Година ХХ1У-та — брой 3957

Гр. Варна 20 юний 1935 година

ПРЕДИ 50 ГОДИНИ
5 априлъ, 1886 година

БЪЛГРАДЪ. - . Отношенията между Бъдгария и
Сърбия се подобрявагъ все повече. Остава още да
<5жде уреденъ окончателно въпросътъ за Брътово
следь което дипломатически^ отношения ще бждагь възстановени.
ПАРИЖЪ. — Макарь че френскихв лЪкари за
почват* все повече да признаван. ycntxa на мето
дата на Цастьоръ за борба противъ страшния бичъ
на бовестьта 6Ъсъ, голЬма частя отъ лвкарит* се
опълчватъ противи него, но причина на това че той
не притежава титлата докторъ по медицина.
Вь връзка съ това цъ-лага френска преса, подпо
могната огъ ученигв, настойчиво иска да се приз
нае титлата докторъ по медицина иа човЪка, който
толкоза много е допринесълъ за напредъка на нау
ката и частно на медицината.

БВлгрздъ 20. Щшщт избра за
«ой оредвдтш съ 264 огъ всичко
283 досегашняя н-въ ва Просветата [тефавъ Чюнчъ. 27 депутати гласува»
съ ftii бшлетявв.

ВАРНЕНСКИ
Телефони: 121, 256, 457 — Дневна счужба: тел 121

не е едно
произволно
хрумване
Той ерезултатъ на
дългогоди
шни научни
усилия кмдето еж.
вложена опитъ и наб»
людения на
най-голЪми
специалисти.
ЧРЕЗ KPFM И Д£ДЛЪ, Вие внедрявате въ кожата си найполезни и необходими хранителни елементи. Кожата Ви става мекая чиста, здрава и свежа. Крем Идеалъ предпазва кожата от изгаряне
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голЪма-га и з с в у ж в н а победа ма българския нацмоиалвн-ь фут€>сле»;ъ тинъ. българмтЪ превъзхождат?» въ техни
ческо откошанма ромънцитЪ. Счерзшння резултат» е рвапенъ. РспЧъкц|мт1Ь прмзмвват*, че българитЪ играятъ съ
и .сърдце".
въ БЪяградъ
отъ вчграшння мачъ. Н . В. Царя за Балканския турниръ
•устремъ
m u i y v >.
i . . . . . « Отзвука
л —
«.---

НАШИЯТЪ
БЕЛЕЖНИК-ь
Да се бърза!
Съ наближаването на курорта гри»

София 20. Вчера бъл в ъ з м о ж н о с т ь на Бил н заслужаватъ хубавата си колони на вчерашния мачъ жнтъ на отговорнитъ фактори се
При това положе
увеличаватъ. Стига вече пожелания!
ние кабинетната кри гарския национ а л е нъ к а » з с » а т а
в и л а д е ж ь победа. Ние играехме лошо. между България и Ромъния, Настжпи времето за работа.
много страни се обещаваше,
з а е н е и з б е ж н а . О- тимъ нанесе още една д а с е о п о з н а е и с ъ з 
Радулеску капитанъ на ро- ката дава и най-подробно чеОтъ
келнеритв ще бждатъ приучени
ч а к в а се м-ръ. пред блескава
описание
на
играта.
побгьда в ъ д а д е п о м е ж д у
о и мънския тимъ, се произнесе' по
къмъ по-култури обноски гъ чуж
седателя Иевтичъ да турнира за
следния начинъ за вчерашната
денцигБ. Казваше се, че квартири
балканска
Вестника
заключава:
а
з
а
н
м
ш
»
у
к
а
ш
е
н
и
е
и
подаде оставката на
rfe, и хотелигБ. предназначени за
победа на българския нациота
купа.
Ррмънския
на—
Българите
могатъ
да
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с
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.
кабинета.
Вероятно
курортистигв, ще бждатъ приспосо
наленъ
тимъ:
бени и подобрени. Обещаваше се,
щ е блчде изв."ьршена щоналенъ тимъ бгь бит
бждатъ задоволени отъ побе че
ще се взематъ с*оевремено м^рИ азъ съмъ доволенъ. - — Българите беха много
по-голе.ма реконстру жестоко', резултатътъ
дата, защото е заслужена. Те ки за уреждане на подходящи за
кция, к о я т о иде зави 4:0 въ полза на бълга Играта беше интересна j.no-добри отъ насъ въ всеко
бавления за чужденцитъ.. .
си о т ъ поведението рите не е случаенъ.
и футболистите
с е отношение. Те играха по-до- 6txa но-добри отъ ромънци- До сега ние чувахме и за много
проекти и нам-врения. Като
на регентския съвет.
бре технически и, най важно ТБ. Българите непрекъснато други
ги удобрихме, днесъ се чувствуваме
Н. В. Царя въ разго- държаха добре.
Въ случай, че кабинетна
имаха
инициативата
и
играта
задължени да ;подканимъ отговорто, съ сърдце и устремъ, въ
та промгьна засегне тькол воръ съ единъ омъ пред
Г-нъ Далила, водачъ на ро
се извършваше изключително НИГБ фактори въ града.
което
отношение
ние
никога
ко оть сегашнитпг минист ставителите
— На работа, господа!
на бъл мънския тимъ, казва за вче
не можемъ да ги достигнемъ. предъ ромънския голъ. Бъл
ри, предполага се, че ще мо- гарски» печатъ казва-. рашната игра:
гарския Bpaiapb Савовъ почти
же да се постигне извест
Резултатътъ е реаленъ.
но разбирателство и съ о- — Има з а щ о д а с т е
— Българите играха пове
бт>ше безъ работа. Публиката и Княгиня Евдокия вчера пристиг
*
позицията.
д о в о л н и — е д н а жубан че отъ отлично. Те ни пре
нали инкогнито въ Бт.лградъ
бе
напълно задоволена отъ
Узнава ое» че в-ь по пя с п о р т н а сяагшФес- възхождаха технически, най . Бп>лградъ 20. Бгьлградския сръчната и хубава игра на
София
20. Тътени Царски Вивестникъ „Политика' съ днеш
следно в р е м е в ъ ми тшдня, к о я т о д а в » вече съ големия си устремъ на дата посвещава цгьли две българите.
чества Князъ Кирилъ и Княги
нистерския
оъветъ
да1^ииаашшааиивваиииимяиидаа1 ня Евдокия миналата вечеръ
еж пристигнали инкогнито въ
еж изникнали д о с т а
БЪлградъ идящи отъ Западъ
разногласия по въп>
Вчера
rfe еж били посетени
р о с и , к о я т о з а о & г а т HSKBO ми заяви по този шзненъ вгпросъ за гр. Варна г. м ра на Народното стоотъ Нейно Кралско Височестотговаря
иа
вамъхтникь
председателя
на
Св.
Синодъ.
Защо
свещеници*
отъ
Вар
в ж г р е ш н а т а полити панствв? — Новнятъ варедба-законъ за панаиригЬ и тържищата, — Ще бжде ли
во Княгиня Олга, съпруга на
ненска н преславска епархия
епаохия не участвуватъ въ свещеническия
свешеиичеп/ич конгресъ.
ипт.л
Варненсмя панаиръ? — Ммястрътъ предлага на Bapia постоянна еже
ка на к а б и н е т а sf е в  узаконеиъ
Вчера ний предадохме изяв помощи обикновено за смърт принца Регентъ Павелъ, а въ.
годна културна изложба. — ЧужденцигЬ ще опознаятъ чрезъ нея вашите изкуст
ва. — Бъ1гария ае произвежда само землед^лчески, индустриалния др. произве ленията на нам-встникъ пред- ни случаи. Но, помощи се да- 11 часа !единъ кралски адютини..
дения. — Да подпомегнемъ българския интелехтуаленъ работникъ
Лйха_И_на_свещеници отъ дру тантъ ги "отвелъ при Нейно
С офйя 20> toAtiu: (Ho-''въпросъ,, за гр. ^ТМрна: които си изявления той казва то значи: свещенИЦиТБгвъ^аз^
телефона) — Отдавна Съжелявамъ, че не мо ше, че свешеницигЬ отъ Вар мЪра на вноските, що еж нана Народното здраве д-ръ Г. Ивановъ
да посетя га да споделя съ чита ненската и преславска епар прввили, въ случай на болесть
назначеиъ ва нова длъжность въ Враца се канехъ
хия и е били допуснати въ кон могатъ да поискатъ помощь
РЙМЪ 19. „Журналъ д'ИтаСофия 20. За временно ynpi в- мра на Народното сто* телите достатъчно по греса на Свещеническия сьюзъ, отъ тази каса.
и
лия
сенаучаваотъ
пяющъ-Дирекцията на Народ панство г. С. Мошановъ. дробно разговора си съ г. тъй като не били отчетени.
Това, обаче не се прила п р и с т а н и щ е т о
М уното здраве до назначаването Искахъ да науча
помолично м-ра. Азъ бехъ
По тоя поводъ ний се отне гаше еднакво по отноше
сула,
Еоитрея,
че
това
прис
на титуляра е натоваренъ на- отъ него, какъ е разре- ленъ, обаче, да дамъ сохме къмъ Негово Високо ние на всички.
Нпколко\
чапникъ на отд*ление при
танище е преиълнено съ ВОЙ
свещеници
отъ
варненската
преосвещенство
Варненския
и
гласность
на
следнята
слодата дирекция д-ръ Р. Ра- шенъ въпроса съ Между
преславски митрополитъ г. г и преславска епархия теж СКИ И, че се е почнало него
негова
декларация:
народния есененъ моедковъко болни, се обърнаха къмъ вото разширение. Хиляди ра
Симеонъ, който ни заяви:
— Наредбата-законъ за
Досегашниятъ директоръ са тренъ панаиръ на гр.
— Колкото се отнася до то посмъртната каса яа по ботници били ангажирани за
нитарния напитанъ д-ръ Г. Варна. Едно лошо пред панаирите и тържищата още ва, че свещениците отъ вар мощь, но такава имъ бп>
разширяването на това прис
Ивановъ вчера се сбогува и чуетвие отъ дълго вре се изгоговлява. Можете да ненска и преславска епархия категорично отказана.
днесъ заминаве да вземе но ме не ми даваше спокой f съобщите, че азъ ке съмъ не били отчетени спр-Ьмо све /Независимо отъ всичко танище.
вата си длъжность — управищеническия съюзъ, това не е това, както казахъ потель на военната болница въ ствие. Знаехъ, че се из пбещавалъ да узаконя Вар напълно верно, защото све горе, вестникъ „Пастирско
готвя спецааленъ наред ненския междуиароденъ есе щениците стъ шуменско, тър- дпгло" се отнася едва ли не
Враца.
базаконъ за панаирите ненъ мостреръ панаиръ като говищенско еж напълно отче провокаторски къмъ духов- При проба единъ локомобилъ се
пръсналъ и взелъ една жертва
и тържищата, въ кои постояненъ Бкль съмъ и тени. Въ това отношение не ницитп отъ нашата епар
Каварна 19. Петъръ Иордахия.
днесъ настояаамъ, че въ Вар еж отчетени, и то до н%кжде,
то,
относно
озаконявановъ
х. Димчевъ, землевладеи пененитъч Какво съобщаватъ отъ
Всичко това е принудило лецъ отъ с. Хаджи Байрамъ
на требва да има ежегодно само свещеници отъ варненс
нето
на
Варненския
па
отделението за държавния бюдже гъ
ка и провадийска околия. Но
културна изложба. Чужденци не е тази причината загдето събранието на свещениците пробвалъ въ двора локомоби
София, 29. Отъ отделение- наиръ, като постояненъ,
дочулъ, че се во- те добре е да се опознаятъ^отъ варненската и преславска отъ епархията въ Шуменъ да ла на харманката. Но регулаго з а
д ъ р ж а в н и я бехъ
и съ нашите изкуства. Една епархия не изпратиха делега рещи да не изпраща делегати торътъ и манометърътъ били
развалени и отъ силното на
б ю д ж е т ъ , съощаватъ, че дятъ доста разгореще
постоянна културна изложба ти въ конгреса, защото извес за конгреса, въ знакъ на прежение на парата котелътъ
въпроса за изплащане на чи ни разговори.
тно
е,
че
въ
миналото
много
протестъ. Нещо повече: събра се пръсналъ. Експлозията би
въ Варна е повече отъ не
братства отъ видинска и со
новническите заплати за Юни и Мнението на минисобходима. Тя ще има голъмо фийска епархия не еж бивали нието е решило да скжса съ ла толкова силна, че частъ огъ
по
и пенсиите за Априлъ, Май и тра на финансите
национално значение.
отчетени къмъ съюза, но това Свещенническия съюзъ, ако съдената кжща се срутила. До
Юаий, ще се разреши на 24 този въпросъ е катего
локомобила билъ самъ Петъръ
М-ръ С. Мошановъ ми зая нищо не имъ е пречило да из би че органътъ на този Иордановъ, който пада тежко
т. м. Понеделникъ, когато е рично — той е за единъ
ви, че той нъма да пречи ва пращатъ едовно делегати въ съюзъ не се извини загдето раненъ и почти обезобразенъ
балансова дата и когато ще единственъ националенъ
конгреса.
' систематически е обиждаль
отъ силния взривъ. Той билъ
Варненския панаиръ, но н1>ма
се направи прегледъ на съб мостренъ панаиръ. Отъ
отъ нашат? изхвърленъ на далечно разсто
Отъ страна на Св. синодъ свещениците
и
да
му
даде
своето
актиано
раните средства. Такива има друга страна, известно
нищо не е бивало направено, епархия.
яние.
съдействие.
за да се заставятъ тия братст
отделени и заплатите и пен е, че по сжщия въпросъ
Отнесенъ въ Добричската
— А когато излезе наред ва да се отчетатъ. По този въ
неколко
сиите ще могатъ да се из- тукъ идваха
болница Иордановъ починалъ
още сжщия день отъ тежкит-fe
платятъ безъ забавяне следъ делегации, които — отъ бата законъ за панаирите и просъ азъ писахъ и до Св.
СИ1 О Д Ъ .
рани.
тържищата?
—
запитахъазъ.
разговорите,
които
и25 т. м.
Та, не е тази причината, тя
— Варненци ще требва да собствено е другаде.:
махъ съ техъ — не мо
жаха да ми дадапгъ яс се съобразятъ съ постановле
— Органьтъ на секретария- ^^^gmii^^^^mMmmm^^^0W^0B^mi
нията
му,
—
каза
натъртено
та
на Свещеническия съюзъ—
Плевенъ. Сърдечното му изпращане ни и категорични сведе
Скръбна весть
«Пастирско
д+зло" се отнася
Плгъвенъ 20. За Софияния. Азъ почти се убе- г. м ра.
Съ
дълбока
скръбь
съобщаваме на роднини, приятели
— Каква ще бжде Варяен крайно ^несправедливо спрямо
отпътува тая вечерь до дихъ, че относно еждпознати, че многообияната и* майка и баба
свещеницитъ отъ варненска и
сегашния началникь щаба бата на Варненския па ската културна изложба,—за- преславска епархия. НапимЪръ:
на плгъвенския гарнизонъ наиръ истината ще мо питзхъ, на което м-ра С. Мо къмъ секретарията има пос
мъртна каса, която отпуща
полковникъ Лукашъ за да га да науча само отъ шановъ ми отговори така:
•
—
Ние
не
произвеждаме
родена гр Трпзвна презъ 1987 г. (на 78 години)
м-ра
на
Народното
сто
заеме новата си длъжбългарския
интелектуален
само
земледплчески
и
инд
•>•
следъ кратко мжчително боледуване предаде Богу духъ днесъ
ностъ-началникъ на Со панство.
стриални произведения. Ос- творецъ.
сл. об.. като ни оставиза винаги да скърбимъ за нея»
И
сега,
когато
бехъ
фийската окряжна пеша
Впечатвението ми отъ раз въ 5 часа
венъ нашия стопански битъ
МИРЪ
НЯ ПРАХЯ ТИ!
Стойчо ние бихме могли да посо говора, който имахъ съ м-ръ
жандармерия. Иа гарата^ вече при м-ра
Опелото
ще
се рзвърши на 20 того въ 5 часа следъ
Лукашъ бгь изпратенъ най Мошановъ, менъ не ми чимъ на свпта и произве С Мошановъ. се свежда къмъ обЪдъ въ църквата „Св. Никола", а тленитЪ останки ще се
следното:
той
категорично
и
сърдечно отъ началника нае особено приятно като денията на българското
изкуство, музика, театъръ определено е противъ узаконя вдмгнатъ отъ домътъ й бул. „Царь Освободитель" № 30.
гарнизона генералъ Дан- правя обществено дос и т. н. И, което е по-важ ването на Варненския панаиръ
гр. Варна, 19 юний 1935 год.
чевъ, областния директорътояние неговото кате но, чрезъ една подобна кул Нека отговорнигв фактори си
ОТЪ ОПЕЧАЛЕНИГБ
Ионовъ u др. официални горично и окончателно турна изложба ще бжде взематъ добри бележки отъ
П. Господиновъ
мнение по този жпзненъ подпомогната и насърдченъ \ горното.
лица
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Шп Паризиенъ?

111 [ТИП

№ 3957
„варненски новини'

?
„ВЙЗЙРЪ-РВРУДЖЙ"
РЕНОМИРАНИЯ М А Г А З И Н Ъ

З а копаньта на лозята

Земледтзлски вести

шия магазивъ „Берлинъ )
По с л у ч а й п р е м ^ с т а т
ой пред.
лага на и з в ъ н р е д н о н
зд т

S
3

Доотглеждането
на нла- доставена отъ Кооперативната
Съ копаньтп (обработката) почвата се запазва влагата, то
damn
бичета
отъстрана
на централа на лозарите въ Со
почвата се разрохквс, благо явява се въпроса колко пжти
честните
стопани
за
въ
бждафия.
и
квкъ
требва
да
се
копае
ед
дарение на което се запазва
С Л
ЕИ ш Г ч Т 0 ^ В Ш У К И ОБУЩА МЖЖКИ, ДАМСКИ
ще, съгласно удобрения напоЧетвъртия междунаровлагата въ сжщата. Сжщевре- но лозе.
„% СКИ и в с и ч к и д р у г и г а л а н т а р и и н и
мено дава се възможность на
Имаме дълбоки и плитки ко следъкъ специаленъ за цельта денъ конгресъ на лозата и
артикули
въздуха, топлината и дъжда пани. Дълбоко се копае лозе правилникъ, ще се подпомага виното ще се състои въ Ло
по-лесно да проникватъ, съ то презъ есеньта или зимата отъ Министерството на народ за отъ 26 до 31 августъ т. г.
Съ почитание:
което се подобрява и обога и презъ пролетьта следъ от- ното стопанство. За всеко до- подъ председателството ЯчерИв.
Кировъ
тява почвате. При обработка грибването (отравянето) на ло отгледано биче ще се дава въ бо, бившъ Министъръна народ
та се унищожввать всички бу зята, а презъ летото се извър- авансъ помощь по 2000 лева, ното стопанство въ Италия.
рени (треви). А тия бурени не шватъ плитки копани (праше Съ тия доотгледани говежди Ще се разгледатъ въпроси засамо че отнематъ часть отъ нето). Летните копани иматъ бичета ще бждатъ снабдявани сегащи лозарството, винарст
хранителните материали на за цель въ повечето случаи да общините.
вото, лозаро-винарската ико
почвата, които лозата би из разрушатъ образувалата се ко Контрольоръ—асистенти
номика, организационна техни
Евтмния Герчо
ползувала, но отнематъ и ста- ра. Колко пжти да се копае за развъдните дружества и ка и пропаганда (гроздоле„БВЕЖЕСТЬ"
ватъ причина за изпарението презъ летото зависи отъ мно стопанства ще бждатъ приго чебници и народни гроздови
Чрезъ игри на воля, лгьчебна
МАГАЗЙНЪ
на тъй ценната влага въ поч го условия. Но, обаче, за оси| товлявани въ държавните за и винени праздници). По всич гимнастика, (ръководена отъ^
вата.
гуряване на една задоволител води за добитъкъ. Квндидати- ко изглежда, че лозарска Бъл г. Добревъ завършилъ висш. ака
Известно е, че бурените до на и доброкачествена реколта, те требва да иматъ средно гария не ще бжде представля демия по тгьл. възпитание въ
плажъ, слънце и
ьсрешу Новата поща, до III пол.
принасяй да се сбие почвата, еж необходими поне три плит земпеделско образование и вана на тоя конгресъ — нещо, Будапеща),
[
участъкъ
а оставени за по дълго-време, ки копани. Лозарътъ въ нЪ- да еж на възрасть отъ 21 до за което требва твърде много море.
'Който продава всичко най-ев^
„СВЕЖЕСТЬ",
за осма го
т е израстватъ въ потолемо кой случай по отношение на 30 години. Школовката трае да се съжелява.
)тино, и горни ризи по поржч-О
количество, като заглушаватъ копаньта не требва да прави 3 и половина месеца. Интере*
дина чрезъ своитть удобства
Тарифьорски институтъ дава най добри резултати &ка най-акуратно изпълнява.®
и Зас-Бнчватъ лозите, съ което икономии, особено това при сующите се да се отнесатъ до
пъкъ способствуватъ за по-ле бедни и сухи почви и въ го директора на респективния за- се създава при Търговско Ин за деца 6—14
години.
дустриалната камара въ Со
водъ за добитъкъ.
сното появяване и по-бързото дини, когато летото е сухо.
Записване
вегъки день при
Подобрение лепливостьта фия съ специална задача да учителя Н. Деомишковъ у-ще
разпространение на болестите
Не требва да се изпуща изъ
пероноспора, оидиумъ и пр... предъ видъ, че лозето, което на борделезовия (варь син изчислява точно навлата по тСв. Климентъ".
Фактъ е, че тревясалото лозе ще се копае требва предвари камъчния) разтворъ, употре- нашите и чужди железници,
Отъ 15 VII се открива панпо-мжчно се обработва и че телно да се напръска и че бяванъ за пръскане позята Дунава и Черно море за вси сионъ за деца отъ други гра ще имате нови чорапи, като си
зенесете старите захвърлени
гроздето на такова лозе вина презъ летото въ горещите ча противъ пероноспората чрезъ чки наши износни артикули дове и села.
1-2742-5
ги остава дребно и недозряло. сове на деня, въ никой случай прибввки на меласа, въ ма; Изчислено е, че презъ мина
- Ч О Р А П И —
Като се знае, че съ копань да не се копае, защото сжщес- совъ размеръ еж предприели лата 1934 год. износителите
АТЕЛИЕТО
въ МгАГЯЗИНЪ
та се унищожаватъ навъдили- твува опасность гроздето да лозарите отъ гр. Плевенъ по на грозде, само отъ разлика
1
инициативата на тамошната въ навлата еж понесли една
т% се бурени и разрохквайки I пострада отъ пригоръ.
кооперация „гЛфузъали". Ре загуба отъ 30.000,000 лева, ко
на Атанасъ Трандафиловъ
зултатите далечъ надминали ято безспорно остава въ тяул. Царь Борисъ 17, тел. 309
очакванията. Меласата била жесть на производителите.
в
При прибирането (пожънва же да се ръже съ нокътъ; ло
нето) на некои отъ житните ма, при страшаване зърното,
растения, предназначени за до минава презъ клетките, а не
на царевицата
не Hajseec-b Кркгдяиъ.
Ветеринарните власти въ
биване на зърно, необхооимо между ГБХЪ, както е при во
[ОЩЕРВЕНШ
изработва вс-Ькакви мраморни и
е да се издебва момента. Не съчната зрътюсть. Обема на Будапеща еж издали наредба
Втората
копань
и
загърля"
зърното
намалява,
вследствие
гранитни
ПАМЕТНИЦИ,
безъ
дефекъ
всички кучета въ града да бж
се ли стори това, то загубите
и при най-износни цени.
на което плъчвиците не го об- датъ задължително инжекти нето се извършва, когато цане ще да закъснеятъ.
Едно посещение е достатъчно да
иревицата е израстнала до 50
хващатъ вече плътно.
рани предпазно противъ зара см. Тя може да се извърши
При зрЪенето на житните
се уверите, ул. Шумевъ № 16,
Горното като се има предъ зяване отъ.бесъ.
(до редакцията в. В. Новини) 1растения, различаваме 3 ствсжщо
за
по-бързо
и
евтино
съ
По тоя случай повече отъ
ще намерите всЪки день
дии — млечна, восъчна и пъл видъ, то лесно ще може да се
определи момента за прибира 50,000 кучета били подложени конска окопвачка, на която се Достатъчно е доказано
на зрелость.
пресни при представител
сменяватъ
ножевете
съ
специ
че и безъ реклама
Млгьчна зргьлость: Нивата нето на отделните житни рас на задължителното предпазно аленъ лемежъ и две отметастзото на минерални подй
инжектиране.
е запазила още зеления си тения.
на ул. 27 юлий 16 до ап
телни дъски отстрани, които
1. Ечемикътъ требва да се
Сега се проектира тая мер- разрохватъ почвата и я прецветъ. Отделни сгебла въ дол
тека Русееъ.
1-2615-30
ния си край еж жълтеникави. пожъне, когато зьрната и оси- xiка да се приложи въ цела хвърлятъ к ъ м ъ растенията.
Да оьташъ, ценишъ i
-^аадЙ™Л„Ста^^ж е н на Д ълн ъ о ; лите еж станали_еднакаазн.т^ш —ж-тх—птшг- припознато""ин ботници, които съ мотика до —тихаилъЧ%рвановъ
още прави, или съвсемъ ела
подъ Военния клубъ употребявашъ българското i
Зърната еж зеленикави и пъл бо еж се наклонили. Увиснатъ жектиране противъ бгьсъ съз окопаватъ и дозагърлятъ не
имуни- засегнатите отъ огърнача ме ПРОДАВА най-ЕФТИНО национална проява, а магазин!
ни съ млечна течность, те въ ли класовете, то е знакъ за дава продължителенъ
тетъ — не по-малко отъ го ста. Загърлянето има за цель галантерия и трикотажъ 1-30
пресно състояние еж почти презреване.
„RAPJIOBO-^—срещу църкв
дина, чрезъ тази метода се
некълняеми, а въ сухо—много
2. Пшеницата
требва да очаква съ пълно основание бгь- да закрепи по-здраво расте
„Св. Никола" Ви предлагана
нията къмъ почвата, за да не
Слабо. Зърната при изсъхване се жъне преди пълното зре
сътъ
да
бжде
изкорененъ
въ
ключителчо
само български до
се повалятъ отъ ветъра, чрезъ
се сбръчкватъ и намаляватъ ние. Зърното не требва да бжВЪЛНЕНИ
машни тъкани произведени}
натрупаната около стеблото
обема си до 1—3. Продължава де съвсемъ твърдо, та да не тази държава.
Също и отъ некои други почва и образувалите се след
натрупването на хранителни може да се смачква между
Посещавайте го!
№
европейски държави идватъ ствие на това затрупване стра
вещества въ тъхъ.
пръстите. Презрелата пшени вече известия, споредъ които
по 3 5 пп.
Восъчна
или жълта зрп>- ца има стъкловиденъ изгледъ и тамъ се обмисля въпросътъ нични коренчета отъ първия
лость; Нивата^ има равномер и тя много лесно пада отъ кла' за всеобщо з а д ъ л ж и т е л н о възелъ на стъблото. Странич
сжщо дамски вълнени и
но жълтъ цветъ. Всички стеб совете при жътвата. Най-доб предпазно инжектиране на ку ните корени, освенъ това, черсъ 5 0 ка сто намаление
ла и зърна еж жълти; зелени ре е пшеницата да се жъне, четата противъ болестьта бесъ. пятъ влага отъ горните слое
ве на почвата, отъ която вла
еж още само горните 2-3 в ъ  когато зърна /а еж образували
при
га тия коренчета черпятъ само
на конкурентни цени при
зела. Зърното става еластично брашно, но еж меки. При вече
НИКОИ
НЕ
ХВЪРЛЯ
презъ пролетьта и въ начало
и постепено затвърдява — съ узрелата пшеница стеблото на
нркътъ се р-вже като восъкъ неколко сантиметра подъ кла* ПАРИ на улицата. И при то на летото. Ето защо много
ул. 6 Септември № 2.
все това има хора, кои пръсть не требва да се на
и ' е изгубило значителна часть са има жълтъ цветъ.
трупва
около
растенията,
как
1-2700-10
то
плащатъ
за
реклами
огъ водата си. Прииждането
„Царь Борисъ" 16. /03. Ръжьта
требва да се
практикуватъ нашите сто
на хранителните вещества към жъне, когато повечето зърна които
не постигатг то
жглова кжща отъ
пани, защото ползата е малка
сърното се е прекратило, по еж станали тъй твърди, че ко цельта си.
стаи съ три
и. защото се оголва земята
неже се е прекратила вече и гато се стиснатъ между ноктеотделения
въ
центъра
на гра
между
редовете
и
се
създава
Бул. „СЛИВНИЦА- 24.
замата асимилация.
тЬ се разчупватъ.
когато се забележатъ по него голема повърхность за изпа да масивна южно изложено
при ресторантъ „ЕШМЕДБМЕ", за
Пълна
зргьлость-. ПОЖЪЛ
4. Овеса требва да се жъне, жълти петна или покривните
писва м о б м л м р а н и с т а и з а
каналъ вода елекричество та
ТЕЛИ еж вече горните възели когато стеблото неколко сан плеви преди да се отворили. рение.
«гЬтовнкцм въ частни домове
ванъ
и
изба
кладенецъ.
Всична стеблото. Зърното изгубва тиметра подъ метлата стане Въ такъвъ случай требва да
и вили.
1-2741-5
Некои препоржчватъ и тре ко 330 кв. м. ул. Пл-Бвенска
почти всичката си излишна жълто. Той може, обаче, да се се сстави овесътъ да лежи по- та копань, но това е въпросъ
№ 30 Справка Ст. Московъ
вода, става по-твърдо и не мо- жъне безъ никакъвъ страхъ и I дълго време на кръстците.
на сметка.
Сжщия вдресъ.
1-2672-10
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Фантастичните щттшч в билъ Гаш

46

— Лио, каза той. Ти спод-вляшъ еждбата ро си даде сметка, че не е твърде приятно
ми доброволно. Затова, моля те, бжди на да се намирашъ заключенъ наедно съ една
и щ е ш е да го пребие на место. А той беше щрекъ! Искамъ да поспя малко, да си отпо- девойка.
решенъ да се бори до последна капка кръвь. чина и да събера сили. При най-малкия шумъ,
И вториятъ день измина спокойно. Билъ
Все пакъ можеше огъ нЪкжде да се яви на събуди ме!
Газонъ не преставаше да се очудва. Джон
помощь.
Билъ Газонъ превърза болната си ржка съ ката се приближаваше вече до Япония и ки
Капитанътъ отново му заповеда да отвори студенъ компресъ и се тръшна на леглото, тайците имаха интересъ да се отърватъ отъ
вратата и да пусне дъщеря му.
съ пълно довърие въ девойката. Чудно бЪше, него.
— Въ Япония, капитанъ КаоЧенъ! — отго че тя се чувстваше виновна пред него и ис Не се излъга. Следъ мръкване, по палуба
вори безстрашно Билъ Газонъ.
каше да сподЪли еждбата му| Да става как та се зачу тичане насамъ-нататъкъ. Явно бЪПобЪснЪлъ отъ ГН-БВЪ, капитанътъ заповя аото ще! Той б*ше капналъ отъ умора и ше, че обслугата се приготвя за ноао напа
да но хората си да-разбиятъ вратата. Жъл тр-Ьбваше да си отепи малко.
дение. Съобщи това на девойката.
тите дяволи веднага се нахвърлиха върху нея
Колко часа е спалъ, не можеше да каже.
— Дойда време да умремъ, — отговори
съ брадвички. Остриетата се забиваха въ Когато отвори очи, девойката все още стое тя. Чудото, що го очаквахме не дойде. Лхъ
дървото, което се пукаше съ трьхъкъ.
ше на кълбо до вратата Щомъ го видя, че колко хубаво щъше да бжде никакъ, да не
Моментътъ бъше решителенъ. Билъ Га се е събудилъ, доближи се до него и му ка б-Бше идвалъ на кораба!
зонъ се оттегли две крачки назадъ и колчемъ за че нищо особено не се е случило.
— Л и о , ти не то-Ьбва д а у м р е ш ъ ! З а щ о да
пжти се забиваше въ вратата нъкоя брадвичКакво означава това? Дали не искаха ки те убие б а щ а ти з а р а д ъ мене? Д а з ъ п ъ к ъ
ка, той натискаше спусъка. КуршумигЪ пре тайците да го принудятъ да се предаде отъ щ о м ъ работитЪ еж стигнали д о тука, щ е
минаваха лесно презъ тънкото дърво.
гладъ? Отдавна се бЪше съмнало. Съобщи з н а м ъ к а к ъ да посрещна смъртьта. НЪма да
Смутени отъ съпротивата на
младежа, на момичето предложението си.
върви тази работа така, както си мйслятъ
стрестнати отъ оржжието му, китайците се
Лио нам-ври разрешение и на този въпросъ. тия дяволи!
оттеглиха да се съвещаватъ. Скоро следъ Изъ чекмеджетата на скрина тя намЪри суха
Месечината п р е з ъ тази н о щ ь не се показа
. това на дженката настжпи затишие.
ри и свещи. Не щтзха да бждатъ принудени н и к а к ъ на небето и суевЪрнитЬ китайци от
Билъ Газонъ се услушваше внимателно. да стоятъ на тъмно, а сухаригв щ-вха да имъ ложиха нападението за следния д е н ь .
Нищо не смущаваше тишината. Само моря стигнатъ за нъколко дни. Липсваше имъ само
П р е з ъ време на очакването, Б и л ъ Г а з о н ъ
кът ь на кормилото си подсвиркваше н-Ькаква вода за пиене.
му дойде една идея. В ъ кабината б%ше наеднообразна мелодия.
Деньтъ и следзащата нощь изминаха въ мЪрилъ единъ с в р е д е л ъ и с ъ него проби и з Какво ли кроятъ китайците? Билъ Газонъ непрестанни грижи и тормозъ. Китайците не вестенъ брой дупки в ъ вратата и стенитъ- на
реши да се възползва отъ пауза, за да си се показахя никакъ. Билъ Газонъ и дявойка- кабината. В ъ всички дупки пъхна по единъ
«=Минь
отпочине малко.
I та пазеха подъ редъ, по дежурство. Той ско патронъ.

Пвшипа .,teir--Bi

Щ о м ъ се р а з с ъ м н а , к и т а й ц и т е се втурнаха
в ъ нападението, к а т о миелвха, че младежътъ
вече е о г е л а б н а л ъ о т ъ г л а д ъ и щ е м о ж е лес
но да се р а з п р а в я т ъ с ъ него.
Опитаха се отново да р а з б и я т ъ вратата
съ б р а д в и ч к и т ъ си. В ъ това време, младеж ъ т ъ , които с т о е ш е з а д ъ вратата и наблю-

даиженията и
™^Т
« ъ презъ цепнатинитъ,
започна да удра съ едно чукче върху капсу-

ЛИГБ на патронигв.

У

У

Напацагелит-в отскочиха назадъ, силно из
плашени. Подобно нъщо тъ не очакваха.
Куршумите толкоза бързо едно следъ друго
тръскоха огъ разни мвста по стените на ка
оината, щото може да се помисли, че
че стрелятъ не единъ. а неколко души едковремено.
«-коро жълтоликигЬ разбраха хитростьта на
младежа и подновиха нападението си, обаче,
беха посрещнати огъ нови куршуми, некои
отъ които ги случиха.
Ч ^ 1 Л г ^ Н Ъ Д ° " Ъ м а д о к ж « е > капитанъ Као
Ченъ свика хората си и имъ заповеда да
стрелятъ въ кабината.
-«веда
rm^!L b Г а з о " ъ изпадна въ крайно опасно
положение. Куршумите пронизваха отъ всички страни тънките стени на кабината. Огъ
друга страна той забелеза съ ужасъ, че патроните му намаляваха бързо.
Какво можеше да се направи при тоза
положение?
Внезапно Кио нададе викъ. Билъ Газонъ
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КИШбВТШПи!
при ген. Радевъ. *Натегоричннятъ
отказь
София 20. 1ъй като канопритежателитгъ държат
на решението си да затворять кината си на 24 т.
м. вчера една тгьхна деле
гация отново е • посетила
м-ра на проевгьтата ген.
Радевъ.

Стр.

З ш р ш ш нг бщити пловдивчани

При смъртенъ случай какво ше получатъ наследниците. Една великолепна инициа
тива на пловдивския кметъ, която трШа да послужи за прим*ръ
Пловцивъ 19. Общинския съ. раховани за животъ при неветъ въ вчерашното си засе кое застрахователно д-во
дание е разгледалъ единъ мно Премийтгь ще се плащат
го важенъ въпросъ, който пра, отъ общината. При смър
би честь на днешното поето тенъ случай на глава на се
яно приежтетвие.
мейство.
Разгледанъ е билъ въпроса наследниците ще получатъ
за застраховане на всички бед
10,000 лв.
ни пловд. граждвни записани като общината ще задър
въ спиежка на беднитЬ,
жи само една сума отъ
Кмета на града г. Тодоровъ 500—1000 лв. При смъртен
дава следнигв подробности по случай на членъ отъ семей
този въпросъ:
ство, последното ще полу
— Дадохъ наставления на чи 5000 лв. като
община
н-ка на соц. грижи да събере та задържи 500 лв. за по
всички материали отъ послед гребални разноски.
ните 3 години, относно сред
По този начинъ ще се по
ствата които общината харчи могне по есезателно на бед
за: гробъ, кола, ковчегъ и 300 ното пловдивско
граждан
лв помощи които се отпущатъ ство. Азъ съмъ съ убеждепри смъртенъ случай на бед- нието, отъ
провпркитп,
НИТБ.
които направихъ, че общиДо сегашното положение ната нпгма да бтде обре
смЪтамъ за нетърпимъ палиа менена
съ повече
разходи,
тилъ. Ние искаме всички бед отколкото
сега.
Надгьвамъ
ни граждани да бждатъ застсе отъ 1 януарий тази за
страховка да бжде въведена.

п едно 6м
окркжно на съюза „Добруджа . Бежански* задължения преди и сега.
1шо тр* да се Дадатъ "олеичения на бежанцит*? Въпросътъ ще бжде отнеПоминала се е Цвета Ст. Ко*
сенъ предъ министерския съветъ.
мисарова, майка на нашиятъ
София, 20 юний. (По теле спаднали цените на декаръ зе добър съгражданинъ-тъговецъ
сна). По поводъ срещата, мя, на земледвлческия инвен- Цветко Комисароовъ. Нашите
делегация тарь и т. н.
о я т 0 специалната
съболезнования.
т ъ името на Съюза „Добруд— Днесъ повечето отъ бе Пристигиалъ е на летуване въ
ja" неотдавна бе имала съ жанците, — се казва следъ то
ни художника-карикату!ра на финансиите г. М. Ряс- ва въ окржжното, — дъллатъ града
ристь
Ял.
Добриновъ.
овъ, Добруджанския изпълни- на държавата презъ 1928 год,
Вчера пристигнаха въ Варна
Лредь делегацията ген.
вленъ комитетъ е издалъ ок- къмъ 110,000 лв., които за нЪжжно подъ № 643 отъ 20 кой отъ гвхъ еж достигнали и една група отъ 40 души чехи. Радевъ е заявилъ, че държи
>ний т. г., разпратено до пре- до 150,000 лева. Очевидно, при Тв ще предстоятъ 14 дни въ твърдо занонътъ да бжде
ата и до дружествата „Доб- намаление дохода на земле- града ни.
Започнато е боядисването на приложенъ напълно.
рцка", въ което между дру- делческото стопанство и ософасадитв
на зданията по ул. Той е добавилъ, че облози
рто се казва и следното.
бенно — съ обезценяването на 6 Септември и Царь Борисъ. върху входнитЪ билети еж въ
"!_ Почти всички стопански земледълческигв
произведе
Предвидъ па това, има че ведени и въ много други дър
атегории получиха значител- ния, бежанците еж въ невъзоще
много чучета недеклари жави.
и облекчения и намаления на можность да посрещнатъ свойържавнигв и частнигв си за т-fe наежщни нужди. А какъ ще рани, определения срокъ до
дължения. Такива се дадоха и плвщатъ задълженията си къмъ 2д юний се продължава до 30 ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по
с шия месецъ- Следъ 30 юний резчлтатятгь — рекламирай
$ бежанците, оземлени по си- държавата?
т
.г. ще почне ревизия и ония те само въ ^Варненски новивта на закона за Т. 3. С Саio б-вжанците, взели земя.
Всичко това е заставило стопани, които не еж декла ни", защото се чете най-мно
жщи* инвентаръ и пр. по за- Добруджанскиятъ изпълните- рирали кучетата си, ще имъ се го отъ всички провинциални
1-0
она зв ССН.Б. (съ изключе ленъ комитетъ да обърне се съставять актове за глобяване. вестници.
Конгреса
на
съюза
на
Народие на едно незначително об- риозно вниманието на прави
екчение. което имъ се даде) телството респективно — на г. нитв Кооперативни банки е
• до днесъ не получиха абсо- м-ра на финансите да проучи избралъ за управителенъ съ
йтно никакво намаление на и даде едно бързо и справедли ветъ следнитв лица: Действи
вдълженията си.
во разрешение на въпроса за телни Р. Василевъ—Варна, К.
[Отъ друга страна, известно, бежанскигв задължения, за об- Калиновъ—Хасково, Т. Костовъ
I че когато горните бежанци<Рлегчаването на к о и т о до Плевенъ, К. Мардовъ — Бур- Опозиционното движение въ Роиъния се засилва. БлизкитЪ дни носятъ голъ^и съ
скочили съ парашути отъ 11,200 м.
Ма окжщени, одворени, озем сега еж бивали давани много гасъ. Запасни Симеонъ Г. Побития въ нашата северна съседка.
Москва 19. Шесть млади
(Кореспонденция на „Варненск* новини")
л и и пр. ценитв на килог- пари обезщетение отъ офици повъ, Ефтимъ Кузмановъ и Ал.
Пеневъ. Контроленъ съветъ:
Ьмъ зимница достигаха до 3 ално место.
Букурещъ, юний 1935 година рускини — на възрасть отъ 20
рва, чи фта-коне отъ 1500 до Следва резюме на разгово Действителни Пенчо Цаневъ и
Напоследъкъ въ партий- у п р а в н и ц и и р е г е н т с т в о - до 23 години, направиха днесъ
ЬОО лева, една каруца до 5000 ра, който делегацията е има Вел. Кацаровъ. Запасни; Хар. нитп опозиционни ерпди се то. О п о з и ц и я т а с е смьт- една много интересна демон
з а горчиво о б и д е н а страция, като скочиха отъ аеева, декаръ земя отъ 500 до ла съ г. м-ра на финансит-в, Петевъ и Тод. Косатовъ.
забелгьзва едно силно дви на
и ое подигна невъобра ропланъ съ парашути отъ 11200
Варненското данъчно управле жение,
000 лева, а една кжща до за който ние своевременно
което
говори
за
ед
и м ъ шумъ.
Нац.-цара- метра височина.
0,000 лева. Вследствие на това съобщихме. Окржжното завър ние съобщава, че на бирника на скорошна кампания про- зниотить
сл
на
първо
касиеръ
при
сжщото
е
открита
Температурата е била на
^жанцитв- б е х а задълже шва така:
мвото. Т ь , к а к т о и другитивъ
правителството.
По
пощенска чекова сметка № 330, чти всичка
тази
височина 20 градуса подъ
т*>
о
п
о
з
и
ц
и
о
н
н
и
партии,
ли съ горнигв високи цени
опозиционни ОгК повели о с т р а к а м п а 
— По всъка вероятность м-ра по която за емвтка на Варна
нулата и ржцетв на смелите
а полученигв отъ техъ кжщи,
партии
свикватъ
конгреси
ния н а с о ч е н а
противъ.
иви, инвентаръ и др. Наедно на финансите, следъ като бж могатъ да ставатъ плащания и организирватъ
голпми с т о л и ч н и я
градоначал парашутистки започнали да
де
освътленъ
по
бЪжанския
предъ
пощенските
гишета
на
ъ ЛИХВИГБ, ГБХНИЯГЬ дългъ
ника. и главно противъ. премръзватъ. При все това, те
службата всички станции въ България. публични събрания въ сто правителството.
несъ стана непоносимъ, а въпросъ и о т ъ
Отгово- усп-вли да елвзътъ благопо
лицата и въ по-важнитп> Р"ьтъ» на правителството,
Днесъ Русенския апелативенъ провинциални центр
лучно на земята, безъ да си
следствие обезценяването на за о з е м л я в а н е т о при
ове.
н а л о ж и л о н а к а з а с и е служатъ съ апарати за кислоемлед-влческигв произведения Дирекцията на Държавнитв еждъ започна да разглежда въ Всички белези за една поли че
на г. М а р и н е с к у , н и к о г о
- той е станалъ вече бреме дългове, ща отнесе ./ьпроса за Варна, далото по втората кон тическа сериозна кампания отъ. политическите, лица родъ.
бЬжанскигв
задължения
въ
спирация.
а бвжанцигБ.
Младите жени еж били об
еж на лице. И тая кампа. не задоволява.
Министерския Съветъ за окон
Довечера въ 7 часа се свиква ния се ускорява въ случая
лечени въ кожуси, а на кра
Този
именно
случай
дава
; По нагатъкъ въ окржжното чателното му р а з р е ш е н и е на заседание комисията за про
градоначал- голъш съшения за едно ката си еж имали кожени
\казва, че презъ последно въ духа на направените отъ паганда и репортажъ при ко на столичния
ботушки.
никъ, г. полк. Г. Маринеску, близко събитие.
Д. Г. Слизането траяло ЦБЛЪ часъ.
еме извънредно много еж I И. К. постжпки.
П. Г.митета за тържествата на Вла- случай
които
по
настоя&
диславъ Варненчикъ. Ще бж щемъ е предметъ на ожи
Тежката индустрия за про
Бойна стрелба
датъ разменени мисли какъ вени и сероозни разисквания
изводство на аероплани е дала
най-широко да се проагитиНа 21 и 22 юний 1935 год. на всека парашутистка пре
ъздавать се общински, околийски и областни съвети и Вясшь адни- ратъ и пропагандиратъ тър въ всички ерпди.
8-а
пех- Приморска дружина мия отъ по 1,500 рубли.
Н е д а в н а г. полк. М а р и нистративенъ съветъ.
жествата.
неоку
п р о и з н е с е речь ще произведе бойна стрелба
ВНИМАНИЕ1
пред в и с о к о г о в о р и т е л я въ стрелбището, намираще се
ЦСафин 20. Въ Мкнистерст- ства, дирекциата на Народно
на
радио
Б
у
к
у
р
е
щ
ъ
.
Въ
въ
мъттностьта
„Лспаруховъ
ЯКО
ИСКАТЕ да БЖДЕТЕб
здраве, секретаря на Са.
ото на Вътрешните рабвти то
тая си речь той оотро паркъ".
Синодъ и пр.
МЕЖДУ
СВОИТТЗ СЪГ
а в с и ч к и до
1работвнъ е въ окончателна В и о ш и я админиотрати- Стара Загора 20. Миналата ср еа гзак ршинтии к у вправителства,
За избегване на нещастия,
РАЖДАНИ В Ъ СОФИЯ,
е н ъ с ъ в е т ъ щ е б ж д е зечерь въ гората западно отъ
юрма занонопроокта за ад- вв ъ
забранява се движението на
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
р х о в е н ъ администра
Горно Ботево, старозагор
хора и лодки предъ фронта на
(икистрацмята. Той беше из- тивенъ. о р г е н ъ и щ е уп£ съ
ско
е
билъ
н
а
м
е
р
е
н
ъ
стрелбата.
вър
)ютвнъ на областните дм- хруа жвнсяивчак и к оснлтуржо лб ъ
и . Т о й убитъ общинския горски страКЛЕМЕНТИНЛ 12 София
еитори за мнение. Техните щ е с е з а и н и м а в а и съ жврь Генчо Илиевъ, 25 годиСЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
в о л н е н и я и н а з н а ч а в а  шенъ.
елвжки СА взети подъ вни- уния
И СТУДЕНА ВОДА, БА
въ цълата а д м и н и с 
Убийството е било извър М О Т О Ц И К Л Е Т Ъ запазеиъ
гаш и СА нанесени надле- т р а ц и я .
НЯ
АСАНСЬОРЪ RAP- снабдени съ филтръ за обезвреПолицията оотава нао- шено съ ножъ. Причините за двутактовъ СЕ П Р О Д А В А дяване тютюна — търсете ги въ
НО ОТОПЛЕНИЕ.
(нитъ поправки.
с т р а н и , тя о б а ч е щ е да това престжпление още не еж Справка ул. Араба-Конакъ № 26.
Съдържатель:
агенция „Стрела"—Варна.
1—0
ва п о л и ц е й с к о с ъ д е й с т  уяснени,, а авторите имъ не
"^Съгласно тоя законопроектъ вие
1-2758-3
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
при у п р а в л е н и е т о на еж открити.
чредяватъ се общински, око- в с и ч к и
административ
1ийски и областни Цсъвети, ка ни с л у ж б и .
то и виешъ административенъ
Законопроекта ще бжде разъветъ при м вото на Вжтре- гледанъ отъ конференцията на
анигв работи. Въ последния
ъветъ ще участвуватъ пред- областните директори, която
817
820
.Потайностите на принцъ Карла.
Библиотека Варненски новини"
тавители' на всички министер се свиква ва 24 т. м.

Mi УШ Ж ПОИ"

ВСРЕДЪ НАИШГБ СЪСЕДИ

Новъ законъ за администрацията

. Н т горени хтоашрь

1ЕШ

па

I

11 най-изтънчения вкусъ може да бжде задоволенъ
при шивашкото ателие

ч
%

иждето щ е ви се изработятт. еле
гантни дрехи отт»

' п я шdaт сеп vetbpume,
п Париш найиопъ

Посетете

винаги нови
В

1-27Ц-5

модели

Съ почитание: ШИКЪ ПАРИЗИЕВЪ
ул. Аспарухъ, до печатница „Черно Море"

На бул. „«Ьердингшдъ.", д о самия
пляжъ, 2 0 иомФбртно «мобилираим
стан, чист-* вгьздухъ, а©лииолепен-ь мзгледъ.

И-хубяо нЪсто я шптЛ

ш Варва

1-2720-6
!«• защото е най-разпростра___
1 нения провинциаленъ еже
дневния въ България.
Ясгъка реклама, дадена въ „Варненски новини", постига
$ельта си.

Господинъ графа имаше у себе си, когато се
представи тука легитимационни книжа, като ва
шите, господинъ еждебний следователю Бриенъ!
Това обаче даже не б-вше и нуждно, защото
единъ познавачъ на хора, лесно би могълъ да
види, че този кавалеръ е единъ благороденъ, приятенъ и привлекателенъ мжжъ.
Както ви казахъ, азъ имахъ честьта да видя
господинъ графа, въ дома си.
Прочее той не искаше да си прави трудъ да
почете и еждебния следователь съ подобна покана.
Бриенъ почувствува това, той виде, че го
считатъ по доленъ, това обаче никакъ не го до
качи.
— Говори ли ви, господинъ графа н^що,
върху цельга на пжтешествиего си, господинъ кме
те? попита той.
— Да1
Той преследва единъ ЧОВ-БКЪ, КОГОТО подози
ра въ н-вщо.
Касае се за разкритието на престъплението
въ Гренелъ, ми каза той доверително.
— И господинъ графа, не нам-ври ли тука чов-вка когото е търсилъ?
— Господинъ графа се отнасяше къмъ тая
работа съ голЪма тайна!
Обаче какъаъ приятенъ гостъ е!
Очарованъ съмъ отъ него!
Той е единъ разуменЪ чов-вкь и действител
но опитенъ чиновникъ!
Той ми разказа за случката съ Уйлсона, за
д-влото Форестъ — наистина голямо и важно дЪло.
Бриенъ съ внимание слушаше всичко, което
му се казваше.
Сега му се струваше, че действително този е
билъ Италианеца графъ Варезе.
Кмета и сега още продължаваше да бжде
очарованъ.
— Господинъ графа миналата вечерь ми раз
прави, че тр-вбва да продължи пжтя си, понеже

Касае се за една друга работа, която не мо
га да ви кажа.
Съ една дума, касае се да намеря господинъ
графа и да говоря съ него.
За да събера прочее нуждните сведения, треб
ва да ми кажешъ всичко, което знаешъ.
Самъ писаря не знаеше какъ да се отнесе
въ тоя случай, той отиде при притежателя на хо
тела и низко поговори съ него.
Следъ това хотелиера се доближи.
— Съ какво мога да ви услужа, господине?
попита той много вежливо.
Тъкмо сега ми съобщиха, че сте отъ еждилището и азъ се броя между тия хора, които ви
наги се покоряватъ на законигв!
— Касае се да се ув-вря за Н-БЩО относител
но господина графа, или по-добре да кажа, искамъ
да зная, какви връзки е ималъ той тука, отгово
ри Бриенъ.
Повикай на кенлера, запов-Ьда хотелиера на
писаря.
-* Забелъзахге ли н-вщо очебиещо у госпо
дина графа? се обърна Бриенъ къмъ хотелиера.
— Нищо особенно!
Господинъ графа е единъ галантенъ, прия
тенъ и благороденъ мжжъ, който умее да живее.
— Можете ли да ми покажете смътката му?
— Какъ не!
Съ удоволствие!
Хотелиера даде книгата на хотела на еждеблия следователь.
Бриенъ я разгледа.
И тука графа б-вше живелъ разкошно.
Въ сметката се намираха записани шам
панско и бургундско вина, при това най-избраниТБ и скжпи ястиета.
Писаря доведе кенлера.
— Ти ли услужва на господина графа Варезе?
хо попита Бриенъ.
— Да, отговори кенлера.
,дзз
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taunt шии ипиъпъ шиша iwinosrajg Ji
Намаление наемить на занаятчийските магазини и работилници. Осигуряване занаятчийските вземания, пови данъчни облепения
Предупреждението на д-ръ Шахтъ, че държавата върви къмъ финан
за длъжниците-занаятчии и пр.
сова катастрова. Причините за това. Катастрофата въ Райнсдорфъ
ускорява събитията. Новъ жЗО юний"
София 20. М-ра на народ тгъ-занаятчии,
защото
ното стопанство Стойчо има на лице редица не
Берлинъ 19.Узнава се, какво териали.
Бтьлградъ 20 Утвърдени cm do сега общо 305
Мошановъ вчера приелъ це
страшната експлозия въ Райн
Следъ катастрофата
въ нтралния
путатски мандати, отъ които двама ех на щ
комитетъ
на съобразности.
сдорфъ се дължи на обстоя Райнсдорфъ, всички тия об Българскиятъ
Да се реорганизира™ за- цията.
занаятчии
телството, че отъ известно вре стоятелства' ех станали ски съюзъ.
наятчнените
сдружения, като
Въпросътъ за останалите 65 други депутати отъ оп;
ме насамъ производството е поводъ за ожесточени реЦентралния комитетъ на за начело на здруженията да цията, избрани съ листата на д-ръ Мачекъ, ще бжде уРе|
било засилено извънредно мно зискваная
и
разногласия
*
го и се е работило съ неби вергьдъ нац. социалистичес наятчии е предявилъ следни бждатъ поставени вещи за въ срокъ отъ три месеца.
вала бързина.
ката партия.
те искания:
Бълградъ 20. Бившиятъ м ръ д-ръ Ангелмновичъ/!
наятчии, ноито особено добро
Вънъ отъ това, големъ брой
— Да се намалятъ наеми СА запознати съ занаятчий то сега е избранъ съ пистата на правителството, %
Лъвото крило на партията
техници и специалисти еж обвинява водачит-fe на партия те на занаятчийските магази ските въпроси.
ви изявления въ връзиа съ зчерашнить разисквани»
били заменени съ изпитани та, че действува безъ строго
Централния к-тъ на Скупщината.
хитлеристи, предани на пар определена програма и безъ ни и работилници като за ба
Той констатира, че много отъ ораторигв еж разглвц
тията, обаче недостатъчно под нужната смелость. То иска ко за се взематъ наемите отъ занаятчиитгь
ще има
хърватския въпросъ по такъвъ наччнъ, щото еж изосгр
готвени за подобно производ ренни реформи.* да се конфи- 1929 год.
втора среща съ м-ръ твърде много вжтрешното положение на Югославия.
ство.
Да се прокара законцза
скуватъ огромните богатства,
Мошановъ
въ ежбота.
Производството е било заси натрупани отъ собственицитЪ
лено не само въ военнитв за на военнитв заводи за смътка осигуряване занаятчийски- На тая среща, ще бжводи въ Райнсдорфъ, но и въ на военните поржчки, всички тгъ вземания, които възвсички германски военни заво военни заводи да се обявятъ лизатъ на 1 милиардъ и дитъ повдигнати и нгьди безъ изключение. Сжщо за собственость на държа- 400 мил. ле. Да се напра кои други въпроси, инте
така създаването на задъл та, да се иззематъ земитъ на ви всичко възможно за об ресуващи
занаятчийска
.^нителната военна служба ипри- крупнитъ землевладелци въс лекчението на длъжнициБългария.
бирането на безработнигв въ Източна Прусия, да се пристжтрудовите лагери — всичко пи къмъ една смела стопан
това причинило грамадни раз ска политика.
въпросътъ за нонцесштЬ.
София 20. Директорътъ сяи нужди иа страната,
ходи на държавното съкрови
България ще спечели купата отъ турнира въ София
Споредъ мнението на добре
на автомобилните съобще
ще.
Следъ завръщането
София 20. Следъ вчераш отпусната на тЪхно разполо ния Максимовъ заяви-.
Управительтъ на Райх- запознатите съ положението.
главния
директоръ на,
жение.
Тамъ
при
пълна
тиши
банкъ д-ръ | Шахтъ преду изходътъ е — или победа ния резултатъ отъ мачо
— Не само се запазватъ
ветгь
за
Балканската
ку
на,
съвета
ще
вземе
своето
лгьзницитгь
полк. Колщ
на
лъвицага
или
единъ
новъ
предилъ на два ткти пра
досегашните
автомобилни
вителството, че води стра ,30 юний" — избиване на во па, емгьта се, че България решение относно балканския линии, но ще се създаватъ ще бжде свиканъ съвет
ната къмъ финансова ка- дачите на не покорната ла си е осигурила три четвър турниръ презъ 1936 год.
и нови такива:
на автомобилните а
ти балканската Kvna.
. тастрОфа, а въ цгьла Евро вица.
Възприето
е
турнира
да
се
Те се създаватъ съ ог- щения, който ще ит
При следния мачъ България
па настана същинска паниИзбухването на глухата бор
със?ой въ Букурещъ.
ледъ да бждатъ свьрзани разгледа и да удобри
• ка относно това тргьскаво ба се очаква въ едно близко и Югославия достатъчно е
производство на военни ма бждаще.
За Чамъ курия замина всички пунктове, които еж редбита,
България да спечели едидъ
шишшяияшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Едва следъ това ще {
годъ за да има право да по ха и групи отъ отдгьлни- отдалечени отъ ж. п. mm»,
сложенъ на разглеждане i
тгь тимове, понеже игра- така щото да се удовлвтво- просъ за автомобилни^ «
лучи бълкавската купа.
Тоя последния мачъ между читть днесъ еж освободенирятъ културните и стопаи цесит-fe
Сензационннятъ случай въ Галацъ. Погрешната констатация на лека
България
и Югославия ще се отъ вегькакви мачове.
рите. Голъ по улиците.
играе въ недъля три часа
Днесъ съ конвенционала
Галацъ 19. Даесъ въ града сяткитт
следъ объдъ.
трупове.
Тая
зарань
заминаха
за
пристигнаха
отъ Бгьлград Изложение до трима м-ри, Възвръщане на уволненит* учители, i
ни стана едно необикновено
Следъ като орекаралъ тамъ
готовната на новия бюджетъ.
произшествие, което възбуди ношьта, на следната сутринь Чамъ Курия члгноветъ отъ 600 спортисти, които идсъвета на Балканската купа,
София 20. Управителния не положението на учител
целия градъ и се коментьра той билъ поставенъ върху one- който е о т с е д н а л ъ въ ватъ специално за мача
съветъ на Просветния съюз
необикновено оживено.
рационвата маса. Дежурниятъ е д н а вила к о я т о
е България—Югославия.
снощи има ново заседание. те двойки, да сътрудви^
Електротехаикътъ Г е о р г е лъкарь започналъ да му пра
Въ връзка съ него, проф. Просветниятъсгюзъ, същ
Окосличаиу билъ ударенъ въ ви аутопсия, за да се устано* мира и скочилъ отъ ма бикновено силно впечатление Консуловъ заяви:
свой нредставитель.
коремната область отъ едно вятъ причините за смъртьта. сата. Вмтсто да се за- върху гражданството. По ад— Разгледахме не само те
не се tfijpaei, че щш
лице, съ което се скаралъ.
Когато ножътъ пре- пжти къмъ гробищата, ресъ на лекарите се правятъ кущи въпроси, но още и след
то
у
ш
щ една трега en
Ударътъ билъ толкова силенъ. ргьзълъ кожата на ко той търтилъ голъ съ най неблагоприятни комента ните въпроси:
—
Въ
връзка
съ
подготовка
щото Окосличану падналъ въ рема, мнимиятъ мърт- всички сили къмъ дома рии, защото явно е, че ако
та на бюджета за идната учеб
Реши се сжщо така да
несвесть.
вецъ започналъ да се гър си, кждето вече било ку не беше се пристжпило къмъ на година, реши се още отъ
връчи
незабавно едно к
пено
всичко
необходимо
аутопсия,
мнимиятъ
мъртвецъ
Повиканитть лтъкари чи отъ болки.
Малко
сега да се изготви едно об жение до м-ра просвътате,
за
погребението
и
всич
щеше
да
бжде
живъ
погреши
р
н
о
и
з
л
о
ж
е
н
и
е
го обявили за
мъртавъ следъ това той отворил
което да се иска всички yi
и той билъ
захвърленъ очи, огледалъ се наоколо ки роднини го оплаквали. банъ и щеше да Ge задуши до м-ръ п р е д с е д ателя, нени учители, които им
м-ра
на
финансиите
и
м-ра
Тази случка произведе нео- въ гроба.
въ моргата, между де- си, да види кжде се наповече огъ 15 годишна а
на просветата, като въ него ба, да бждатъ назначени
се аргументира всичко онова, началото на идната учебн:
което е необходимо дь бжде дина и да бждатъ оставен»
взето предъ видъ при съста служба докато навършен
вянето на бюджета.
статъчно години за миним
Относно учителските двой пенсия.
Библиотека .Варненски новини"
819
818
Потайностигв на принцъ Карла"
ни отъ зсичкн категории, ре
Реши се още да се нк
ши се да бжде заюолвнъ да бждатъ приети въ пре
— Идваха ли нъкои посетители при господи
бъше увеличило охотата му и следъ об%да отиде
мръ председателя Тошввъ, сионалнигв училища редо
не графа?
на улица Сегурана, гдъто тогава живъеше кмета.
въ
междуведомствената учители, които преподаввп
— Освенъ господина кмета и секретаря му,
Щомъ му доложиха, че е дошълъ еждебния
никой другъ не е идвалъ при господина графа.
следователь Бриенъ, той бърже дойде въ стаята,
к о м и с и я , която с е г а общообразователни пред!
тъй "като голъмъ брой
гдето бъше въведенъ Бриенъ.
— Господинъ графа, често излизаше ли отъ
подготвя закона за урегулира- тъхъ еж безъ работа.
Кмета бъше човъкъ съ напреднала възрасть,
хотела?
съ сива брада и съ застарило лице.
— Обикновено вечерь.
Мазните видове патенти и абонамент?
Най-напредъ Бриенъ му даде всичкитв си леИ тогава се връщаше късносе
сливатъ
въ единъ единствеиъ патентъ. Неудобствата на дой
гитимационни
книжа.
— Каза ли, господинъ графа на кжде ще за
ната практика. Проекта иа м-вото на Финансит*
Кметътъ се поклони и сетне покани гостътъ
мине, когато си тръгна отъ тука?
София 20. Въ шькои вест длъжни да се снабдят
си да седне.
Кжде отнесохте багажа му?
ници
се появи
съобщение, съ по неколко
патент
— На халата на параходите, господине!
— На какво дължв честьта за вашето идва
че се работп>лъ ноаъ законъ абонаменти. При това
—> Това ви казахъ и азъ, каза писаря на
не при мене, господинъ Бриенъ? попита той.
за унификация
на всички снабдяването съ всички
следователя.
Вие по служба ли сте тука?
акцизни закони. Отъ справ тенти и абонаменти \
— Имате ли разписанието на парвходитъ?
Имате да правите нъкакво изследване?
ката, която се направи въ дустриалното
заведа
попита Бриенъ.
Нали тъй?
м-вото на Финанситгь се требваше да представи
Кой параходъ замина вчера?
Желая да събера нвкои сведения, господинъ
укиза, че закононроектъ за делни бирнически уд0
Хотелиера и писаря отърчаха да разгледатъ
кмете, отговори Бриенъ на пърьия служитель на
унификация на акцизните верения,
свидетелства
градътъ. искамъ да се уверя дали графъ Варезе,
разписанията на параходите, които пристигатъ и
закони н/ъма. Изработенъ е честност ь и др.докуме»
който вчера билъ заминалъ отъ тука, е билъ дей
заминаватъ.
проектъ за сливането
на което е свързано съ *
ствително тука въ Ница, или по-добре да кажа,
— Вчера замина парахода «Наполи", каза
всички
патенти
и
абона
този
който
е
билъ
тука
съ
това
име
същинския
разходи. Съ групиране^
ха т-Ь.
менти, за плащана отъ раз всички патенти и аби
графъ ли е билъ.
— За кжде е заминалъ „Наполи"?
ните
индустриалци
въ менти формалностьта
— За Неаполъ
— Нъма никакво съмнение въ това, госпо
единъ единственъ патентъ. свежда до минимумъ »
— Прочее по всека въроятность графа е
динъ Бриенъ.
Съ това се създава големо нъкоплатецп
м„же да\
пеодължилъ пжтя си за Неаполъ.
Никакво съмнение! увъри кмета, като се ус
улеснение за индустриални ориентира върху истини
михна.
Това не очакваше Бриенъ.
те предприятия
« други размеръ на задължения
— Кога пакъ заминава другъ параходъ за
Върху това не тръбва да имате ни най-мал
заведения, които сега с/к си спремо фиска.
Невполъ? попита той.
кото съмнение
—• Утре часътъ по дванадесеть презъ деньтъ,
Моля ви, обаче какво ви застввлява да се
София 20. Понеже въ го
господинъ еждебний следователю
съмнявате въ това, господинъ Бриенъ?
те
по севернигЬ склонове
Заминува парахода „Ядрия",
—• Една цъла редица отъ обстоятелства, гос
по трамваите
балкана има гниеща p>?st1
„Ядрия" е по голъмъ, по бързъ и много по
подинъ кмете!
София 20. Въ дирекция на маса, която се изчисл
добре напраеенъ!
Познавате ли господинъ графа Варезе?
— Какъ не, господинъ Бриенъ.
Съ ,Наполи" не може бързо да се плува,
та на трамваишъ се про на около 500 яиляди ку*
Господинъ графа почете съ присътствието си
казватъ, че машината му е лоша.
учва въпроса за застрахов обмисля се въпроса за и»"
зването й за обработване^
Тя нЪма новите приспособления и подобре
угощението, което бъхъ далъ миналата вечерь,
ка на пжтницитгъ по трам кети отъ дървени въглиШ,*
отговори кмете.
ния.
ваитгь по подобие на пятНе разбирамъ каква причина имате да се
Бриенъ благодари за дадените му сведъния,
Пласимента на тия бри«(
съмнявате за господинъ графа!
седна на масата да яде, понеже пжтишествието
нЩйтп» по желгъзннцитгь. е осигуоенъ въ Явстрия

Турщ зз балшша кум идната г. ще в шга в Букърещ

д-ръ Днгелиновнчъ е протнвъ предложението за щ
не на мандзтнтЪ на хързатскитВ избраници, защото ш№
на опозицията трШа да се остави отворена врата и ц
ность да се върне по-яъшо ц й д о м и SI
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Ожив^ль върху операционната маса
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