финансиите предупреждава да
нъкоплатците да се отнасятъ
гора и пр.
Резултатите еж. много съ пълно доверие къмъ тия
разписки.
добри.

Околиите, които миваватъ кгмъ новите три области. Градските дирекции ще иматъ директори съ равенъ рангъ на
другите областни директори
U
шшшша
— —
София 12 Съгласно снощно
ръгъ.

то решение на министерския
Търновската область се
съветъ, създаватъ се три об
ласти — Горно-Джумайска, Ьпределя съ района на ня
когашния търновски окКърджалийска и Търновска.

Районите на новигв облас
ти се установяван» така. Горноджумайска областъ ще отде
ля отъ Софийска областъ цЪлия Петричски край—Петричзка околия, Св. Врачъ, Неврокопска, Разлошка и Горно Джумайска,
Към Софийска област
остават само околиитго
отъ нгькогашчиттъ кюс
тендилски,
и
Софиски
окржзи.
Кърджалийска
област
отдтля отъ пловдивска
областъ Родопския край.
, Въ района нз Кърджалий
ската область ще влЪзатъ
нъкогашнитъ мастанлийски и
кърджалийски окръзи А една
часть отъ Сг. Загорски ок-

ржгъ, безъ Севлиево и съ
една частъ отъ Шумненска область —• Вгъла и Ру
сенска селска околия.
М вото на Вжтрешнигв ра
боти вече подготвя подробно
то разпределение и щата на
неговить области, както и пла
на на новото административно
деление на страната на 10 об
ласти и три градски самостоя
телни дирекци — Варна^ Русе
и Видинъ.

Новото административно
дълвкив ще се приложи отъ
/ онтомвркй, До тогава ще
бжде лодбранъ и назначенъ
персоналъ на новите области.
Областните директори въ
Варна, Русе и Видинъ ще бждатъ равни по рангъ съ областнитъ директори за пълни
области.

въ Женева, съ м-ритп> на вън
шните работа отъ балщщ*.

Това е най-голъмвять филмт, създадеиъ хо днесъ
7,500 души артисти играятъ въ него. 2,500,000
долари еж похарчени за тази постановка!

2,600 души работници и техници еж работили за ре" ставрирането на античния Римъ и огромния циркъ,

Въ този колосаявнъ филмъ е пресъздадена ци
вилизацията на римската империя, царуването т
Неронь и гоненията срещу християните.
Милионно редхо зрелище. Изключи геленъ фишъ
за изключително тържественото откриване на 14
септемзрий т. г., сезона на обновения.
к и н о теат-ьр-ь

@® „ГлОрия П а л а с ъ "
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„Потвйноститъ w- принцъ Карла"

забелязана! Тр%бва да се погрижимъ
— Една идея, която никога не може да се
оежществи! каза Венсанъ мрачно, тя по-вече би
увеличила опастностьтв, отколкото да я премахне.
— Никакъвъ другъ пжть не сжществува, го
сподинъ графе!
— Бъхти си главата за това! заяви Венсанъ.
— Твърде добре! — избъбра Пероке, добре,
добре! Но тоя ударъ нема само мене да сполети
и да ме унищожи, господинъ графе, ако не
успъемъ съ време!
— Тогава изпълни ппана си!
— Това изпълнение струва пари, господинъ
графе, твърде много пари!.,.
— Значи пакъ ст.рата пЪсень!
— Катко ми се вижда, господинъ графе, на
следника на Гренелъ се съмн-вва въ истйнностьта
на думигв ми, каза Пероке. СМ-БЯЩЪ се. Тоя пжть
съмъ много по-добросъвестеиъ, отколкото ме мисли
те! Тукъ нема никаква лжжа, господинъ графе,
казахъ ви самата истина, истина ужасна и азъ
нъма да бжда нито единъ часъ спокоенъ," догдето
завещанието се намира въ Д-БЛОТО, защото въ
ВСБКО време, всеки чиновникъ, който би прелистилъ това дъло» би могълъ да направи та>: фатал
на забележка.. Какво би последвало следъ това,
«•вма нужда да се казва, то е твърде ясно!
Както сега виждамъ, ти си билъ единъ
неспособенъ нехранимайко, който не яритежава
ни доброто качество да бжде хитъръ и изкусенъ!
каза Венсанъ, като скръцна съ зжби, който сега
внезапно виждаше да се изпречва предъ него една
нова и «'жасна опастность, за която нито е помислювалъ до сега, но която всъки моментъ би мог
ла да се открие.
Огрсмнит* суми, които съмъ ти далъ, еж
дадени на единъ неспособенъ и непредвидливъ
ЧОВ-БКЪ, защото какво съмъ сполучилъ съ това

1111
въ УрагваЦ

М о н т е в и д е о 12. Съ
у
к
азъ о т ъ 6 септемЖенева 12. М-рътъ на, врий с е отнгЬнява н«н
външнитгь работи Ньосги*
вановъ вчера обгьдва съ ^едвата-замемъ Отъ
1934
в 2 8 септемарий,
Шеисонъ.
годк м с е в ъ з с т а н о 
По време на .'-ъ&еедйкие вява напълно с в о б о 
то на общото събрание,
Ньосеивановъ има срЩи съ д а т а на печата м сло*
нпкои министри па вън в о т о въ Урагвай. '

8ш ще в о р ш гаюшга тишг

Отъ 1 октомврий почватъ публични^ събрания. Ше бждатъ организирани доброволчески огряди, въ помощь на службата.
София 12. Иачалникътъ
на
националната
пропаганда запасниятъ полковникъ Чукурски въ
разговоръ съ представители
на печгта заяви\
—Отъ 1 октомврий нашата с л у ж б а засилва
своята редовна работа. Сега се органи иратъ
политическите инспектори, о б з а в е ж д а т ъ се кан
целариите и с л у ж б и т е , п р е д в и ж д а т * се необ
ходимите кредити за и з д р ъ ж к а т а на нашата
служба и пр.
Задачите на нашата служба еж ясно опредълени. Тъ
се свеждатъ къмъ новата организация на нашия общественъ
жиеотъ, подготвяне на българския/ражданинъ за замоотверже
на служба на държавата и нацията наблюдение на обществения
животъ въ всички негови прояви засЪгащи и управлението
проповядване на новитъ идеи и разбиранията на новата
държава и пр.

Запатаяъ конкретно хакъ ще се провежда щ н о ш ш а пропаганда i ш
te jtrtilnn лн публЕЧян събрания» \й отговори:
— Обновата по-рано действаше
въ
разни
посоки. Нашата задача сега е по-ограничена, н%
безъ публични събрания не може.
Тия събрания, на които ще започне проповядва
нето на нощтгъ идеи и мгъропрпятин ще започнат
на 1 октдмврий»
За по-добрЬто организиране на нашата нацио
нални, Пропаганда, поискалъ съмъ сведгъния отъ Ита
лия, Германия дори и отъ Съветска Русия, за да
може да ги използваме тия .сведения за нашипггь
цели.
Сведенията отъ Италия ги имамъ вече.
Въ връзка съ з а п о ч в а н е т о на предстоящите
дейность на п р о п а г а н д а т а , наредено е вече до
политическите инспектори въ всички села и околии :ки
градове да се образуватъ тъй наречените доброволчески-адг*
ряди. състоящи се отъ хора привърженици на новия режимъ,
които ще бждатъ въ помошь "а нашата служба.

шнитгь работи на0алкай,- Избухналъ пожаръ
сттгь •, държави.
Иашиятъ постояненъ де- въ фабриката въ Казанлъкъ.
Казанлъкъ 12. Въ ту
легатъ при ОН И. Мому
кашната
фабрика
из
чиловъ е избранъ за док
бухна
пожарь.
вь старозагорско. Изпратени потери
ладчикъ на IV комисия,
Загубитт
и
щети.пгь
Стара Загора 12. Вчера
която се занимава съ бюд
не
еж
голгьми.
следъ
обгъдъ по пжтя за
жетни и административ
мина
-.Българка"
се поя
ни въпроси.
вили три въоржжени ли
Дирекцията на Практ. Занв- на бул. „Мария Луиза" 25 гор ца, които направили опит
началникъ
ятч. у-ще .Тродолюбие" на ния етажъ състоящъ се отъ 5 да минаващия
Д-во .Майка" съобщава, че има стаи, вестибюлъ съ всички до на VI работна рота.'
вакантни лекторски мътта по макински приспособления, i,
Началникътъ не се оплабългарски езикъ, п*ние и ри- Споразумение долния етажъ. шилъ, извадилъ револверъ и
сувание. Отъ дирекцията1-3
открилъ стрелба срещу напа
дателите, които избегали.
Изпратени еж потери за за
лавявето на разбойниците.
Библиотека .Варненски новини"

1143

даване? Нищо друго, освенъ да се представишъ
сега предъ мене и да признаешъ, че си "единъ не
способенъ и непотребенъ нотвриусъ1
Пероке си подигна рамената и съ усмивка
на устни и спокойно посрещна избухването на
гнъва На графа.
— И сега още се оомълявашъ да се пред
ставишъ предъ мене и да ми кажешъ, че си
единъ неспособенъ чов1вкъ„,на когото напраздно
съмъ заплатилъ толкова пари, продължи Венсанъ.
— Сега пакъ ли имашъ см-влостьта да ми искашъ
нови суми?
— Вие направете каквото намърите, за подобре господинъ Графе! — отговори нотариуса.
Мзъ ви съобщихъ за опастностьта и считамъ, че
съмъ си изпълнилъ длъжностьта! Моитъ дълбоки
почитания, господинъ графе.
Пероке като се поклони, бърже тръгна къмъ
вратата ни стаята.
. Когато щъше да я отвори, чу се дълбокия
гласъ на Венсана.
— Пероке!
Едноокия се завърна съ отчаяно и умис
лено, лице.
— Господинъ графе, отговори той, азъ
знаяхъ, че нъма да ме изпратите по такъвъ
начинъ.
— Моята последна дума! каза Венсанъ.
Пероке се дъближи до графа.
— Слушамъ съ внимание, отговори той.
— Иакво мислишъ да правишъ? — попита
Венсанъ.
— Казахъ ви и по-напредъ, господинъ графе.
че сжществува само едно средство за отстранява
нето на ужасната опастность, която е много позаплашителна за свЪглия господинъ наследникъ,

Шщт

за ШК1Щ1

излиза наново на лреденъ планъ
Женева 12. Тъй като
петчлениятъ комитетъ не
успгъ до сега да помири
дветгь страни, той ще~
продължи работата си и
ще изготви доклада си.
Следъ представянето на до
клада и следъ като съветът!!
вземе по него решението си,
ако една отъ двете страна
прибегне до война, то тя ще
се натъкне на постановления»
та на чл. 16 отъ пакта на 0Я,
предвиждащъ стопански я фи
нансови санкции.
отъ варненско. Вчерашната конфе
Опровергава се слуха, н4
ренция
Италия щеяа да напусне 0Н.

Вчера следъ об£дъ'въ сало
на на гьрговск) та камара се
събраха на конференция пред
ставителите на камарата, на
Варненската Популярна банка,
на райония синдикатъ, на коо
перация „Мискетъ' и на Вар
ненското околийско агрономс
тво.
Сложенъ б-Ь на обстойно
обсъждане въпроса за износа
на грозде и повдигнатите въ
проси въ свръзка съ него въ
конференцията на Министерс
твото на Народното стопанство,
състояла се на 16 августъ.
Следъ н-вколкочасово конфериране, конференцията из'
работи специална програма за
усилването на износа на гроз
де отъ варненско.
Предполага се, че тази го
дина ще се изнесе отъ вар
ненския районъ около 200 ва
гона димятъ.
Износа ще бжде предимно
въ Германия, Състоянието на
нашия димятъ за сега е мно
го добро.
Би тр-вбвало отговорните
стопански фактори въ Варна
да рпотребятъ всички—усилия,
фза да се усили нашия износъ
на грозде.
Варна е лозарски центъръ
и ако ние работимъ за усил
ването на нашия износъ, то
ползата ще бжде голяма' за
зсички ни.

йлоюн № ще отговори
на речите ha Хоръ и Лавалъ

Римъ 12. Въ тукашг
нитп политически срп>'
ди се заявява,
че италианскиятъ
делегатъвъ
Женева баронъ Алоиза
нпгма да отговори на
речитт на Хоръ и Ла
валъ, понеже
неемтта,
че абисинскиятъ въпрось
е вече приключенъ, кол
кото се отнася до Же
нева.

ОтрЪзана е ржкат*
на депутата Панайотакис*

Атина 12. На депутата
Панайотаиисъ, който 6 t paненъ при опита му да защи
ти брата си, бь отрШна
р«ната му.

ш шш
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съ пълненъ пансионъ за У»е'
нички или ученици при поч-,
семейство. Ползуване безпла*
тно отъ френски езикъ.
Справке ул. „Шейново* 4 въ
двора I етажъ.
1—3

