Гр, Варна 10 юний 1935 година

Година XXiV-та — брой 3947
ПРЕДИ 5 0 ГОДИНИ
25 мартъ, 1886
БЕРЛИНЪ — Споредъ последно
то преброяване, извършено на 1
януарий, 1889 година, населението
на Германия възлиза на 46.840.587
пуши.
БЕРНЪ — М-вото на война вне
се въ Федералния съветъ единъ
занонопроектъ, съ който на швей
царските военни дружини се дава
по-войстсено устройство, а освенъ
това се засилва и въоржжението
имъ.
Основанъ 1912

ВАРНЕНСКИ
Гл.-редакторъ: В. Юруковъ

Телефони: 121,256,457 — Дневна служба: тел. 12J

БУКУРЕЩЪ Въ Брашовъ,
Трансилвания е започналъ да из
лиза единъ новъ ромънски вестникъ, озаглавенъ ,Ромънски зана
ятчия". Пожелаваме му отъ все
«рдце най-добъръ успъхъ, да на
предва и да брани интересите на
на нашигЬ съотечественици отвъдъ
Карпатите, въ Унгария!
БУКУРЕЩЪ. - Всръдъ дип
ломатическите кржгове се го
вори упорито, ч е ромънскиятъ ,краль Каролъ I ще нап
рави посещение на скоро на
руския императоръ въ Ливадия.

тжтяжа&ш
Пр<.га 9. Съобщаввтъ отъ
Москва следното:
— Тази сутринь чехослозана Коапь Алексамдъръ? все
шкиятъ м-ръ на външнитъ Уазм сутдоиьгостпгЬ ЮГОВМЙВЯШ» мапшавмха гюсеяуеиге «а кгетвт» г. М^стакввь. Усилията
още се търси метената
«магсгвотго за «гадягвието »а Е5а^»ик в ъ кдоартно ©ttescsiueHwra t» гч*епв wa г. кмета
работи Бенешъ посети
въ на
П
а р и ж о Ю. З а щ и т н и к ъ м ъ госгктЬ. Спедъ д в е годмнкг, а**о reeTwri» imecsncb еииюя© SejsKa, ще мвгагть да
к ъ т ъ на тримата х ъ р в а т 
Кремлинския дворецъ предсе
вмдя¥ъ (-дк:1 ху&ова т модерна кяаимца
ски терористи, з а д ъ р ж а 
дателя на Централния изпълЮгослааянскит-fe ветеринар та на кметството,
защо можа да имъ покаже
оно н и в ъ м е р с и л с к и я з а т нителенъ комитетъ на СССР
воръ въ в р ъ з к а
съ
на хин ва което ги интересува
най м а р о и л о к и я а т е н т а т ъ —
Калининъ и председателя на ни лъкари, които престигнаха то следъзагубването
снощи
въ
града
ни,
направиха
терланда на Варна — Доб много, — К л а н н и ц
съвета на народнитъ комисари
а парижкиятъ а д в о к а тъ
тази сутринь въ 8 часа посе руджа, другъ поминъкъ
за
Ж о р ж ъ Десбонъ подаде
Молотовъ.
т
а
,
н
о
п
о
д
ч
е
р
т
а
, ново заявление до про
щение
на
кмета,
инж.
Мусгагражданитп»
освенъ
отъ
ку
На тая среща на тримата
че ако следъ две години по- к у р о р а , с ъ к о е т о и с к а
присжтствува и глазниятъ се- ковъ, Гоститъ се представлява рорта, не остана.
да се в з е м а т ъ н е о б х о 
ха
отъ
8
души,
двама
отъ
кои
г. Мустаковъ
помоли гос сетятъ отново града ни, т е д и м и т е м ъ р к и д а ое у с т а 
кретарь на комунистическата
то еж висши чиновници въ титгь да си взематъ
добра ще могать да видягъ едяа ху- н о в и п о е д ч н ъ б е з с п о партия Сталинъ.
ренъ н а ч и н ъ самолим-вото на земледълието. г. Кме бележка отъ онова,
което
база и модерна кланица.
Срещата бЬ продължителна и та въ кретка речь опис? поло
чностьта на у б и е ц а на
ще
иматъ
възмджность
да
*
*
следъ нея на Бенешъ и придру жението на Варна и желание
Краль Александъръ
и
*
градъ и
жаващите го бг> даденъ обЪдъ въ то и да се рззвиза зъ курорт видятъ въ нашия
Днесъ гостите иосетиха дво Л у и Б а р т у , з а щ о т о и с 
да станатъ
добра
агатат и н с к о т о име на КелеКремлинския дворецъ.
но направление.
шори на курорта ни въ сво реца и манастира „Св. Коя- м а н ъ и д о с е г а о с т а в а
За разговорите, водени на тая
станткаъ". Довечера кмета имъ н е и з в е с т н о .
отечество
Въ това именно
направ ето
среша, по късно ще се издаде
дава
йечевя въ „Гроздъ".
г
Кмета
се
извини,
че
не
ление cm. насочени
усилия
специално комюнике.
Тази вечерь гостмтЪ ше црисжтствуватъ на тържественото пред
Последниягъ прегледъ на мЪстотО.
ставление на .Лебедовото езеро",
Огромнитв му размт.ри.
въ Голямата опера.
Искането на лейбъриститп. Въ Римъ се опасяватъ. Остри- въ Рилския иънастиръ Едно фа
Самоковъ 10. Вчера тукъ
тално
контузване.
Следъ
представлението
mib нападки на италианския официозъ. Англия въоръжава
пристигна столичниятъ кметъ
въ чехословашката
легация Абисиния. Абисинскиятъ императоръ организира племената
Рилския мънастиръ 10. Отъ инж. Иаачовъ,
придруженъ
ще има голгьмъ
приемъ.
Лондонъ 9. Въ камарата не то Джибрути, пристигналъ не два дни се намиратъ тука на отъ професора по геология
Утре (б. н. днесъ понедгьл общинитъ лейбъристките де отдавна единъ параходъ съ из^етъ ученицит/ъ отъ III со Бончевъ, инл;. Ганчевъ, дирекникъ) разговорите
ще про- путати полкозннкъ Дстли h- военни материали за Абисиния. фийска мяжка
гимназия.
коръ на Рилския водопроводъ
дължатъ » ще бждатъ
за дамсъ поискаха, отъ правител
Вчера при катеренето
на и отъ секционна инж. Велчевъ.
Френскитъ власти не "допус
вършени.
ството да се затвори Суезкия нали параходътъ-да бжде раз- Еленинъ връхъ, водачътъ на
Веднага следъ пристигането
Презъ деня утре
Бенешъ каналъ, за италианскитъ воен говаренъ въ Джибути. Ябисин- ученицитгъ Григоръ Мироновъ си, гоститв се отправиха за
ще разгледа
града и ще ни параходи и за зоеннитъ скит-fe власти тогава отправили се подхлъзналъ
и се ударилъ мвстото по ръката ББЛИ ИСпосети нгькои
индустриал имъ транспорти, за да се поп парахода до Янглийска Сома зле при падането си.
къръ, кждето предстои да бжни
предприятия.
речи на войната въ Източна лия, кждето той щ-влъ да мо
Той успгълъ да се върне въ де построенъ грамадниятъ баже да бжде разтоааренъ. и во мънастира и се оттеглилъ въ ражъ.
Вечерьта
ще има
гала Африка.
представление
на
„Князъ
Споредъ досегашния развой енни гъ материали да бждатъ килията сиТЪ ще направятъ своя поИгоръ'.
'Гази сутринь ученицитгъ му следенъ геоложки прегледъ,
НЕ англо-италианскитъ отно отправени за Абисиния.
Следъ това
Бенешъ
ще шения, едза ли може да се
За преди да бжде обявенъ търАдисъ Абеба 9 Абисинския отишли да го разбудятъ.
посети Ленинградъ,
кмдето [очаква
гол/ъма
своя
изненада,
тгь
го гътъ.
Янглия
да
затвори
императоръ пристигна въ Екъ
{
ще остане два дни.
Суезкия каналъ.
Язовирътъ ще има обща виХарарь (близо до границата намгьрили мъртавъ.
*
Отъ тамъ той ще отиде
на Английска Сомалия).
Полицейскитгь власти за-веочина 49 метра и дължина
въ столицата
на
Украйна
почнаха разследване.
525 метра.
Тамъ той бъ посрещнатъ съ
и ще се бави само
единъ
QCTPQ № Ш , ВЪ
извънредно голЪми
почести
день.
отъ мъстит-fe главатари, а сжОтъ Украйна ще си отщо и отъ страна-на сомалскипо убийството на арх. Нарлиевъ потвърдена отъ Военния
пжтува направо
за
Прага.
касационенъ екдъ.
— Ако Англия, която дър тъ вождове отъ Огадинъ.
Опровергаватъ се всички
жи ключоветп> на Суезкия
София
10. Презъ
1932 туалнитгь убийци — Ивань
каналъ
и на
Гибралтаръ, слухове за извършенъ атен година
въ Неврокопъ
бп> Михаиловъ
и другаритгь му,
С О Ф И Я 10.
В ч е р а затвори изходитт на Сргь- татъ срещу абисинскиятъ им убить на улицата,
по заператоръ
Военно-полевиктъ
стдъ оповгьдь на ВМРО, арх. Нар.
и ъ т ъ 9.SO ч а ш а Ц а р е * дизвмно море, — казва ве
стникътъ, заради свои по
ежди Иванъ
Михаиловъ
на
лаевъ.
Обиколката
на
императора
С ъ s в т о м о б и л ъ , мг?» литически интереси, ще поеммть,
Жоро
Настевъ
на
се поставя въ връзка съ орга
Залоаенитп
по-късно фи доживотенъ затворъ, а Влар&иъ, о т ъ « а м и я м е » страдатъ тежко
интереси. низирането на крайграничните
зически убийт
предъ
акда даръ Куртевъ и Борисъ Бу
г о , п р е м и н а п о Ц а р ь тп> ка друга държави.
племена на евентуалната вой изтъкнаха,
че
срещу
тпххъ
Сжщиятъ вест никъ твър на съ Италия.
невъ — по на 15 г. затворъ.
Освобсдиткйь ш о е
имало
издадена
предвариСома
отгеравв* з »
д в о р е ц » ди, че въ английска
| телна
смъртна
присяда
лия и въ Кения
се арганиВрамя.
въ случай че откажатъ
да
зиратъ
отряди,
състоящи
убиятъ
арх,
Нарлиевъ.
Шзъ> у л м ц и т - Ь
нт се отъ редовни войници и
По тоя поводъ бп> заве
и че отъ
столицата
Ц а р ь т ъ . отъ доброволци
резизионисти идва въ България. дено дгъло срещу
интелек- РЗЗГЛЗДЗ
тая
английска
колония
бЪ а о а н а т - ь о т ъ г р а
София Ю. Презъ man седмица цио- тзшвест
да се
изнася нистипиъ ревизионисти очакватъ да
нед а й (втв о т о и
6Ь продължава
оржжие и военни
лттериа-{ ^пристигне въ столицата вождътъ
п р е д ш е т ъ и а о о и м а е - ли, предназначени
за Аби- инъ Жаботински, който по наетоящемъ се намира по обиколка изъ което завършва въ затвора. ЗагадъчнитЪ отношения между единъ
ни о в а ц и и .
аиния.
Австрия.
богатъ сгарецъ и единъ младежъ.
Споредъ сведенията на сж- . Идвакетн му въ България още не
щия взетникъ, въ пристанище е съвсемъ сигурно.
София 10. Въ столицата жи- се установило, че изнесеното
e
t
e
отъ дълго време 50 год. въ анонимното писмо било
мина безъ инциденти
върно.
богатъ уигарецъ И. Р.
София 10 Вчере по случай
Завчера еждия следователя
Преди 3 г. И. Р. се запоз12 год. отъ юний, столичния
налъ съ 10 г. младежъ, приб- Милчевъ подвель двамата подъ
tma
3
Tgsiws
д&мш
д«»
с
р
й
д
а
полицейски комендатъ взе вси
ралъ го въ дома си, осиновилъ отговорность по чл. 316 отъ
Ф е н о м е н а л н и я к и т а е ц ъ . н-юнгльоръ»
чки необходими мърки, за да
го
и му приписалъ цълия си и наказателния законъ и ги изфокусник-ъ,
ице д е м о н с т р и р а о в о
не се даде възможность на
мотъ.
който възлиза на около пратилъ яъ затв ра до внася
итть,удивителни н о м е р а
крайнитъ елементи да правятъ
нето на опредвлената имъ га
4-5
мил,
лз.
След сгякел сладка редовката фиямвчя програма
демонстрации.
ранция.
Така
двамата
,си
заживъли
климнналкмя драматмчеить фклмг.
Презъ цълия день не бъха
тихо и спокойно, необезспоотбълезвни никакви.инциденти.
коявани отъ никого.
{•£3 Следствието по аферата
машини е
Преди два месеца въ II съ ротативнитъ
Атина 10. Споредъ пред
полицейски участъкъ било по вече приключено. На Коста
варителнитп
сведения, при
лучено едно анонимно писмо, Кацаровъ е опредълена гаран
Сь Клеръ Треворъ и Стеясеръ Траси
стигнали
тукъ до
снощи,
което се отнасяло върху ин- ция 500,000 лева, а на глав
резултатите
отъ
вчераш
» най НОВИЯ сае?08внъ преглвдь
тимнитъ
отношения
между ния механикъ Егоръ Егоровъ
ните законодателни
избо
Дневно 4*30 часа. вечерно 9 часа
— 400,000 л вабогатия
унгарецъ
и
младежа.
ри осигуряватъ
победата
НЕУВЕЛИЧЕНИ
ЦЕНИ ОБИКНОВЕНИ
Започнато било следствие и
на правителството.
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4:3
,,Варна"-„Аспарух-ь'
Вчера сутриньта въ колодру

7
чало големъ превесъ въ силима се състоя федеративния т е неми. Играта постепенно
се
оживева. Въ 9 мин. В. на
мачъ „Варна" — „Аспарухъ".
Тъй като до опоед-вленото вре пада л.ин. Ивановъ дава силно
ме ржководителя на мача не топката напредъ къмъ Георги
се яви, то по взаимно съгла евъ, който минава отбраната
сие на двата клуба се избра и бие. Топката се удря въ т о 
за такъвъ Андрей Ивановъ рния дирекъ, попада въ кра
ката на Данчеаъ (Шпетцо),
твтавшвввактвШВШ^б (Дедката).
Варна се яви почти въ обик- който наново я удря, но на
новениятъ си съставъ. Хавбе напраздно.
Въ 13 м. при нападение на
ковата линия се увличаше ту
завърши при резултатъ 2:0*t(l:0)'J
.А"
играчите му еж предъ са
въ отбрана или въ нападение
мата
врата и С Атанасовъ, ако
Отъ
крайната
"
отбрана^наикоето
6-Б
главната
причина,
—
Вчера сл об. въ колодрума
беше
избързалъ да Оие щеше
при много голямо стечение много изпъкна смЪлиятъ л. б. нападателите на „А" да досда
се
направи
сигуренъ голъ.
Б.
Нейковъ,
който
се
отличи
тигатъ
лесно
и
бързо
до
вра
на спортна публика се състоя
Въ
16
м.
„А"
наново
изтърва
много интересния федерати- съ вещото отблъсване на уда тата. Л. б. на „ а " Русезъ да
ва
единъ
удобенъ
моментъ
за
рите.
Понеже
д.
б.
Капзамаде
днесъ
добра
игра.
Вратаря
венъ мачъ между настоящия
и бившия държавни първенци ловъ имаше да се справя съ Арнаудовъ б е остапянъ самъ голъ.
Въ 30 м. Данчевъ центрира
„Владиславъ" — »Ш. Соколъ". трудната задача, да отбива на да се справя съ лошите поло
паденията отдътно, тъй като жения и наистина той оправда предъ вратата, вратаря излиза
Владиславъ
се
яви
съ
обик
Преди мача „Владиславъ" —
.Вл." работеше съ л. кр Яна това. Нападателите страдаха да лови, но бива изпреваренъ,
„Ш. Соколъ" се игра полуфи новения си тимъ. Нападател киевъ биваше често изолиротъ една страна отъ подхраната който съ слабъ измеренъ удар
ната
линия
даде
обикновена
налния мачъ за юношеската
ванъ. Вратаря бдеше добре на на хавбеците, отъ друга, че откривг — 1:0 за „В. .
игра.
Особенна
осторожность
купа между с. к. „Радецки" —
Варна повежда нападения
и умение прояви д. и. Мянковъ поста си и двата гола не еж немаше оня тактъ и редъ въ
.Победа".
по негова вина.
нападенията. Крумовъ снове следъ нападения които завъркойто
б
е
начело
на
всички
напа
Играта беше много жива,
ше навсекжде, безъ да се знае шватъ безрезултатно. Въ 36JM.
Играта
енергична и свързана. Истин дения и нему се дължатъ два
истинския му постъ. Св. Геор при една добра комбинация
та
победни
гола.
Лввото
кри
ска наслада б е за всЬки спорВъ 6 часа безъ 20 минути гиевъ отначало даде лоша между л. кр. Шпетко и ц. ф.
ло
Димитриевъ
се
губеше
ка
тисть да гледа единъ такъвъ
еждия В. Зографовъ дава на- игра. Той не съумяваше да Крумовъ, , В . " покачва на
интересенъ юношески мачъ. то крило и даваше безмислени чалниятъ сигналъ. Отначало
използува нападенията и ма- 2:0 за „В*.
и
безцелни
удари
отстрани,
но
Нападателите на , Р " 6 t х а
тимовете еж на еднакви сили. каръ свободенъ отъ десно не
„А* се съвзема, откъсва се
все
пакъ
той
yorfe
да
даде
нЪ
много амбициозни, особено
Постепенно играта се оживява даваше на свободните играчи и впуща напредъ въ устремно
дЪсното крило. Вратарътъ на колко добри топки. Борановъ, и започватъ да се провеждатъ
предъ гола, а биеше неумест нападение. Нападателите общо
„П" се показа, като големъ въпреки неговия стремежъ да устремни нападения. Въ 26 м.
но отдалечъ високи удари ко изработватъ първия голъ —
техникъ съ голЪма см-влость И работи на крилото си, не мо когато „Вл. напада. Мянковъ
ито винаги попадаха въ ржце- 2:1 за „В".
жа
да
даде
това,
което
му
се
умение.
се домогва до топката и вед те на вратаря.
Въ 44'5 мин. Георгиевъ про.
Още въ 1-та мин „Р*напада възлагаше. Отъ една страна е нага я препраща въ жгъла нв<
причината,
че
отбраната
на
бива отбраната и бие предъ
'
Аспаарухъ
днесъ
за
втори
и чрезъ д. и открива резул, Ш . С." парализирваше него вратата и открива ЦО за „Вл". пжть подчерта че се намира вратата. Данчевъ веднага пое
тата.
, Ш . С." повежда усилена
вите
действия.
ма топката и отблизо избър.
Нападателите на , П " стра
борба
и напада, но лошиятъ въ добра форма. Ако още
Отъ
хафбековата
линия
на
зва
и покачва на 3:1 за „В".
презъ
пьрвото
полувреме
на
даха отъ прекалена комбина
случай ги преследва. Положе
ция и неудачно забавяне иг добри б-fexa страничните хаф- нието не се изменя до точно падателите беха по бързи и
II полувреме
рата предъ гола. Презъ Н-то бекове. Ц. х. даде лоша и 45 мин. когато еждията свири съумнителни предъ вратата на
Играта
става много жива и
„В." то сигурно б е , че изгод бърза. Духовете на играчите
полувреме въ 4 м. , П " чрезъ бледа игра.
края
на
1-тО
полувреме.
ните моменти не биха се про отъ „А" еж силно повишени и
ц. ф. изравнява. Сега въпро •'• ©тъ крайната отбрана най
Ш. С. търси равния мачъ
сътъ е за победния голъ.Едва добра игра поднеса д. б., Мо но гова не му се отдава. Вл. играли. Презъ второто, пол ко играятъ съ силната амбиция за
въ 20 м. ЯР„ прави втория по ка новъ, който изнесе на пле провежда нападения отъ кои гато играта се много оживи ина покачване. Въ 19 м при напа
беденъ голъ. При този резул- щите си цялата отбрана на то отбраната на В. се спасява. падателите пробиваха по-бър дение на „А" д. и. отблизо
за, можа да се получи този
тптъ завършва мача. Съ това вратата.
Въ 10 м- при общо нападе резултатъ въ головете. Хафбе вкарва втория голъ 3 : 2. А по
Вратарьтъ Петковъ днесъ
полуфинално състезание я П"е
ние на Вл., Димитриевъ на не ковата линия даде свързана стоянно смущава крайната от
елиминирана като „Р" остава оправда надеждите.
брана и вратаря на „В", но те
колко пжти неуспЪва да даде
да играе финала съ с. к. „Ас- Ш. Соколъ се яви съ малко ударъ въ вратата. При общата игра. Особено ц. х. (Динката) успеватъ винаги да спасятъ
промЪненъ съсгавъ, — безъ,
който и днесъ подчерта, че ще положението. Въ 25 м. „В" се
парухъ,.
тази бъркотия Мянковъ избър
Рефера г. Г. Поповъ ржко- Р. Булашевъ II и М. Парушевъ ва и отъ близо съ лЪвъ ударъ стане големъ майсторъ на то организирва и напада. При ед
Техните постове достойно бепката. Десното крило С. Ата-на комбинация предъ вратата
водм много добре
ха заети отъ младия надеж-; вкарва топката въ мрежата и насовъ правеше добри проби
на „А", д. и. Ивановъ покачва
денъ играчъ К. Николовъ и покачва на 2:0 за Вл.
ви. но не успеваше да ги до- на 4:2.
Въ
13
мин.,
когато
„Ш.
С."
рутинирания ц. х. Ив. Георизиграе умно. Яко избързваше
е заетъ въ нападение, Цв. да се приближи по близо до
Въ 34 м. »А" бие наказ.
Сжбота 5 ч. сл. об. се игра гиевъ.
Димитровъ
(Цекото)
получава
ударъ
и при общото натруп
другарски мачъ между юно
Нападателите днесъ нямаха
вратата и даде прааъ ударъ
шите на с. к. „Тича" и „Вла- случая да откриятъ резултатъ. силно отблъсната топка и на резултата щеше значително да ване на играчи ц. ф. на „А*
превръща въ голъ.
диславъ". Отъ „Вл." участву Ил. Булашевъ работеше добре пада самъ, изпъгва отбраната се увеличи.
Въ 46 м. еждията Андрей
ваха трима играчи, които не на крилото си, но не можеше и бие, но Янакиевъ отбива
Играта
свири края на играта. Ржкоеж вече юноши — надъ 18 г да свърже центъра и даваше удара.
Полувремето протича въ на Въ 10 ч. безъ 10 м. ДЬдка- водството му б е повече отъ
Играта беше много бърза и слаби отдалечъ удари, които
жива. Резултата откри »Вл.", попадаха въ ржцете на врата падения и отъ двете страни та Андрей дава началния сиг задоволително. Мача завърши
чрезъ л. и. Симеоновъ къмъ ря. Въ 40 м. той даде единъ но безъ промЪна въ резултата, налъ и играта започва. Отна- при резултатъ 4:3 за „Варна".
Въ 46 м. еждията В. Зогра
средата на 1-то пол. Тича ус- силенъ ударъ въ гола, но топ
пЪвада изравни къмъ края на ката мина надъ самия горенъ фовъ свири края на играта.
полувреме чрезъ X. Милчевъ. диРекъ. А. Коевъ имаше до
Къмъ средата на II пол. Ти бри инициативи и самъ вина
ча се налага над „Вл." и yent* ги б е центъръ на ВСБКО на
•1:1
на бул. •Сливница" 25
ва да покачи, чрезъ Данчевъ, падение но не му се отдадаВчера 4 ч. сл. об. въ воен
!
™
Е
О
Т К Р М Т Ъ
S S
Бяновъ и Милчевъ, резултата ха положенията добре за да ното игрище се състоя другар
Цгьли IS години този реномиранъ семеенъ ресторантъ
на 4:2 Тича.
ги използува и открие резул ски мачъ между сборния тимъ
поднася на варненци и курортисти най-питателни,
на разтурения кл. «Черно мо
О Програмата по водосна- татъ.
вкусни, доброкачествени и винаги пргьсни закуски на
скар* и готвекн - • българска кухня.
бдяването на селата отъ бур
Предната отбрана игра до ре" и неорганизирания ерменСервиратъ се бъли варненски и червени южни вина и
газка область за тази година бре,- въ разбирателство. Особе ски с. к. „Хокъ".
шуменско отлежало пиво.
предвижда: проучвания въ 18 но ц. х. Ив. Георгиевъ (ШикоПри хубава игра на тимове
села, каптиране на води въ 16 то, беше винаги на поста си и те, които дадоха почти равна
= 5 S S i i ЦЕНИ Д 0 С Т Ж П Н И •
•
"
села, направа на резервуари много добре
разпределяше игра, мача завърши при ре
НадЪваме се, че ще ни удостоите съ вниманието си.
и чешми — въ 20 села.
играта.
ГЕДИМИРЪ зултатъ 1:1.
Сч» п о з д и а в ъ : 0 . Мопемоагь

„Владиславъ," -- „Ш. боколъ"

Юношески мачове

Г 2:1

„Тича"-.,

Ресторантъ. карщаркя и онвамца съ лотна градена

„Ч И Ч О - М И Т Ю"

39 бодата.
сичка.
Безъ големи мжчнОтйй премахна железни
Привлечени отъ шума, тигрите се приблй 5
добре кжщата. Не знаете ли некакъвъ изходъ те пръчки и надникна навънъ. Кръвьта му жиха до прозореца, а тъкмо това беше й
отъ тука, защото не можемъ вечно въ тази замръзна въ жилите. Едва не нададе викъ, цельта на Билъ Газонъ. Раздра неколко пер
стая да стоимъ?
обаче се въздържа, за да не изплаши отново дета на ивици и направи отъ е х ъ нещо по
т
Жената не можа да даде никакъвъ съветъ. младата женЗ< Въ градината обикаляха некол добно на вжже. Следъ това завърза индиеца
ко
свирепи
тигри
,
които,
безъ
съмнение,
слу
Стаята имаше само единъ изходъ—вратата, на
съ техъ и започна да го спуща навънъ отъ
която беха застанали слугите и се съвещаха гите беха пуснали изъ клетките имъ, за да прозореца.
ниско на своя езикъ. Следъ това т е единъ попречатъ на бегетвото на двамата.
Тигрите веднага започнаха да подскачатъ,
по единъ се. оттеглиха. Билъ Газонъ ги ос
На лунната светлина различаваше ясно
тави да си вървятъ, а последниятъ се оттег очертанията на дивите зверове, които се вър съ цель да достигнатъ човешкото тело, кое
то се спускаше бавно надолу. Желаното отъ
ли дори съ малъкъ поклонъ. ;
теха изъ градината и техни жертви требваше Билъ Газонъ действие веднага се получи
Какъвъ ли планъ еж скроили ТЕЗИ индий да станатъ те двамата—той и жената.
Слугите веднага се разтревожиха за еждбата
ци? И преди всичко, има ли начинъ какъ да
Тъкмо когато размислязаше какъ да й съ на господаря си и побързаха, въоржжени ст>
се измъкнатъ отъ тази зловеща кжща?
общи тази нова опастность, гя се доближи
Мозъкътъ му работеше трескаво и търсеше до прозореца и веднага разбра какво е по железни вили и камшици, да бранятъ госпо
изходъ къмъ свободата. Заповеда на жената ложението. Остана, обаче, спокойна и не за даря си отъ зверовете.
Билъ Газонъ насочи револвера си и като
да заключи вратата отвжтре, а следъ това за почна да се вайка.
стреля въ тълпата слуги, застави ги да закавърза индиеца съ одевлв, каиши и кордони
— Съръ, — каза тя, нема никакво спасе ратъ тигрите обратно въ клетките имъ и да
отъ завесите.
н
ние отъ тази кжща. Скоро ще се съмне и то ги затворятъ.
За сега се намираше въ безопастность, оба гава всичко ще се свърши съ насъ.
че до кога ще продължи това? Борбата ско
— Не, r-жо! Никога толкова бързо не се Това б е ш е цельта на хитростьта му и той
ро ще се поднови, а той се Чувствуваше ве отказвамъ отъ надеждата си. Да не губимъ са зарадва твърде много на; успеха си
Сега вече немаше време за Губене, защо
че изморенъ и отслабналъ. Найдобре би би приежтетвието на духа си! Освенъ това:..
то слугите скоро щеха да се окопитятъ отъ
ло да бега отъ тука колкото се може по-скоро
Билъ Газонъ внезапно избухна въ невъзи да се спаси заедно съ младата жена въ ев държвнъ смехъ]. Дойде му една страшна ми- страха си.
Завърза бързо зжжето за прозореца и по
ропейската колония. Но всичко това беше по сьль. Ако тия подлеци си служеха съ дявол
лесно,да се каже, отколко да се направи. ' ски средства, Звщо и той да не постжпи по кани жената да слезе по него ' • >
Преди още да беше стжпшгУ добре вър
Обходи неколко пжти стаята, съ безспокой- сжщия начинъ?! Безъ да 'му ; мисли, започна
ни крачки. Спря се предъ прозореца.'•>Презъ да'изтръгва и оставалите железни пръчки, ху земята, слугите се беха ' появили отново
тамъ минаваше единствениятъ пжть къмъ сво като ги удряше съ една тежка дървена ма въ градината Съ бързи и решителни дейст
вих, младежътъ отвърза китаеца отъ в-жето

щтшши па Бш, ш \

та се
О. v

С *
о «

тх
a. 4я
)S S
и -г
х х

St

а;
а

ад
©

S

V §

а'

Q.
О В
•"

№

° S
ЗГ х

а;

§•

ГО V
П X

CQ

«0

"3

Езегз
' ?' *т

т

G!
|Л

Ш
А
•а

х
т

01

11
CQ йг

№3947

Зарненски новини"

Стр. 3

Лощшв» актове i n...ftiiiiiTl

Облекченията, които се правятъ на бпжанцитп,, ползватъ ли се
отъ закона за бпжанцитгь и облекчение на поминъка имъ Фа
талнитгь срокове аа получаването на нотариални актове 'какъ
ще става изплащането на дължимитгъ суми отъ бгьжаниить
ул. .Мария Луиза" 27
Починали е' снощи внезап
къмъ държава и общинитъ. На неспазилитгь срока кхщитти
но нашия съгражданинъ и ко
)сьобщава на клиентитгь си, че и за
напредъф
дворнитп, имъ мгъста ще бядатъ отчуждени по
лега Никола Венедиковъ. Миръ
административенъ оедъ.
остава въ града и почна да работи.
А,
на прахътъ му!
Въ гр. Варна има извънред. съ такива равни двадесеть го"
На 11. т. м. ще пристигнатъ
ио много бежанци, които еж дишни вноски.
въ града ни 45 души югосласе ползвали отъ закона за
Дължимите отъ бежанците вянски агрономи. Те ще пресбежанците и обезпечаване на
поминъка имъ. Последни*тъ суми за раздадените имъ мес тоятъ единъ день въ Варна,
законъ неотдавна б е измЪ- та се определятъ възъ основа като на другия день заминатъ
Евтина, икономична, а при то-|
ненъ. (Вижъ „Държавенъ вес- на извършените оценки отъ за Плевенъ.
па красива мебела за кухнята!
околийските
бежански
ко
тникъ" отъ 22 V т. г. бр. 113)
За вчера 5 часа следъ обедъ
е единствения икономиченъвъ!
Тъй като прокараните въ него мисии.
се състоя организационното
България ХЛАДЙЛНИКЪ съ го
положения интересуватъ почти
Всеки бежанецъ получилъ събрание на общо търговскоренъ ледникъ, последна думак
всички бежанци, които иматъ жилищно место или земя на то дружество въ Варна. Изj
на техниката, получилъ зла-Ь
построени кжщи или еж полу основание закона за. заселва бранъ б е новъ управителенъ,
тенъ ме^алъ отъ III про[
чили дворни места въ Добру не на бежанците и обезпеча съветъ въ съставъ: Ст. М. Gm
мишлена
изложба — Варна!
джанския кварталъ и на други ване на поминъка имъ е длъ- невъ, Исакъ Меламедъ, ,П. Па-'
който ще намерите само прк[
места, ние намираме за по женъ до 31 декемврий 1935 го найотовъ л Хр. Дипчиковъ и
мебелната работилница j
требно да дадемъ кратко ре дина да поиска отъ държава Ив. Боневъ.
зюме на новия наредба-законъ. та, съответно — отъ община
Започнати еж зрелостните из;
Нека още въ началото отбе- та, да бжде снабденъ съ но- пити при
Варн. девическилежимъ, че този въпросъ ин тариаленъ актъ. Актовете и френски колежъ.
j
тересува почти всички бежан документите къмъ тЬхъ се ос
Поради ангажимента въ Вар
ци, одворени или окжщени въ вобождавате. отъ всички видо
шава феноменалния китаецъ!
градовете Шуменъ, Провадия, ве берии, такси, марки и др
Нови-Пазаръ и др., сжщо така
и неговия синъ:
Непоискалите нотариаленъ Ху-Жен-ню
и въ селата на варненско, шу актъ до горния фаталенъ срокъ Чан ще демонстриратъ свои-;
менско и др. По-главните по могатъ да получатъ такъвъ
;
ложения на наредбата-законъ най-късно до 31 декемврий те удивителни номера въ Кино- и «ео«а» гф©©аа©е«аооО(ао©®®©©»»9*а©«ев«во0оаа©о9 s
«Е
Прочутияття старъ»
Ранковъ само до cp-fada 12,
re свеждатъ къмъ следното:
«
1936 година, като заплатятъ,
МАГАЗИНЪ
е
т.
м,
вклшчително.
обаче,
всички
разноски
за
из
— За напредъ нотариални
«
(ПОДЪ
0КРЖЖНИЯ
Мастния
клонъ
отъ
Съюза
на
2
т е актове на бежанците ще даването му на общо основа
еждъ;
се издаватъ отъ съответната ние. Въ протизенъ случай мес ветеринарните лекари въ Бъл
служба при Министерството на тата и земята на бежанците гария даде днесъ въ 12 часа
пуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
финансите, като дължимата се изематъ по администрати обедъ на югославянскитЬси ко
Дамски чорапи разни цнЪтове
вМжжки'чорапи
7
леги въ монастиря Св. Констамерсеризирани 16 л
8.'.)
отъ ТБХЪ сума ще се изплаща венъ редъ.
Мжжки чорапи цвЪтни
g
Дамски
чорапи
меланжъ
15
.
нгинъ.
Мжжки
чорапи
цветни
мерсе
въ двадесеть годишни равни
§ Дамски чорапи трижгълни
Въ случай че бежанците
ризирани 2 чифта 25 „ ©
безлихвени вноски. Последни или техните наследници не
0
пети, бзгегь „Фако" 40 ,
9.
те ще се впишатъ въ нота изплатять поне две последо
® Дамски чорапи 61>ЛИ спортни 8 „ Мжжки полукорави яки
J Дамски румба килоти кьолеръ 22 „ Мжжки кърпи носни '
6„
риалния актъ, като до оконча вателни годишни вноски, нота
ер Дамски нилоти кьог.еръ
25 „ Кърпи за лице хавлиени екстра 32 „
БАНЯ"
телното имъ изплащане върху риалните имъ актове се обез- „ М О М И Н А
,
Дамски килоти румба—рае 25 „ Мжжки мрежени фланели „ Бж лЪкува
имота се учредява законна силватъ, като внесените отъ
дащность" 20 „
Дамски
комбинезони
трико
рае
50
„
Хронически подостъръ,. стаипотека.
ТБХЪ суми оставатъ въ полза
и всички други галантерийни и манифактурни стоки при о
Общинските имоти, отчуж на държавата или съответно венъ ревматизъмъ, мускуленъ
ревматизъмъ, невралгия, хро
изново намалени цени. Не пропущайте тозм е
дени, но неплатени още отъ — на общината.
нически
стомашенъ
катаръ,
S
едммет в е н ъ в ъ града ни гпучвй!
държавата, се заплащать на
Въ продължение на 10 годи нервни разстройства на стома
право на общината, сжщото
2674|-25
ево«о
о
ни отъ деня на обнародването ха и червата, нервна диспесия,
настоящата
наредба законъ, възпаление на злъчната, на
всички бежански места и земи злъчния мехуръ, злъчни ка
at Русе. Победителшюъ на отдгьл-подлежатъ на отчуждаване за мъни, катарна жълтеница.
нитгь надбгьгвания.'
Последната най ефикасно
обществени нужди, като се
Русе 9. Днесъ тукъ се със заплащатъ на собствениците действува срещу заболявания
тояха голгьми колоездачни имъ по сжщите цени, по които та на отделителната система:
състезания, сь участието те еж ги заплатили.
къмъ края на меселъ юни т. г. заминава за Ца-|
Пикочни намъня, възпаления
на 6тачи отъ София, Вар
риградъ, за два мача съ спортните?клубове ' 1
За да се избегнагь каквито на бъбречната чашка, пикоч
на, Русе и Разградъ.
Регултатитгь см следни- и да е недоразумения, съоб ния мехуръ и подагра,
щаваме, че горниятъ нарадбаВсеки день пресна вода ще
тп>;
Желающите да^посетятъ Цариградъ съ колективенъ законъ
не
се
отнася
до
бе
намерите
при представителст
БЪРЗИНА 3 тура: Първи
паспортъ да се отнесатъ до клуба находящъ се на".'.
вото
за
минерални
води,
нахо
пристигнаха едновременно жанците, получили дворни ме
ул. „Доагоманъ" № 26 отъ 3—7 ч. сл. об.
дя
що
се
на
ул.
27-й
юлий
16
ста
и
земи
възъ
основа
на
за
Велко Кацаровъ и Юрданъ
1до аптека Русевъ.
1-2615^5
косачевъ. II, Ал. Николовъ. коните за ССНБ и ТЗС.

ШШШШи

ЕВШЗ!

[81Ш!

I

„Гана Ш" - J e n ! to" ,'

ПРЕПЯТСТВИЯ 5 тура: I
Шукриевъ.
ПРЕСЛЕДВАНЕ: К. Герасимовъ.
ИЗДЪРЖЛИВОСТЪ 101
тура-. I Велко Кацаровъ, II
Алекси Николовъ, III В. Витановъ, IV Маринъ Нако
' ловъ, V Бекиръ Алаевъ.

780

.Потайностите на принцъ Карла»

Немамъ охота, да бжда подъ надзоръ, господине!

Префекта отвори писмото.

Ецинъ гърмогласенъ викъ браво, последва ду
мите на Пероке, който го изгонваше noi единъ
вежливъ начинъ.

Въ Лионъ е, каза той като четеше.

«
«

за лозари и овощари, cuc-t
~тема .ЛЮБОВЕЛЪ" ,надмиЩнаващи по качество, издър>\
жливостьи ефикасно деа-^
^ствие машшитгь „X О ЛЩДЕРЪ", удобрени отъ миниА
Астерството на народното^
^стопанство съ протоколъ
ЩМ 9 отъ IS, VIII. 1934 год.\
Жи наградени съзмхтенъме^
**далъ отъ ПЛОВДИВСкИЯ^
МИЩИОНАЛЕНЪ МОСТРЕНЪЩ
ЖПАНАИРЪ, ПРЕДСТАВЛЯВА**
5 и ПЛАСИРА МАГАЗННЪ X

ео

•9

Ф
ул. Бепновсва №29
Щ
ШШПРИЦЪ АПАРАТИ задеко%
Жративно бояджийство и ПИС-е
ШГОЛШИза блажна
боя*
А Ш винаги на скпад-ь Ш Щ
^Преглеждане « демонстрации*
Фсъапаратиттъ не задължавам*
А клиента къмъ яолупки. /-ЗЕ

iatl ГП жглова кжща огъ
Ш IE 7 стаи съ три
отдег.ения въ центъра на гра
да масивна южно изложена
каналъ вода елекричестао та
ванъ и изба кладенецъ. Всич
ко 330 кв. м. ул. Плевенска
Ка 30 Справка Ст., Московъ
Сжшия адресъ. • ) 4 2672-10

I
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нищо, ваше превъзходителство.
— Живъ el

SIRIOITIIMII

Библиотека .Варненски новини"

Графа ми пише, че по работа на изследване
то си, билъ принуденъ веднага да напусне Парижъ
и да приследва една важна д>фя.
^ ' . Ц В и д и се, че графа не е намерилъ нищо въ
Лионъ, защото по долу добавя, че требва съ найголема бързина да замине за Ница.
Префекта успокоенъ тури писмото на писменната си маса, сетне ислуша некои съобщения на
Девила, отъ които можеше да се заключие ч той,
не знае нищо за вдовицата на капитана и че не
е можалъ още да намери нейната диря.
Следъ заминаванието на Девила, префекта
натовари секретаря си да съобщи на еждебния
следователь Бриенъ въ Диенъ, че е пристигнало
едно писмо отъ графа, което обяснява всичко,
което той е искалъ да знае.
Следъ това граф/ь Шагильонъ спокойно ча
каше пре ъ следующите дни известия, или завръ
щането на графа Варезе.
Вместо него обаче следъ неколко дена при
стигна въ Парижъ и биде приетъ отъ префекта
Бриенъ.
~ Получи ли писмото ми, господинъ Бриенъ
каза той.
Графъ Варезе е живъ и преследва една важ
на диря.
•— По видимому, госпоцинъ графъ е живъ,
ваше превъзходителство.
Писмото ви не съмъ получилъ, защото не
ида отъ Диенъ, а отъ Лионъ, отговори Бриенъ.

Кроа немаше празо да стои повече въ -салона.
— Мисля, господинъ нотариусъ, че другите

ви

гости еж много по-опасни за васъ, отколкото азъ
Следъ
това той напусна салона, въ крито
владееше още големъ шумъ.
Постоянно се говореше и викаше!
— Изпълна съмъ съ негодувание!
Разо-юрована съмъ! — каза Фаншона на Люсиена, която взе лорнета си и гледаше агента, кой
то се отдалечаваше,
Това е неимоверно!
Този Кроа
салоните.

много

пжти

е

билъ у насъ, въ

Той имаше нещо привлекателно, тъй щото
майка Бери, която обикновено познава хората
имаше големо доверие въ него!
— Да оставимъ това на страна,
шоно.

мила Фан-

Работата се свърши, каза Люсиена, като гра
циозно се усмихна.
Сега вече нема да дойде у насъ!
— Играта започва господа! се чу гласътъ на
консула, когото другарите му, както знегмъ нари
чаха Червенъ-Петльо.
— До отидемъ въ стаята за игра, каза Пероке,
като нищо да не се е случило въ тоя салонъ.
Да го забравиме!

№ 3947
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Стр. 4

избухването на итало-абисинската война

limit шш i [щ| [i и щшт nil и шшкш
ПървигЬ резултати. Броятъ на въздгржалигЬ се е твърде малъкъ, въпреки агитацията на венизелиститЪ
Ятина 10 Резултатите оть
гласуването в ъ вчерашнитъ
законодателни избори потвърПо важнитъ й постановления.
ждаватъ бляскавата победа на
София 10. Новата конвенция га ограничения на праткитъ и
правителството.
Така напримъръ, въ избира за пощенски колети между колетигв. При размината се
телната колегия въ Триполисъ България и СССР, одобрена допущатъ колети не по-тежки
Пелопонезъ привителството е отъ министерския съветъ е отъ 5 колограма и обявена
вгело 25000 гласа, срещу 1000 сключена между централния стойность, не по голъма отъ
к-тъ на СССР и правителство 1000 франка.
гласа на ген, Метаксасъ.
то на царство България.
Размъра на колета не може
Въ избирателната колегия
Установява
се
редовна дз бжде по-голъмъ отединъ меДрголисъ — отъ всичко 23800
гласа правителството е полу размпна
на пощенски
ко търъ и 50 см. Обявената стой
ность не може да надминава
чило 22000 гласа.
лети съ обявена
стойность действителната стойность на
Въ Атина,
Пирея,
Маке и обикновени.
Размпната съдържанието на колета по
дония, Тракия и на остро става по сухопмтни и мор валутата на страната отъ мъсвитгь правителството
си ски пжтища, но станциипиъ топроизхождението!
осигурява една
съкрушител тргьбва да бждатъ
опреТака' приготвената конвен
на победа.
дплени строго, при взаимно ция е удобрена отъ Москва и
Броятъ на въздържалите се съгласие между дветгь по отъ българското правителство
отъ гласуване, въпреки голъ- щенски
аоминистрацчи.
и въ най скоро време ще се
митъ усилия въ тая посока на
приложи.
Всвка
страна
може
да
нала
венизелиститъу;е много малъкъ
Вь Македония
и Тракия
броятъ
на
въздържалите
се възлиза
едва на 15 на Опитъ за подкупъ. Пререждане на беднитъ- производители. Устроена
сто.
ть клопка. Диещната приежда.
Споредъ официалните ре
на на среща въ „Шуменска
София
10.
Съ
зъвеждакзто
зултати отъ 124 избирателни
та
бирария*.
колегии, правителството е по на ашнопола на сгшрта, про
лучило общо 94'6б4 гласа сре извадителитъ предадоха на'© При срещата той нредлощу 18,709 гласа за ген. Метак
държавата рачинтъ СЙ И за жилъ на чиновника да му
еасъ.
плаща известевъ ароцеитъ за

опеката ш и ш шад ш i Ш\щш

М-ВЪ Нотовъ 61 lijifflii)
Л а з в д ж к к ъ 9. ?4-;5.T,vt, на
блогсуетдевйсг&еуе М w r е в ть
присткгнв сн«щи а ъ града нм.
Тук*? той ще се fissss* сако

Четете jipe Mi шшШ'
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новника отъ Дирекцията на
спиртовия монополъ Иванъ Ивановъ и го помолилъ за една
справка въ връзка съ вземанията чр фирмата Братя Ан
донови, отъ Пловдивъ.
Следъ като
справката
била извършена, той много
любезно поканилъ
чиновни

Потайностите на принцъ Карла"

НЪма ли
между насъ?

другъ

такъвъ

неприятенъ гостъ

На тия думи отговори единъ общъ и силенъ
смъхъ.
— Само добри приятели, на които
да се довъримъ, се чуха H-БКОЙ гласове.

можемъ

Следъ това ГОСТИГБ отидоха въ освътлената
agiorno стая за игра, гдето сетне небрежно за
дрънкаха пари на масата.
Понеже нощьта бЪше напреднала, Кроа оти
де въ жилището си на следующия день сутрнньта
отиде въ двореца на правоеждието, гдето следъ
кратко време се доложи за идването му на мини
стъра на полицията.
Веднага следъ това, той вл%зе въ кабинета му.
— Снощи бъше ли у Пероке на гости, господинъ Кроа? попита префекта.
— Да, ваше превъзходителство.
По нещастие не можахъ да стоя
време у него.

по

дълго

Едигнъ отъ картафоригв ме позна.
— Л!
Това е фатално! изпов-Ьда графъ Шатилсонъ
наскърбенъ.
— По нещастие това не можа да се избътне'
и бЪхъ принуденъ да напусна салона му по-рано'
откакто си бъхъ намислилъ,
— Прочее изпречи
господинъ Кроа!

ни се новв несполука,

Господинъ де Валмиронъ
риуса?

б-вше ли

— Не, ваше превъзходителство.

у нота

Римъ 10 Вчера

сутриньта Мусолини отлетя

съ аероп

ланъ за о Сардиния,
ИРП нага Н а п П я . и
Тамъ той пристигна въ 9 30 часа и веднага направи
прегледъ на п о ч е т н и рота отъ 30-та батарея, която наскоDO ше замине за Източна Африка.

Отъ М-вото на въздухоплаването е издадена заповъдъ
за мобилизирането на всички авиатори.
Тукашнитгъ политическо среди слитатъ че военнитгъ приготовления см къмъ края си и че войната между Италия и АЬисиния ще избухне мно
го по скоро, отколкото се o^ffif^

ПроиМ п полицията

Изявленията на полк. Бакърджиев
София 10. Запитанъ дирек
тора на полицията полковникъ
Бакърджиевъ каза:
_ Отъ полученитп
до
клади отъ цтлата
страна
и София се вижда,
че не
OR
отбелязани
никакви
трибуни по случай
годиш
нината на 9 юпий.
Днесъ
се явихъ
на докладъ
при
мра на Вжтрешнитгь
ра
боти въ връзка съ пром№нитть въ дирекцията
па
полицията.

| М » (ШМЙ

Едно нареждане на м-ръ Рясковъ
София 10. Бившиятъ м-ръ
на финансит-fc Ст. Стефановъ,
въ качеството си на м-р,ь бЪ
заявипь, че повече отъ 1030
дружества и предприятия не
еж били обложени еж данъци
и държавата понесла голъми
загуби.
Въ връзка съ това. м-ръ Ряс
ковъ е пожелалъ да се запоз
нае съ лужбата по облагане
то на разнигЬ д ва и фирми и
е наредилъ облагането да
стане колкото
се м о ж е,
по-скоро, за да не стане къс
но и да може държавата на
Законопроектътъ се разглежда време да получи данъцитЪ си.
отъ специална комисия
Софся
10. Презъ тази сед
Htnoa негови услуги.
Свищовъ 10. Ззвчера сут
мица ща се събере на заседа
Чияовникътъ се съгласилъ, ние специалната комисия, коя риньта въ с. Козарь Бълене,
обаче, веднага уведомилъ на то е натоварена да разгледа свищовско, билъ нам-вренъ въ
си съ прерязанъ гръкчалството си за това предло- законопроекта за спестовно- дома
ланъ 60 годишниятъ старецъ
строителнигв дружества.
ние. Наредено било да се Законопроектътъ е разгле- Пенчо Михаиловъ.
следи потр-Ьбното.
данъ вече отъ кодификационКой и защо е иззършилъ
ния
съветъ,
който
повторно
престъплението,
още не е
Единъ день Димитровъ по
канилъ чиновника въ „Новъ нвма да се за.имава съ него- установено.
Сплендидъ" и въ
момента,
когато му плащалъ «комисио
въ Варна. К.янъ apeodaxa дзня гостигЬ.
ната" отъ 1,200 лева, билъ
въ Парнжъ
Впечатленията имъ отъ Варна.
заловенъ отъ полицията.
Паршъ Ю. Бквиштъ гръц Пристигналите снощи въ
За това му престдплзнйе ки щть Георги II пристигна греда ни югославянски вете
— ОПЙГЪ да пбдмупи държа- дкеиъ вь Парижъ, ндящъ отъ ринарни л-вкари тази сутринь
посетиха кмета на града инж.
венъ нштвнтъ, Геарги Диш- Лондокъ.
Мустаковъ.
тровъ дтеь 6 t оежденъ на
По-късно ГОСТИГБ посетиха
една година затворъ.
Аквариума, морскитъ бани,
детския санаториумъ, почивнить станции и мънастиря »Св.
Константинъ".
Къмъ 12 часа на гостигЬ
бъ- даденъ малъкъ банкеТъ въ
Библиотека Варненски новини*
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бюфета на монастиря „Сз.
Константинъ".
Държаха се тостове. Банкета
Обаче очакваха го!
мина много сърдечно и заду
шевно.
— Говори ли се нъчцо за господина графъ
Следъ об%дъ гостите посе
Венсанъ де Гренелъ?
тиха двореца „Евксиноградъ"
— Нито думица!
и направиха една малка раз
ходка съ мотор и лодки до
Лукса въ кжщата на нотариуса е неописуемъ'
Карантината.
Помжчихъ се да науча нъкои подробности
Югославянскитв лъкари еж
отъ сестрата на Люсиена Бери Фаншона, но види
възхитени отъ
прелестнигв
се, че тя не знае работата, съобщи Кроа.
околности на Варна.
Довечера Варненската об
Единственото нЪщо, което забележихъ е, че
щина ще даде банкетъ на rocвъ квартирата на булевардъ Монмартъ се крие
ТИТБ въ ресторантъ „Гроздъ*.
н-вкаква тайна, тъй като нотариуса Пероке разпо
Утре югославянскитв лйкари
лага съ огромни срЪдства.
с . заминаватъ.
— И отъ cere нататъкъ да наблюдавашъ
Москва 10. Молотовъ и Сганотариуса, господинъ Кроа.
линъ приеха днесъ чехосло
вашкия м-ръ на ВЪНШНИТ-Б ра
Нужно е да се узнае, съ кого и какви връз
боти Бенешъ въ кабинета на
ки има той.
Молотовъ,
Ти говоришъ за нъкаква тайна.
Разговорътъ се води въ найприятелска атмосфера и трая
ТрЪбва да я узнаемъ.
повече отъ единъ часъ Въ
Въ тоя моментъ Девилъ вл-взе въ стаята на
него взеха участие и Литвиминистъра на полицията,.
новъ, чехословашкия
пълн.
м-ръ Богданъ Павлу и пр.
Кроа се поклони и излЪзе навънъ.
Следъ разговора Молотовъ
даде объдъ въ честь на Бе
— Едно писмо отъ господинъ директора,
нешъ.
ваше превъзходителство, каза Девипъ и подаде
едно писмо кв префекта графъ де Шатильонъ.
София 10. Тази сутринь въ
9 часа м-ръ председателя То— Отъ графа?
шевъ, заедно съ г жата си при
Отъ Лионъ?
стигнаха въ Враца. •
М-ръ председателя
е биль
Прочее жквъ е! избъбра графъ Шатильонъ,
осведоменъ
за
болестьта
следъ като взе писмото.
ръжда,
която се е появи
Бъше ли въ жилището на графа?
ла въ голпми
розмгъри
по
нивитгъ и правила
гол/ьмИ
..•— Тамо още не се знае нищо, абсолютно
опустошения.

Иннп щща i iisi за ( i o n

Въ своите изявления прець чакаха дв имъ дойде реда
печата, м-ръ председательтъ да си получатъ парггъ.
фирми, обаче кои
Цалдарнсь изрази задовол то ГОЛЪМИТБ
н-вматъ търпение да чакатъ,
ството си за довървдто, ко за да си получатъ паритЪ, за
ето гръцикять народъ ту да почнаха да правятъ опити да
ва, защото по тезк начйнъ си прибератъ по-скоро, взема
правителството ще юожв д нията по околенъ пжть като
прередятъ беднит-fe и търпели
продължи работата си за ус- ви
производители.
понояване и одаратворяване
Един
ден Георги Димитровъ,
на страната.
®отъ Вреца се явилъ предъ чи

ще стаие много по скоро отколкото се предполага.

[юштроиешй дружества

Зшап [13Щ1 вь шщш

лъ Iеорги и Ооиколката ш шгослов- йшщ
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