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Варна, 11 априлъ Ш>,г

№3888

ВАРНЕНСКИ

. Л. •»

> (реди е о г о д и н и
17 октомврйй, 1885 год.

ОБЯВЛЕНИЯ:

търговски 1-вО кв. си.

ОФИЦИАЛНИ
2 - В О лв.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖИИ на публикация 7 0 — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ
З О - лв.
А Б О Н А М Е Н Т Т з : за година З О О —* лв.
ЗА в МЕСЕЦА - - •! '•
1 6 0 — «в...-У.
ЗА 3 МЕСЕЦА *
ЮО•— лв.

ЦАРИГРАДЪ.—Тъй като черногорското пра
вителство все повече засилва въоръженията
си, турскит* власти еж започнали да разда
ван, оржжие на всички мохамедани-бЪжанци
отъШкодра.

БАЛАНСИ и пр. по'опоразумение
ГЛ. РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ
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Варшава 10. Парижкият
кореспондентът
„Тазета
полска" съобщава,
че на
отъ конференцията въ Стреза. Му
вчерашното заседание
на
Продажбата на обиколни билети е вече започнала. Едно "сравнение; — до колко евтини еж тия билети. Условия за сдобиване съ
солини лично ще посрещне
френския мин. съветъ е би
обиколни билети. Какви други улеснения ще се правятъ по БДЖ презъ настжпващия лътовенъ сезонъ. Главната дирекция на БДЖ
делегатигБ
ло решено Франция да при
тази година ще взме м*рки за по-усилено( препагандиране на обиколни!t билети
«
Стреза 10. Специалната
стъпи незабавно
'къ мъ
София
//.
Обиколнатгь тересуватъ колкото се може | До нанва степвнь еж ев Съ подобно намаление програма за тройната
кон
сключване на конвенцията билети, които БДЖ ся. за
ференция,
която
утре
въ
И
съ Съветска Русия,
незави почнали да издаватъ оть по-голъмъ брой. граждани д а тини обиколните билети, се ще могатъ да се полз- яаса преди обгьдъ се откри
симо отъ съгласието
на 1 априлъ,
ще бждатъ въ се запознаятъ съ природните вижда отъ следното сравне ватъ сжщо така и чле ва тукъ, ще бжде оповесте
Англия.
новете на разните ту на още тази вечерь.
ние:
хубости на отечеството си.
сила до 30 септемврий.
фТекстътъ на тази
кон
Тия билети еж. много ев " Обиколните
спортни, - Френскитп
билети .•-; — За едно пжтуване, за ристически,
и английски
венция е билъ вече
израбо- тини. За тгьхъ ще се изис ще се издаватъ
ще бждатъ
археоло те делегати
отъ което обикновено се плаща географически,
тенъ въ кай-голгьми подроб ква пжтуването да не бж
организа посрещнати личцр отъ Му
пълна танса 111 класа, съ гически и др.
граничнитгь
станции
и
ности. ь
де въ права линия, т. е. да
солини. ;
станциите: обиналяне на часть отъ Сеции, които ще пжтуват
една
обикол още отъ
^Най-важната часть на кон представлява
Първитп
разговорц^ме&еъ
Стара
Загора, верна и часть отъ Южна на малки групи.
да не София,
ду делегатитп» ще rf№>0Kb
венцията ще бжде оная, съ ка и. разстоянието
бжде по-малко отъ 750 клм. Горна Орпгховича, Кюе- България, общо 1926 лева,
Големи улеснения ще пред тоятъ въ четвъртъкъ
преп
която се предвижда военна
Резултатите отъ миналого тендилъ, Червенъ бртгъ, сь обиколенъ билетъ ще сеставлявате за запознаване съ ди обгьдъ въ 10,30 часа, е *
помощь въ случай на военни
на ocnffl
дишния опитъ съ обиколните Мездра, Плпвенъ, Левски заплати само 7 8 0 лв.
околностите на големите двореца Боромео.
усложнения, ч -'•*• ••••-'— ^ '•"f
билети е билъ много добъръ. Зимница, Раковски иПло *; Стъ 1 юнкй до 3 0 септем градове и таиа наречените рова Изола Бела.
Същия
денъ
въ
1
часа
с^
. Берлинскиятъ кореспондечтъ
Тази година Главната дирек вдцвъ. .
• . - ? ' ; - • ••• врий, освенъ това, всъни ще „увеселителни влакове", съ обпдъ Мусолини ще даде>уръ
тш »Газета полска" пъкъ пре
ПдатницитЬ, к о й т о щ е може да пжтува съ 5 0 наноито ще може да се пжту- бп>дъ въ честь на делегати,^
ция ще вземе мерки д а раз
иокат-ь да с е онабдятъ. сто намаление на връщане
дава следното отъ Берлинъ:
ва извънредно евтино презъ тп>. Следъ обпдъ
ще ujfa^
гласи и пропагандира още с-ь о б и к о л н и билети отъ
|Яг^ Силно впечатление
н
^
к
о
я
гара,
които
не
произлптъ
по
езерото.
. , 9:)
отъ
лътозната
гара,
следъ
неделни
и
празднични
дчи.
повече използването тази ху
даеатъ такива, щ е могат единъ престой отъ 1 0 дни
направи въ германскитгь
,
Разговоритп
ще
продъ^
бава изгода, не само з а дада ой набавятъ т а к и в а
Пьрвиятъ увеселителенъ жатъ следъ обпдъ, а ед
правителствени
и ди
а
се добиятъ по-добри приходи з а н я к о л к о д н и ч р в з ъ най-малко въ съответното влакъ за София ще се пусне черьта делегатитп* ще бжп
началника на гарата, о г ь летовище.
пломатически
кржгове
за БДЖ, но и за д а се заин- к о я т о и о к а т ъ д а тръгнат.
на 14 т . м. неделя.
датъ свободни.
^
сензационното
съобще
ш
те ;ш\ Френско-Съветския гаранционенъ пакт.
открива заседанията си. Днев
ЩИова дипломатическо
ният* редъ
Абисинскиятъ
народъ
е
готовъ
да
се
справи
съ
неканени
гости
Щбитие тукъ въ Бервъ бургазско. Срещата между два враждуващи лагера.
София
11. Утре 12 априлъ
Кайро 10. Отъ Адисъ Абе рещнатъ
италианските
ЩуъЗ. се емпта
като
-;•;/'ГолЪмиятъ брой пострадали. Щ$ШШШВ' •^т:
ще се рткриятъ заседанията
ба съобщаватъ че местииятъ нападения, било една га
0но доказателство
за
Бургазъ 10. Огъ една седСтарата вражда ско- на висшия съветъ на съюзь
вестникъ, органъ на прави- ранция, че и тоя пжть
щайтящевщз^^ой^
ро^-е-изродила
отъ спо на запасните-офицери; ь . ^ « ,
»#асамъ**:в"д«а^гояема
fелството; напада?аетра ита«?<а0исинсКиУГп№ШрЪд^0
то владгье въ Парижъ
рове
въ
бой
и
настана
група
цигани
се
намира
гъ
на
Съветътъ ще заседа
лиансиия печатъ, загдето се съумее да се справи съ
относно перспективите
ло
едно
истинско
сраже
ва
подъ
председателст
лагеръ край с. Чемаренъ, буре изиазалъ съ незачитане о т  неканените
си гости.
на конференцията
яъ
ние
съ
ножове,
дървета,
вото
на зап. ген. Сирносно способностьта на аби- Въ Абисиния били мобили газно.
Стреза. ^"У/''':у.:гУуУУ'\':^
мановъ и ще се занимае
синеното
правителство да зирани въ тоя моментъ надъ
Вчера къмъ 1 0 часа преди камъни.
Сражението продължило нъ- съ редица въпроси, инте
поддържа реда и спокойствие 100.000 души, въоржжени съ обедъ край същото село се
колко
часа, съ участието на ресуващи живота на съ
то въ вжтрвншегьта , на модерно оржжие, доставено появкла и друга една голЪиа
всички
цигани—мяже, жени и юза.
страната и въ крайгранична презтГ последно време отъ за група цигани, враждебно нас
въ Варшава. Ген. Радевъ въ • та область. * ^
деца. Цълото село е било въ
Освенъ това съветътъ
падна Европа. троена слръмо първата.
i
..
Краковъ {.
г, ;.
пленъ на биещите се цигани. ще. се занимае
и съ по
Вестникътъ
напомня
Варшава 10. Вчера Полско- първия опитъ на Ита
Навсъияде се чували писъ ложението
въ страна
българското д-во v даде чай лия да въдвори редъ и
ците на ранените и тежко та.
обнародванъ днесъ въ „Държавенъ
въ честь на българския м-ръ миръ въ Абасиния изая? на дейетвителва служба. Мисията му
пострадалите.
По всички
разгледани
вестникъ". Оть кога влиза въсила
на просветата ген, Раденъ.
Едва
следъ
пристигането
на
въпроси
съветътъ
ще изПарижъ
10.
Мин.
съветъ
ре
вява, че въодушевление
София 11. Въ дневния брой
^Детскиятъ хоръ на основ- то днесъ на абисинците ши да възвърне на действи на „Държавенъ вестникъ" е полицията редътъ можалъ да лпгзе съ подходящи резо
телна служба ген. Вейгандъ, обнародванъ законъ за бюдбжде възстановенъ.
нит* училища изпълни бъл съ което
mm идватъ
Въ резултатъ паднали 1 у-люции.
бившъ началникъ на френския жета на държавата.
гарския и полския национал подъ знамената,
за да генераленъ щабъ.
битъ, 15 души тежко* ранени
Обнародвани еж сжщо така
ни химнове.:, •
бждатъ готови да поеГен. Вейгандъ ще бжде на- и-закона за бюджета на фон и голъмъ брой по-леко ранени.
Най-тежко ранена е била отъ изборитъ въ Унгария. Гьонбьош
«гДвесъмръ Радевъ посетя
значенъ за шефъ на специал довете и законътъза бюджета
Станка Георгрева Андоно
института- за физическо въз
на служба, която ще има зана БДЖ.
има мнозинство отъ две трета
Плоещъ 10. Въ тукаш задача да прокара общата
ва, 26 годишна. Черепътъ й Будапеща 10. Тази вечерь
питание, политехниката и пр.
Въпреки че горните три е разпуканъ, а също така
ната рафинерия
на пе- организация на френската ар закона се обнародватъ днесъ,
бп> обнародванъ
окончателJ Въ 6 часа вечерьта ген.
отъ за
тролъ
„Вега'
избухна мия, за да я подготви въ ect-те влизатъ въ сила отъ 1 яну-е ударена и съ дърво въ гър наятъ резултатъ
дите.
Радевъ отпжтува з а Краковъ,
избори. Той
голгьмъ пожаръ. Загуби- ко едно отношение за една арий, т. г. Само съкращенията^ Арестувани еж голпмъ конодателните
яридружаванъ отъ м-ра на
евентуална война.
дава грамадно
болшинство
тгь възлизатъ на пове ' Ген. Вейгандъ ще получи на персонала влизатъ въ сила брой цигани.
въ парламента
на партия
просветата Ендзеевияъ и члеотъ 1 априлъ.
че отъ 10 милиона лей. твърде широки пълномощия
та на Гьомбьошъ.
Отъ утре въ »Държавенъ
яоветв на българската легация.
вестникъ" започватъ да излиОбщия брой на мандатите
затъ отделните разходни бюд
е 245, разпределени както
бившъ депутатъ
жети на разните министерства.
следва: правителството — 169
Берлинъ 10. Бившиятъ кому мандата» земледелската партия
нистически депутатъ отъ прус- на Екхардъ —24, християнско
ката диета Шулцъ, оежденъ стопанската партия — 14, не
не ще се измЪня
на смърть поради убийство на зависими — 12, социалисти —v
сина си, направи опитъ въ 11, либерали — 6.
Букурещъ 10» М-рътъ на келията си да се самоотрови. Правителството
ще раз
вероизповеданията Лапедату
Колоса
на
киноизкуството.
Гранди
мнозинство
Тази сутринь Шулцъ почина полага съ едно
Приказния филмъ*
опроверга слуховете за изме отъ погълнатата отрова.
озния филмъ
отъ две трети. Ако ли
нение на ромънската консти
пъкъ направи коалиция съ
туция
партията на
земледплциОПОРТЪ
тгь и съ
християнско-стоВъ главните роли;
Вчера игрището на спор- папската партия,
то ще
съ участието на прочутия комикъ
тенъ клубъ „Тича" се състоя има общо 207 мандата.
на Съед. щати се разглежда
ЕДИКгАНТОРЪ
мачъ между Не нМж класове
t
отъ Рузвелтъ
ЗА РЕКЛАМА!А се сядипо
Пъленъ, съ приключения на единъ
при Ш-та Варненска прогимна
и lOOrfe красавици на Самуелъ
Вашингтонъ 10. Рузвелтъ и зия. Благодарение на добрата резултатитгь — рекламирай
, .
ГРДФЪ-ЯППШЪ
ч
Голдуинъ! Непринуденъ смехъ!
ХълЪ започнаха да разглеж- игра на бековегв на II е класъ, те само въ яВарненсш нови
/ Дивна музика! Тънъкъ хуморъ!
датъ съвместно новия проектъ мача свърши при резултатъ ни", защото се чете най-мно: Дневно 4 й половина, вечерно 8 и половина
на неутралитета на Съед. щати, 4:2 за II е кпасъ. Реферъ: Б. го отъ всички провинциални
вестници.
1-0
въ случай на война въ Европа Ечксерджиянъ,

и и1годи ще и> _
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ЮЖИНО РАННОВЪ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДВОЙНА ПРОГРАМА

Е

' Шаолата Cyia н Каряъ Лиргъ Д ш

шенскигв мел

та нопет

Проекта )а неутралитет!

предлагатъ по случай праздницигЬ ЕКСТРЯ БРЯш н о № OOOJ за додаш mm торбички по 2 5 п торбичката.
ШШ този ок 5.8013. кгр. йшажйа ищшто" ва яшштЬ: Школа Пооовъ йт, ШшпШть
и ИВАНЪ СТ. П О П О В Ъ

1-2329-В

Брой 8888

Варненски новини
За Пролетния Свзонт.

СТРАНИЦА

^*

ДРЕХАРНИЦА СОФИЯ

ПОПОВОТО ПРАСЕ

ОТЪ L

Живее предимно въ рохка- грама мишеморъ или пък ь 30
ви и ггвсъкливи почви, като грама парижка (урания) зеле
избегва сухите почви. По-го- нина. Приготвените зърна се
лемата часть отъ живота си разхвърлятъ по мъхтата, гдето
прекарва въ земята и само се среща поповото прасе.
понекога нощемъ излиза отъ 2. Изкарване
поповото
повърхностьта и то главно прасе навънъ отъ жилище
презъ май и юний, когато то му. Намира се хода чрезъ
женското се оплодява; презъ леко разтваряне на пръстьта
това време понекога мжжко- при отворите и въ последния
то хвърчи като издава осо* се налива вода, къмъ която
се прибавя няколко грама
бенно цвърчене.
Поповото прасе се храни слънчогледово масло. Не следъ
предимно съ растителна хра дълго поповото прасе излиза
на. Отъ растенията изяжда навънъ и се убива.
3. Прогонване на поповиглавно подземните и коренни
те части и рЪдко близостоя- тл прасета. Въ заразените
щите д о земята надземни места се впръсква тукъ-таме
части. Напада както 1 и 2 го газъ (петролей) или намокренъ
дишните зпленчукови и др. съ петролей пътъкъ се разрастения, така и коренните мЪсва съ пръстьта. Поповото
части на 1—2 годишните овощ прасе не може да издържа
миризмата .на петролея и из
ни и горски дървета.
- Големв е вредата отъ попо бегва.
вото прасе, което най-често 1 За предпазване разпростра
се размножава изъ места, кж- нението на поповото прасе
дето има много оборски торъ: тр-Ббаа да се избътва безраз
Срлдства за борба: 1. От борното струпване, разхвърля
ровни примамки. 100 гр. ца не и дългото задържвне изъ
ревични зърна се сварятъ до градините на прЪсенъ конски
омекване въ вода, въ която торъ, който подпомага негопредварително се разтваря 4 вото размножение.

rjnimaint.

ул. 6 Септемврий № 1,
ви предлага най новите си десени отъ готови

Мжжки и Детски костюми, Тренчкоти, Пардесюта

Низката температура напрои др. отъ последните Виенски журнали.
овощни дървета
лтзть често причинява частично Отъ големо значение за ноПри й е н и н а р о д н и - М о л я п р о в е р е т е
пожълтяване на растенията при* вопосаденото дърво е наличечемика, картофа или- пъкъ ностьта на влага въ почвата. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГАЛАТА" - BflPHfl
почервеняване, както е -слу- Това особено е отъ значение
чаятъ съ нтзкои пшеници и за презъ петото. За запазване
П О К А Н А •••••. OvV—51
овеси.
-<"• влагата въ почвата твърде мно
Поканватъ се г. г. акционеритЬ на Акционерното д-во „Галата-,;
При току що развиващите го спомага покриването на на BaDHa. съгласно чл. 7 отъ устава, да приежтетвуватъ на редовно общ„
се листа напролЪть, студъть правения венець около дръв годишно събрание на 8 май т. г. въ 10 часа преди обЪдъ въ кантор».
може да причини твхното на- чето съ полуизгнилъ оборски та на д-вото въ гр. Варна, ул. „Мусалла" 9, при следния дневенъред,,.
1) Доклад*, на управителния и проверителния съвети — балана
гърчване и завиване (обезфор* торъ.
и смътната .Загуби и Печалби- за 1934 год. 2) Одобряване доклади^
мяване). По силните слани
Вследствие на дъждовете и приемане баланса и сметката .Загуби и Печалби и освобождаване
могатъ да причинятъ пълното или пъкъ при поливането, хра отъ отговорность управителния и проверителния съвети и 3) Избира.
или частично загиване на всич нителните части отъ тоя торъ не на единъ членъ на управителния съветъ на местото на г, Иаамг
по изтичане мандата му и трима члена на провърителниг
ки новообразувани листа.
ще се отнесатъ въ почвата и Николовъ
съветъ, отъ които единия заклетъ екс. счетоводитель и двама л ,
Цветовете на овощните дър използуватъ за храна отъ
.
v
вета често биватъ осланявани дръвчето. Покриването почва мЪстници.
За правоучастие въ събранието, акциите се депозиратъ въ щ.
и опадатъ. По късно следъ та около дръвчетата требва сата на д-вото и въ всички банки и дружества срещу удостовърен«/
прецъвтяването, младите пло да става на пролтзть, веднага които да се представятъ въ деня на събранието. Акционери нЪнащ*
дове сжщо се повреждатъ отъ следъ посаждането, само при възможность да се явятъ лично, могатъ да упълномощатъ други акци.
сланите, вследствие на което пЪсъкливи и сухи. но не и при онери да ги представлявай..
Ако по нЪмане нуждния кворумъ, събранието не се състои на g
т е опадатъ или се обезфор- тежките почви. Когато дръв
мяватъ. Късните пролтзтни ела четата еж посадени въ тежки май, отлага се безъ нова покана за 15 май т. г. при сжщия дневенш
часъ и помещение.
ни причиняватъ грапавините почви дочаква се настжпване- редъ, Варна,
10 Яприлъ 1935 година.
г
по обвивките на плодовете, то на лотото и тогава се пред
Отъ управителния оъветь
особеьо по тези на ябълката приема покриването. Това ста
Годишенъ
Баламс-ъ
и крушата.
ва съ цель да може тежката,
сключенъ
на
31
декемврий
1934 година
Борбата противъ сланите мократа почва да изпари часть
Пасивъ
Яктивъ
при ОВОЩНИТЕ дървета и ЛОЗИ отъ влагата си презъ летото.
ТЕ се състои въ покриването
28782 Основенъ капиталъ 500000С
Каса
имъ съ пластъ отъ пушекъ,
Кредит, лв. 2762832
Фабрични здания и
добитъ чрезъ запалване на
Дебит.
» 905690 1057142
6021396
имоти
силно димящи материали (мок
115) Кои ся били маме1 Депозанти
Инвентаръ
ра слама, торъ или шума). лмцитгь?
40000
Преди посаждането, се пос- Дълготрайно и редовно пло Сламата, торътъ или шумата
Длъжници отъ пиво 144715
116)
Около
изворитгь
на
тавятъ и подреждатъ коловете. довито ще бжде онова лозе, се натрупвагь на купчини на
586357
Полици
навятре
в корените на дръвчетата се което е засадено само съ год различни мЪста въ градината,, ptbKumtb, далечъ
Ценни
книжа
75891
ббрезва/ъ. Всички повредени ни — подбрани, доброкачест лозето и др. и презъ тихите, въ сушата, дали се срещатъ
Депозир.
гаранции
40000
и изсъхнали корени требва да вени лози. Една лоза, за да е хладни и ясни пролетни нощи и мжжки и женски змиорки?
6897142
6897142
117) Защо змиорката се
се отстраняватъ. Раните, при годна, тр-вбва да отговаря на призори, щомъ температурата
емгьта като единъ голпмъ
чинени на по-дебелитв клони. следнит4 условия:
започва да спада къмъ 0 гра
вследствие обрЪзвонето имъ, . 1. Да има добри и здрави дуса, купищата се запалватъ. сштникъ?
Печалби & Загуби
требва да се изгладятъ съ по- корени.
Димътъ попречва за образува Отговоръ на по-раво зададе
на 31 декемврий 1934 година
мощьта на остъръ ножъ. Коре 2. Подложката да нЪма ни нето на сланата.
Приходъ
Разходъ
ните въпроси
ните на дръвчетата се пота- какви рани и петна.
112)
Въ
сладките
води
на
пятъ въ каша, приготвена отъ 3. Спойката да е здрава..
Балканския полуостровъ жи*
Годишни разходи,
Комисионна отъ пи
говежди извержения и глинес 4. Лъторастъь да е достатъч
в-Ьятъ
голЪмъ
брой
змиорки,
заплати,
наеми,
да
во, наеми, лихви
та (жълта) пръсть. Това пота но дълъгъ, добре узрЬпъ ида
обаче никой до сега не е
нъци* канцеларски
и други 422287
пяне на корените въ кашата н-Ьма рани отъ градушка.
на месароколбасари, сладкари и ималъ случай да хване въ слад
и други
е отъ големо значение при
металотехници въ Варна.
вода змиорка съ хайверъ.
пролетното посаждаяе, поне
Организирането не съслови ка113)
Змиорките не се разже улеснява прихващането на
ята продължава.
плодяватъ въ сладкитЪ води, а
Д О К ЛАД Ъ
дърветата.- <
| На 6 априлъ вечерьта уче До сега еж организирани далечъ,
много*
далечъ
въ
Ат
на
проверителния
съветъ
Посаждането требва да се ничките отъ И-ра шум. прогим 17 занаятчийски сдружения и лантическия океанъ, между
Г о с п о д а Акционери,
извърши отъ двама души, ка назия „Пан. Воловъ* изнесоха 8 търговски.
Съгласно чл. 202 отъ търговския закокъ и чл. 22 отъ устава,
Бермудскйте
острови
и
запад
то единия държи дръвчето и предъ препълненъ салонъ отъ
Вчера следъ об-вдъ въ сало ния край на Саргазкото море. имаме честь да Ви съобщимъ, че прегледахме и проверихме емвткт*
споредъ нуждата го разтърсва отбрана п., блика съ блестящъ на на стоковата борса се със На
д-вото за 1934 год. които намерихме редовно водени, сжщо таи
метра подъ морс на
проверихме годишния балансъ и сметката „Загуби и Печалби", при>;
(вдига.и слага), а съ крака си успехъ операта .Чудото на тояха учредителни съврания котохиляда
равнище, кждето владее ключени на 31 декемврий 1934 год. и намерихме, че еж верно извле*
стжпква хвърганата с помощьта розите*, музика отъ Бордезъ на месароколбасари, сладкари въченъ
мракъ, се разплодява чени отъ счетоводните книги на дружеството.
на лопатата отъ втория пома- и текстъ Ж. Т. Сенъ Жерменъ. и металотехници. .
\ змиорката и хвърля хайвера
Молимъ г. г. акционерите да одобрятъ баланса и сметката »3*,
гачъ пръсть.
Играта на малкигв надеждни
Събранието се председател си. Тоя последниятъ се състои губи и Печалби" и освободятъ отъ отговорность управителния и про
За дълбочината на посаждане артисти изненада и очуди всич ствуваше отъ подпредседателя отъ малки зрънца, съ диаме- верителния съвети за отчетната 1934 година.
. W;*
Варни, 9 априлъ 1935 год.
'"•'"':'?••*;•
то на дръвчетата требва да се ки. Елена Грижковска (Ми- на кчмарата Любенъ Станчевъ. търъ
отъ 1 мм., прозрачни ка
Проверителенъ Съветъ: (п. п.) Борисъ Лазаровъ екс. счетовоиматъ предъ вид следните по ньонъ) пъ съ чувство и разби Деятеля на обновата г. Иван- то изворна
вода.
дитель, Пянпепи Зянетовъ. Георги Ноевъ.
1 -2348-1
ране на голЪма артистка Съ чевъ и инчалника на занаят. 114) Малките змиорки, ко
ложения:
1) При равно место дръвче своя приятенъ лириченъ со- отделъ при камара г. Гаговъ
се излюпятъ отъ зрънцата
то се заравя до тамъ, гдето е првнъ тя завладе слушатели говориха върху значението на гато
на
хайвера,
едва
АО
те. Лозка Тонева(Леде Клара. съсловнитЪ организации и тех-i""
" ос К"' -еж
- дълги
"D'""ZZ
животния възелъ.
4
ната
роля
въ
новада
държава,
«илиметра.
ТЪ
еж
плоски
2) При високи стръмни мЪс- Ландъ графа) прояви качества
п и ю К и л я о о пи « u H o p m o D o , K f l T O Л И С Т Ь И д 0 т а к а в а с т е .
та се заравятъ малко по-дъл на драматична актриса. Има като
подчертаха, че днесъ но пень еж прозрачни, щото и
боко отколкото еж били за добра дикция, служи си съ
вата вллстъ има при сърдце най-острото око мжчно може
ровени въ разсадника т. е. мал мимика, свободни движения и болките и нуждите на разнико по-високо надъ животния притежава мелодиченъ алтъ ТБ занаятчийски и търговски да ги забележи въ бистрата
вода. Отначало малкигб зми
Обявява се на интересующитЬ се, че на 25: т|
Лиляна Христова (Директорка съсловия.
възелъ и
,
еж слепи. Едва когато м. отъ 9 часа, въ тържната зала на Варненската1
3) При влажни и мочурливи та) сжщо даде добра игра. При пълно единодушие бе- орки
заплуватъ къмъ по-горните
места, заравянето става по Безпогрешно изпълниха роли ха избрани временни ржковод- слоеве
на морската вода, се градска община, ще се произведе спазаряване noj
те си и приятелките на Ми- ни гвла и надзорни съвети.
плитко, даже добре е да се
появяватъ върху предния край доброволно съгласие, зв отдаване подъ наемъпави»;
сади и върху направени мо ньонъ — Фелее, Анна, Жана и
Поканватъ се всички избра на ГБЛОТО имъ по две малки лионигв № № 1, 2, 3 и 8 отъ градското казино зв;
Марго. Оркестър-ь, хоръ и со ни управителни на работни
гилки.
оченца, въ форма на малки време отъ 1. IV. 1935 г. до 31. XII. 1935 г.
$
' Връзката о кола не требва листи дадоха една сполучливо ческите организации да се
точици.
съчетана
хармония.
Балета
въ
Първоначалната
наемна
цена
за
горния
периодт»;
да се стега, докато пръстьта
явятъ при Варн. околийски
края нв първото действие вне управитель.
ще се опредЪли отъ тържната комисия въ деня на;
не се слегне.
Използвайте
шотоншшне
На поседанитЬ презъ про се голЪмо разнообразие.
търга.
. • • : • • > >j
НИЖНИНА
Участвуващите и ржководи- КомитетъК Българска
летьта дръвчетата требва обе
литература е раз*
За
правоучастие
залогъ
10
на
сто
въ банково!
магазинъ
зателно стеблата да се варо- телигв, особено младия талан- пратилъ книга трета за иесецъ мартъ
удостоверение
и
документи
съгласно
3.
Б. О. П.
сатъ, съ цель да бткдатъ пред тливъ диригентъ Т. Геровъ за- „Синанъ и Мира" родопска легенда отъ
(подъ Окржжния еждъ)
Св. Димигровъ. Следващата книга за меслужаватъ
похвала
и
насърдВсички разноски: публикация, гербъ, данъци .И
пазени отъ палящите слънче
Вълн. платове двойна ширина 90 лв.
сецъ априлъ е повестьта „СЪнки на ми
чение за положения упоритъ налото"
Вълн. муселини черно и каф, 32 лв.
пр. еж за сметка на наемателигк *
ви лжчи
отъ Ц. С. Николова, ще излъзе
трудъ.
Зефири за горни ризи
24 лв.
къмъ края на месеца. Годишенъ абонаПоемнигв условия се виждатъ въ общината. :
Епонжн десенирани
32 лв.
Оперетата се играе всеки ментъ на изданията на К. Ii. Л. е 60 лв.
Копринени олиени 1 и. шир. 70 л,\
адресъ:
Комитетъ
Българска
литература
гр. Варна, 10. IV. 1935 година,
: 1-2349Л
день за учащи се.
t
Копр. десениранъ соалаваблъ 60 лв.
София,
Въ началото на Идната сед
Монтесоровиятъ детски
Тиролски басми
20 лв.
- . ^ ^ _ ^ _ _ _ ^
ОТЪ СТОПАНСТВ0ТС1
Цвътни пердета на раета 30 лв.
мица цтзлия оперетенъ съставъ
домъ .Ново възпитание"
Крепони цвЪгни за бЪльо, цвътще посети Варна и ще даде
на г-жа Янка Дермишкова
КОМИТЕТЪ НА БЕЗПЛАТНИГВ УЧЕНИЧЕСКИ ТРАПЕЗАРИИ
Г ни хасета, поплини: памучни и
две представления за учащи
ул. «Съборнв" №24, при
.L
вълнени.
Разни
ширини
тюлеОблагородени лози, отоп
01
се.
ема за записване ограни
ни пердета и др. манифактурни
лени ПРОДАВАМЪ отъ
Обявление
стоки при много намалени цени.
чено число деца на възсобственото си Варненско
T
,
следъ об ъ
расть отъ 4 - 7 години.
производство, въ ограни
,""
"
v*:?..!"
?_
^ Л в*
«а
Н Ц е Л в р И Я Т в Ив
Общинскотоt,t«Стопан
Предприятие
?г,„
«
п?
Въ сжщия домъ се изучено количество. Побър
няличяпис
Л
предприятие за
водоснабдяване
и «<к**Поради преместването на
чаватъ и чужди езици и
зайте съ поржчкит-fe сиИ
И
Щ
Р
ЗВеД0ТЪ С п о з а я
сТл аГе по :т^н оГ
Р - н и я по доброволни
П. Я. Халваджиевъ, складъ улица
е уредено детско игрише.
МАГАЗИНЪ
е
Мария
Луиза,
срешу
Военния
клубъ.
?Я НЗПППа Ш намерите
нвингаями
на уче)Ни3Лр1-™Вк! "Й " ° В а к а н в л извция въ новата сгрвД}
Варна.
'—бна
ФИННИ плетени
гар
JQ НОРУЦО въ склада не

| Знаете ли? |

В о ш р е на овощнит! дръвчета Какви лози тр^Ова да се засаждатъ

Иганништг

Дшнз оперета въ Шуиепъ

Общинско Курортно Стопанство — Варна j

Обявление
.• № 2 0 3

I

. ;.:':Щ

ЕЛЕОН0РА

Пляип вейки »

ЛОЗАРИП

I

нитури и други кошничарски издтьлия, при ко
шжчарската
работил
ница Б. Арнаудовъ ул
27 юлий № 36.
10
ЕВТИНАТА ТАРИФА за ре
клами требва да накара всеки
го да се замисли — защо
рекламите въ този или онзи
вестникъ ех така евтини?

столарската общвость

ул. „Царь Симеонъ" въ общия
складъ на коопервциит* при Поп.
Банка. Качество гарантирано при
изяосии цени. Приемагь се поржчки

т

jj въ курорт*
И ната часть
на града, етажъ и сутеренъ
отъ 4 стаи, кухня, трапезария
изба, баня, пералня, южно из
ложение съ хубава градина,
ул. Тодоръ Икономовъ, № 27.
Виждане сжщия адресъ. 1-3

на ул> Влодислввъ

I

съвършено запазено
СЕ ПРОДАВА на
на ниска цена и из
носни условия. Справка Поповъ—15 Линия 9—Варна.

iiHiiir ^га^лвг
отсреща въ

итт заtarnчорап
ул. б й септемврий № 2
пуснахъ всички стоки на
ниски цени
№ 2

"

-

. а т а ^ Т и ^ ^ ^ ^
ГаГЬ Д 3 у ч а с т в в а т ъ
права?°
У
бюра и майстори съ признати
Залогъ за участие 5 на сто.

ИГербъ Й0Г0В0
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
пР„м£атКйтЯТа
Р ° « за сметка „а п Р е |
ПАРИ на улицата. И пра
И Та И
086
М0ГВТЬ д в
все това има хора, кои
проучатъ отъЩ
Фризьорския салонъ,Се- тересуваши т1И гв " Г " Р И С^; К Т С Т В е Н Ъ «
то плащатъ за реклами вилля* намали чувствително л е ? и ^ Г н а ^ н ^ о т о Г
« е н ь и ч^съ въ.аноЦ
които не постигать електрическото дълготрайно
гр. Варна, 11 априлъ 1935 година
'-"'Ш
цель та си.
къдрене. Проверете! 1—0
ОТЪ КОМИТЩ

Брой 38В8

СТРДХОВЙТЪ УРАГАНЪ ВЪ ФИЛИПИНСКИТЕ 01ТР0ВН
Опустошителната стихия е бушувала и въ Мексико и Съед. щати.
Нмсбкяде грамадни материални щети. Разрушенъ ц*лъ градъ. ГояЪшъ брой убити. Стотици ранени
р а н и л а М.Единъ новъ стра разрушениховигь ураганъ опустоши вче
Има голтъмъ брой
кжщи
о а филипинските острови, най разрушени
и попукани.
вече островите Самаръ и Ял
бвй.' •:'>* : '

Причинените щети еж ОГ
РОМНИ и надминаватъ всички
wetHi причинени отъ по-раншнигв урагани.
Цялото население на гр. Боронганъ, столица на островъ
Самаръ, възлизащо на 21,000
-уши остана безъ подслонъ.
Всички сгради въ тоя градъ
еж разрушени до една до ос
нови. :
..
.
Има и доста голЪмъ брой
^бити и ранени.
Мексико 9. Вчера страшенъ
ураганъ върлува в ъ провин
цията Юкатанъ, Мексико.
Единъ влакъ б е преквтуренъ
и всички вагони беха напълно
разрушени. Отъ пжгницитЬ еж
убити 7 души, а всички оста
нали еж по-тежко или по-леко
ранени.
Само въ разстояние
на
нтколко минути
всички
инсталации вь гр.
Мерида
— на електрическото
освгьтление, телеграфа,
те.
мфона и пр, бгьха напълно

Ню-йоркъ 9. Вчера вь щатитгь вь централната юж
ната и западната
часть
на страната е върлуваль
страшенъ ураганъ,
който
на мгьста се е превърналъ
въ същински циклонъ.
Материалните щети на всЪкжде еж твърди големи. Има
стотици ранени, а десятки хи
ляди останаха безъ покривъ.
Броятъ на убитите още не е
точно установенъ, обаче се
счита, че той е значителенъ.
Най-много е пострадалъ гр.
Глостъръ. Тамъ еж били раз
рушени отъ циклона надъ 150
кжщи и три църкви.
Пострадалъ е твърде много
и гр. Маккомъ, щата Мисиси
пи. По-големата
часть отъ
сградигв му еж разрушени
отъ урагана. Убити еж 34 ду
ши, а повече отъ 100 души
еж ранени.
Преобърната е била отъ
стихията и една лодка. Намира
щите се въ нея 10 души се
удавили до единъ.
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С ъ о б щ а в а , на почитаемата клиентела, че приети- ня
.на НОВА ПАРТИДА ПЛАТОВЕ, за мяжки пролетни и л*тЯ
ни костюми, пардесюта, а сжщо и току-що излЪзлигв ВЪ
•

• София, последни новости з а дамски И
Щ
манта, к о с т ю м и и рокли.
В
• За ученици и ученички шевиоти и Ш
Щ
габардини з а форми.
Ц
Щ
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Най-износни цени, продажба въ брой

ВАЖНО З А Д А М И

МОДНА КЖЩА „ Н О Н А Г
Съобщавамъ на клиентите си, че получихъ найновите Парижки и Букурещки модели отъ найголемите модни салони. Изработвамъ най-елегантно
и най-грижливо пардесюта! костюми и рокли.

Най-износни цени

Едно посещение ще ви увери. :
Приемаме ученички и работнички.
ул. Чирпвнъ № 27 (задъ Ранковите хали)
1-2341-5

МЕБЕЛИ!

МЕБЕЛИ!

Отъ е»хъ бр*стовъ натармалъ: спални, гардеро
би, бюфети,скринове, шкафчета, писалищмн ма*
си, и разни други наем, разтегателни и н е .
Разни столове,
стенни закачалки
и др., при
най- конкурентни
цени, отпуска за
праздни.
. • • цитгь. Приемать се и пормчки.
ул „Царь Симеонъ" № 2 6

И

В а р н е н о к и

ШхшниШ
Авторъ на вчерашната статия
въ вестника ни: „Дейностьта на
възпитаниците на морското
училище за стопанския животъ
на България" е Ив. В. Стоенчевъ.
Съобщено е до всички общини
да запишатъ въ новите ре
гистри за населението всички
лица, които по време" на пре
брояването еж имали постоян
но местожителство тамъ, не
зависимо отъ това дали е било
оформено преселването имъ.
Наскоро ще бждатъ пуснати
нови гербови марки, а така
сжщо и нови пощенски карти.
Великденската ваканция
въ
училищата тази година ще
започне отъ 24 т. м., като на
ново занаятията ще започнатъ
на 7 май.
Споредъ една нова наредба
— законъ всички членове на
съюза на общинските служит е л и с е з а д ъ л ж а в атъ
да членуватъ въ по- смъртна
та в з а и м н о с п о м о г ателна каса при съюза. До сега
това не бЪше задължително.
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КАТЕРИНА К Н И
драма изъ живота на артистите въ 4 действия отъ Карлъ Цунмайеръ
Постановка на Хр. Цанковъ
режисьоръ о т ъ Соф. Народенъ театъръ

Дребни вести

33 Споредъ съветските офи с. Дългополъ, Провадийско
циални съобщения, презъ по
На 6 т. м. вечерьта правос
следните 6 дни по съветските лавното Ученич. Християнско
държавни железници е вла- Д-во въ салона на читалището
дЪлъ същински хаосъ. Стана ни представи пиесата „Фабиоли 64 злополуки, отъ които ла" — драма въ 4 действия
58 еж били прикрити отъ чи отъ Я. Хюкъ. Съдържанието на
новниците» за да не ги узнае пиесата има тенденциозно-ре
комисарътъ на съобщеният.. лигиозно съдържание, драма
Тоя последниятъ е , наредилъ която е жива картина за гоне
всички чиновници, които не нието на християните отъ ези*
еж го уведомили телеграфи. ЧНИЦИГБ въ*Римската империя
чески за станалите злополу при Нерона.
ки, да бждатъ незабавно увол
Преди представянето на пие
нени и арестувани.
сата,
ср-вдишния
дирек\ В Палестина има в е ч е торъ г-нъ Д. Константиновъ,
1.000.000 жители, срещу 757.000 изтъкна ГОЛБМОТО значение на
презъ 1922 година. Презъ 1934 върата въ Бога, апелира къмъ
година еж се заселили въ Па родителите да възпитаватъ де
лестина общо 42.359 души, цата си въ духа на Христово
най вече отъ Полша и Герма то учение, толкова необходимо
ния.
всичко това за изграждане на
ПРЕДИ да се установите на Ц Янглийскиятъ държавенъ новата
държава. Следъ това
храна въ който и д а е ресто- бюджетъ, който се приключи прикани свещ. Вл. п. Еманорантъ, проверете храната въ на 31 мартъ, а завършилъ съ иловъ да развие твоите мисли
ресторантъ Булевардъ—Варна единъ излишъкъ отъ 7.562.000 въ сжщия духъ. Съ живи приЦени намалени.
1-10 английски лири. Тази сума ще мЪри отъ живота описа тежко
се употреби за погашение на то положение на Христовата
ХлШри! ХлШри! Употребявай държавните
дългове.
църква презъ времето на го
те за приготовление на хл£ба пре
нението на християните отъ
сована високо качествена мая отъ •Щ Въ еврейската болница езичниците.
въ
Бруклинъ,
щата
Ню-йоркъ,
Начо Н. Начевъ Д. Д. — Русе
еж инсталирани
специални
Сказчика между другото оха
широки полегати тржби, презъ рактеризира първите христия
които, въ случай на пожарь, от ни, които съ велико себеотри
всеки етажъ ще бждатъ спу- цание носиха тежкия кръст
Дружеството на Запаснит* подо щани болните, наедно съ лег за Христа, тия които въ катафицери „Другарски съюзъ" поканва чле лата си. Правени еж вече опи комбите изпиха горчивата ча
HOBeit да посетятъ сказката, която ще
се даде на 11 т. м. часътъ 6 и пол. ве- ти съ тия тржби и резултатите ша за Християнската вера.
Изтъкна така сжщо и значе
черьта въ салона на Немско-Българското били превъзходни.
Д-во отъ името на БЖС „Любовь къмъ 'fc*j Въ експерименталния ме- нието на молитвата за човеш
родината" на тема: „Дългътъ на нашата дицински институтъ въ Москва ката душа, необходима така,
интелигенция* отъ вроф. Янаии Ариаудовъ
Локамватъ се пенсионерите военно е билъ подложенъ на изпита както слънцето и чистия възинвалиди, които не еж си получили КНИЖ ние 10 годишниятъ Янатолий духъ еж необходими за чове
КИТЕ за 1935-37 г. да се явягь въ об Воробиевъ — сжщински фено- шката душа.
щината и СИ ГИ получатъ най-късно до менъ. Малкиятъ Янатолий те
Накрая отправи аНелъ къмъ
25 т. м. Следъ тази дата неиолученнгв жи 88 кгр. а е вИсокъ 1*50
родителите на децата, къмъ
книжки ще се повърнатъ въ София.
Днесъ четвъртъкъ въ 18 ч. 20 т. м. м. Съ две ржца вдига 72 кгр. майкатв| която съ. кърмата си
Ив. В. Стоенчевъ въ зала Съединение ще а*хъ обтегната ржка — 32 кгр. да закърми и духа на Христо
чете четвърта беседа, която съюза на Въпреки необикновеното си вото учение въ детето си.
възпитаницитъ- на морското у-ще устрой
Следъ това се пристжпи към
вай., на тема: „Морски авиационни и др. телесно развитие, той е прг въ
технически новости". Входъ свободенъ за ученикъ въ училище по всич представяне на пиесата. Азъ
ки предмети.
всички.
ч
не ще имамъ за цель да дамъ
Съобщава се на г. г. адвокатитърецензия за играта на млади
отъ Варненската адвокатска колегия, че лага съ единъ часъ.
на 14 априлъ т. г. ще че произведе въ Дружеството на зап. оФицери из те артисти, но да изкажа въз
областния еждъ, Варна, изборъ за члено вестява на членоветв си, че на 12 т. м. торга си отъ твхното старание
ве на Адвокатския съветъ. Изборътъ ще — Петъкъ — 16 часа въ Военния клубъ отъ гвхната отзивчивость на
започне отъ 9 часа сутриньта и ще про ще има беседа отъ подполковникъ Пие единъ повикъ къмъ културнодължи до 5 ч. следъ пладне (17 часа). ковъ на тема .* "Организиране на отбра просвътна дейность, толкова
Гласуването е задължително.
нителните позиции въ малките войскови
необходима за днешното вре
Изъ реферската секция при B0C0 — подд*ления".
Поканватъ се членовегв на секцията на Въ п е т ъ к ъ 12 г. м, студентскиятъ ме,
общо годишно събрание, което ще се оркестъръ при студ. дружество „Хр. Бо- За доброто изнасяне на пие
състои на 14 априлъ т. г. нейЪя 9 часа тевъ" ще даде своя първи симфониченъ
сутриньта въ клуба на с.к. „Бладиславъ" концертъ въ салона на кино „Ранковъ" сата много допринесоха г-ците
М. Радушева, М. Б. Витова,
При липса на кворумъ събранието се от- Начало 8 и пол. часа вечерьта.

II мий »иш ц

оочетннтЪ членове на възпитаници
те на Морското машинно учи
лище въ Варна.
Съюза на възпитаниците на
морското машинно училище
въ България — Варненска ко
легия завършва агитационна
та си дейность на 14 т. м. съ
тържествено събрание 10 часа
преди обЪдъ въ заседателната
зала на Варк. търг. камара,
на което ще се чествуватъ ка
то почетни членове на коле
гията следните господа:
1). Лсенъ Николовъ — възпитаникъ на Морското учили
ще — индустриалецъ.
2). Боянъ Ябаджиевъ— възпитаникъ на Морското учили
ще, председатель Варн. Търг.
Инд. Камара.
3). Капитанъ I р. Иванъ Вариклечковъ — Началникъ на
флота на Н. Величество.
4) Кирилъ Светогорски —
бившъ Началникъ на Морско
то училище.
5) Неделчо Недевъ — Директоръ на Б. Т. П. Д-во,
бившъ преподаватель въ Мор
ското училище и Началникъ
на Морската Учебна Часть.
6). Цачо Геновъ — бившъ
дългогодишенъ преподаватель
на Морското Училище.

Ухапана жена
отъ отровна змия
Бургазъ 10. Днесъ по обедъ
въ с. Фосенъ, сръдецко (карабунарско) Ирина Стойчева,
45 годишна е била ухапана
отъ една отровна змия, дълга
2 метра.
Въпреки помощьта, дадена
й отъ селяни, Ирина се по
дула и тази вечерь б е доне
сена въ тукашната болница
въ безнадежно положение.
Кинка и Я. Шивачевп. Не мога
да скрия и големите грижи
на директора, на свещ. Вл. п.
Еманоиловъ и на учителките:
Г. Г. Свинарова и К Якимова.
*К. Сидеровъ

Съ почить: Асенгъ Влаев-ъ
.
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[Готови и по поржчкп
I. м ш и i ДЕТ
Изработка отъ АШ майсторя щя n a n

Геоегн А. Бошнановъ - Вери
I — 2307 — 6

ШОП

Варна ,Царь БОРИСЪ" 3
Пристигнаха з а пролетния о в з о н ъ най
новитЪ двоени платове з а дамоки манта
И Костюми, а а мжнчки пардвоюта и коотюми и г о л в м ъ изворъ. о т ъ опортни пла0Й товв и одеала, Цени ф а в р и ч н и .
Не в безъ значепие, ако преди да правите костюмъ, npoatpirre но^i&/? ewt цеия н десени на магазина Юяионтекстилъ.
^«тон^етонаиагмяиа не задъл>Ш1акъгь^юк^^

.Потайностите на принцъ Карла

Когато, обаче, т е беха на тридесеть крачки
далечъ отъ него, чудното, облечено въ дрипи,
създание бърже се изправи и като светкавица се
завтече къмъ рудниците.
Таласъмътъ не бЪше големъ.
отъ
; Обаче и старъ не б-вше, ако се ежди
чудната бързина, съ която той летеше къмъ гора
та; но най-чудното бЪше, че грознигв му и широ
ки дрехи ни най-малко не му пречеха на бързитЪ
движения.
Не можеше да се познае: дали краката му
беха обути въ шалвари, или въ некоя стара фуста.
Кроя и Девилъ тичаха.следъ таласъма.
Когато той се доближи до пжтя който мина
ваше край „червената Н^ща", видеха нЪколко
рудничари.
— Спреге го!
Хванете го! извика Крой.
Работницигв, обаче, съ трепетъ се дръпнаха
назадъ. Приближающия се таласъмъ мина по пжтя
край ГБХЪ и бързо се опжти къмъ рудн.,цигв.
Девилъ и Кроа изпсуваха и смъмриха работ
ницигв, когрто минаха по край ГБХЪ.
Т Б още преследваха таласъма.
— Какво ни е грижа за тъзи чужденци, говорвха работницигв помежду си. като продължиха
пжтя си. Безъ да обръщатъ внимание на чужденците-ловци, всички т е се бояха отъталъсъма и не
смъеха нито да турятъ ржка на него, нито да го
преследватъ.
— Нека т е сами турятъ ржцегв си въ огъня.
— Но пакъ нема да го хванатъ.
Виждаше се, че рудничарите имаха право.
Таласъмътъ стигна до входа на рудницигв,
н-Ьколко секунди по-напре«ъ отъ двамата тайни
агенти, които постоянно му викаха да спре, че
нема да му направятъ никакво зло — таласъмътъ
скочи въ праздната кола, която въ тоя моментъ
слизаше, и се изгуби въ дълбочините, предъ очи
т е на преследвачите си.
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обещанието си, че веднага ще посети Гренелъ.
— Много се радвамъ, драгий ми графе,—
каза Венсанъ.
До виждане!
II.

Осъждането
Полицейския комисарь Ремондъ следеше без
спирно дирята на вдовицата на капитана; виждаше
се, обаче, че ВСИЯКИГБ му издирвания ще останатъ
безъ резултатъ.
При баба Ру Ру, която не знаеше где
се
намиратъ те, дирята биде прекжената. Даже и
тайните агенти, които беха натоварени постепенмно да наблюдаватъ просекинигв и просеците
окОло вратата Сенъ Мартенъ, нищо не узнаха.
.Вдовицата на капитана безследно се беше
изгубила.
Тя* вече не се показваше при вратата Сенъ
Мартенъ, тя се не виждаше никжде. Префекта,
следъ като чу докладите на подчинените си б е ш е
самъ започналъ да верва, че нещо се е случило
с ъ майката и съ дъщерята
Не можеше да се знае, дали и тя по некакъвъ нтчинъ не б е ш е загинала, за да млъкне за
винаги.
За това внимателно се протърси и Моргата#
тая малка, покрита и неприятна площадь, която
се намира до Сена, близо до двореца на правоеждието у гдето се туряха труповете на удавени
те, на убитите и на самоубитите, когато т е не
можеха да бждагъ познати.
Всеки день се донасяха въ тоя площадъ тру
пове и капитана ежедневно дохождаше до това
место, но труповете на Доминика и Габриела не
се намериха.
Това обстоятелство се виждаше на префекта
^колкото необяснимо, толкова и досадно.
Той съ нетърпение очакваше отъ день на

Лй~ЗШ^"
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шрали liini. - Кимонъ Геоогиевъ се цщщщ

И з ъ обидината

Отговора на К. Георгиевъ по поводъ завчерайнитъ изявления на и-ръ председателя ген. Златевъ. Историята съ по-първитв изявления щ |
НЪколко важни търга. Занупване место за постройка на Радио-станция
К. Георгиевъ предъ .Правда*
•
•
I
Строежи. Колко души еж прегледани въ майчинъ донъ
София 11. Снощи бившия лично отъ г. ген. Златевъ
До края да текущия месецъ
Вчера общинския съвегь се
м-ръ
председатель r. K. Геор цели 12 дни.
предстоятъ да се произведатъ е занималъ съ нЪкои текущи
. на А в с т р и я , у н г а р и я и България,
^|
гиевъ
направи предъ печата [ Репортерите на „Нови
няколко важни и големи тър въпроси.
.
Римъ 11. „Джорнале д/Италия" отново повдига п |
гове.
Решено било сжщо да сеследните изявления въ връз дни" и „Утро" се явиха
единъ категориченъ начинъ въпроса за превъоржжаванетв
На 15 т. м. ще се произведе купи отъ Варненската община ка съ известните вече изяв при мене на 9 февруарий,
определеното
место
за
пост
търга за продажба на 15 м%ления на г. ген. Златевъ, съ поставиха въпросите си и на Лвстрия. Унгария и България.
Обстоятелството, че този въпросъ се повдига
ройка на радиостанция и да се
ста до Лспаруховия валъ.
ноито го подканяше да пот получиха устните ми от
предаде на държавата.
отъ
италианския официозъ въ надвечерието на щ
Сжщия день ще се отдадатъ
Сжщото место е собстве- върди изявленията си предъ говори.
ференцията
въ Стреза се счита като доказателство]
подъ н а е м ъ неотдоденигЬ ность на село Владислввово, белградския в-нъ „Правда".
Още сжщия день контролагранчарски и зеленчукови дю
че
италианското
правителство е решило да държи
*
Г-нъ К. .Георгиевъ каза:
та на печата е искала отъ г.
кяни.
едно
твърдо
становище
по този въпросъ на кон
Презъ. месец-ь мартъ въ
— На молбата ва кореспон м-ръ председателя разрешение
На 16 сжщия месецъ коми Варненския общинския май
ференцията.
"
_ _ 1
тета по постройка паметника чинъ домъ еж били прегледа дента на в. „Правда" азъ се за помъстването имъ.
отзовахъ и дадохъ изявления,
Това се отказало за да остамавзолей Владиславъ Варнен- ни 122 жени.
чикъ ще произведе конкурсъ
Останали еж на лечение 56. както това сторихъ и съ дру натъ за момента, когато ще
за постройка на паметникъ
Презъ сжщия месецъ въ май ги кореспонденти.
му бждатъ нужни — два дни предъ очит* на полицейските органи. Краятъ на една нрестввм
мавзолей на легендарния герой, чинъ домъ еж родени 33 деца
лю бо вь
!
Съ речьта на г. ген. Златева
загиналъ героично за свобо Отъ ГБХЪ 21 еж били отъ мжж- отъ 24 II никому на мое м-Ьс- преди речьта му на 24 февру4
години
и
неотдавна
престлщ.
Кюстендилъ 10. Преди недата на християнските народи. ки полъ, а 12 отъ женски.
то не би било позволено да
колко дни въ е. Дърварица, лението б е разкрито. Отъ из•
По
средата
на
този
периодъ
За 17 е насроченъ търга за
*
постоянствува до край въ мъл
кюстендилско Юрданъ Мано- дирвпнията на полицията с«
кореспондента' на белградския
направа допълнителни шкаф
Варненската община е раз-чанието си и то не толкова
ловъ и младата му жена Рад установи, че Юрданъ е бит,
в-къ
„Политика"
помести
ед
чета за мжжките и женските решила презъ мартъ 37 стро- # въ интереса на собственото си
ка се сближили твърде много с убитъ отъ стражаря, съ съдей
но интервю, което има съ ме
л
еж били
бани, в за 20 т. м. търга за ежи. Отъ.ГБХЪ
митническия стражарь^Д. Бо ствието на Радка.
"
пост- достойнство, но преди всички не на 15 II.
.^
роени 8.
морското казино.
рисовъ Хлапарски, който слувъ интереса на страната.
Въпреки, че до проявяванеКогато днесъ била подкара,
Най-малко сега мене то на това мое интервю моите желъ въ единъ ближенъ мит на да покаже на кое место е
датъ въ форма на писма или
заявления, надлежно обгербва- би било простено да ос изявления предъ „Утро" и „Но нически постъ.
Скоро между Радка и билъ заровенъ трупа на мжни, подписани и придружени тавя
да се затвърди ви дни" стояха една седмица стражаря се завързали ин жа й, тя успела да се откоп<
назначена въ Варна. Състава й. съ точния адресъ на оплаква въ съзнанието на наше въ джеба на г. генерала,
че отъ стражарите и еж хвър
на или на доносителя. Винаги
фактъ добре известенъ на тимни връзки, които драз лила отъ Кадийнски , мостъ. я
Какъ ще се постжпва
то
и
чуждестранно
об
да се съобщаватъ имената и
много журналисти, той не сенели мъжа. Скоро двамата
Тя е била спасена отъ р«.
Варненското полицейско ко адресите на лицата, които би щество такива
вредни сгЬсни да изкове обвинението любовници решили да пре- бари.
|
мендантство съобщава, че по ха могли да потвърдятъ изне и опасни за
страната си срещу мене, заявявайки, че махнатъ досадния съпругъ.
заповЪдь на г. началника на сените факти. Така приготве
'
Скелетътъ
на
Юреанъ
*
М
а
разпроетра- съмъ правялъ изявленията си -' Отъ тогава еж се изминали
гарнизона гр. Варна е назна ните писма или заявления да небивалици,
ноловъ още не е намеренъ.^
предъ чуждия пе
иени
съ
една
речь тъй по-напредъ
чена' комисия за оплаквания се пускать въ специално пос
чатъ.
организирана
подъ председателството н а тавената пощенска кутия я3а грижливо
Азъ назахъ, че изявления
представитель на началника на оплакване" въ коридора на да се чуе по
радиото та ми въ в. Правда оня день
I
Каква ще бжде програмата на Радио-Варна
гарнизона й членове предста Военния клубъ при вратата.
не само въ последното СА точно предадени.
I
вители на администрация и . На анонимни писма нъма да кжтче въ страната, но
София 11. Въ края на ме
Презъ идната година ко.
Не владеейки обаче сръбски сецъ юлийт. г. ще бждатъ
гражданство, която ще раз се обръща никакво внимание,
и
въ
западната
ни
съ
гато
ще бжде готова голи
глежда всички оплаквания по а за лжжливи доноси, клевет
езииъ, не бихъ могълъ да готови новите радио-станции
м
а
т
а
радиостанция щ
разни несправедливости, пре- ниците ще бждатъ подвеждв- седка.
гарантирамъ лично за това. въ Варна и Ст. Загора. До
Ген. Златевъ опровергавай
стжпления отъ вевкакъвъ ха- ни подъ углавна отговорность.
имаме
всеки
день часъ 31
Най добрия начинъ завее- като станциите бхдатъ прики факта, че било разрешено
рактеръ, извършени отъ разни
селото.
L
поместването на изявленията ни споръ по текста имъ е вършени по голямата часть
служебни и длъжностни лица
Станциите въ Варна и -Ст.
ми отъ м-цъ февруари, явно да се разреши поместването отъ общините ще бждатъ Загора ще приематъ отъ Co]
въ държавни* общински, авто
• СЕКЦИЯ
-. . 1-2фжекае да се представи предъ имъ въ нашия печатъ.
номни и частни предприятия и
и ще препредаватъ ней
« А обществото като коректенъ и
снабдени съ радиоапарати. фия
заведения. Така сжщо ще бж
ната програма. Само през*
Само по този начинъ би се
Въ дирекцията на пощите летото Варненската станции
лояленъ и следователно въз
датъ разгледани всички съоб
потвърдило на дело:
бужда
факта,
че
не
съмъ
далъ
се
вече уговарятъ условията ще има своя собствена про
щения отъ варненското граж- в
— Сме ли предъ действите
[
при д-во „MRHKfl"
X изявленията си препъ нашия
данство по отношение заема
за
снабдяване общините съ грама
лна или привидна готовность
печатъ.
не служби въ държавни, об
приемници.
Презъ идния м-цъ
изразена въ днесъ поместени
щински и автономни учреж Анедъля 14 т. м. въ салона^
Това налага добре да се те изявления на г. генерала, се урежда всека седмица
дения на членове отъ едно X
на д-во «Майка"
^ изясни факта, за отпечат да се даде възможность въ „Часть за селото". На зем- на тенекеджиитъ- и печетарит* 4
семейство, когато не еж спа 9
Входъ безъ покани
9 ването на' въпросните й- колоните на нашия печатъ да леделснитъ стопани ще 6А
работодатели-въ Варна.
зени определените съ запо 9 Начало 6 ч. сл. объдъ 9
се хвърля светлина и да се
зявления.
Вчера
следъ обедъ въ сто
ведь № 14 и 17 на Министер
подпомогне истината по въп дътъ давани упитвания за
Въпреки крайно корек роси
ковата
борса
се състоя после
ския съветъ постановления и
отъ толкова голЪмъ ин- техните работи.
дователно организационно съб
тния тонъ на тези изявле тересъ за обществото и стра
тъхните допълнения.
рание на тенекеджиите, "пения, т е 6txa задържани ната.
Оплакванията требва да бжчетарите, книговезците, петСмъртни приежди тоя пжть нЪма. торезачите, фотоцинкографигЬ
й фирмописците.
Конфискация на имотите
Говори деятеля на обновата
Солунъ 11. Военниятъ еждъ
който разгледа делото срещу Иванчевъ и началника на за
Библиотека .Варненски новини"
543
Потайностите на принцъ Карла
възстаниците отъ единъ сере- наятчийския отделъ г. Гаговъ.
542
Те изясниха закона за НО'
ски полкъ, оежди 5 души на
доживотенъ затворъ и дегра вите занаятчийски организа'
трапъ и заеха такова мЪсто, щото да могагь да
день завръщането и съобщението на двамата тай
ции и задачите, които имап
диране.
наблюдарагь оная часть на песъчливия пжть, по
ни агенти, които беше изпратилъ въ Гренелъ.
Други 2 души бгьха осгя- да осъществятъ тия организа
който обикновено таласъмътъ минавалъ.' ••
Девилъ и Кроа бЪха събрали нЪкои сведения,
дени по на 20 години зат ции за изграждането на сто
6txa говорили съ рудничарите и съ старата събиТБ бЪха развълнувани и чакаха съ големо
воръ и деградирани, 10 ду. панска България.
рачка на бурени, баба Марго. Тя биде запитана
нетърпение.'
ши — отъ 6 месеца до 8 Г Избрани беха временни yir
и отъ нея се увериха, че тоя талаежмъ е ' едно
Презъ целия день, техния ловъ биде неуспЪгодини, а 16 души бгьха оп равителни и надзорни съвети
сжщество отъ кръвь и месо, което не седи пос
шенъ, още не бЪха забелязали неприятното съз
Отъ тенекеджиите за упрвравдани.
тоянно долу, въ пустата рудница, но се изкачва и
дание на рудниците, за да му препрЪчатъ пжтя
вителенъ съветъ беха избрани;
Всички
имущества
на
оежна повърхностьта на земята и се радва на белия
и да го хванатъ, и въ случай че и тоя пжть пла
Теохаровъ, Ив. Кова'
денить ще бждатъ нонфисну* Христо
Божи день.
^
на имъ не сполучеше, требваше да се изоставяте.
чевъ и Георги Михайловъ. '
вани, донато се събере су- За надзоренъ съветъ беха
отъ намерението си да турятъ ржка върху него.
Напраздно т е молеха баба Марго, да ги по
Между
туй,
те
много
желаеха
да
изпълнятъ
<
>мата отъ половинъ милиардъ посочени: Н. Теохаровъ"и Ъ
вика, когато тя види талаежма, било въ гората,
искането на префекта; часовете минаваха единъ
било по песъчливия пжть; даже парите не бЪха
драхми, на колкото възлизат Торбаревъ.
следъ другъ.
въ състояние да накаратъ старата жена да издаде.
Отъ печатарския групов*
щетите отъ възстанието.
Започна да се смъква:
талаежма.
браншъ беха избрани: Ив.Л*
/
Внезапно Кроа, побутна другаря си.
геловъ, В. Витановъ и К. Ко— Никога!
По
песъчливия
пжть,
стотина
крачки
далечъ
жухаровъ,
За нищо на света! — отговаряше тя.
отъ ГБХЪ, се появи нещо черно.
отдЪление отъ Плевенския обастен
Защо да направя нещастни и васъ и себе си?
За надзаренъ съветъ 6Ъ#
Двамата тайни агенти започнаха да -гледать
НЪма да успеете да хванете талаежма, даже.
еждъ. Състава му „.. . - посочени: К. Дюлгеровъ и Ге
съ големо внимание. .
"
И цели години да го преследвате.
* Отъ Търново съобщаватъ:
орги Янушевъ.
-'ДнесеГ
"тукъ
се
открива
от
ТЪва
б-вше
таласъма,
Между туй, двамата тайни агенти постепенно
деление отъ Плевенския обла*
Те го видеха и добре го познаха.
успеха да узнаятъ, че това баснословно създание,
стенъ еждъ на местото на зак
което предстоеше да се хване, се появявало и си
Главата му» обвита съ една стара кърпа, ясно
рития бившъ търновски окр. отъ атинския и солунския универ
отпочивало обикновено презъ тъмните вечери, на*
се виждаше. Презъ дупките на тая дрипа се
еждъ. Отделението ще се преситети
онова место — на песъчливия пжть, което се на
виждаше една руса коса, както се стори на Девилъ.
дездателствува
отъ Д. Бочамира до моста, поставенъ надъ подвижния песъкъ.
Горната часть на телото му беше облечена
Атина 1 1 . Днесъ изл*зох^
ровъ и Карачоровъ и има сле
въ старъ и дебелъ жакетъ, или къса черно-пепеТе се решиха да го издебнатъ тамъ.
вестнии^
дните
членнове: Мих, п. Дими- въ „Държавенъ
лява блуза.
За да постигнатъ цельта си, т е требваше да
у
к
а
з
и
т
*
за
уволнението
на 22
тровъ,
Н.
х.
Вачевъ,
Илия
ШиТаласъмътъ идеше къмъ брега, за да погледа
се скриятъ задъ песъчливите могилки, защото по
шковъ,
и
RT.
Неделковъ.
професори
отъ
университет»
морското пространство и да подиша чистъ
пжтя между старата рудница и брега не се нами
Паркета ще се завежда въ Атина и Солунъ.
въздухъ.
раше друго удобно скривалище.
отъ зам. прокурора МартиЛицето му не можеше да се познае на вечер
Деньтъ беше мраченъ и студенъ.
новъ.
Секция
«Нови Стремеж»'
ната мрачина.
По морето не духаше ни най-малкия ветрецъ
— Напредъ!
Гробна тишина владееше навредъ —• всичко бе
Поздравъ отъ резиденцията при д-во .Майка" урежда w
Време е вече! пошепна Девилъ.
ше пусто.
на ген. Каменостъ —• Карлово, съ танци — неделя 14 ь *
Тоя
пжть
нема
да
ни
избегне!
Крайбрежието беше пълно съ п-вна и съ
кждето варненци требваше да въ салона на д-во .Майк»'
Двамата мжже излезоха отъ скривалището
дойдатъ и поематъ грижата Начало б часа сл. об. Канят*
други мръсотии.
си, покатериха се по песъка, сетне се изкачиха
за чистотата на дрехите съ се гражданството и постоянни'
Наблизо не се меркаше никвкъвъ рибарь,
на песъчливия пжть, и пълзишковъ се приближа
откриване на представителство. те гости на секцията ДВ
никаква лодка.
ваха до местото, гдето се намираше талъсъма.
Д-ръ Недковъ посетятъ.
Девилъ и. Кроа влязоха въ единъ пЪсъчливъ
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