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ВАРНЕНСКИ

Преди бО години
16 октомврий, 1885
БУКУРЕЩЪ,- Опровергава се слуха
за мобилизират) на единъ армейски
корпусъ. Ген. Бриалмонъ, отъ френ
ския генераленъ щабъ, който
ртководи работитгь по
инсталирането
на бойни кули на
укрепленията
около Букурещъ остава на постоян-

ГЛ. РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

ОСНОВАНЬ 1912

на служба въ ромънската
армия.
Той ще бмде назна ченъ за началникъ
на генералния щабъ.
БУНУРЕЩЬ.-Майоръ
Николау
е командированъ въ Хамбургъ, за да
наблюдава фабрикуването на бару
та, портчанъ отъ ромънското правителство. Въ срокъ отъ три месе
ца фабриката ще трпбва да преда.
де 150.000 кгр. барутъ.
ТОКФОНЬ Лг 121
Г*Я91

Лоядонъ 8. Тукъ пристигна
българската делегация, наче
ло съ м-ра иа финансиите
Шх. Календаровъ.

Ш 1!зр№ н а че подши no p a » но §amii е njra т
Л р в д с о д а т е л ь т ъ на к о н ф е р е н ц и я т а Хеидерсън» злпл«шва съ о с т а н к а , « к о к о к ф е | . е и к « я т а не се самка в-ь майс к о р о в р е м е . Р а з л и ч н и * * политически т е ж к е н ь я в ъ П а е и ж ъ . Гппсевн а в разЗн.ратепство с ь Германия, вмЪсто
с ъ ю з ъ съ Съветска Русия. А к о не се постигне разбирателство м е ж д у П г р » ж ъ и Пондонъ, Италия ще се върне
к ъ и ъ тройното споразумение И т я п к я — Аветрня — Унгария

Утре следъ обгьйъ ще
се състои първото съвместно заседание на де
легацията, заедно съ ко
митета на партьоритгь
На това заседание ще
започнатъ преговоритгь
по уреждане на въпроса
за българските плаща'
ния по предвоеннитть и
следвоенништь заеми.
Българската
делега
ция ще иска намаление
на трансфера на 10 на
сто, предвидъ на голе
мите валутни и бюд
жетни затруднения.

ще мине презъ София- Cptma съ
Батоловъ не ше има.
София 8. Турскиятъ м-ръ
на външните работи Рющю
Яресъ, който е председатель на съвета на ОН. ве
роятно на 15 т. м. ще ми
не презъ софийската гара,
на пжтя за Женева, кждето ще председателствува
съвета на ОН., ако се ре
ши той да бжде свиканъ.
На софийската гара Рю
щю Нресъ нема да има
среща съ м-ръ Батоловъ,
а ще бжде само поздравенъ отъ представители на
нашия м-ръ на външните
работи.
Въ Белградъ
Рющю
Яресъ ще има среща съ
Йевтичъ.

Нгькои ергъди се противопо- на. Ако такъвъ единъ опитъ
Женева
7. Отъ
добре дерсънъ би била смър
осведомени ергъди се узна тенъ ударъ за конфе ставятъ на това. течение, ка не ус.тЬе, едва тогава да се
искатъ да се поднови же
ва следното-.
ренцията по разоржже то
невския протокол отъ 1925 пристлпи къмъ съюзъ съ
тя година, съставенъ отъ Ерио
— Сегашниятъ
предсе- нието, отъ който
датель на
конференцията за дълго време не би мог и Макдонал^ъ въ Чекърсъ. Как СССР.
то се знае, тогава тоя про
по разоржжението
Хен- ла да се съв семе.
Пертинаксъ въ „Еко де
токогъ не можа да постигне Пари" заплашва, че ако
дерсънъ заплашва
съ ос
Счита се че ако Хендер цельта
си, тъй като френ
тавка, ако не се приеме сънъ издаде остапна, неза ското правителство упорито Франция и Англия не се
предложението му конфе бавно това ще повлече раз настояваме въ него да се споразумеятъ за една съв
ренцията за разоржжение пущането на всички нозиска предвиди въ случай на война местна акция за гаранти
и взаимна подкрепа съ войски. ране на мира въ Европа,
то да со. свика въ най- А ПОДХОШСИ.
скоро време1
Оъшестауча и друго силно тогава Мусолини по всека
Въ »ай-$лизио бждеще се
Парижъ 7. Целата френска течение, ноето твърд*, че вероятность ще се повър
очанза Хендеясънъ да прис преса изказва убеждението си, вмести Фаанция да търси не къмъ тройното спора
тигне тунъ Веднага следъ че въобще конференцията по ломощьта на Сьветс«а Р^ПЙЯ зумение отъ 18 мартъ, м. г.
това той ще проучи заипю разоржжението е вече факти за въ случай на еаеятуллна между Италия, Явстрия и
чеиияга иа ргзхить ПОДНОИЙ*- чески мъртва.
войн?, много по добре Or* 6л- Унгария, което представля
ски, ноигб по настоящемь
Въ връзка съ това, пресата по да се тправи еще единъ ва една огромна пречка по
'СрЪд нощно посещение, което за- рабптятъ подъ пълна пара. настоява да се ускори разби ОЧИТь ЗА 0sj6e»paTts.;CTe« и пжтя на споразумението
'• вършва съ всеобщъ бой и кърви.
Същитпг политически рателството и съюза между сближение съ Германип, за между Италия отъ една
София 8. Пгезъ вреае на кржгове заявяватъ от Франция и Съветска Русия, за да се иаирав» вдня войн? страна, и Франция и Мал
внезапната ревизия снощи крито, че една евенту да може да се осигури гарая между Ф«нция и Германкя кото съглашение — отъ
Плъвенъ7 Въ с. Иитре
дввма криминални нгчалнщи ална оставка на Хен тираяето на мира.
въобще м>.л*ииа « невъзмож друга.
плевенско,
хлебарътъ Не но
се натъкнали на единъ нуСтсяновъ
Калапурски,
32 гориозь.
дишенъ
се
самоубилъ.
К о г а т о о т в о р и л и едБлизките му го намерили
Ji-ia к<¥>щ,а н а у л . Ц а р ь
гони армияа на геа. Чанъ-кай шекъ. Значението на победата
въ стаята му съ набоденъ въ
ppMC-ь, о т ъ к ъ д е т о Колко победи има до сега. Единственото изключение е грЪшка на
Шангхай 7. Чуждитгьако още днесъ на прие- гърдите ножъ.
журито. Една стара смътка за разчистване
е чували с п о д а в е н и
кореспонденти
съобщаватъ,
тигнатъ
подкрепления Калапурски
в и к о в е , т-ь з а в а р и л и
София 8, Вчера сл. обЪдъ 4орн и за на пред ъ, Дань Нз
страдалъ
че
силни
отряди
на
народ
д а сец*т-ьркалят"ь п о пристигна въ столицата вид- левъ отговорна
на
правителствените
I ната китайска армия (ар
отъ
туберкулоза
и
искалъ
д в о р а н ь к о л к о п и я н и ниятъ български борецъ свЪвойски.
—
Ла
имамъ
ед«а
смет
по
този
начинъ
да
избгъгм ж ж е - й ж е н и , к о и т о товенъ шампионъ Данъ Ко
мията на комуниститгь,)
*
К а по~)ъ командата на ген.
си скубели косите..
не бавната и мжчителна
ловъ, посрешнатъ на гарата ка да разчистя. Koia
Т о к и о 7. П о т в ъ р ж д а в а т
р«я«и, за да »wa по-здяъюъ Бендзе Хуай, с». завзели гр с е с ъ о б щ е н и я т а , че ч е р  смърть.
Когато биещите се били извънредно тържествено.
китайска армия
Н а п и с а л ъ е д н о пиеразтурвани, оказало се, че
Въ разговоръ съ журналис уеаьхъ, се хвал», че ме б«.-»ъ Си хенъ, отдалеченъ само ве е ннаатнае с л
а т е ж к о пора.
лзбедиль нъкога ги Сега на 40 клм. северно отъ Чу ж е н и е н а г е н . Ч а н ъ - к а й - м о д о с е с т р а с и въ.
трима работници дошли въ тите той зеави:
С о ф и я , съ. к о е т о я
"поменатата кжша на гости на , — Боря се отъ 1.917 годи искзмь да mкажа на пари анъ, столица на про вий ш е к ъ .
Неговата армия по настоя- моли д а д о й д е на по
'„дамите". Тамъ rt заварили на насамъ. До сега съмъ се жани, че не така лзено «to Иията Чаучау.
г р е б е н и е т о му, оба
единъ гостъ. Вследствие на борилъ 710 пжти, които всич me да боде победенъ бъл- • Правителствената войсиа, щекъ бега, преследвана отбли ч е не м о ж а л д а го и з 
коаго се намира подъ лич зо отъ комуииститъ.
прати, т а к а щ о т о пи
това настаналъ сбщъ бой, ки съмъ превърналъ въ по гаринъть Дончо Но!в?ъ.
ната команда иа ге«. ЧаиьПодчертава
се,
обаче,
че
с
намерено
беди,
само
съ
едно
единственАко тая ми среща въ иьй шеиъ, презъ време на победата на червената ар к рмаойт от рбило
който не можалъ да мине
у
п
а
му.
яо изключение.
Кварияни се осъществи, п«слвдчО!0 голь«о
безъ кръвь,
голпмо
тштт, мия нгьма твърде
Двама отъ работници- Най-сериозната ми бор?а ще замина за Парижъ, при което тя претърпя голе- значение, тъй като ней
tiimno п
о л л и ш еедва
иои»'*"
' liinijjuuilu uu M u
ниятъ m
съставъ
възлиза
тгь и една отъ „дамитгъ"беше тая съ Руди Дусекъ, ли- обаче следъ това ще се тО поражение, е да па 3,000 HUHirio
т зап
и
на
70,000
души.
За
ген.
Чан
°Ф
ВДри въ Варна, отчета и
тванецъ,
въ
1924
год.
когато
завърна отново въ Бъл яуш* убити, Освенъ тов?,съ
били ранени съ ножъ.
избора
кай
шекъ
не
ще
бтде
мяч
слеяъ
тричасова
тежка
борба
гария да довърша почи десятки хипядч ранени про- но да я разбие и прогони, Вчера се състоя общото го
\ Всички еж задържани
вката си.
дъяжаватъ да пркегйга-ъ ако успгье да получи свое дишно събрание на запаснигЬ
Чъ Дирекцията на поли най после ообедихъ.
Бнлъ съмъ победенъ само
офицери въ Варна.
Запитанъ какво друго непрен^снато въ гр. Чу-анъ. временно подкрепления.
цията.
Даденъ бъ отчетъ за дейединъ единственъ пжгь отъ има да каже, прочуностьта на дружеств то презъ :
' НИКОИ МЕ ХВЪРЛЯ Дегланъ, обаче и това азъ го тиятъ борецъ заяви:
Лондонъ 7. Нореспон1934 година, следъ което се
JJAPH на улицата. И при считамъ като една грешка на
Агенция
— какво друго да ви дентътъ н а
пристжпи къмъ изборъ на три
все това има хора, кои журито.
кажа? Вий сте журна Ройтеръ отъ Шангхай Полицията предъ една загадка. ма нови членове за настоятел

[Е

Какво казва Данъ Коловъ

ЧЕРВЕНАТА КИТАЙСКА АРМИЯ

f

то плащатъ за реклами
^оито не
постигатг
цельтаси.

Щ е си почина няколко «ме
сеца въ България.

листи и гледате да гла
сите нгьщо. Трпбва да
Запитанъ м*сли ли да се
си почина отъ „пресата"
коя/по изпитахъ на га
В е т и Г р а х а и г ь като Милдредъ,
рата. Ако да знаехъ, че
Д и н и М у р ъ като Томи и
толкова много народъ
А л е и с а н д ъ р ъ Керть. въ ролята на Чичо
ще излпзе да ме посре
Сндией Коенъ, правятъ отъ тжжната история за
щне, щгъхъ да слпзза па
нпкоя малка гара.

.ШО № [КИТШЗ №!№

едно грандиозно творение изпълнено съ себеотри
цание, самопожертвувателность и бащинско любовь.

Дгтето ш шт вир» "

биде п р и е т ъ о т ъ п у б л и к а т а въ» цЪлия
св-Ьтъ о-ь н е б и в а л ь в - ь з т о р г ъ и о п е ц и а л
но най голт=>мият"ь ф р е н с к и ф и л м о в ъ к р и т и и ъ П и е р ъ В о л ф ъ к а з в а : Отъ. ф и л м а

що на ш и пгоп
ни

едно око
не о с т а в а
непросълзено.
Този изключителенъ шлагеръ представя отъ

Днесъ

Тбатъръ Г л о р и я

Палас-ь

ЗАБ. Този филмъ НЪМА да се представи въ двойна програма.

I!

ш

Шшш\ от): Пепиикъ

купуватъ аеропланъ за Божурите
София 7. Работниците при
мина Перникъ решили да се
самообложатъ съ вноска 5 на
сто отъ тантиемитЪ,
които
предстои да получатъ.
Съ събраната сума ще купятъ единт» аеропланъ, който
ше бжде предаденъ на Божу
рище.
Парижъ 7. М рътъ на външ
ните работи Лавалъ ще отпъ
тува зя Москва на 23 априлъ.
Тамъ той ще се бави три дни.
С едъ това той ще посети на
връщане и Варшава.

Яшша Piffl - Изви

съобщава, че червените
китаъски войски се намйратъ само на 20клм.
отъ гр. Чу-анъ
Всички чужденци еж
получили вече заповюдь
да напуснатъ незабавно
града, очаква се градът
скоро да падне въ ржцетгь на комунистите,

Сестримо (т. пазарджишко) 7
Презъ нощьта на 3 срещу 4
т. м. е изчезналъ отъ «варти
рата си общинскиятъ лесничей Василъ Ш и р о к о в ъ .
Не може да се установи да
ли се касае за отвличане или
за н%що друго.
Източниятъ
прозорецъ на
квертирата на Ш и р о к о в ъ е
билъ намЪренъотворенъ, безъ
никакеи следи 01Ъ насилие.

Н 'Й -Н'
Отъ

РАЯ

утре премиера на

ството и толкова за контрол
на комисия
' Избрани 6 t x a зй настоятел
ство: запасния капитанъ д ръ
А. Куртевъ, зап, поручикъ Ст.
Станеаъ й зап. подпоручикъ
Б. Каракашевъ.
Въ
контролната комисиявлизатъ: зап. майоръ В. Касабовъ, з г п , поручикъ Хр- Дже»
звровъ и зап. поручикъ Ян
тонъ Караджовъ.

ъ

мовг«п при^г>.*еи>«

ФИПМЪ

А. .

П о с т а н о в к а : Ерикъ» В а и л е к ъ
а»тг««С"г»а

Ш а р л о т а С у з а и Карлт= Лиздвиг Дил

Стр. 2

Брой 3h8i

Варненски новини

„ШИПЧЕНСКИ С0К0ЛЪ<Ч,ПиБЕДА«
завърши при разенъ резултатъ 2:2 (2:1)

ВЛАДИСЛАВЪ ПОБЕДИ АСНАРУХЪ
Тича-Левски 5:0
Веднага следъ мача „ Ш и п .
Соколъ"—«Победа*
започва
мача .Тича"—«Левски*.
Рефера г. П. Вълковъ точно
въ 4 и пол. ч. извика тимове
т е на игрището.
Отначало тимовете се опознаватъ, но „Тича" има леко
надмощие.
14 м. „Т" напада и при ед
но меле предъ вратата на „Л"
отбраната едвамъ успъва да
спаси.
19 м. при нападение на „Т"
Антоновъ добре центрира на
Калъчевъ, който отъ 25 м.
бележи първия голъ.
1:0 за Л "
Левски контраатакува, но
всичко бива проигравано.
2„ м. Тича бие наказ. удоръ
който създава сериозно поло
жение презъ вратата на »Л",
но вратаря спасява.
£ »Л" напада общо. При силенъ ударъ, Колевъ отблъсква,
като топката минава въ корнеръ, който после битъ, но
безрезултатно.
41 м. Димитровъ дава от
лично на Кириловъ II, който е
близко до вратата и покачва на
2:0 за Д *
43 м. бързи нападения на
„Т" Димитровъ пакъ подава
на Кириловъ» който дава силенъ ударъ и въпрьки смелия
плонжъ на
Драгановъ по
качва на
3:0 за „Т.«
Презъ второто полувреме
още въ 6 м. Тича бие корнеръ. Калъчевъ съ глава по
качва на
4:0 за „Т"
Левски повече е въ отбрана
и не предприема никакви на
падения.
17 м. следъ добре израбо
тена игра на Антоновъ врата
ря на Левски отбива, но Доб
ревъ и Кириловъ се спущатъ
и пращатъ топката въ вратата
на Левски.
5:0 за Тича
Добоевъ изпусна много бла
гоприятни моменти предъ вра
тата на „Л".
Вратаря на „Л" спаси много
тежки положения, при които
би могълъ да се покачи още
повече резултата. Рефера бъ
добъръ.
фВАЖ/Ю!
ВЛЖНОф
А
Обущарскиятъ нагазиш.
ЛЬ

®ул. Владиславъ № S3, жгловъ ма-®
А
газинъ на аптека Спасовъ на Ш
2 т О Д О Р Ъ С О Т И Р О въ2?
ЩРсъобщава на почмтаена-w
А т а си клиентела, че пуща Ш
2 е а м о » • праздмицитв сьШ
СВгопЪмо намаление, м ж ж д*.
ШН км, дв меки и детски W
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„ПРАГРЕСЪ"

ул. б Септемврий № 4
Телеф. 624
Защото:
Е най старото (25 год.) и
стабилно ателие.
Работятъ самитгь спе
циалисти,
а не чираци.
Химически почиства, съ
изкуство {боядисва и гла
ди най добре и б е з ъ по<
вреди.
ПоржчкигЬ се изпълняватъ най б ъ р з о
Телефонирайте на № 624
или пишете 1 п. карта,
за да ви се взематъ дре
хите о т ъ дома.

съ 7:1 (4:1)
Неделя 9*30 ч. сутриньта се я праща въ вратата на . А "
състоя мача .Владиславъ" — за да покачи на
„Аспарухъ" въ колодрума.
2:1
Точно въ 10 б е з ъ 20 мин.
44
м.
Борановъ
напада пра
рефера З о г р а ф о в ъ свири за
вейки свободно пробивъ и
почване мача.
дава ударъ» вратаря прави
Презъ първите десеть мин.
усилия да спаси, но топката
Вл. има леко надмощие, и въ
се излъчва о т ъ ржцегв му и
7 м. Мишковъ, следъ сполуч
преминава презъ вратата
ливо изработена игра дава
3:1
силенъ ударъ въ вратата на
При този резултатъ завър
„А" и едва насмалко остава
шва първото полувреме.
да бележи голъ.
10 мин. „А" е въ нападение
Н-ро полувреме
Костовъ, предъ праздна за
»А* играе съ желанието да
моментъ врата дава несполуизравни. Редятъ се доста спо
чливъ ударъ, който е спасенъ
лучливи атаки, нъкой о т ъ
отъ Петковъ.
ГБХЪ се осуетявал», други впо
14 мин. Вл. организира уст
следствие проиграватъ. Вл. се
ремно нападение. Мишковъ,
прибира да изравнява
който се отличава съ силния
23 м. . А " е въ нападение.
и правия си ударъ, дава кра
Балтаджиевъ блъска съ ржка
сивъ шутъ въ вратгта на »Д"
топката за да спаси. Рефера,
но не бележи.
който е наблизо не благово
16 м. Калиновъ, отъ отбра
лява да свири, даже когато
ната на „А" прави
груба
всички играчи видъли това, еж
гръшка, битъ нак. ударъ, кой
въ очакване да се свири.
то не дава резултатъ.
Това извиква удивление
и
18 д о 20 м. опасни но б е з
смЪхъ и скърцане на зжби у
резултатни удари на Борановъ.
публиката.
21 м. напада „А" чрезъ
28 м. Вл. напада. Мянковъ
Баевъ, Костовъ и Атанасовъ,
играе отлично предъ вратата
но отбраната на Вл. е на пос
и съ ударъ, който би могълъ
та си и винаги
отблъсква
да се спаси о т ъ вратаря по
обратно.
качва на
24 м. ,А" провежда бързи
4:1 за Владиславъ
нападения. Атанасовъ съ устремъ прави дълъгъ пробътъ
30 м. Вл. бие наказ. ударъ,
съ топката и дава д о б ъ р ъ в н о вратаря на »г\* отлично
ударъ — топката заплашител спасява.
но минава надъ гредата.
35 м. Вл. провежда лесно
28 м. при отлично израбо своите нападения. Топката е
тена игра о т ъ нападателната въ Бооановъ, който дава до
линия на Вл. Мишковъ съ си бъръ ударъ. Вратаря прави
ленъ ударъ, при които не мо опитъ да спаси, но тя се из
же да се предприеме нищо лъчва отъ него и минава презъ
прави първия г о л ъ .
вратата

1:0 за Владиславъ
При отбраняване, отбраната
на „А* много често на често
вади топката на корнеръ.
40 м. устремни нападения на
,Я". Я Костовъ провежда д о
бре играта и съ добъръ ударъ
задължава Петковъ да плон
жира напраздно предъ свобод
но летящата топка и изравнява

1:1
42 м. отбраната на . А " пра
ви груба грешка, битъ наказ.
ударъ о т ъ Мокановъ. Топката
бива отбита, но Димитриевъ

Е ATM
Атлетиката е единъ отъ найстарите спортове. Още въ найстаро време — въ
антична
Гърция той се
е ползувалъ
съ такава гол-вма известность.
съ каквато днесъ се ползва
футбола.
Но отъ день на день тя на
ново си извоюва по първи Mtc
та въ общия спортъ, като модеренъ и полезенъ такъвъ.
Днесъ почти въ всичи фут
болни клубове е застжпена
като спортъ, но на нея орга
низациигЬ трЪбва да дадатъ
едно равно съ футбола мъхто.
Атлетическиятъ комитетъ при
ВОСО, предвидъ настжпването
на пролътния сезонъ, насроч
ва тазигодишниге демонстра
тивни атлетически състезания,
като областните ще се произведатъ презъ м. юний.
1) На 14 IV — неделя 10 ч.
пр. об., въ морската градина,
пощово щафетно бътане 4 по
100 м. — награди — грамоти.
3 ) Н а 12 V. - недъля — 11
ч. пр. об-вдъ, по Евксиноград.
ското шосе, олимпийско по
щово бътане 1500 м. — 800+
400 + 200 + 100, — награди
грамоти.
3) На 2 . VI. Кроскънтри, —
разстоянието о к о л о 2000 м. от
казиното» презъ м. градина,
подъ- грогибищате, минаване
моста при шокара и обратно
до крайбрежието д о централ
ните морски бани.
4). Презъ м. юний (или юлий)
по случай освещаването на
паметника
на
Владиславъ
Варненчикъ и го.лЪмитъ тър

5:1

минава и П. изпуша сигуренъ
Нед-Ьля сл. об. се игра мача
щ е намерите
,
между г о р н и т е клубове, въ ко голъ.
въ склада На
30 м. Георгиевъ прави груоъ
лодрума.
столарската общвость
Точно 3 безъ четвъртъ ре фаулъ, който е отлично битъ
ул. „Царъ Симеонъ" "въ общи»
складъ на кооперациите при Don
фера Донсузовъ дава сигналъ отъ С. Илиевъ и принуждава
Банка. Качество гарантирано ш
Янакиевъ да извади топката
за почване на мача.
износни цени. Приемал, се попичЕ»
изъ
мрежата.
Още при самия си ударъ
финни плетени гарнитури
Ш. Соколъ устремно напада.
2:2
други Кошничарски издел^
Ил. Булашевъ бие въ вратата
Играта
става извънредно
при кошничарската работил!
на , П \ Вратаря съ ржце сла
възбудена
и
жива.
ница Б. Арнаудовъ ул. 27 юли|!
б о отива, но Парушевъ изпол
33 м. следватъ бесни напа
зува и съ силенъ ударъ беле
З б
U
'
IIIIIMI41III1MIIIII
дения на , Ш С." придружени ^
жи първия голъ.
ОБУЩАРСКИ
МАГАЗИНЪ
""
съ грубости и създавани кари1:0
катурни положения на играчи
Това изненадва »П", която те.
се съвзима и играта става мно
35 м. рефера отстранява за
го енергична.
ради грубости д. х. Д. Топа
ул. „Владиславъ" М 9
17 мин » Ш . С." е въ напа
По случай праздницитп, пу
дения. Нападателите усилено ловъ
ща въ продажба вегъкакъвъ
До свършека на мача игра
работятъ за покачване резул
видъ модни, елегантни дам
та
беше
извънредно
жива
и
ски, мяжни и детски обув
тата. При о т л и ч - о изработена
ки—п и цени конкурентни.
игра »Ш. С.» изгубва сигуренъ ожесточена, но резултата си
Приематъ се и поржчки IQ,
остана докрай равенъ 2:2.
голъ.
ГЕДИМИРЪ
<
Победа отговаря, но контраата
ките й еж отбити.
25 м. . Ш . С" напада. Пару
шевъ съ равном-вренъ шутъ
заангажирва Булашевъ I, този
Варна .Царь Бооисъ" 3
дава добъръ ударъ въ врата
П
р
и
с
т
и
г
н
а
х
а з а п р о л е т н и я с е з о н ъ , най
та. Отбраната излъчва о б атновит*. д е с е н и платове з а д а м с к и манта
но топката, тя се удря въ гла
и к о с т ю м и , з а м ж ж к и п а р д е о ю т а и коовата на Парушевъ и бързо се
т ю м и и голе»м"ь изборъ» отъ, с п о р т н и пла
отправя къмъ вратата и вра
таря съ мжка спесява.
тове и одеала, Ц е н и ф а б р и ч н и .
»П" контраатакува, като СарНе е безъ значение, ако преди да прави i е костюмъ, пров*рите вокизовъ М. III дава ценни топ
ВИГБ цени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
ки на Стоичковъ, който играе
Посещението на магазина не задължава_къмь покупка^ ^ 1-2075-8
тежко и безполезно шутира.
28 м. Р. Булашевъ прави
отличенъ пробивъ, дава на Теневъ,и той съ глава покачва на

„ЧИКАГО"

СТШ1ЬД«Д,

§ МАСЛЕНА

2 : 0 за „Ш. С.*
Въ 32 м. »П" отпада съ
духъ. Матеевъ заедно съ Вер
гулевъ изработватъ отличенъ
голъ.

II полувреме
5 м. , Ш С." организира б ъ р
зи нападения. Ил. Булашевъ
удря но топката се плъзга по
горната греда.
Редятъ се красиви нападе
ния отъ д в е т е страни.
20 м. рефера изважда играч
отъ .П", Публиката негодува
25 м. „П" напада о б щ о и
Янакиевъ. излиза напредъ да
спасява, топката застрашително

| З н а е т е ли? j

HI) ГР№

О К А 3 И О Н"Ь
в-агазинъЕЛЕОИОРА
(подъ Окржжния еждъ)
Полукорави яки
12 л.
Копринени вратовръзки 20-40 „
Чорапи ижжки едноцветни
9„
Чорапи мжжкя два чифта
15 .
Чорапи дамски
18 »
Чорапи дамски „Фако"
40 „
Чорапи дам. европ. свът. цвът. 22 „
Чорапи дамски коприн. черни 60 .
ПролЪтни дамски ржкавицн 25 ,
Дамски килоти отъ
50 на 30 .
Дамски корсажн
22 .
Мрежени фланела
20-23 „
Нако фланели, гащи, горни
ризи, н много др. гадаитерий•R стокя Ери много ВЕналени
цен
2-15

Зшджошш
ПРОДАВА СЕ нова белгийска
ловджийска пушка, 16 квли
б ъ р ъ безъ спусъкъ, (куркова)
съ ижектори. Маргерита Ге
оргиева. уп. графъ Игнатиевъ
27 — Варна д о Аквариума.
1 3
Хлъо ри! ХлЪоарМ УшмрЪбяьай
те за приготовление на х л Ш пре
сована вигоко качествена мая o n
Начо 0. Начев*. А. Д, _ Русе-

намираща се на гара Тръмбешъ
СЕ ПРОДАВА
Споразумение

при Акц. Д во КРИСПИНЪ & Сие
Варна
1 2266-10

2 : 1 за „Ш. С."
36 м. Победа устремно на
пада но безъ да покачи резул
тата.

Вл. се налага съ своята иг
ра и притисва . А " къмъ вра
тата му и не му позволява ве
че да организира никакво на
падение.
.А" е въ невъзможность ве
че да се справя съ противни
ка си, впуска се въ отчаена
112) Имало ли е случай
отбрна, но Вл. y e n t e a да беле
въ
жи два гола поредъ и да по нгькога да бяде уловена
сладка
вода
змиорка
съ
хай
качи резултатв на
веръ ?
7:1 за Вл.
113) Km.de се
разплодяПри този резултатъ мача за вать
змаоркитгь?
върши.
114)
Колко
ся.
голгьми
малкитгь змиорки,
когато
се излюпятъ
отъ
яйцата
на
хайвера?
жества на това место, съ уча
стието на полските гости, за Отговори на по-раво зададе
пръвъ пжть Атлет. Комитетъ
ните въпроси:
насрочва дълго бъгане
на
109)
Споредъ
най-новит-fe из
5000 м. начало Владиславъ
числения, денонощието на Be'могила д о Варна.
З а това гелъмо състезание нера грае 36 часа, на Ситурнъ
и Юпитеръ по 10 часа, на
освенъ грамоти, ще са издей
Марсъ малко повече отъ 24
ствува и специална награда
часа. Интересно е да се отбъотъ БНСФ.
лежи, че едната страна на Мер5) На 8 XI — Димитровдень
куръ е вечно обърната къмъ
— традиционната обиколка на лъчитъ на Слънцето, а върху
централната --асть на Варна.
останалата половина на тази

Ш

О
Ш

ФАБРИКА

планета владЪе вЪчна нощь и
единъ вЪченъстрашенъ мразъ.
110) Старите индуси строяли
затворигв си въ форма на ог
ромни кафези отъ дървета и
камъни, които били поставяни
по площадите. Въ тЪхъ били
поставяни затворницит-Б въ окови, изложени не само на
слънчевата жега, на студа,
гладни и жадни, но сжщо и
предъ погледитъ- на всички
минувачи. По този начинъ зат
ворниците еж служили като
страшило за минувачите и
живъ примъ^ъ за назидание.
111) Принцеса Жана д' Ал
бертъ Наварска въ деня на
венчаването си съ дукъ д е
Клевае била накитена съ тол
кова "много скжпоценни камъни н злато, щ о т о не можела
да се държи на крака, нито
да ходи. З а да може да стане
венчавката, кральтъ наредилъ
аа бжде отнесена на р ж ц е
въ ц ъ р к в а. И наисти
на, най-висшигБ благородни
ци я подхванали за яката и
за ржцет+s и така я пренесли
въ църква.

Сензация!
Дами!
Електр. ктдрене Маеръ,
Иоженъ.
Една дама 50 лз., две 8 0 лв.
мжжна фризура 3 0 лв.
РАБОТА

ГАРАНТИРАНА
ПРИ

Бръснаро фризьорския салань

Васнлъ Нияголоаъ
1-4

ул. Владиславъ № 27 '
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Н ш i i Англин външната п политика

ХРОНИКШ

НЮЕ Р Ш Ш И Ш Я ШЛМ Н Ш

ВЕСТИ

ОТЪ'.
• БЪМАРИЯ

Щ Бедни зарегистрирани въ
Предложена листа за новия управителенъ съвегъ. За днесъ се очак- Пловдивъ има общо 5,405 ду
ши, а наедно съ семействата
ватъ бурии дебати
/Колегата Печо Господиновъ
7. Пазарджикъ 7. Тази тарь д-ръ Стояновичъ, каси- си, възлизатъ общо на 20,837
довечера въ 8 и четвъртъ ще
говори предъ микрифона на сутринъ тукъ се откри еръ Тюлевъ, футболенъ съ- души.
съ ветникъ Иванъ Батавджиевъ, Щ За насърдчение на ко.Радио Варна" на тема: ,Т. Г. конгресътъ, на БНСФ,
<ОПЕЦИАЛНА К О Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Я на „ВАРНЕНСКИ Н О В И Н И ' }
принарството у насъ, за наВлайковъ,
по
случай
предегоречь
отъ
n
pед
седателя
Лондонъ, априлъ 1935 г. Го. не къмъ ввковната политика
заведуюодъ юношкия отделъ предъ бубеното семе ще се
ламата обиколка на английс на Великобритания.Англия отъ ящтя му юбилей''.
Дим.
Ивановъ.
Т. Минчевъ, заведуювдъ дам раздава чрезъ селските и град
Дирекцията на общинския
кигв дипломати въ Берлинъ, в-вкове насамъ се е стремила
Конгресътъ бгь поздра- ския спортъ Вера Петрунова ските кооперации.
Москва, Варшава и Прага, ко да запазва за себе си ролята театъръ съобщава, че за пред
На Н-БКОИ мъста въ карято отъ самото английско об- на арбитъръ между борещите ставленията на пиесата „Кате- венъ отъ съюштп> на зап. и пр.
нобатско млЪкото е било спаподофи
щественно мнение.се отбелеза се помежду си лагери, гъй ка рина Кни" въ която гастроли офицери, на зап.
Решигвлниятъ день за кон зарено отъ мандрите за този
като сждбоносна, е вече при- то тя винаги е схващала ясно, ра артиста отъ Нар. Театъръ цери, на колоездачитгь, чи греса ще бжде утрепоивдЪл сезонъ по 3'20 и 3'04 литъра.
че тъкмо въ това се състои г. Кр. Сарафовъ всички грати- талищния съюзъ, спортнивършена.
никь, когато ще станатъ де
Щ Дяволското блато, край
си се анолиратъ- Умоляватъ се тгь и родолюбиви
Докладите на Съръ Джонъ силата и.
органи батите по отчета, ще св да с. Приморско ще бжде пресуСаймънъ и на лордъ Идънъ
Напоследъкъ се появи ед притежателигв на официални
еж вече представени. Предъ на непредвидена трудность. rfe карти да съобщаватъ на зации, женския съюзъ и пр. де отговора ка управата и шено и на неговото место ще
Въ следобедното
заседа ще се се шберв нова такава. бждатъ построени гол-вмъброй
английското правителство се Политиката на Англия отъ сата до 5 часа сл. объдъ, въ
вили отъ страна на Чехсконие
се
избра
комитетъ,
намира вече, тъй да се каже 1919 г. насамъ да поддър деня на представлението, ще
Очаква се дебатитгь по българското д-во „Засмъна"
цвлата политическа карта на жа Германия срещна твър саематъ ли мЪстата си, или не. който опредгьли следната
управите отчета да бждатъ бурни, — София. По този начинъ
Европа, гледана презъ очила де голгьми спжнки. Герман Въ противенъ случай м-встата листа за новъ
та на английската политика и ската авиация се заспли ще се считатъ свободни и ще ленъ съветъ, която утре още повече и поради това, върху мъстото на това блато
ще се създаде единъ отличенъ
ще бжде представена
на че контролната
ма английските интереси.
твърде много. Съ това се се продаватъ.
комисия курортъ Сега се правятъ по
конгреса
за
удобрение;
По салата на обстоя нанася голпмъ ударъ върху
Сказка, утре вторникъ 9 т. м"
въ отчета си говори нео- следните проучвания на пла
— Председатель Дам. Ивателствата предъ английс привилегированата
изоли- въ 6 и пол. часа сл. i ладне
кото правителство се ио- раность на Англия. Флота въ зала .Съединение" отъ име вовъ, подпредседатели Лазаръ собено добре за нгъкои дей новете по пресушаването.
уп- fH Преди Н-БКОЛКО дни едно
стаен въпросътъ-..
та на Англия представа да то на народното висше учили Поиовъ и майоръ Бейковъ, ствия на сегашната
11 годишно момче въ с. Бо
— Ще остане ли Англия бжде закрила на острова ще ще говори г. д-ръ П. Гооава.
лярско. ямболско е било убито
а занапредъ независима, ка отъ нападения отъ конти чевъ, върху: „Наследственость главенъ секретарь Ангель ДруНе е изключено
конгре изъ засада съ ножъ въ гърба
мевъ, организационенъ се
то единъ видъ посрпдникъ нента.
7 а з^и опасность и расова хигиена".
и арбитъръ — или ще се възбуди твърде много об
Презъ месецъ мартъ отъ Вар кретарь подполковникъ Це- сътъ да продължи и въ Търси се сега автора на това
чудовищно злодеяние.
присъедини къмъ една отъ щественото мнение въ Ан ненската телеграфо пощенска ковъ, междуиароденъ секре- вторникъ.
2Ц Синиягъ камъкъ ще бжде
дветгь групировки, които се глия и то започна да се из станция еж преведени записи
раздаванъ
отъ кооперациите
създаватъ въ Европа?
казва все по явно срещу по за 2,735,638 а еж изплатени
по
цена
11'20
на едро и по 12
нататъшната
подкрепа
на
записи
за
2,435,112
лева.
Решението ще бжде въ все
лева
на^дребно.
ки смисъль сждбоносно. Не се Германият •
Св. Синодъ е далъ благосло
Издирванията cs насочени къмъ мистериозния студентъ. Кои cs
решава само по сегашното
Усилията на английските вията си протойерей Иосифъ
подведени и кои освободени отъ отговорность
въ курорт"
положение въ Европа, но се дипломати да се създаде чет- Камбуровъ да бжде повишенъ
София
8. Издирванията Всички обвиняеми еж отка
ната часть
касае и да се реши ще остане горния пактъ между Англия, съ офикия свещеноикономъ.
ли Англия BtpHa на вековна Франция, Италия и Германия е Това отличие се дага на отецъ на полицията относно су рани въ затвора. На братята на града, етажъ и сутеренъ
та си традиционна външна точенъ изразъ на тази поли Камбуровъ за многолътна И мата отъ 3.500.000 лева, Найденови еж определени га отъ 4 стаи, кухня, трапезария
политика.
тика. Изразъ на сжщата по ползотворна пастирска служба. предадени отъ Павелъ Ра- ранции 20,000 и 30,000 лева. изба, баня, пералня, южно из
ложение съ хубава градина,
Въ връзка съ това отъ мно литика е и дългогодишното Дирекцията на Народното здра денковъ на комунистичес
Адвокатите Борисъ Лозанов ул. Тодоръ Икономовъ, № 27.
го страни се чуватъ вт згласи, 07бъгване на Англия да се ве. съгласно правилника за
че Англия била променила! присъедини къмъ една система газираните води е забранила ката организация, еж на и Георги Мешковъ, обущаря Виждане сжщия адресъ. 1-3
външната си политика. Въ то за сигурность въ рамките на употребата на лимонадените сочени главно къмъ мис Ц&етапъ Георгиевъ и Димитър Варненска Гр. Филхармония ка
ва ожошение требва да бж- ОН — Англия искаше арби стъкла съ топки.
Величковъ еж освободени отъ ни всички оркестри«.ти на обща ре
териозния студентъ.
петиция днесъ 7 часа следъ обЪдъ
демъ на чисто. Англия без търъ на положението да бжде
Дирекцията на общинскот > Установено е вече съ всЬкаква отговорность.
въ салона на Девическата гимназия.
брой пжти е бивала критику не OH, a самата тя
стопанство за електричество
вана, като „вероломна", „изПосещението на Съръ Джон Варна съобщава на всички положителность, че въ
мъническа", „подла", „неис- Саймънъ въ Берлинъ имаше стопани на индустриални за просната сума е била
въ г р а д ъ
ВАРНА
OTtfFMSA СЕ
крена" и пр. Всички тия кри за цель да се постигне единъ ведения и работилници отъ предадена на този сту
ул, Воденъ № 13, жгъла Царь Борисъ
тики винаги еж бивали повър многостраненъ пактъ, въ кой трета категория, че срока за дентъ лично отъ КръсПриематъ се поржчки за горни дамски
хностни! безъ да засътатъ сж- то центъръ да бжде Англия. озаконяването имъ на основа танъ Раковски.
дрехи. Цени умЪрени. Работа бърза
и акуратна.
щностьта.
Този опитъ, обаче, напълно ние запов-вдъ № 170; — ДърС ждия следовательтъ
Действителностьта е съвсемъ пропадна. Хитлеръ не само жавенъ вестникъ брой 20 отъ
V
1 - 2330 — 3
друга: отхвърли- предложението на 28 януарий т. г. се продължа вчера приключи следст
МОДЕНЪ ДАМСКИ САЛОНЪ
— Англия отъ въкове насам английскитъ делегати, но ко ва съ ново предписание до вието. Кръстанъ Раков
никога не се е ржководила гато откри предъ ГБХЪ експан края на месецъ априлъ тая го ски е подведенъ по чл
ОТЪ СОФИЯ
отъ съображения на сантимен- ЗИВНИГБ планове на Германия дина. Следъ изтичането на 241, ал. II и други чле
тшио приятелство. Всички ней къмъ Изтокъ, пробуди въ ГБХЪ този срокъ ще последватъ
наказателния
ни привидни отклонения и из- сграхъ отъ една предстояща санкциите предвидени въ сж нове отъ
законъ, за користни прещата запов-вдь № 170
мъничества въ сжщность еж война*
били едно най-строго спазване Споредъ както в. „Таймсъ"
МЕБЕЛИ!
МЕБЕЛИ!
1-во пятническо бюро .Бълга стжплеиия.
на ВЪКОВНИГБ интереси на бри се изрази:
Отъ с»хъ брЪстовъ матер*алъ: спални, гардеро
рия" А. Д. — София, откри
Замфиръ Замфировъ е
би! бюфети,«коянове, шкафчета, писалищни ма*
танската империя.
— .Макаръ, че симпатиите представителството си въ Вар
1
си, и разни други масн, разтегателни и не.
Една подобна политика на внглийския народъ еж по на — ул. .Цариградъ" № 23 подведенъ по чл. 15 отъв
Разни
столове, стенни закачалки и др., при
намерената BV
на Англия си има своето вече въ полза на Берлинъ, (срещу Търговската камара), ЗЗЗД за
най- конкурентни цени, отпуска за празднидълбоко оправдание. Англия при все това симпатиите му което ще издава всъкакви квартирата му нзлегална ли
цитп. Приематъ се и поржчки.
си \има всичко потрпбно. къмъ мира еж на по преденъ международни желъзнопжтни тература.
ул „Царь Симеонъ" Ка 26
Още презъ миналия вп>къ планъ."
и параходни билети I, II и III
Братята
Стойко
и
Свиленъ
тя е завършила географи
Англия съвсемъ не обича класа, снабдява съ паспортни
ческото си разширение.Оси- Съветска Русия. Тя дори се визи. Вевкакви информации Найденови с« подведени да
1 — 2321 — 10
гурила си е колонии и до- бои отъ нея. Обаче тя се бои дава безплатно
1-2315 3 отговарягъ като укриватели.
•миниони въ всички краища повече отъ войната и затова
на свлта. Сложила е ржка приежтетвуваме на едно нео
на всички източници на су бикновено зрелище:
рова материали, отъ кои
— Капиталистическа Англия
то.се нуждае индустрия претъта ржка на комунисти
та и.
ческа Русия, нейния доскоро532
.Потайностите на принцъ Карла
529
Библиотека .Варненски новини'
Завзела е всички морски шенъ най^ърлъ съперникъ въ
стратегически точки, които й Азия.
малцината, които не се поддаватъ на изкушенията
даше въ вжтрешния ГОЛ-БМЪ праздниченъ салонъ,
о с и г ур я ва тъ владичеството Означава ли това, *че Ан
и които не намиратъ удоволствие ьъ играта и въ
въ който се бЪха вече събрали много високопос
надъ всички морета — Гиб глия е решила да застане
скандалиозните забавления, добави д' Елтронъ.
тавени лица, Н-БКОИ отъ кои го на групи се разго
ралтаръ, Суецъ, островъ Мал окончателно на страната на
Има много сирени, колкото красиви, толкова
варяха, а други се разхождаха.
та, остров Кипъръ, Сингапуръ Съветска Русия?
и лакоми, които се стараятъ да привлекатъ и да
Въ тая зала се виждаха само мжже — графъ
и кжде ли не още.
Нищо подобно! Англия съ
опропастятъ младигв офицери — графъ Карлъ де
Шатильонъ не б-вше жененъ.
Днесъ тя нъма какво повече това иска само да задържи
Гренелъ страни отъ подобни девойки.
Погледите на Венсана се устремиха върху
да завладява, а тр-вбва да за Германия, да отстрани вой
— Това си има причината, господинъ гене
лицата, които се намираха въ тая зала.
ната.
Избухне
ли
войната,
държа онова, което притежава
рале, и тая причина ни е разделила отговори
Той забел-вза: министритъ, чуждестранните
г!рландия и Египетъ тя вече обаче, мимо усилията на ан
Венсанъ: графъ Карлъ противостои на ВСИЧКИГБ
представители, много придворни лица и големо
-е принуди да изпусне изъ рж- глийската дипломация, тога
изкушения, защото има скрита любовь.
множество висши офицери.
цегв си въ административно ва Англия решително ще се
Повечето огъ ГОСТИГБ му бЪха познати.
отношение. Индия се готви хвърли на страната на по— До сега такова Н-БЩО НИТО съмъ чувалъ,
Кой обаче бъше онзи господинъ, който стое;
слабия, за да може да сломи
полека да се измъкне и тя.
нито съмъ забелЪзалъ.
ше на другата страна на салона и погледигв на
Англия държи ДОМИНИОНИГБ претендента за военна хеге
Това, обаче е така.
когото се срещнаха съ тия на Венсана, когато
си не на сила, а само съ доб мония преди да се е засилилъ
Тая скрита любовь не е достойна за него.
той влъзе съ графа Шатильонъ?
ра воля. Една война, следова толкова много, щото сразя
Бъхъ пркнуденъ да употръбя всичкия си авТой никога не беше виждалъ този госпо
телно, за Англия може да до ването му да е станало вече
торитетъ,
ВСИЧКИТЕ си родителски права, за да
динъ, съ гол-вмато декорация на гърди, който ли
«есе само вреда, разпокжева- невъзможно.
скжсамъ тая тайна свръзка.
чеше, че б-вше висока и важна личность.
*е. на онова, което има, какА претендента за военна
Обаче властьта на тая недостойна любовь
Чужденецътъ носеше черенъ рединготъ, и на
7о и отслабване на имперската хегемония отъ 1919 година
излЪзе по-голЪма отъ моята.
ризата му блещаха няколко диаманта отъ голема
и мощь.
насамъ е Франция. Ето защо,
Графъ Карлъ отблъсна ржката ми, която
стойность.
Погледната презъ тази при въ случай на война Англия ще
поиска
да го отвърне отъ хлъзгавия пжть.
Чертите на лицето му свидетелствуваха, че
зма, външата политика на Ан я търсимъ — явно или при
Работата дойде до една яростна сцена.
той е ориенталець.
глия ни става съвсемъ ясна. крито — на страната на
Въ
началото на миналия ВБКЪ Гертания.
Черната му като абаносъ коса б-Бше счеспна
— И последствието на тая сцена е болестьта
гя
Разгроми завоевателя Насъвсемъ небрежно.
Въ заключение, свидетели
на младия офицеръ.
полеонъ. Въ началото на този сме на промгъни въ методитгь
Черни засукани мустаци украсяваха горната
Да, драгий ми графе, ако бЪхме и ний слу
въкъ тя разгроми германската на английската
му устна, а останалата часть на лицето му б-вше
дипломация,
шали въ младостъта с* съветигв на родителигЬ
военна мощь.
бръсната.
обаче само въ методитгь.^ Ос
си . . . I добави д' Елтронъ.
Той изглеждаше, че беше на еднаква въз_ Обаче веднага следъ като новнитгъ линии на английска.
Колко лоши работи би: изчезнали тогава отъ
расть съ Венсана.
уфмания 6t сразена, Англия та външна политика си оссв-Бта I . . .
започна да и помага, боейки таватъ все същитгь:
Лзъ, обаче, в-врввмъ, че ще може да се по
Графътъ Шатильонъ требваше да поздрави
=е до не би Франция да се
стигне едно помирение.
доуги гости, затова остави генерала д' Елтронъ,
— Да унищожава най-сил
«асили
твърде много и да на- ния, да бжде винаги арбитъръ
Напълно се над-ввамъ.
командантъ на военното училище, който б-вше се
"°. ни св°ята военна хегемония за да запази владичеството
— Съмнявамъ се, господинъ генерале азъ,
доближилъ до него да се разговаря съ графа
съмъ непоколебимъ, когато веднъжъ се рзша на
де Гренелъ. „
А. В.
, ™ ° газената германска си надъ евгьта]
«егемония.
нъщо — каза Венсанъ.
— Много съжалявамъ за случката съ графа
Колкото е била гол-вма обичьта ми къмъграава л и т о в
Карлъ де Гренелъ, моя младъ и талантливъ учест£,3:>Т
°
вЪроломфа Карла — и действ телно гя б%ше безм-врноникъ — каза генералъ д, Елтронъ вежливо на
ЙИ 0 е. д„н5оЬ В С в и ъ н е ! Т °ва « сагол-вма — толкова сега е по голъмо негодуваниеВенсана.
«вй-точно придържа

№роломна ли е Англия? Привидните отклонения на анлийската вън
шна политика ся въ същность най точно спазване на вЪковнитъ ос
новни принципи. Къиъ какво се стреми Англия. , На какво почива
световната й мощь. Какъвъ пжть се очертава предъ английс
ката дипломация
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м Соня Георгиева Несторова. Единъ осуетенъ планъ преди две седмиин. Опред*лдната среша
София 8. Съобщавотъ отъ ва, тя го успокоила, като го
Виена следното въ връзка съ уверила, че мисъльта за само
самоубийството на прочутата убийство за винаги била из
българска
танцьорка
Соня чезнала отъ главата й. Изгле
жда, че тогава тя е имала на
Георгиева:
мерение да сложи край на
Завчера следъ обЪдъ между живота си, обаче завръщането
12 и 4 часа въ своето жилище на съпруга осуетило тогава
на ул. Мария Хилфещрасе 6 t плана й.
сложила край на живота си
Завчера тя помолила мжжа
Соня
Георгиева—Несторова. си да я потърси въ 3'30 часа
Въ Семирингъ преди известно въ семейството на единъ ви• време тя б% направила опитъ денъ художникъ, т%хенъ блида сложи край на живота си, зъкъ.
обаче б+. спасена и следъ то
Въ опред-вленото време Не
ва се завърна въ Виена.
сторовъ не намЪрилъ Соня въ
Тукъ на първо време здра поменатото семейство. Обезповето й се подобри и въ нея коенъ, той бързо се завърналъ
отново се засили
жаждата у дома си. Тамъ той заварилъ
къмъ животъ.
жена си да лежи спокойно въ
Преди две седмици съпру- легло, отровена съ свътиленъ
газъ, вече бездушенъ трупъ.
гътъ й Хераклидъ Несторовъ,
Не било намгьрено никак
когато се завърналъ дома, по во писмо. Предполага се, ча
чувствалъ силна миризма на е сложила край на живота
светиленъ газъ. Когато запи си презъ време на една но
депресия.
твлъ Соня какво означава то ва силна душевна

ч Mil

се установи, на работа

ул „б Септемврий" и жгъла „Воденъ"

въ новопостроената кооперативна палата „Балканъ"
ул. Мусала № 2, СЪОБЩАВА на многобройната си кли
ентела и приятелитп си. не по случай пролгътния се*
зонъ пристигнаха чудно хубави десени платове
отъ които ще може да прави костюмитгь отъ 1,000
лева до 1,800 лева съ доброкачествени вжтрешни ма
териала и елегантна изработка
Съ почитание: Кппоянт- Мохалон-ъ — кроячъ

П о ч т и беать п а р к щ,е и м а т е

нато си завесете старите захвърлени

чорапи и м а » j l l l l t J I f
на АТАИАСЪ
ТРАНДАФИЛОВЪ
ул. Царь Борисъ 17, тел. 309

Идеално подиовеий.
Американски типъ.
Прилавяме и изпуснати бримки на специалоа
машина.
10
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отъ търговски^ и индустриални предприятия съ безработни^ тлнив*. Ше се п р и п н и и къмъ уволняване на служашитъ надъ 60 г. възращ
София 8. Въпреки постигна лигентни безработни такива.
тото по рано споразумение
Отъ друга страна всички
между Дирекцията на труда и Министерства
и подведом
представителите на търговци- ствените
Какво предвижда планътъ на правителството
имъ учреждения
rfc и индустриалците, само н% еж представили вече въ Мин.
Атина 8. Една отъ първитъ- грижи на гръцкото прави
колко предприятия еж замени съветъ списъците
на всич телство ще бжде да се преустроятъ коренно всички въорд.
ли заможните си служащи съ ки служащи, които cm. над жени сили на Гърция.
.
безработни т кива.
60 годишна
възрасть.
Предстоятъ голЪми и важни промЪни въ домандния
Това принуждава Дирекция
Както се съобщи и по рано, съставъ.
та, на труда да пристжпи къмъ всички подобни служащи ще
Всички'стари и опартизанени офицери и такива безъ
изработването на специалната бждатъ уволнени, за да се
наредба-звконъ, по силата на отвори место за по-млади та образователенъ цензъ ще бждатъ уволнени. Ще се даде
преднина предимно на по младия елементъ.
която в ъ ' единъ определенъ
Още тази година ще бждатъ изпратени въ ч\ж.
срокъ всички търговски Ц ин кива.
бина
на специализация
100 млади и способни офицери,
Съ
тия
две
мерки
се
очаква
дустриални предприятия у насъ
Ще бжде сключенъ единъ ГОГГБМЪ заемъ въ Франци^,
ще требва да заменятъ съйгоя да се създаде работа за единъ
телните си служащи съ инте значителенъ брой безработни. Той ще се изразходва изключително за въоржжаване н«
армията и укрепяване на границата.
На първо време ще бждатъ закупени незабавно 30 но.
ви бомбардировачни аероплана отъ Англия и 1С0.000 газови
Интересни данни. Мустафа Кчмапъ отъ години ии е стжп*
маски отъ Чехославия
вапъ въ джания. Текетата еж закрити, а орденътъ
По-после на компенсационни начала ще бждат доставе
на дервишигв аабранемъ
ни полски орждия и 100,000 аеропланни бомби.
София 8. „Църковенъ забранило посещението на
Укрепяването
на околностите
на Солунъ ще за.
вестникъ" дава инте свещенитЬ гробища, намира почне още тази пролп>ть, подъ ръководството
на чу
ресни данни за състоя щи се при тенетата, които жда специалисти и съ участието на двама турски
нието на религията въ еж отчасти затворени и от наблюдатели.
Презъ това лЪто цтзлата гръцка армия ще произведе
съвременна Турция.
части превърнати въ музеи. големи
маневри въ Тракия.

Р Е Ш И Ш 8Ъ СЪВРЕМЕННА ТУРГИЯ

— Модернйтп туоски Орденътъ на дерзишите е
Крайцерътъ .Аверовъ" ще бжде бракуванъ.
водачи, се казва въ ста забрасенъ.
тията, пренебрегвамъ Въпртъки всички тия
религията и искатъ да ограничения, на турции правото да си запазягь руско поданство. Съобщението
на съветската легация
намалятъ нейното зна тгъ не се позволява да
чение.преминаватъ къмъ дру София 8. Съветската ле живущи въ България и да се
съобщава зарегистриратъ като военно
Мустафа Кемзлъ Атаноркъ га вгьра, като напри- гация въ София
пленници.
отъ ненолнО: години масгмъ мгьръ християнството. следното:

НШ тщът п България оолучзвзтъ шт\

—Всички излпзли отъ Ру
не е стжпвалъ чъ джамия.
сия до 7 ноемврий 1917 го'
По-нататъкъ се даватъ ин
дина руски поданици и ония,
тересни извадки огъ изявле
които еж отпжтували отъ
на културенъ домъ въ Варна
нията на видни общественици:
Русия съ разрешението
на
Отъ нЪколко дена въ град съветските
власти
до
— „Азъ> с е и н т е р и
иматъ
с у в а х ъ м н о г о о т ъ ре ска га читалня се разглеждатъ 1 юлий 1932 година
лигията и п о - р а н о предС|ВвенигЬ идейни планове право да се запишатъ като
бЬхъ м н о г о
н а б о за конкурса по постройката руски поданици, като подажен-ь. Но а з ъ и з у ч а на библиотека, музей и чита датъ заявления въ срокъ отъ
в а х ъ т е х н и к а т а , а то лище—домъ, паметникъ „Се об"i месеца отъ 15 априлъ до
15 октомврий т. г. до съвет
в а не в ъ р в и с ъ в м ь с - Царь Борисъ— Михаилъ."""""
Постжпили еж 24 проекта. ската легация въ Софкя, ул
тнО с ъ Исляма".
Журито се състои отъ 13 Московска, 2.
_ „Ислямътъу|насъ
души,
отъ които 8 души спе
замира. И с л я м ъ т ъ
Сжщо така всички ония,
с п ъ в а н а ш и я н а п р е циалисти.
които пожелаятъ, могатъ въ
Утре журито привършва СЖЩЙЯ срокъ да подадатъ за
д ъ к ъ . О т ъ х р а б р а на
ц и я , т о й п р е в ъ р н а на своята работа.
явления, за да се зарегистриПо програмата еж предви ратъ като руски поданици,
р о д а ни в ъ р о б с к и " .
три премии и две откуп— „Решгията ни учи на дени
вания
подчинение на божията воля.
Ано Мустафа Кемалъ би след- Дежурни аптеки: Менахемовъ
Какви проекти ще разгледа
вяль тоя ЛАТЬ, кнй днесъ не ул. Преславска, Гюлмезовъ ул, София 8, Мин. съветъ днесъ
^Мария Луиза", Тодоровъ ул следъ обЪдъ ще има заседа
бихме имали Турция".
пб септемврий* и Захариевъ, ние, на което ще се занимае
Туреното правителство е ул. .Съборна*.
сь проекта за наредбата-законъ

Ш. Р

въ Прага. Посещението
Варшава 8. Българският»
м-ръ на просв-Ьтата ген. Радевъ пристигна на граничния
пунктъ, посрещнатъ отъ 2едшидовице, делегатъ на М вото
на просветата Здроевски fj
секретаря на българската ле
гация Стойковъ.
i•
Той пристигна въ Прага въ*
23 часа, посрещнатъ на гара*
та отъ м-ра на просв-втаг^
Шилински. големъ брой виС|
ши чиновници, персонала при
бългерсквта легация начел^
съ управляващия легврециятв'
Алтъновъ и пр,

шшщи съветъ шш

Библиотека «Варненски новини°

Потайностите на принцъ Карла

— За случката ли? — попита той учудено.
— Думата ми е за тежката болесгь, отъ
която тъй внезапно 6feme забрл-влъ младия ефкцеръ и отъ която още не се е поправилъ. Не
бихъ желалъ положението да се влоши, защото
«лъженъ съмъ да изпов-вдамъ, че загубата на
най добрия ми и най ревнретенъ ученикъ би ме
гъвсемъ много наскърбмта.
— Следователно» болестьта* му толкова опас
на ли, е? — попита. Венсанъ.
Генералъ д' Елтронъ съ удивление изгледа
гоя мраченъ мжжъ.
— Това, прочие, не ви ли е извесно, госпо
динъ графе?
Не ви ли съобщиха за туй?
Той отъ много седмици е ппдналъ тежко
боленъ, каза генерала.
— Позволете ми да ви изпов+двмъ съвсемъ
откровенно, господинъ коменданте,, отговори Вен
санъ, между мене и между сина ми, графъ Карла
по нещастие сжществ ва еднв дълбока пропасть.
При неочакваната тая весть, генерелътъ очудено си опули очите,
— Съ голямо съжаление, длъженъ съмъ да
кажа това, добави Венсанъ
Само тоя синъ имахъ, и ге ласквехъ съ на
деждата, че ще го направя единъ щастливъ членъ
нв висшитъ- кржгове въ страната.
— И тази ви надежда не се ли оежществи,
господинъ грефе?
— За нещастие» между мене и между мла
ПИЯ офицеръ, по негова вина, се появи едно сил
но недор/зумение.
Искамъ да бжда откровенъ къмъ васъ, roc
подмнъ генерале.
— Може да ви се удаде. . . .
— Имайте добрината по напредъ да ме из
душете, господинъ генераль.
—• Лзъ не се обръщамъ съ тая весть кт мъ
\ м ъ коменданта но къмъ дрегия ми гънерапъ

Сжщо така отъ легацията се
съобщава, че се дева амнистия
на всички ония, взели участие
въ гражданските войни руски
поданици живущи въ България,
Ония отъ гт5хъ, които желеятъ да се възползуватъ on
тази амнистия, тр-Ьвва въ горе
поменатия срокъ да подадат*
заявления до легацията въ
София.
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д'Елтронъ съ когото много случайно се срещнахъ
въ това общество, и ненадейно му отбел-взвамъ
това разногласие.
Пропастьта е дълбока; за нещастие, длъженъ
съмъ да изповъдвамъ това.
Често правЪхъ опитвания да го отвърна отъ
влечението му: всичките възможни сръдста употртзбихъ за да сломя упоритостьта на графъ Кар
ла, не не успЪхъ.
— Упоритость ли? попита д'Елтронъ.
— Така требва да нарека постжпката му.
— Нека ми бжде, обаче, позволено да кажа
предъ господинъ графа, че младия офицеръ, въ
всеки случай, е единг. отъ ней-примернитъ- офи
цери — каза д' Елтонъ
— Не вземайте думигЬ ми за ласкания, което
правя на еди"ъ баща, не rfc еж изражение на
обственого ми убеждение.
Азъ обръщамъ внимание и на частния жи
вотъ на учениците, които ми еж поверени, съ
цель да ги отвръщамъ отъ лоши влечения и кри
ви пжтища.
Младите офицери — нема нужда да DH TO
казвамъ, господинъ графе, тукъ въ Парижъ еж
изложени на много изкушения.
Цтзла войска отъ безсъвестни сжщестпа еж
си задали за цель да въйлекатъ въ мрежите си
синовете на най-високопеставенитъ НЕ ши семейства.
— Графъ Карлъ не би се никога вплелъ въ
подобни връзки, каза Венсанъ съ убедителна ус
мивка, като си поклатч главвта.
— Никога, господинъ графе, никога, никога ~2_ каза генераль д' Елтронъ,
Хора съ имена и титли най-известни и найвисоки, които е х си опропастили имотите, трудятъ
се да привлекатъ младите офицери и да ги накаратъ да привикнатъ къмъ хазартнигв игри.
— Графъ Карлъ нЬмв слабость къмъ харартнит^ игри — каза Грйфъ Венсанъ.
~

Графъ Карлъ де Гренелъ

е

единъ

отъ

на народн стопанство относно
производството н а памукъ,
проекта на м-ра на съобщени
ята по строежа на пжтища и
мостове и проекта на м-ра
на вжтрешниттз работи за до
пълнение на закона за адми
нистрацията и полицията.
София 8. Нашиятъ нивъ
пълн. м ръ въ Прага д-ръ Ден
ко Караджсвъ днесъ въ 12 ч.
ло обтздъ бъ- приегь отъ м,ръ
председателя генГЗлатевъ.
Въ четвъртъкъ д.ръ Каред
жовъ ще отпжгуаа за Прага,
за да заеме новия си постъ.

ten ззшош канта

[ м ш на ЕтроятеднтВ
предъ ген. Златевъ, Какво ще. ИЖ1
София 8. Управителното
тпло на строителатл <
ретило да се яви предъ м4
председателя
ген. Златевъ,
и да го помоли да се про<
кара часъ no-скоро
наред
бата-законъ по строежите
поради
настжпването «1
строителния
сезонг.
%
Управителното

ГБЛО е из

тъкнато, че има вече гонЦ
голъмъ
брой планове за стро'
на една т. п. станция и я
жи, които не могатъ да с
натоварили на кола.
Враца 7. Завчера
неизве- започнатъ, тъй като строит<
тни крадци
изнесли
каса ЛИТБ не знаятъ какви ще бл
та на т. п. станция въ с. датъ постановленията на но
Кунино врачанско,
натова вия закон ь за строителство!!
рили я на една кола и^тръ У насъ
гнали да я отнесътъ
къмъ
Ис къра.
Единъ селянинъ случайно ги
аидъ\лъ, разбралъ въ какво се
състои работата и започналъ
да вика.
Злосторнициrt се уплашили
изоставили касата и побътнали
Полиц»ята сега г>рси чтадцитт--.

ШвшортшмшшГ
Мочтесоровиять детски
дсмъ .Ново. възпитание"
на г-жа Янка Дермишкова
ул. .Съборна" №24, при
ема за записване ограни
чено число деца на възp^cib отъ 4 7 години.
Въ с*щия дсмъ се изу
чавачъ и чужди езици и
УРслено детско игрище.

(! Ю - И П ' 7 3

рокъ етажъ отъ 6 разкош^
стаи, 2 кухни и всички друП
удобства срещу градската об
щина. Удобенъ за л-Ькари.з*
бол-вкари и други. П р е г л е д
не встжо време п|:и свн*!'
стопанинъ Д. Гилевъ или ка
Фе: е „Це нтралъ".,
.1 2336J
която не е заиег#

ТИ. до сега чорв^*!
си въ санаториума за 60W
чорапи, ул. 6 Саптември Щ
не знае какъ се прави икоН»
^ия и кекъ скжсанит* и 3S*
върлени чорапи за 12 Лв."&(
ватъ нови. Сжщ^ се зешив'
и закърпва всЪкакъвъ TpHli0t
тажъ. ИЗПЛИТРГ-Ь се бримки»;

