Варна 21 февруарий 1935 г.
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Преди бо години

НЕМСКИ

17 януедий, 1888 год.
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ОБЯВЛЕНИЯ
търговски 1 - 5 0 кв. см.
ОФИЦИАЛНИ
2'БО лв.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ на публикация 7 0 — лв.
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тдонъ 20.
Отговорът*
••' Германия се
проучва
мьМРа на външнит/ь оа
въ Югославия. Нови 5 селяни уби
тисърьЛжонъ
Саймонъ
Лървото
заседание.
Опредълената
програма
за
работа
—
конституиране,
изработване
дневния
редъ,
представяне
на
м
ръ
Батоловъ.
въ
ти н неколцина ранени
и Ндьнъ, въ присъствието
народния
театъръ,
вечеря
въ
Юнионъ
илубъ,
Посрещането
на
гарата.
[Интересенъ
разговоръ
на
нашит*
журналисти
БЪлградъ
20. Въ връзка съ
ll'etccnepmumtb omn> м-вото
съ
шефа
на
югославската
делегация
станалия
завчера
кървавъ инQ външнитгь работи.
София 21. Днесъ въ 11 ча отъ д-ръ Т. Хрисювъ, консти
fnpidcmou га се размгьнятъ са преди объдъ смесената туиране, изработване еа днев пристигна въ столицата снощи съ българскитть журнацидентъ въ с. Шебине, при
който паднаха 7 души убити
dv 1\нглия и
ния редъ, опредъляне времето въ 10-45 часа. На гарата листи,
нъколко ранени, днесъ е
%1нция, преди да бжде взетобългаро-югославска комисия за работа.
тя бе посрещната отъ юго
—Ще имаме ли тази годи и
станалъ
сжщо такъвъ кървавъ
се
събра
на
първо
заседание.
Дателно решение.
Въ 12,20 часа — представя славския пълн. м-ръ Цинцаръ на пропускателни пунктове на инциден ъ, като продължение
Българската
делегация
не на м ръ Батоловъ.
Марковичъ, отъ представите границата? — го запитаха ТБ. отъ него.
Феиъ Нойратъ въ Ловдонъ
се председателствува отъ . Въ 8 часа вечерьта — въ ли на М вото на външните
Въ Славонски бродъ група
Пармъ 20. Англйсното пра—Тази година ще оиредъ- селяни се опитали да маниТодоръ Христовъ
отъ Народния театъръ, на пред работи, журналисти и др.
утеяство лонани въ Лондонъ
ка пиесата „One.
лимъ три пропускателни пун фестиратъ противъ авторите
М-вото на външнитгь ра ставлението
чиленото семейство",отъ Бра
Германския 1«-рь на външнина кръвопролитието. Полиция
При
слизането
си
отъ
ва
кта. — отвърна той.
боти, а югославската —
ть работи Фанъ Нойрать н отъ пълн. м-ръ въ София ниславъ Нушичъ. •
та ги пресрещнала край града
гона,
делегатите
бъха
при
—Дано
догодина
да
станатъ
Въ петъкъ. въ 8.30 часа ве-.
-дьрмавняя подсе н р е т а р ъ Александъръ Цинцар-Мар- черьта—вечеря въ Юнионъ клуб ветствувани отъ секретаря шесть! ~ - забелезаха журна и ги поканила да се разотидатъ.
4>внъ Бю^озъ, за да започ- ковжъ.
отъ главния секретарь при на българсиато делегация листите.
Тъй като селяните отказа
ЙТЬ преговори върху англо
Определена бв програмата М вото на външнитгь работи Чоповъ.
ли
да сторятъ тсва, полиция
—Полека-лека и това ще
$рв»сната спогодба.
за първия день, както следва: въ честь на югославските де
та
дала нъколко залпа. Пад
Шефътъ на югославс стане, а по другата година це— Въ 11 часа — заседание легати.
идното съглашение противъ
нали
5 души убити и неколко
ката делегация Смиле- лата граница ще бжде отво
на комисията въ Нароцното
I
Германия
души
ранени. По ПАТЯ за бол
Югославската
събрание, приветствена речь
делегзиуя ничъ влгьзе въ разговоръ рена, — каза г. Смиленичъ.
\ Парпжъ 20. ». „Еко де Па
ницата единъ отъ ранените
У съобщава, че г. Титулеску
починалъ.
ц ттналъ разговори съ своиСмета се, че иатолическищ колеги отъ (Ласото съ
ятъ
свещенинъ Пристичъ, кой
У
р
е
ж
д
а
о
е
в
ъ
п
р
о
с
а
з
а
минималната
надница.
npev
щшше върху германския отвъ ромънската камара. Изчезнала тайна архива
м а х в а о е п р а в о т о на о т а ч к у в а н в и локаутъ
Букурещъ 20. Въ камарата мо една малка часть отъ из-то взе дейно участие въ
*шюрь. Споредъ едно съобще
ше отъ Букурещъ, г. Титулес
София 21. Директорътъ на ботника, въ зависимост започнеха разискванията но пратенитв общо 3,509 саси. първия ннцидентъ, е авгоръ
^умвилъ, че Малкото съгла труда Стойчо Мошановъ е отъ бранша, срещу ни въпроса за отношенията съ
Лъ ония каси, които сега не и ка втория. Предполага се,
Съветска Русия, главно по въп t e връщатъ, се намиратъ цен че той е избътълъ въ Загтие смгьта отговора на Герщожно
заплащане.
представилъ
на
м-ра
на
народ
роса за
в р ъ щ а н е т о
шния като една маневра, за
исторически ржкописи и ребъ. Полицията го търси
От» другъ договор « на д ъ р ж а в н о т о съ ни
ното стопанство проектите на
Мбждатъ
осуетени
Източвсички бижута на кралица
f
още кровище, изпратено лрезъ 1917 Мария. Сжщо така не се връ усилено.
трудовите договори, които ще са забраняша,
mu Дунавския
пактове.
У>{шция, г.. която ., заем,а rqc;-v требва да блдахъ удобрени при силюч^амето. на година на хранение въ Москва. ща и една голЪма часть отъ
"* Пре&тГ "време на разисква тайната ромънсчй'** държавна
[подствующе место въ пред отъ Мин. съветъ.
договора, иа работ- нията
се изтъкна, че съветско архива, която е отъ извънред
приетата дипломатическа акция
Югославия. На католически^ свеще
I лавнитгь постанов ннц&тЪ да обявяват ь то правителство поставя на но
голЪмо значение за ромън- въници
не требва да позволи на Гер
забранено да се кандидатирал»
стачни,
»
ма
работоразположение
на
Ромъния
саления
на
тия
проекто
ската
^държава.
мания да печели време за
Белградъ
20. Дкционниятъ
гремвдни въсржжения.
договори се .дтнасятъ дателмтЪ — да обя
комитегь на югославското на
вяват*. лонаутъ.
родно движение „Сборъ"днесъ
Разногласия между Фланденъ до уреждане на въпроса
Прилагането
на
иосе събра на заседание.
въ
Марсилия
се
отказва
отъ
за
минималната
надни
на
банковъ
днректоръ
въ
Русе
Лавалъ
Решено бп> да се излпзе
експертиза
вит-Ь
трудови
дого
Причината
ца на работницитгьПарижъ 20 Политическите
въ
предстоящи тгь избори съ
на вори ще започневед Русе 20. Тази сутринь въ Марсилия 20 Новиятъ защи- самостоятелна
листа, на
прагове коментирьтъ много При сключването
оживено разногласията, които трудовъ договоръ, тру нага следъ нато се квартирата си на ул. „Илари- тникъ на обвиняемитъ по марчело съ Димитъръ Льокичъ.
Загребскиятъ арх еписt« се появили между г. Флан- довите власти не ще привърши организи онъ Буровъ" 2, къмъ 4 часа силския атентатъ се отказва
[йнъ и г. Лавалъ върху гер позволяватъ да се екс рането на работни- сложила ;Край на живота си отъ предявеното по-рано ис копъ Бауеръ забрани на ка
кане да бжде прожектиранъ
свещеници
манския отговоръ.
чеотвото.
като погълнала шгвма доза филма по атентата, а сжщо и толическите
плоатира
труди
на
рада
се
кадидатирать
До като г. Фланденъ иска
вероналъ 45 годишната Ели отъ експертиза на патрона,
Католическвятъ епжкопъ
Щ отхвърли всвкакви прего
савета Визелъ, родомъ отъ намъренъ въ кралския авто- въ Дяково сжщо така издаде
вори съ Германия, г. Лавалъ
мобилъ.
сиъта че има време зп обсж- ще стане отъ заплатата за месецъ край Венеция. Сблъскването пора Будапеша.съпруга на Вилхелмъ
подобна забрана.
ди
мъглата
Визелъ, бившъ днрекоръ на
*дане на поставените въпро
февруарий
Загребската организация на
Бълград-ь 20. Днесъ въ 14 Генералната банка, а сегатаси, за де бжде постигната едСофия 21. Удръжките въ раз
ю
г
ославската
нацио
ч
а
с
а
близо
до
Венеция
N международна спогодба.
къвъ ва тукашната Гисконтом е Р ъ на 1/30 часть отъ брут
се
с
б
л
ъ
с
н
а
италианнална
партия
реши
да
под
вМинистерскиятъ съветъ ще ната заплата на всички дър
ва б.нка.
крепи листата на м-ръ пред
д|гсъбере'въ вторникъ, за да жавни, общински, частни тър скиятъ параходъ „Роти" съ
Установено е, че Елиса ^Величествен» паметник» на\
разисква отношенията между говски, индустриални и др. югославския параходъ .Вила",
принадлежащъ на параходно вета Визелъ отъ дълго ^културната роля на авиация-1 седателя Иевтичъ. Огь Загребъ
вината министри.
слушащи, съгласно закона за то д-во „Океания".
кандидати на тая листа ще
'та. Продължава да се играе"
общественото подпомагане,ще Ударътъ е билъ толкова си- време страдала отъ Ьъб
}въ София четвърта седмица.^
Крвйа въ Парижъ?
t
бждатъ сегашниятъ м-ръ ВрбаI Лондон»,>£0.
Телеграфи- стане отъ заплатата за м. фев ленъ, щото „Вила" потъналъ речна болестъ, която я
ничъ, д-ръ Микуличъ и д-ръ
)Рчт отъ Па}рижъ, че тгь- руарий.
за десетина минути. Сблъсква мъчвала твърде много.
фСркулъ.
^в дни можел да се
очаква
Н редено е вече до всички нето се дължи на голъмата
Преди да посегне на жи
iim мпниспШерска
криза, касиери Платци да направятъ мъгла.
вота си, тя написала об
1щядц появищитгь се раз т „я удръжки отъ текущата за„Роти" прибралъ обслугата ширно писмо до мяжа си,
ногласия въ а: френския каби плата и въ срокъ отъ 10 дни на потъналия параходъ. Липс- въ него тя изтъква стра
Mm, следь{отговора на да внесътъ удържаните суми ватъ само четирма души отъ данията и болкитп» си и
мастния клонъ на Ь,П.ьан- обслугата.
По случай 40 дена отъ смъргьта на многообичната ни
[Цмания,
„Вила" е носЪлъ 3.600 тона заявява, че не може пове
'" Ьърди се, te г. Лавалъ
фосфати и 300 тона жито.
че да ги понася.
"!«коиуске
ръководството
т
ФренснатоЧ външна по
по баща М. Даскалова
нт>ма да строи вече Америка
Вашингтонъ 20. Държавният
ще се отслужи заупокойна молитаа въ църквата „Св. Ар.
е вече готовъ
нов Америка. Укривал доходитъ си хангелъ Михайлъ" 22 т. м. петъкъ 9 часа сутниньта.
секретарь на марината СуянСофия 21. Директорътъ на
Поканваме роднини, приятели и познати да приежтсънъ заяви, че ще се противо търговията при М-вото на на НюЙоркъ 20, Отъ Питсвъ Егукурещъ.
бъргъ съобщаватъ, че тамъ е ствуватъ.
постави най-енергично на как родното стопанство Никола, ^започнало
разглеждането на
Ькурещъ 20. М-рътъ на вото и да било предложение
Варна, 21 И 1935 година.
м
Поповъ заяви:
дгьлото противъ бившия м ръ 1-2092-1
*шнитл работи
7иту.
Отъ опечаленитп
строежъ
на
новъ
дирижа— Законопроектътъ за ор на финанситгь и бившъ пълн.
а
• **Щ ирие днесъ българския збълъ
който
да
замести
.Ма
ганизирането
и
контролата
на
;
м-ръ на Щатитгъ въ Лондонъ
•у*.мръ
Робевъ, съ кого
т
износната ни търгоЕия е вече Мелънъ.
Разисква
продължител- конъ*.
готовъ и въ началото на идна Той се обвинява, че е укрита седмица ще бжде предста- валъ доходитп се. Той дължи
Кан го се знае,напеслвдънъ
Поканаатъ се г-да акционерите на Л. Д. Търговска
венъ отъ м-ръ Молловъ на на държавното съкровище позадруга
на годишно общо събрание въ помъщението на
Wwh 6t въ София, за да
младежъ отъ трънско
Мин, съвет-bj
_ ^ _ „ ^ — вече отъ 3 милиона долари за
д-вото на 17 мартъ т. г. въ 10 часа преди сбъдъ съ дневен-ь
"«Г» иови инструкции. Тсй
София 21- Снощи къмъ 7 ч.
данъци, отдгьлно отъ глоби. редъ:
«разн предъ Титулеску же М ежду с. Обеля и бакърената
тгь,
които ще тргьбва да пла1) Удобрение баланса.
лето на българското пра- фабрика се хвърлилъ под влака,
ти.
2)
Освобождаване отъ отговорностя управителния v
„дящъ отъ Царибродъ з а С о «телстви да со прлключи фяи Симеонъ Дим. Колевъ, 20
Qj Завчера въ бургазското проверителния съвети.
«окиото се може по сноро съ годишеиъ, отъ трънско. _
общинско управление е билъ
3) Изборъ на новъ управителенъ съветъ.
нд
произведенъ изпитъ по маши«решението на висяцитЪ
Оставилъ е неколко писма
4)
Размина на мисли и вземане решение по безлихвен*
нописъ съ първата група об заеми.
*?ЖАУ България и Ромъния _ до прокурора и до домашщински чиновници, които еж
нит* J
Следь като бждатъ
•ьпроси.
Отъ управ. съвеп
задължени да изучатъ маши- 1-2100-1
отворени писмата, ще се уз
20 нописъ.
наятъ причините, поради кои- Свирятъ два джаза
"оТпосегнапъ на живота си.
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СТРАНИЦА НА СЕЛОТО
Д-рь Сп~ Игнатовски
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Д ръ Б!. Славовъ

Испекторъ ю скотовъдсгв»
Провадият-Варва

вещерипар?нь ^гькарь

Що е беконъ? i ДодоОренио на:шотов.ъдс1вато въ

Доста страници се писаха лазятъ. Следователно хигиена
Беконъ е английска дума. отъ 80 кгр. и ПО-ГОЛ-БМО отъ вече, много спорове се водиха та . на .оборитв и ио вече гри
за подобрението развитието жи за животните еж нъща,
Самите англичани я изгова- 90 кгр.
на
нашето скотовъдствр, при които требва да .влизатъ въ
рятъ бейкънь. Означава свин
Отглеждането на свини, пред
ско месо, получено отъ млади назначени за добиване,на„бе- все това още се намираме съзнанието н а скотовъдеца,
!свцй"й. което,.се ..приготовлява каиъ1не, е.лека..и..удачна_.рач тамъ ..където б-БХме;преди -30 ако той добрел ра^бирд./J&sA:
по особенъ начинъ, като тру- бота. Често се случва, щото — 40 години. Продължаваме тЬ интереси като такъьъ.
Нел далка,;;роля ,аъ. подобрепътъ. ? раздЪленъ ^ наддъжъ, ,ня. не всички прасета,, преднадна- да, се лутаме, все ,,още не, е
две тюлазини, се^осодява и о - чдри^а, беконъ, да. прпаднагь напипанълрч^иятъ пулсъ, ^ а ниетр-на р^ртрвъдството бихр
да ..мржемъцде ffe похчалимг изиграли и.?;скс(|ов/-ьдните,.,1сДпуЩва з^едЦо <уь , кожата^ и. въ категорията на грднит§ { •••-•{
Слйнината,' ! прй ^специални ус-, I ; Нр ь в> ¥ .замена на. това» = годт съседно , в ъ ; широкъ ;^"мвщаб|ь ружения.; Тези дружества подъ
ловия. Така приготвеното, свин ни1е_за._бякодъ.,свини... се_.за-. прдбренр! и^.Р.азв.(1то.с*;о<тр§%^ ,^м,едрто .'и. в.ещр. „ржкрррдство
ско месо. заема. виднр( fiM-feCTp плащатъ на^сравнително мно ство. .България е единственна- ртъ,страна^ на, специалисти, и
въ >! 'хр'аната ^нв англичаните. го ;.по-високи це.ни,., рткрдкотр та,страна,,|<рято работи \ безъ зоотехници, и ^ветеринарни ф-ЬЯдатъ го .главно , сутрлнь ;н'а угоените свини. Това обстоя планъ и система, даватъ се карй -биха дали- добри резул
закуска, .^нарезанр на тънки телство трЪбва да накара на най различни мнения , по разп тати. ,.. ••• ... ... «i. . *.,.-., . "
парчета и ^опържено заедно шите земледЪлски стопани да лични .въпроси, JH /като-резул' ..Въвеждането на нови раси
съ яйца на очи.
се позамислятъ. И у насъ има татъ губи се много, ценно вре отъ вънъ за. подобрение на
Въ Англия се консумира из|- условия за отглеждане на сви ме изхабяватъ.се енергия и нашето животовъдство. е сжщо
вънредно много беконъ. Там-> ни за беконъ. Свинската раса сред,ства„.безъ резултатно. -; А отъ копметность на зоотехни
ежегодно г се внасятъ само ог> —германската благородна сви ето какво.се казва за Белгия: ка и.ветиринара.
Борбата съ заразните болеевънъ. около 1, .милиардъ ки ня, е вече йа лице и стига да Белгия, съ своята систематич
лограми, нещо което състав се вложи малко ' по-вече ин- на й планомерна организация ги .е шррблема , отъ . разреше
лява грамаденъ обектъ въ вън тересъ : къмъ специалното гле въ ; областьта на птицевъдство нието на.коятозпвиси опазва
шната обмена на тая. държа дане и хранене на прасетата, и то.^мржа отъ чцетр ^инду^три- нето на рационалното^ ни - бо
ва. ..Ннглийскиятъ пазаръ въ нашата страна би станала вно ална сурана, да трансформира гатство. Дългъ .се налага,--на
1
това отношение е прицелни сителка .на беконъ въ Днглия, своето стопанство и да се на|- в е т е р а н и ^ л%кари да.-органи .Грди
къмъ
международния
па
зиратъ тази(,борба^и изпълня
точка , на много скртовъдни кждето пазарътъ е необятенъ
страни, износителки на свини. и ненаситенъ за тояпродуктъ. заръ, който,.бЬще, залянъ .с4 вайки добросъвестно -своята
аглиа
'•'', •'•-С-..1:'•>:
i лрафесия,; . i t
!вършатъ -едно
белгийски яйца.
;;>;В*ЙИ^<
Не напраздно ,.и у насъ ср
Приготовлението нг /бекона р1£ъпгчл\л/-и*л
.i
Ето защо преди; всичко iji рбщественно дЪло. вдигна на времето
големия е цъла индустрия, широко зашумъ по злополучната,конце стжпена въ много земледъл- въ насъ е необходима една ;нЕдин,ъ,толЬмъвъпросъ, койр
сия, отъ която като споменъ ско-скртовъдни страни особено планомерна и систематнчн^ TOJCTOH неразделно съ всичко
ни остана[само" една построи въ Дания, която е главната работа, съ добри познания въ казано до-сега. и чкойто има
ка на Варненското пристани вносителка на ' беконъ, въ областьта на скотовъдството и да резрешава нашата землеще, предназначена за хладид- Янглия.Тая индустрия е свър M'fecT.-iHTt усповия за да мо-- дълски скотовъдна проблема
нйкъ.
зана и съ една хладилна сис жемъ съ по-голяма сигурност!. за правилното й организиране
Английскиятъ пазаръ е за" тема ,за запазването и тран да. очакваме ^желан«т± . .реаул е постройката на кланици^и
'" "" Д" "' Г хладклници.,Ро.лята на хладилТакава тати.
бележителенъ по своята взис- спорта на " б е к о н а .
Първото условие, което tp'M- Hfija инсталация въ съвременкателность, затова и беконътъ Именно индуст^йя^цел-вше да
е1 типизиранъ и установенъ създаде й у .„насъ пропаднала бва да следва горните съж на'та>междун§родна търговия.е
дения за едчо развито л по грам.адна., Само чрезъ нея ще
иродуктъ, който'требва да от та свинска концесия.
добрено скртрвъдство е хра могатъ-дасе запазятъ за дъл
говаря на редица строги t-зис
ната фуражъ
на
добитъка. го лесно разлагащи се храни
квания.
телни продукти, които нн даг
Безъ
последния
е
невъзможно
'Беконъ се получава само
да се мисли за постижение ва скотовъдството като: месни
отъ прасета на възрасть отъ б
Курсътъ по лозарство и ово въ областьта на скоговъдство произведейия, беконъ, закла
до 7 месеца съ живо тегло отъ щарство.
отъ община т о '
; ни птици, яйца и пр.
85 до 90 кгр. съ' добре разви та, ще се устроенъ
закрие
въ
четвъртъкъ
Обаче и тукъ въ тази обта мускулатура и съ тънка — 21 т. м. Въ началото на м. J Най хубавите раси при лип.
сланина по п рба, чиято дебе мартъ въ лозовия разсадник-*» са на доброкачественъ фуражъ ласть.е необходимо преди вси^
биха се изродили до степенъ чко добре обмисленъ планъ и
лина" да се движи между 2 и
отъ страна на общината, да загубятъ своя образъ като система въ работата. Налага
половина и 3 и половина см. тоже
се устроятъ серия практи такива. Примеръ въ това отно се създаването на една хла!
При това сланината трЪбва да ще
чески
курсове по лозарство шение при съвременото хра дилна мрежа, която да свърз!
бжде 6-вла (не жълтеникава) (главнорезитба)
овощарство нен?.на животните въ* нзсъ е: ва производителните центрове
равномърно дебела по прото- (присаждане). И и тия
ясенъ, Освенъ тове изтоще» съ консомагивнигв такива й
жение на целия гръбъ и твър ще бждатъ безплатницурсове
мо- ниятъ организъмъ отъ не до едновремено съ това да се ор
да. Изрична се изисква свини- гатъ да бждатъ посетении отъ
брото хранене е предразполо,- ганизира нашата външна търг
rfe да бждатъ бЪли.
всички интересуващи се.
жень
и къмъ вевкъкъ видЪ говия. Тукъ държавната или
За беконъ не подхождатъ
заболявания и често пжти та- общинска намеса се налагай
каквито и да било свини. ИзисМасово засаждане на пи къвъ добитъкъ става центъръ поради обстоятелството, чй
сва се особенъ типъ свиня, ко томни
кестени въ Варна — на редица инфекционни бо частната инициатива е слаба,
ято да се отличава съ добра мъст. „Узунъкумъ",
предприе лести опастни как го за самит% а й България не е едро напи?
раствитость и се коле въ оная
Варненската гр. община животни така и за човЪка.
талистическа страна, липсватъ
възрасть, 6-7 месеца, когато е ма
въ
най-близко
дни.
Нужднигв
средства на отдълната едени;
*
Естественит-в
пазбища
съ
ко
натрупала вече достатъчно ме, 'дръвчета еж отпуснати отъ1
со, но същото е още младо й Берковския горски разсадникъ ито 6-Б богата нашата страна, ца за реалезирването на така
почнаха кресчендо да нама- ва една стопанска задача.
крехко, не отрупано съ тлъсИзвестенъ брой кестенови ляватъ, благодарение погреш
Най накрая тр-вбва .да се
тиои!
дръвчета ще се раздадатъ и
Най доброкачественъ беконъ на .варненските овощари» за ната стопанска политика воде подчертае огромното значение
се получава отъ чисто расови засаждане въ близката окол- на отъ Н-БКОИ отговорни фак на хладилното дъло въ връзка
тори, и които станаха причина съ скотовъдството въ насъ за
прасета отъ английската свин ность.
мерите да бждатъ намалени реализирването на по добри
ска раса-Иоркширъ, сжщо и
*
до минимумъ. поради коею шансове въ нашата стопанска
отъ б4лата германска благо
Таксата, която стопанигв на днесъ ЖИВОТНИТЕ приживяватъ политика и заедно съ това
р о д н а , свинска раса, която е
масово разпространена у насъ кобили ще плащатъ презъ т. форменъ гладъ и картината на изгоаждане и запазване на
' Монголицата и мелези отъ г . з а скачан!е..ртъ държавнит-в прогресивното израждане ста; нашето национално богатство.
нея, както и М-БСТНИТБ камчий жребии е 40 лв. Втората ска- ва все по ясна.ЦРазбира се та
ски свини еж.негодни за про чка ще бжде безплатна, но зи политика не би била така
йзводство на беконъ, защото трета скачка не ще се допуща. пагубна, ако паралелно съ на
маляването и унищожаването
еж предразположени
къмъ
на естествените пазбища и лит
Защита
на
квартала
Аспая
бързо затлъстяване
и най
вади се въвеждаше U разпро-1 1 J
руховр*,
шосетр
.Варна—Бур
ВАРНА
Q
важното, по типъ не подхр)
газъ й на зеленчуковит-fe гра страняваше искуственото уве LlBb центъра на Града, най-хиги-LJ
ждатъ за цельта.
личение на фуражното землеуютенъ, съ централноГ!
Но и расовитъ прасета отъ дини чрезъ полско залесяване Д-БЛСКО производство. И поне р|^ениченъ,
|
отопление. ••
г5?
предприема
общината
респ.
и о р к ш и р е к а т а или
же това съзнание го нЪма въ
отъ г е р м в н с к а т а лозаро овощарско стопанство. нашия скотрвъдецъ, разпръс- гдЦени достжпни за всичкир!
Подготовката
на
почвата
е
Ц ' 1 - 209,1 - з о .
g
благородна свийска раса, за
натостьта и често пжти небла
къмъ"
края
ей.
Йзползуватъ
се
да бждатъ' годни зй беконъ,
гоприятната почва за изкустр
трЪбва да се подложатъ на за цельта безработните.
венъ фуражъ ни напомниха да
специаленъ режимъ на гледа
пазимъ още естественит-fe паз>
КОПРИНЕНИТЪ
вu
не и хранене, който-цели пра
бища защото Т/Б има да игра- рокли, мантата и кос
сетата да израстнатъ на месо,
ятъ още голяма роля въ подо
Всички видове мебели ху
но не и да натрупватъ тлъстюма ще
станатъ
брението на скотовъдствотобаво
качество
ще
намЪрите
въ
тини.
напълно нови, ако ги
Ето защо наредъ съ мето
Беконътъ се произвежда на
изгладите
дите въ техническо и биоло боядисате и
индустриални начала и масо
Магазина се намира въ гично отношение за подобре само при А. С. Виницки,
во!' Бива' толкова ' по-цененъ,
общия складъ на коопе ние на нашитъ животни, тр-вб ще останете
напълно
'колкото доеднакви еж прасе,'
тата отъ които се получава и
рациите при Варн. нопул. ва въ много по усиленъ темпъ доволни. Ул. Cm. Стамколкото повече СЖЩИГБ се
банка. Изработка солид да вървятъ методит-fe и м%рки- f^ofl^! 19
1-2026-30
тЬ за увгличаването на доб
приближаватъ до опредъления
на
и
гарантирана.
Прие
рокачествения фуражъ
идеаленъ типъ свиня, годна
матъ се и поржчки.
ВСВКИ знае, че найдобре
за беконъ.
Х и г и е н а т а
ьа жиП
о
с
е
т
е
т
е
боядисва
и ч^сти f\. C. Виниц
вотнит-в
И
оборитв
е
второто
На пазаря беконътъ се раз
1—0
магазина! условие за едно подобрено ки .Варна — ;С,т. Стамболовъ.
пределя на три качества, кои
2 — 20^6 — 30
скотовъдство. Безъ хигиенич
то еж въ зависимость отъ де
ГГ бръснарски работ- ни жилища и лошо гледане
белината на сланината, отъ
I Г никъ калфа и уче- на ЖИВОТНИТЕ не можемъ да
дължината и формата на тру
ЕВТИНАТА ТАРИФА за ре
па, развитостьтг на бутовегв, :••#•«<, LL ничка фризьорка имаме доброкачественъ и ра- клами тръбва да накара всеки
както и отъ живото тегло на за г бръсн.-фризьоаски салонъ совъ добитъкъ. Въ оборъ мръ„Мария Луиза'
:.*-:: сенъ,
задушенъ и тъменъ, го да;, се замисли;— защо
свинята, отъ която е полученъ. ::-::
на
Булсвардъ
Сливница
№
63,
тамъ
гдето
слънце не влиза рекламите въ този или онзи
Това тегло, въ никой случай
Я. Н. Яневъ
.1— 2 никога болеститъ нъма да из- вестникъ еж така евтини?
не може да бжде. пр.-малкр

JJJJJJJJJJJJ
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Сюлщката оОщность

Г А Р Н HJ3 Q И 1

гр. Варна, 18 февруарий 1935 година
Обявява? се на интересующйт-в се^ че. следъ u
тичането на шестдневенъ
срокъ, ^отъ ^ л е д !
день на публикуване-настоящето въ местният В е|
никъ, което-съвпада на-tff. февруарий к.'г. въч^
,ба. на 8-ма пехотна дружина/ ще се' заведатъ "Пр
говори за отдаването,на предприемачъ, нрезъ cqaj
- ряване, no доброволно- съгласиег доставката- на-о«(
ло 12,200 кгр. (Ованадесеть хиляди и двещ
г.ктогЩма) Mecoiговеждо яатопт 122,000 Щ
л и деадесеть две хиляди) леварпрйблйзитеНй|' щ
• нйсть/*за-?нуждиге на-частит+з ©Tbj Варненския^
-«изонъ-за-презъ--време- о т ъ 1-й Мартъ до.30*Дприлъ1935ггод.'Узкл.
>
"'" ' '*'•. •>'• *
v, : ЗалЪгъ за'.правоучастие при водене , преговор!
т-ъ, ^_^ Л0г нагсто- отъ*<приблизителната стойность^
предприятието, въ банково; удостоверение.ни н Ь4
.. Воденето на преговррите ще започне отъ п10 ч!
са въ деня на спазаряването. '
~" ''
'"'
:-•]
Конкурентите па се съобразяватъ съ, закона J
бюджета, отчетностьта и предприятията. -*• Държъ
венъ вестникъ брой 7 отъ
12-титАприлъ'лЩ
година.
.
Гербовия сборъ, разноските за публикуванет
на настоящето, данъка предвиденъ въ закона, ny6nj
куванъ въ Държавния вестникъ брой 15 ,. отъ 49^
Лприлъ 1927 година, заедно съ съответния процен^
за фонда, „Подпомагане .пострадалите! отъ , обицеа
вените бедствия' и всички други по оформяване^
на това предприятие сж.за.-.сметка на доставчика.
1-2084-1
ГАРНИЗОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Аксаковско

Училищно

Настоятелства*

О б я в л е н и е №10

^

е. Аксаково, Варненско 20 февруарий 1935 п.
А
На 15 я. день отъ днесъ въ канцелариит-fe на съотве'
нитй училища отъ .10 до 12 ^ч.аса. предъ об-вдъ, чрезъ търг^
съ явна конкуренция ще, се ( отдаватъ подъ наемъ следни|
училищни имоти:
..J!
1) е.»Слънчево, нивит-fe „Горна абаза" № 1,отъ8'5де|
№ 2, отъ 6,9 дек. № 3. стъ 9.1 дек. № 4, отъ 9.1 дек. №;!
9 дек. № б, отъ 10 дек. № 7, отъ 12.4 дек., „Долна абаз!
№ 1, отъ 8 3 дек. № 2, отъ 10.7 дек. М 3, отъ 11.7 де!
№ 4, отъ 13.8 дек. М 5, отъ 10.9 дек. .Пелетликъ" М •'
12 дек. № 2, отъ 10-5 дек, № 3, отъ 14*5 декара, „Нишан
Ташъ" 8.9 дек. и„Харамията" 7.6 дек. всички за ДВБ стопа]
-ски години 1935—1936 год.
i
2) с. Тополи, нивите „Мрапъ Мезаръ" отъ 9.5 декара,
"Кумлукъ" отъ 2 2 4 дек. „Ярпалъкъ" отъ 7 дек. „КазашЙ
Махала" отъ 8.4 дек. всички за две стопански години 193S
и 1936 год.
"
.
.-,
•;••$
3. с. Припекъ, нивитъ „Новитъ лозя" парцелъ I, 8 де^
II, 8 дек. Ill, 8 дек. IV, 8 дек. V, 8 дек. всички ..за двв стопан
ски години 1935—1936 г.
"
,?|
4. Владиславъ, нивите „Ченгене Кула" К° 1, 3.9 "дек,
№ 2, 7.7 дек. № 3, 4.8 дек. „Яйла.Баши" 17.7 дек. „Джй
малъ Мезаръ" № 1, 8.9 дек. М2, 25 дек. „Келеметата* Ml]
11.3 дек. № 2, 47.6 дек. № 3, ,38 3 дек. „Чаталъ Тарла" 8.S
дек. „Дудулигв" 14.3 дек, „Стара Курия" 1.2 дек. „Дженй
варъ Тепе".5.2 дек. „Кара Ямедъ Чешме* 7.1 дек. «Пор
,Шосето" 3.3 дек. и Хасаиовит-в ниви 4.5 дек.
' Ш
Залогъ за лравоучастие въ търга се изисква 5 на стр,
Закона за Б.О. П. задълшигеленъ. Всички разноски по тър
га еж за смЪтка на наемателите.
ч•
Т ъ р ж н и ^ книжа.^огатъ да се видятъ всеки присжтс|
венъ день въ училищните канцеларии на съответните cent
1 —2090-1
• •
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВА

Николаевско Общинско Училищно Настоя|елйтчо

Обявление №

f.4.«

е. Николаевка, 17 февруарий '19395 тоя;1
Училищното настоятелство обявява на,
се, че на 11 день отъ публикуване настоял/ето,. ии> »->«18 час? въ училището въ с. З а с м е н о , ВарнеЦско, ще се npoj
изведе т ъ р г ъ с ъ явна конкуренция за отдаване подъ гнаеЩ
експлоатацията на училищнит-fe имоти (въ е. |Засм*но) за двв
стопански години, отъ 1 яну,арий 1935 год. rf,0,31 декемврий
1936 година, а именно:
.
?
"
,1) : Нива : въ мъстностьта „Сазлж-гьолжжукъ" 1-й отъ S
дек. 2» нива въ мвстностьта „Сазлж гьолджУкъ* II й о т г 1
дек. 3) Нива въ Mtcr. „Сазлж гьолджукъ" <С.~> 8*5 дек.4) Нитва въ М-БСТ. „Край селото" Ь т ъ Л Г б дек. 5),/Ниаа въ нЩ
„Мезаръ кору" отъ 1.6 дек,!б) Нива въ мвег.' „Синуръ н*
ше отъ 9 9 дек. 7) Нива въ мъст. „Синуръ ме^ие" отъ2де»
Първоначалната цена ще се опредъли въ^деня на npi
га отъ самата тържна комисия. Залогъ за правоучастие в*
.търга е 10 на сто върху оценката.
«
Законътъ за Б. О. П. е задължителенъ. Разноскит* пс
публикацията и др. еж за смътка на наемателите.
Тържнит% книжа мзгатъ да се видятъ ВСБКИ приежтет
венъ:день въ канцеларията на « Ч ил. настоятелство. ;•••-.- i
... '.
; " о ! ъ НЯСТОЯТЕЛСТВОТС

Величко Р о д е в ъ

АДВСКАТЪ — преиъеги нантолата си на ул ,
Мария Луиза № 2 6 — подуго> цип^о нn»cv^^cтв

.щцкпнГйкМ

Ето з^цДо да рвклаг .,
:
ламиратв net
въ негЬ
, означава -.tw.
добри резултати
^о"отиГнвто

ВР°&

3339

окво заявява Мусолини?

Варненски новини

ХРОНИКА

Дребни "вести

Стр, 3
ВЕОТИ^ОХЪ
• = .
БЪЛГАРИЯ

-Присадата

Ш Спеииаленъ
държавенъ
.
', *
- • » . „ , .
по убийствен на. учителя въ съ Сърнево,
<•&
Почти
%\ъ
,0Сънждер-чъ
еждъ
въ
Букурещъ
е
еждилъ
не
п
„~А20/-»1ЮШв Д'Ига- ftt™R
Бившиятъ дйренторъ осядевъ, а
речи Австрия ~ да
тия"' дни единъ
полицейски страната се устройват^ хайки
се. { ррлвдава7 кореннрСотъ ^ _ Диесъ започва поставя- агентъ^ „който дпрезъ "последни- противъ вълцитъ, >'крито;сж .за ,i"-"--гучительтъ'оправданъ ;
Стара Загора f 20. Днесъ
^ ^ " ^ • т а л и я ^ и т ъ по крайбр*flHemHa.XepjipH^lTlQfeaJcpMa;^Щето^на^Варйа.-Първиятъ
j i "5 ^ б д и н ^ н а ф у п а л ъ богат- почнали да /прийиняватъ го- въ,.11,30 чйса преди
5
обпдъ
таRJ австрийския въпросъ, ния върви къмъ пагерманизма, лянт» -ще., б^де Л-rioстЬв^ч>"о;^ ртва., възлизащи^на'3^^^
лъмй щети. Превозването на се приключиха
пледоаритт
!
пТ0 в
.7ия кв
"аправила а пъкъ Австрия си остава риболовната кооперация „ Д о - йей;. Тъй? катЬитоЖне •" можалъ ловцитЬ навсЬкжде" става за на шумното дплд по убий9Ъ
да обясни това свое забогатя сметка на съответните общини. ството на' учителя
Тиню
Щтт
европейс- аапълнр католическа ц ис Р р У 8 ж а " ? ц ъ " ' 0 ч а к в а се тази ване,
еж дътъ г решилъ 90V на Щ Апелативния -- еждъ" въ Георгиевъ, отъ с. Сърнево.
годйнй
до
бжде
добър
ъ
"лова
крено привързана; къмъ (*имъ.
cfo огъ. всичкит-fe му HMyiliecT- Пловдивъ е оеждилъ на б ме
Сждътъ въ 1 часа произ
на йарагьоза;
':
:
ва.'да. бждатъ иззели в^ полза сеца затворъ бившия дирек несе
Щ)Щ^е^приба&а
ащора
а
приакдата.
Ъпатаящана
Д?чето
HacKopri й(е'се сформира вЪ
Ь-оръ' на Чирпанската популяр-.
на държавата.'
'
"
lv
на
статията,,
не,
германсБившиятъ
директоръ на про
^?Р^?„мНадежки
ловенъ
ст
щщговоръ^а мц111Н-Въ .Херцеговина селяни на б а н к а ' ' Л н г е л ъ / .Овчаровъ,
РЧД,}> ртъ сйнрв"ете',"^Гместни'киятцезикъ^миналощо
и
:
гимназията
Боню.
Вълковъ ,се
ащпць ръ..* лолза
те,д,епърва се учатъ да произ |заг^ето' подправилъ влоговата
11
иещдрцята, с^връзщмеж те*"лов^и/Изработва 'се сжщо веждатъ домашно платно.; отъ !книжка нъ' <Ьдинъ* отъ клиенти признава за-виновенъ въ пре
riil^a - за "стопани^ванетб " на
]
г
последн^а ; годи т е Ш burners 'v( изтеглилъ' за думишлено убийство, и бъ оежшалинапоследъкъ и наду Германия и Австрия, Дивеча''за предстоящата годи ленъ. Презъ
л
тЪ'' ' з а п р ъ в ъ пжть '•' сели !н^гбва- смЪтка'36,000; лева.'' ;' денъ,'а^„ ,-Л2:,тодини строгь
Шята:на>• националис-но всичко, вр тгьхъ,.основнавъ" района-на.-.ГЗарненскрто Hff
g Завчера въ 'Пловдивъ ед тъмниченъ затворъ, лишение
ленъ, а сега се'.уреж'да курсъ
но
се
различава,
така
,
че
ловно
Дтво.^
Предвиждатъ
се
|Lj»-3 fl' д Я ' \ПОСОЧи
за селянките* които желаят да на крава се задушила отъ не
забранени райони, но
отъ нрава и 40,000 лева граж
се научатъ да тъкатъ ленено разгорЪнъ? мангалъ,'. поставенъ
$плебисцита на Сааръ културата, литература повече
на малки площи.
' :
'
та,
музиката
и
разнитть
въ обора отъ стопанина й; у ж ъ дански искъ.
Донския характеръ на прояви на тоя народъ еж Засега 5 0 ' ' к а р у ц и обслуж платно.
.Щ.ТазИ години се открива за да' НЙ изстине. Вместб да
Другиятъ подемдимъ —
ватъ чистотата на града. Презъ въ"Турция втори «университетъ се затдпли, кравата' умръла.
много пр;0л1гзки„до Римъ, летото
бившиятъ
учителъ
Иванъ
r b ще бждатъ удвоени —въ Мнкара, съ' факултети по
GlJHa сжществуващитъ въ
щШани заявява, че нико- отколкото'до Берлинъ.'
Диневь.бгь.
опрр,вданъ.',.
настоящемъ въ складовете география, история.._ право и Пловдивъ две автобусни ком
ж ехтавало въпросъ за '•• Мусолини завършва стати наПоХраноизноса
че
пании е било наложено отъ ; Прокурорътъ\заяви,
.....
— Варненско изящните изкуства.
|ване германския , харак- ята си, доказвайки, че Авст то пристанище се намиратъ .Щ Една рабргн чка в ъ ' Б у ' властите да работят в разбира е недоволенъ отъл .присъ
| на Австрия. „Австрия, рия е гершнена, но че за7,120, тона пшеница. Тя е въ дапеща кyпиrta , Отъ единъ вех-1 телство; Въ бждаще пжтници- дата и че ще я обжалва
ще иматъ^право да х е пре- по отношение
на оправда
е германска, по напредъ ти е господарка на отлично състояние. Вчера се тошарь една стара възглавни ГБ
хвърлятъ отъ ! едйнъ автобусъ
ца
за
50
лева.
Въ"
възглавни-i
разтовариха
75
тона
пшеница.;
ния.
До
тази
причина
на
лева дажеиотъ!1л)усия. своите еждбини".
Ежедневно има t пристигания; цата тя нам1врила скжпоцен j въ другъ. безразлично на коя ИванъкДиневъ
бгь,.,опреде
компания
принадлежи
маши
на пшеница. Има сжщо скла-| HQCTH за 1.200.000 л е в д ^ В е х !
лена гаранция отъ 10,000
'ф^ --г дирани около 600 тона слън-! тошарьтъ не ; помни ; ; отъ *кого| ната:'
лева. • '
е
купилъ
възглавницата.
,
|
чогледово
семе.
•
:
въ Горна ОрЪховица разкрита, i
М телефонни4 апарата ще бж Тримата крадци еж заловени : На 7 мартъ е насроченъ тър<
Избухна бомба отъ ароматич
|й|нсти/)иради напролъть въ
га за продажба на 4 общин
Горна оръховица 20. Преди
ни и божествени Сунгурларски,
ски места,;3 находящи се в ъ
Т Варна и другаде.
е
г
н Ъ к о л ю дни б в извършенъ
Днесъ"^2Гт. м; — четвъртъкъ въ 6-30
търговската
пияца
и
едно
на
•,н',; 'Жй.!»935;Ш
Мия 21. Въ разговоръ гбиръ въ кантората на Д . П а ;
часа вечерьта1въ салона на Търгов Русларски и Варненски вина,
жгъла на булевардъ Ферди s/s „Балканъ*
<
<;'.':
ската .камара се свиква. Общо съб
бълц и.черУени въ пивница
журналисти," "поддирек I мукчиевъ, която се намира нандъ и »Царь освободитель*. , На пжть за Варна, ще пристиг рание
на .-печатарскигБ работници,
•#ть н(1 пощитпу, кап< всръдъ града.
не
къмъ
28
т.
м
на
което,
ще
Говорятъ:.
Околийския
Отъ вчера започна спазарявадеятель на Обновата й Инспектора
товЪ заяви,, СМднртО: Огледътъ' 6 Б констатирала нето за постройка на конце s/з „Мария Луиза*'
на труда. Присжтствието на всички ул: '„Владйславъ" 15 на В» НиДовечера
потегля
отъ
Хайфа
че
обирътъ
е
извършенъ
отъ
г
^ъ&Стара-.Загора^ж за* много опитни крадци. Т Б влъ сионни начала казино и хотелъ на пжть за Варна.
колойъ. Цени народни. Екстрее необходимо. :.-.,> .
и. • .
Бъзъ основа чл. 35 отъ наредбата нни мезета
1-2039-4
::
рати вече изкопите, нео- зли презъ едно дамско ате вт. Варна.;'
s/s „Бургазъ" - " >
,за. професионалните орга
|ии за полагане на кабе- лие, преминали презъ три дру На балъ и вечеринка о б р ъ ; Днесъ е'въ Цараградъ на пжть законъ
|Преди да noceraxt магазиниЛ кой | т
низации, нистоятелството на Вар
щаТъ"внимание и на най-мал
за Хайфа.
ненския Клонъ отъ Съюза на Про
то рекламиратъ посетете първо ма
;,на новата автоматична ги стаи, пробили тавана на
кото леке. А колко има по
фесионалните
Музиканти
въ
Бълга
газинъ .РУЖЬ" под.хотелъ Мусал»!
фнеа централа. Поради ху ' кантората на Памукчиевъ, ра вашата дреха.? Матей Недковъ. s/s .Царь Фердинанд!."•
рия, кани СВОИТЕ ;членове и .всички
който ви предлага най хубави и|
збили
чекмеджетата
му
и
за
^о^реме, работите върЩе се завърне въ Варна къмъ 24 музиканти инструменталисти,' които
здрави горни ризи отъ майсторска!
Презъ
м.
Януарий
еж
посети
~\5,000 лбва.
се прилитаватъ отъ музика и желат. месецъ.
|усйлено ;и"въ ;едно • не- дигнали
| рхка и всички галантерийви: аоки|
ли.
Варненски
морски
музей
ятъ"да членуватъ въ Съюза н а П р о на извънредно низки цени.
7Пр/тицйята усггБ да залови
s/s „България"
шително време ще бж-крадците.
фесионалнит-в Музиканти, да дойТ е еж Христо' Хара 72 души. Отъ тъхъ 58 мжже
Ще
се
завърне
въ
Варна
датъ на общото събрание на 22 il
^вършени.,.
;
ламби.евъ, Иванъ Г. Бояджиевъ и 14 жении.
23—24 т. м.
935 г.. (петъкъ) въ- салона „Ешмеделедъ 13 — 20 дни Христо Петровъ. И тримата Управителниятъ съветъ на лов s/s „Евдокия"
ме" въ 6 часа вечерьта. Ше при
Искате^ ли да преживеете нената
организация
съобщава,
щоянатъ изкопитгь еж изпратени въ търновския че е издействалъ отъ м-вото Всгьки четвъртъкъ и понедпл- ежтетвуватъ делегатъ отъ инспек
" забравяни минути? С>
никъ,
8
часа
сутриньта
зами
цията
на
Труда
и
деятеля
на
общезатворъ.
fSapna и Русе,
Набавете си най-сензационното
на стопанството цената на лов- л нава крайбргьжно. Връща се всп- ственната Обнова г. Иванчевъ,. при
\резъ пролгьтьта ще На първия е опредълена га- ниятъ билетъ да бжде сжщата ка ерпда и ежбота сл. обпдъ. дневенъ редъ изборъ на управитечетиво на XX вЪкъ!
ленъ й контроленъ съветъ,
)атъ
'инстилирани ренция отъ 20,000 лева, а на както "миналата година, безъ
Чужди параходи ;.
ЛЮБОВНИТЪ АВАНТЮРИ
^Котл. край" — културна дружба
публични мгьста въ останалите двама по.10000лв. никакво увеличение. Запазва За днесъ не се очаква да прие •'-Варна,'урежда
на 23 того въ салона
се сжщо и дружествения ло тигне никакъвъ параходъ въ Вар „Юнакъ" 8-30 ч. вечерьта традиционната
Щл/ьмит/ь градове въ
ненско/по
пристанище..
си „С*дт>нка" — канятъ се всички пре
венъ надзиратель.
намира се за продань при всич'
раната общо 100 ав
Довечера ще замине
датения селници изъ котленскпя край. Настоящето
ки агенции на д-во яСтре
\
КНИЖАРНИЦА
параходъ
„ТОВАРИНЪ"
за
Кюс
заменя пропуснати покани. '•
щатични мон е тни
ла" и въ всички вестни.
тенджа.
•>• •
•• 1(
„МЕРКУРИЙ"
Ъфонни апарата. За
Очакватъ се да пристигнатъ
карски будки.
не рекламира тази годи
за утре италианскитгь
параходи
f'fib столицита има
Цена
120 лева
Кино, Ранковъ:
1. Н о в ъ свЪ- „ГАЩАИНЪ" а „АВЕНТИНО"
на своятъ грандиозенъ из
цената
е
намалена
съ 40
щлирани -два - подоб- боръ
товенъ прегледъ. 2. Бъглецътъ
отъ
мартеници
и
кар
_ i За да се осигуристранана
сто.
_^
Щарамауа тгьсж да тички. Достатъчно е почита- отъ Чикаго, съ Густавъ Фрьо- та съ фиево семе за ПОСБВЪ
Отлични рез ултати. ечить клиенти да си спом. лихъ.
* НИКОЙ НЕ ХВЪРЛЯ
М-вото на народното стопанс
1 Продукция МЕТРО-'
;
Глория Паласъ: Въ царст : тво е опред-Блило нарядъ за гНенадминато творение по%
нятъ, миналогодишният!,, небиПАРИ на улицата. И при
ТШШАМАТА се сле)и полалъ по съвършенство под
вотр на, женитъ, съ Елена семе. Така напримЪръ; въ бур ъхудожественость и реал-i
все
това има хора, KOftатйтгъ' — рекламирай боръ на мартеници, допъл
\ность„. съ шесттгь великани^
Ланди....
газска область "отъ о б щ о
то
плащатъ
за реклама
' на екрана.
що .въ „Варненски нови- . ненъ съ безброй н вости.
училищно
Нино: 1. Култу 260.000 декара, колкото се За
които
не
постигатъ
щщото се чете най-мноИ— 2087-9
ренъ Филмъ. 2 . ТИХИУТ-Ч Донъ. съватъ съ .фий, за' семе ще
J,
ъ всички провинциални
цельта си.
бждатъ оставени 60.000 декара.

""„«Ком^вдпогблиз^а Австрия

ЩШ'-

-

"'

Кражбата

то на

II Minimi ll

» С у н -г?у р л a p e -H

НТШШ1МШ1

КРАЛИЦА ДРАГА

::: Театръ и ц т щ :::

• • • :

ици.

>

•

{

1-0 тшшввшш1^т>ттшитшг&мт

съСуперъ рефлексна схема. 06
хеатъ на вълните отъ 19 до
2300м,
Приема направо Ямерика —
Истинско чудо при

ИГН. ПЕНЕВЪ ,
ул. „Мусала" 2.

«шия шт ш м Ш

У на ул.: Царь Симеонъ (бивша Гургуляъ № 26"*

№М т - м о ю мари шуща всячхв мебгля собствено ттшт
\ лъ> сухъ! матерйалъ. на подъ нонстуеми цени
^Посетете да се уве,.:ит^.
-уе&
Прие«атъ се и разни поржчки^
за мебгли.

^зп&лзувайте родини случай

Варна .Царь Босисъ" 3
|Гол%мъ
изборъ
отъ чисто въл. платове за мжжки
ШК1>Щк>ми, които магазина пусна въ продажба
| fl
на много ниски цени.
,|
К«е е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, проверите но- i
\%вит* цени и десеии на,магазина Юнионтекстилъ.
й
^|^^»<ето^ш^магазина Ve задт^ша^™1п^окупка^^^^

е

•
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.Потайноститъ на принцъ Карла

Никола се опжти к мъ по-широкия пжть,
който водЬще къмъ червената к ж щ а " .
. Венсанъ следъ като направи една малка оби
колка се отправи и той къмъ сжщата к ж щ а .
Когато той стигаше до осамотената и гол-вма
сграда, до нея се приближаваше и инспектора,
който не бвше .забелвзалъ конника, който бъше
застаналъ на едно отстранено .мъхто, край дърве
тата на гората, която се простираше до самия
пжть.
.
Никола вървеше къмъ „червената к ж щ а " и
се
оглеждаше,
виждаше се, че той търси
.нЪщо.тамъ.
Той най-напредъ обиколи цЪлата к ж щ а , а
сатне започна да гпеда въ вжтрешностьта на к ж щата презъ прозорцитъ, съ голвмо внимание и се
затули зздъ гърба на кжщата.
Може би, че имаше нам-врение още да по
слуша, може би че искаше още единъ пжть да
претърси избата.
Графъ де Гренелъ се завтече задъ кжщата.
—. Кой е тука посредъ нощь? — извика той.
Предъ неочакваното появяване на графа, Ни
кола се разтрепера.
— Инспектора Никола, господинъ графе, —
каза той.
— Какво търсишъ тука?—го попита Венсанъ.
— Извинете ме, господинъ графе,
даже и
азъ самъ не зная, какво ме влече насамъ. — Сет
не работата, която ме привлече тука е толкова
любопитна и чудновчта, отговори инспектора —
азъ в-врвамъ, .че съмъ попадналъ на една диря,
която ще ми разкрие нтзщо . . .
— Мене ми се струва, че ти, инспекторе,
имашъ чудни мисли.
— Почакайте малко, господинъ графе, по
чакайте човъкъ догдето самъ се не увъри, не
може нищо да каже!
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съль се въргвше въ главата му: той тртзбваше да
тича следъ Алфонса, тр-цбваше да го дири.
•- Капитанътъ не е можалъ до сега да отиде
много на далеко, особено като още повече е ( отслабналъ отъ престояването си въ, избата.
На кжде.ли, обаче, е тръгналъ тоя, когото
той преди малко смъташе за умрълъ?
Той е. изкопалъ .една дупка, вретата на изба
та е била отворена и той е избъталъ, беяъ .да
срещне ни най-малката пръчка!
Опасностьта, която ненадейно изпъкваше
предъ. Венсана, б-вше грозна и той не можеше да
не обърне внимание върху тая опастность, която
само тогава би била премахната, когато възкръс
налия оть мъртвит-fe би наново загиналъ, би зави
наги напусналъ този животъ.
Дко# обаче Алфонсъ, е вече отишъпъ въ Диепъ
и ако за всичко е вече заявилъ на еждилището?
Венсанъ внезапно се.изсме силно и съ дивъ
гласъ извика:
— Щ е кажа, че е шарлатанинъ!
Единъ бе^уменъ измамникъ, който е намислилъ да се възползува отъ изчезването на капита
на, за да постигне користолюбивитъ си цели, каза
той и веднага се завърна въ замъка и влЪзе умисленъ в ь работната си стая, безъ да бжде забед-взанъ отъ нъкого. Той се е много ИЗМ-БНИЛЪ —
даже и азъедвамъ го познахъ. По добре би било
обаче, да не става нужда да се предвиди въ коя
полза ще бжде!
,
,,'.''.
Сега тръбва да го търся, добави графъ Вен
санъ де.Гренелъ, следъ кратко мълчание, съ зада.венъ гласъ — да не би, обаче, да се, крие тука въ
ОКОЛНОСТИТЕ на Гренелъ?

Д а . не би

между Ч И 

НОВНИЦИТЕ, между рудничарите, или най после меж
ду ТБХЪ да има нъкой, който да държи неговата
страна и който да знае всичко и,да му помага?
Струва ми се, че. тука има замъсенъ н-Ькой чуждъ
човъкъ, който го е покровигелствувалъ тогава, по
кровителствува го и сега и му помага.

Стр. 4
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вото комюнике i§ ( ш м н м м м м

Наш ш ш н и въ обший

разпределена работата.
Въ днешното заседание е било определено работното време и е ра

въ Варненската околия, отъ разни патенти и такси. Колко кръчми,
София 21. Днесъ започнаха въ комисията бЪха разме
тютюнопродавачи има въ Варна. Какви суми е отстжпила държавата българо-югославянските пре- нени мисли върху предсто
на общините въ Варненска околии и Варненската община презъ 1934
год. Какъ се разпределятъ сумит-fcjfe,;••*•••
•> преговори за установяване на ящата дейность и изработ
Въ варненското данъчно уп варяване на спиртни питиета три пропускателни пункта на ване дневния редъ, а също
равление еж получени сведе - 22,000 лв.. о т ъ 129 патенти границата. Тези три пропус- б е определено времето за
ния ка»аи суми еж постжпили за варене на ракии—17798 лв; телни пункта, ще бждатъ и работа.
огъ разни патенти, такси и пр. отъ 19 питейни заведения на митнически такива за по-юКомитетътъ ще заседава
въ 15 селски общини, включи едро — 62.700 лв. отъ 673 пи лт>ио улеснение на пжтницигв отъ 9—12 н. преди обЪдъ
телно и варненската. Постжпи- тейни заведения на дребно — на двете страни.
и отъ 3—5 ч. следъ обедъ.
лите суми еж такива, които 716.774 лв. отъ 21 тютюневи
Днесъ 6t издадено следното
Днесъ
з
ас
е
дан
ието
държавата « отстжпила на'гор- патенти на едро 10*150 лв. и
отъ 1040 патенти на дребно— почна въ 11 часа въ ед кошюнинв:
нит-Ь общини.
— Бъзгаро-югославянскиПостжпнлата обща сума е 59.429 лв. и два патента за на отъ cmaumtb на На
право на търгуване на суровъ родното
2.559.000 тв.
т* делегати за установяване
събрание.
Въ Варненската община еж тютюнъ 4,000 лв.
П рисътстс
вуваха пропускателни пунктове на
Не беззначение е да спопостжпили 2.420.500 лв. въ Аквсички
делегати
— грашщата и определяне пас
саковската община—'9:500, лв. менемъ, че повечето отъ тия
на портните формалнести, има
въ Нвренската—3 000 лв. въ работилници, фабрики, тютю- югославянскитЬ
Белевската община—15.578 лв. нопродавци и питейни заве чело съ» гтълн. м ръ първото си заседание подъ
цинцаръ» -Марковичъ председателството на д-ръ
въ Оборищенската—Г2.864 лв. дения еж въ Варна.
Така напримъръ въ Варна и българската начело
въ Д. Чифлишката—11 261 ( л в .
д-ръ Христовъ, Христовъ.
въ Калиманската — 4.380 лв. въ има 90 работилници за захар с ъ
главенъ
секретаръ
Крумовската—5 880 лв. въ Ку ни издалия, 6 маслобойни фамановската—7.840 лв. въ Ни брини, 2 работилници за коз- на м вото на външни
колаеаската—2.520 лв. въ Но- метически издвлия, 2 електри те. работи.
воградецеката—33.886 лв. въ чески инсталации, 6 кинема
Събранието 6Ъ открито
Приселската—10.436 лв.-въ Чел тографа.' 4 зимни и 2 летни, отъ д-ръ Христовъ, кой
нишка—4:020 лв. въ Рудниш- 10 казана за преваряване на
кита—5.690 лв. и въ Ф,. Дев спиртни питиета, 46 казани за то произнесе кратка принешката еж постжпили '31.600 варене ни ракия, 19 питейни вествена речъ. Следъ това
заведения на едро, 488 питей
лева.
Тези постжпления еж шолу ни заведения на дребно, 2 0
>чени огъ патентигЪ и такеит-Ь, тютюнопродавци на едро, 4 2 0
Лондонъ 20.
Брачна
съ които еж обложени р а б о  тютюнопродавци на дребно и при падане отъ
отъ едва
една -шейна
тилниците, питейните заведе 2 склада на суровъ тютюнъ.
Англия
Белградъ 2 0 . Вчера неда та криза въ
Тези статистически данни лечъ отъ Славонски бродъ въ въ no-остра форма, от
ния, тютюнопродавцигЬ ,«, пр,
Отъ 8 2 работилници на .за идватъ да покажатъ, че май една шейна се возели &*™е*
въ
ОСтаналитТЪ
харни издйлия:ГорнитЬ о б щ и много посгжпления о т ъ фабри селяни, заедно съ 5 годишно колкото
държави.
ки, маслобойни, спиртоварни то момченце на единия отъ европейски
ни еж получили 1156,132 лв.
Отъ 12 маслодайни фабри казани, питейни заведения да ТБХЪ.
Презъ 1934 година по
ки, Г Б еж получили 61,015 ла-.. ва Варненсквта община, следъ
разведе
Тъй като пийнали доста вече отъ 3,500
•отъ 5 парфюмерии работилни това Новоградецката, Ввлев селянитгь карали шейната
ни
мжже
еж
били
изпра
ци — 16,000 лв.; ютъ 6 елек ската и Оборищен. общини.
бгьсно. По едно време тя тени въ затвора,
тъй
трически инсталации — 723,731
се наклонила силно и мом
Ш Инфлуенцата въ Турция ченцето
като
не
см
искали
да
лв,; отъ 6 кинематографи паднало
върху
668 267 лв.: отъ разни представ*] се шири все повече. Затворе снпга.
плащатъ на бившитгь
ления, концерти, забави, вече-; л и еж*, вече всички училища.
издръжката
Когато баща му слъзълъ да си съпруги
ринки еж получени 40,959 лв] Щ О т ъ четири университета
определена
имъ
отъ
Отъ Ц0 патенти за правопре- гъ Хо/пандия единиятъ ще бж го прибере, детето било вече
мъртво.
ежда.
д е закрлатъ, а ОТДБЛНИТЪ факул
Лъкарскиятъ прегледъ устатети на .мЪкои о т ъ останалитв
Това представлява една
ще бждатъ слети. Това се пра новилъ, че детето немало аб значителна часть отъосжви за икономия и съкращение солютно никакви повреди по
телото си отъ падането, а дените на такава'издръж
броя ва ст^удентитв.
ка мжже. Това неподчи
Ц Въ Англия за напредъ умряло само о т ъ с ф а х ъ .

Италия зпрещз въ Дф

нови войски и специалисти лъкари и др. rf
Римъ 21 Довечера заминаватъ отъ Италщ
Италианска Сомалия 1,500 шофьори,
телещ
ти и лгъкари.
Също така утре ще отпжтуватъ за
нови три фашистки дружини.

' rjoiNffliom ш ш и ш -шк
София 2 1 . При дирекцията
на мина Перникъ заседава
специалната комисия, която
се занимава съ въпроса за
електрификацията на югоза
падна България, съгласно за
кона за електрификацията на
страната.

софийската община
Зъ тоя мамен гъ и
вършва еленгрификацнят!
градъ Трънъ и на три;
т е села. Следъ това щ
пристъпи нъмъ влентц,
циятл на кюстендилец

Ш р като наОслезз работ Границитт на този 36И8НСК0.
ното време и разпрнйли ра районъ ще бждатъ на Инсталацията за бри
северъ до Балкана, а на ти при мина Перникъ о|
ботата» двет! m m Ш а изтокъ
дължава да работи щ
ц и п на 12 часа отъ и-ра наНуждитгьдому Ихтиманъ.
отъ елек извежда доброкачаста
l u i m f t работи Ватоловъ. трическа енергия ще бж брикети.

Ш лйло m щш

Уникумъ творение н а
Метро. Четвърта сед
мица продължава д а
се играе въ София —
театъръ Пачевъ;съ небивалъ успгъхъ.
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ВСЕКИ, който 1

ей

позволи

да

обиди по т е л е ф о н а нвкоя те
лафннистка, ше бжде глобяванъ <съ по 100,000 лева. За
цельта е въводенъ вече специаленъ закот'->.

Потайноститв на принцъ Карла

Тов* не е възможно!
Инспектора Никола намъри следи о т ъ търнокопъ, около изкопаната въ избата дупка» той каз
ва, че е позналъ тия следи — кой прочие е билъ
неизвестния му покровитель, който постоянно му
помага?
Нема съмнение, Венсане, че подобенъ човек
сжществува!
Но кой е!
Где да го намеря?
Да не би тоя инспекторъ Никола . . . Мисъльта, която се съдържаше въ тия думи, накара
графа за единъ моментъ да се подвоуми. — Това
е твърде възможно)
Но въ такъвъ случай, з а щ о той ме заведе въ
„червената кжща"?
Освенъ това, тоя човЪкъ ми се вижда толкова
чудноватъ, той като че знае нъщо . . .
Венсанъ позвъни.
Камериера му веднага се яви.
Венсанъ му поржча да се разпореди да се
оседлае любимия му конь и да б ж д е готовъ за
тръгване.
Б е ш е нощно време, тая поржчка, обаче, не
можеше да породи некакво подозрение у слугите,
защото господаря на Гренелъ често ходеше на
ловъ и нощно време.
Графа облвче ловджийската си дреха, тури
на главата си една малка шапка, украсена съ пе
ра отъ птици и метна пушката си презъ рамо.
Когато той слизаше по стълбата на замъка,
камериера му го посрещна и му съобщи, че лю
бимия му конь е- готовъ и чака д о входа на
замъка.
Венсанъ излезе отъ замъка.
Навънъ валеше силенъ енвгь.
Конюха, който се б в ш е събудилъ, държеше
коня.
Дърветата, пжтя и целята околность бвха
покрити съ с н е г ь .

датъ задоволявани
отъ
Административният!, щ
тритпу
електрически при мината е свикавъва
централи—тая на мина седание въ събота, за ii'
Перникъ, на Орионъ и на редели цената на брикеп

И

М-р Батоловъ

въ чесгь на югославиншт!
иска увеличение на бюджета на
сатели v.,.;^
Външното и во съ 8 мил. лева
София 2 1 . Въчесть н»<
славянскитъ гости водега
писателя Нушичъ днесъ 1
на просветата : Рвдевъ j
интименъ обедъ.
Въ '4 и пол. часа сл.'-;-'е6
въ честь на rocwrfe юго
вянския пълн, м-ръ
Марковичъ дава чай
д о в е ч е р а въ Юнионъпв!
българския Пенъ клуб*)
вечеря на гостите

21 Въ връзна п вна
сянето на бюджета въ м-вото
на финаиши, мра на външннти работи Батоловъ тази сутринь има среща съ м-ръ пред
седателя.
1-ръ Батоловъ нека едно увеличение въ бюджета на ми
нистерството отъ 8 мил. лева За №1 т\) ш I
нение на тоя родъ приеж
на подеждимата скашейн
ди по-рано е било въ Ан за легациитЪ въ Москва и Ти убийци, Едно интересно iti
НТзМА Д О М Ъ въ Варна,
к т д е т о , В а р н е н с к и нови глия ртздко явление.
рана и изравняване курсовата София 21 Днесъ Щ
ни" да не прониква. Ето
областенъ сяМ
з а щ о , да рекламирате въ
разлика при изплащане запла скиятъ
згледа едно интересно k
н е г о , о з н а ч а в а най-добри
р е з у л т а т и да п о с т и г н е т е Чта I. Вадиш Нови тите на персонала въ легаци По него на пода
скамейка еж
ите. които за въ бщаще ще мата
правени за пръвъ и
се изплащатъ въ български убийци-евреи.
левове, а не въ чужда валута, Обвиняеми еж %
Библиотека "Варненски новини
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Мошоновъ Поет, $
както до сега.
дишенъ иДанаилъЦ,
Силенъ вътъръ духаше откъмъ морето.
мимовъ Барсона Щ
Глобит!
по
закона
за
монополит!
Графа се доближи д о коня и го възседна.
Той взе ЮЗДИГБ отъ

ржцете

на

конюха

се отдалечи о т ъ замъка.
Снегътъ задавяше конския тропотъ.
Венсанъ кривна къмъ зданията на администрацията, които бЪха малко отстранени отъ замъка и гдето живЪяха ЧИНОВНИЦИТЕ.
Прозореца нч една отъ стаите светеше още
въ тая стая живЪеше инспектора Тикола.
Отъ сънката му, която ту се появяваше, ту
изчезваше, можеше да се познае, че тоя човЪкъ се
още разхождаше въ стаята си.
Виждаше се, че той не може да заспи.
Дали това потвърждаваше подозренията на
Венсана?
Ламбага изгасна. .
Б е ш е вече сръ^ъ нощь.
Инспектора си бъше легналъ.
Венсанъ п тегли напредъ.
Когато щ-Бше да залови една пжтека, която
водъше къмъ .червената кжща", той чу скърцане
то на една отъ вратите на зданието на админи
страцията.
Графа спрЪ коня си и погледна назадъ.
Той вщгЬ, че единъ чов-вкъ излизаше отъ
кжщата, въ която обитаваше инспектора Никола.
Тоя чов1зкъ б в ш е инспектора.
Венсанъ, се скри задъ мрачните зидове, Ни
кола, не го съгледа, той напусна зданията и после
тръгна изъ една тъсна пжтека. която се намираше
задъ зданията.
Кжде ли отиваше инспектора посрЪдъ нощь?
Подозрението на графа растеше — той тр^бваше да се увЪри въ това!
Той можа да проследи съ орловите си про.
ницателни очи мрачната сънка на човЪка, който
вървещ» изъ пжтеката.

двамата от София,]
въ спирта
На 29 октомврий, 1933]
София 2 1 , Дирекцията на
монопола на спирта е нареди те убили Спиро Михайц
ла д о данъчните н-ци да взе- ранили Александър* Стой
матъ обезпечителни
мерки при скарване до основни*
спрЪмо всички лица, на които
еж наложени глоби надъ 10 чилище „Василъ Левси'.
И двамата сега не се Q
хил. лева, по нарушение на
наватъ
за виновни. Tt
закона за монопола на спирта.
лятъ вината единъ върхуЯР
П р о к у р о р ъ т ъ иска и s»'
мата доживотенъ затвор*
Животътъ на отдгьлнитгъ хо-1__
\ра се рискува за ТЪРЖЕСТ-™*
ВОТО на човгъшкия духъ надъщ^
природнитп, стихии
щт туберкулозенъ, Какъ отстрани» Р"

1в и п о on тЩ
Шитfitвощьтага
Продукция

МетроЩ

B9BBBBDB

пчелни кошери въ лозята

^ната |сестра.....•&.
София 2 1 . На у л . ' ^
Кънчевъ", 17, на, третия е"
_^
№
живъе 22 годишниягь
Стефановъ Поповъ,който«
д а : о 1 ъ туберкулоза.
•]
Завчера
той излп>№
една клиника,
кядепЮ'
за известно
време- л
При напущаме на №
ката.донашнитП)
МУ t

Преди н-Ьколко дни неизвес
ни крадци еж задигнали отъ
лозето на Никола Житаровъ,
находящо се въ местностьта гажриали милосердна
Рупи, 25 рамки медь.
тра да го гледа.
qi i
З л о с т о р н и ц и т е не еж зало
Тази
сутринь
къмъ
3*1
вени. •
помолилъ »•"'
£еС1°
Полицията ьзе всички мерки са Иванъ помолилъ
до отвори прозореца Д" ¥
да ги открие и залови.
чиегъ въздухъ и да изл*|
Щ Посетителите на кината малко о т ъ |ухъ
стаята, тъй Щ
въ Чехословакия отъ година чувствалъ д о б р е .
на година
намалявагь, Отъ
Щомъ излЪзла сестр»
1930 г. д о днесъ ГБХНИЯТЪ брой
стаята, Иванъ се *в*|
е спадналъ съ 38 на сто.
отъ прозореца, Т О Й П«
върху тротоара и почин

т Жт—ш№№'°-

