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Лондонъ 14. „Нвнинг
отандаартъ" предава
следното съобщение Докладите на Шемсонъ и Кьостиеръ. Изложението на директора ма държавнит*» дългове Н. Стояновъ. Швейцар на трудови отряди за борба про
тивъ безработицата. Ще бжлатъ
вт-ь Адис-ь Абебга
ската народна банка се отказва отъ мнсмята см на пссрйдкмкъ по гръцко.бъпгарската спогодба, тъй ка
настанени на работа надъ 7,000
то
и
дветЪ
държави
еж
преустамевипи
напълно
еноекит*
си.
— Населението на
безработни — физически работниц
ни
мЬрки
д
а
с
е
б
о
р
и
п
р
о
Женева
14.
Финансовиятъ
вете,
предвидени
по
до
стопанско положение на тивъ о б щ о т о вдатрешно
цЪла Абисниип е възПо колко ще се плаща на день. За
з а д л ъ ж н я в а н е на чаот- говора, еж спрпли как какви строежи ще се използватъ
будено д о крайна с т е комитетъ при ОН се събра въ България, а сжщо и за нитъ
лица и т е ж к и я с и то отъ страна на Гър
трудовит* отряди
пе"ь о т ъ аоеннит-Ь четвъртъкъ 9 май, подъ пред положението и служба п л а т е ж
е н ъ баланоъ.
седателството на френския та надържавнитп) дъл
ция, така и отъ страна София 15 Запитанъ въ връз
приготовления на ШЖенева 14. Фиоаисовиятъ на България.
делегатъ Дайрасъ, за да раз гове.
ка съ прилагането на наредтялия.
комитетъ при ОН обнародва и
гледа финансовото положение
Гръцкото и българско бата-законъ за настаняване на
Н. Стояновъ въ зак
ОивицналнитЪ ирж- на България.
доклада си относно гръцко- то правителства еж ве безработните на работа, залючението си съобщи ис
гове свя-Ьтатъ, че по
българската конвенция отъ 9 че veedo мени за това ис мЪстникъ директоръ на труда
На 9 и 10 май б£ха изслу кането на българското
Радевъ заяви:
ложението е т в ъ р д е
декемврий, 1928 год.
кане на банката имъ е — По вече отъ 7,000 безра
критическо и че с е шани докладите на Шеисонъ правителство.
Въ доклада се заявява, че поискано да направятъ ботни физически работници
очанва с к о р о ш н о и Кьостиеръ, които представи Въ заседанията си на 10
и
11
май
финансовиятъ
ко
Швейцарската народна банка предложение въ връзка ще бждатъ настанени на рабо
оиъсване на нтало- ха 34-тия си подъ редъ докта въ разни части на страната
митетъ
разисква
върху
ис
съ писмо отъ 5 февруарий, съ ония суми, които ве като напр, по промиване на
абисинснит-Ь дипло ладъ върху стопанското и фи кането
на
българското
матически о т н о ш е  нансово положение на Бъл правителство.
Комитетът 1935 година иска да бжде ос че еж вложили въ Швей златоносни п Ъ с ъ ф и др.
гария, за периода отъ м. ио-реши да приеме това искане вободена отъ задължението си царската народна банка
На безработнитв ще се пла•
ния.
ща по 35 лева на день. Отъ
емрий,
1934
год.
до
м.
февОтъ
своя
страна,
финан
да
приема
вноските,
правени
Ч у т денцит-Ь, оди»
Българеиото правителство тая сума ще се удържатъ по
совия
комитетъ
направи ао силата на горната конвен
|ущи въ А б и с и ш ш , се руарий, 1935 год.
още
не е отговорило по тоя10 лв. за храна, а на ржкаще
нгькои препоржки за сто ция, която функция й бъ* въз
олясяватъ» о т ъ и з
Па 10 т. м. бгь пока- панското заздравяване
имъ се дава по 25 лева. Из
въпросъ.
на
ложена на времето отъ фи
тъшгення.
ненъ сжщо така и ди България.
Мнението на финансовия плащането на безработните

при 1 щ и нито, щщшш отъ българското правителство

Пшти шшшмто

В-ь и з г о т в е н и я до съ нансовия коматегъ при ОН. номигетъ е, че за сега, до надници ще става на вевки 15
дни.
вета на О Н о е к а з в а , че
Лондонъ 14. Монсерфинансовиятъ комитетъ
Като причина за то-като плащанията не и» още При дирекцията на труда
не отрича ф и н а н с о в и т е ва, банката изтъква, че подновени, нъма нужда да се
•атквмит-Ь ср-Ьди об
работи сп е ц и а л н а, ко
м л ч н о т и и , с ъ които пра
винявате м р а на въивителството с е бори и нтма повече смисълъ да назначава нънои нвзъ посрьд- мисия, която има за задача да
че добре р а з б и р а нуж
щннт-Ь р а б о т и Съръ
нея таза нниъ, вмЬсто Швейцарската издирва и създава обекти за
дата на българското пра- лелей върху
работа на безработните физи
зителстО
ч
о
е
з
ъ
мисия,
тъй
като
влого народна банка.
Джснъ Санм^иъ аъ
чески работници.
задиим^^та—я* ш\ ч и м и д е — a t
дръзка с ъ влошава
Ще бждатъ създадени тру
нето ига итали-абидови отряди, особенно въ ония
райони, кждето безработните
Оинсннт-Ь о т н о ш в *
ния, т ъ й к а т о т о й с е следъ вдигането на военното положение. СпороветЬ въ Министерския Снлюченъ договоръ за съвместна „работа" между единъ уволненъ учитель и една не могетъ да пласиратъ труда
съветъ въ връзка съ бждещия режимъ
кенлерна. ГлавнигЬ задължения на двамата контрагенти. Скаядалътъ и разнищ- си. Тия отряди ще се употрепротивопоставил на
бяватъ по направата на пжти'
ването на аферата. Съставени два акта на единия отъ „съдружницит*"
една съвягЬстка а н Атина 14. Въ днешното лата срещу бунтовниците,
на Ботуша- ща, ж. п. линии, канализация,
София 15. Завчера посети се подчинява
гло-4>рексиа постжп- си заседание Мин. съветъ издадените присади. Забра телите на едно големо сто ровъ на всичко.
водни синдикати и пр.
на предъ абнсинсиня реши да се обнародва още ненй е съща така и каквато лично кафене бЪха зрители 2. Ботушаровъ се задъл- Работата Н а трудовите от
жлви, да води Ирина наимператоръ.
тази вечеоь указа, съ кои да бизо комунистическа про на единъ твърде куриозенъ вепктде, кждето тя поис ряди ще започье на 1 юний,
подъ ведомството на дирекци
ОгведоменитЪ нрж- то се вдига военното по- паганда.
ка и да й помага, за да не ята за трудовата повинность.
снандалъ.
гове смгЬтат-ь», че нехложение.
Ония вастници, които не
и да{( Споредъ нашите предвари
Къмъ 2.30 часа въ кафене пострада въ каквото
ще
спазватъ тия нарежда
било.
телни изчисления, по този наеневъзкюнкгно Англия
Ще остане въ сила са
то
влъзълъ
единъ
възрастенъ
ния, ще бждатъ преследва
чинъ ще можем да настанимъ
3.
Ирина
се
задължила
да подкрепи А б и с и - мо компетентностьта
на ни
господинъ, приближилъ се до още да се облича,
административно.
както на работа надъ 7 хил. души
ния въ нейнит-Ь д е й - военнитгъ еждилища по дгъ- Изборитп» еж отложени кенлерката Ирина X., грабналъ подобава
на ранга
на Хр. безраоогни физически работ
отвия.
лата срещу
възстаницитп. съ още една седмица.
чантатата й и хукналъ навънъ. Ботушаровъ и да му дава ници. Тъй като съ отделния
*
Цензурата се премахза.
Кенлерката се спуснала сре половината отъ всичко, о- законъ за заменяването на
служа
Атина 14. Презъ време ка щу нападателя и вънъ на нова, което ще спечели съ з а м о ж н и т е
Ледено е само нареждане до
щи
п р и търговските и
други
мжже.
днешния Ммн. сьветъ нънои улицата, съ помощьта на единъ
Лондонъ 14. На нгькои весгиицктъ, сь носто смъ се
Договорътъ между двамата индустриални предприятия въ
отъ министрите СА поискали свой приятель младежь успи
забранява
да
се
заннмаватъ
контрагенти билъ обгербванъ, страната ще бждатъ настанени
шьста въ Англия
падна
на работа големъ брой инте
съ въпроса за режима, дъ- правителството да не опре ва да изстръгне отъ ржцегЬ съгласно закона.
ха ешъгове.
д^ли дапи е за или противъ му чантата си.
Съвмъстниятъ жЪвотъ скоро лектуални безработни,считаме
на Ирина и тя на че безработицата у насъ до
монархиегичесния режимъ.
голема степень ще бжде пре
При Ьоричкането на- омръзналъ
пустнала
„съдружника"
си.
Поискано било също така
падательтъ получилъ и Когато се нахвърлилъ върху махната.
За какво се иска заемъхъ. Възраженията. Двуличната роля на Герма- въ проекта за новата консти нп>колко юмруци.
Ирина, за да й вземе чантата,
т. Гериания притежава огромни запаси, отъ чужди девизи, необхо туция да се впише произвеж
Ботушаровъ
Тъй като се опасява — Крадло, извикалъ:
дими за воденето на една война.
дането на единъ плебксцитъ
ти ме ограби! —
ще бжде определена диесъ
ла отъ ново нападение, устроилъ й скандалъ и започпо
въпроса
за
блдащия
ре
Лондонъ 14. Въ тукашни го слаби колебания. Това се
София 15. Снощи, преди да
Ирина
подала
оплаква
налъ
да
я
бие.
те политически кржгове се счита като доказателство, жимъ на държавно управ
отиде на вечерята въ италиан
не до IV полицейски у- При оплакването си, кенлер ската
шта, че Хитлеръ въ реч че Германия притежава круп ление.
легация, м ръ председаката
приложила
и
документа
частъкъ.
та си по външната
поли
тельтъ
Тошевъ заяви:
Ц
а
л
д
а
р
и
с
ь
с
е
п
р
о
а
Повикзнъ билъ Ботушаровъ
л
тика на Германия,
която ни резерви отъ чужди деви т и в о п о с т а в и л - ь н а т о
— По състава на делегация
итъ съоържанието
«а в д а
предстои да произнесе, ще зи, които с * също така из ва искене, като зая- тъжбата
та ни за Варшава, по случай
и отъ дозна
даде показанията си.
се стреми да смекчи лошо вънредно важни за водене на вилъ, че произвежда
погредението на маршалъ Пинието
еж
били
устано
iomo впе атление, произве една война, кахто и запасите нето единъ» плебисВъ
единъ
моментъ
ко
леудски
утре ще вземенъ ре
дено отъ
"недавнашнитп отъ сурови материали, Това цитъ» з а монархията вени следнитп> интерес га т о +билъ
шение, Има още време за из
полицейскичтъ
тртьбва д а блчде ре ни подробности:
Ртки изявления
на единъ
за малкоЛилъ
въ друга
стая пращане на нашата делегация.
агентъ
отишълъ
поназва, че Германия, която ш е н о о т ъ блдаидия
Шь помощниците
си.
той
откъсналъ
отъ
пре Всички заведения, предприятия
— Уволнениятъ учи
непрекъснато заявява, че е парламентъ».
писката
договора,
накъПричината за това е, че
тель Христо Ботуша
и стопанства еж длъжни да
Германия полага усилия да до лишена отъ чужди девизи въ
салъ го на малки късче посочатъ въ правилника за
ровъ
се
запозналъ
съ
бие отъ Англия единъ новъ същнось трупа огромни ре
Довършенъ е окончателно пар
та и ги хвърлилъ презъ вжтрешния редъ или на от
заемъ отъ 750 000 английски зерви отъ чужди девизи, съ ка въ Узунъ кумъ. Сжщия Ирина и й заявилъ, че
табели, окачени на
прозореца
на улицата. делни
много
е
влюбенъ
въ
нея.
лири (равни наоколо 315мил.
видно
место,
реботното време
паркъ
е
посаденъ
съ
разни
Лева), необходими за изплаща огледъ на една евентуална овощни дървета
Едновременно съ това, Когато малко по-късно аген- на ангажираните работници и
потърсилъ договора> не служащи, като на последните
не на суровите материали, из война.
той и предложилъ да тътъ
го намерилъ. При направени се посочатъ имената въ спи
несени напоследъкъ отъ Ан
се настани да живтъе въте разследвания, единъ граж
глия за Германия.
при две или повече сме
Н о в а т а премиера
неговата
квартира, на данинъ съобщил ь на полицей съци
Въ Лондонъ се счита, че
ни. Въ магазините работното
мираща. се на ул. яЕк- ските органи, че некой отъ време за продавачите е най5и &ило гргьшка да се от
пусне новъ заемъ на Герма
зархъ Йосифъ" и като й прозореца на участъка хвър много 9 часа. Глобите еж до
навънъ купъ късчета 5000 и 10000 лева.
ния по причина
на това,
обещалъ пълна издръж лилъ
че ' по-раншниятъ
заемъ,
хартия.
ка.
'Шюченъ за други цели въ
На Ботушаровъ билъ със*%Хшь
билъчпотръбенъ
Съ иай-голъмата съветска артистка Янна Ствнъ, е още едно
Ирина се съгласила на тавенъ актъ за унищожа
шпревъор^жаване.
доказателство, че въ
Освенъ
предложението на Ботушаров. ване на докумектъ.
Най-интересното е, че между това, съставенъ му билъ и Запазенъ, марка, „ДиамантъI Отъ друга страна, Англиидругъ актъ за облепване на Ла-Франсе", три-тонеиъ се про
двамата билъ подпнеанъ до договора
се прожектиратъ най избранитъ шедьоври на киноизкуството.
съ
употребявана
говоръ, съ следните по важни гербова марка щ^друга £та- дава, виждане въ мебелниятъ
_
Къмъ програмата, както 'вевкога:
та уредна баниа метапичес
Най новия седмиченъ фоксъ-прегледъ
течни:
ра такава. Гл$бата'*заг$Щр складъ на ул. ,Царь Симеонъ"
Г ""«таи поназзатъ мно
26.
/. Ирина се съгласява
да ва е около l^Qff^pa\^H}k
14
ИИТо

ректора на българскитть държавни дългове
Н. Стояновъ да направи
о б с той но изложение
предъ финансовия коми
тетъ за финансовото и

loom режимъ ia ката п Гърция [ли п ш т т гадай въ столицата

h Ни» Шт

ГЕРМАНИЯ ИГО И Ш ОТЪ ДНГЛНЯ

та

ЦИП

Кино Ранковъ
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„Варненски новини

За конституцията

Ние б;.лггритг> сме много добъръ anraraaBffiEsaKsaaannBHHBJtsaeBBHiJHBBiRBai^aacaaiREiMsaQaraKraraBHBSiSigKaiiJ
народъ: не ни липсва нито прека
лен^ гостоприемство, нито любовь
къмъ чуждр/титЪ, нито пъкъ жела
Отъ шъколко година насамъ Докато въ Европа шиенето скитк колонии въ черния мание да подръшдпаме на чуждото,
да го издигаме до кулгъ, а нешето се забелязва, че покрай бргъго- е станело до толкова евтино, терикъ еж наброявали едва
да не го ценимъ . . .
на Исландия не се поя- щото голъма часть отъ дома 4-5.000, презъ /934 година C j.
Мнозина превзети хора, мо мило впечатление? Отъ когато Едно ни липсва на насъ бълга- ветгь
вяватъ
обикновенитгъ огромни кинитт; нтзматъ емтзтка да си мо еж били внесени надъ
ригЬ;--че
не
умЪемъ
да
владЪемъ
е
въ
България,
той
съзнателно
же би, еж изразили вече свое
ледени
планини.
Това обстоя шиятъ сами бълього у дома, 100.000 шевни машини.
езика
си
и
говоримъ
нЪща
по
ГОЛБ
то очудване, че занимавамъ — това е моето впечатление ми отъ боя си.
телство
обърнало
вниманието
Презъ първигЬ три месещ
—
се
крие
въ
стзнката
на
своя
читателитв на в. „Варненски
Вгледайте се въ нашия общес на ученитгъ. Следъ подробни аъ Яфрика женитъ, напротивъ,
Новини" съ пехливанигв Данъ другарь. Той отбътва да говори твенъ животъ. На~>оследъкъ тамъ е изследвания било установено, не считатъ, чаеж влъзли дейс на 1935 година вносътъ На
станало модно да се говори за
Ксловъ и Хараламби Стоевъ. и за себе си.
твително въ долиръ съ циви шевни машини въ Африка, щ,
Хари Стоевъ преди няколко изменение на конституцията. Най че ергьдната температура на лизацията, докато не се снаб- нуждигЬ иа разнитъ негърски
Съ приежщата имъ духовна
е, че по този въпросъ Северно море се е покачила сг
племена е надминалъ вече
грубость, rfe еж казали важно месеца се е състезавалъ въ интересното
говорягь и СН-БЗИ, които разбиратъ 4 градуса по Целзий, въ срав дятъ съ собствена машина.
цифрата 100,000. Това показва
и съ тонъ на високомерие: Америка за тъй наречения и ОН-БЗИ, които не разбиратъ. Пръс- нение съ по-раншнитп години.
И наистина, вносътъ на шев ясно, че бързо расте интере-:
„Какъвъ общественъ интересъ .брилянтенъ коланъ", знакъ катъ се ясрЪдъ народа като конфеВсички птици и други жи ни машини въ ЯФрина расте сътъ на чернокожитъ частно^
представляватъ гкзи мечки?" за свътовенъ шампионажъ, ти какви ли не „компетентни" мне
ния.
Като
ги
слуша
чов-вкъ,
просто
вотни
отъ тая область ся се главоломно. Докато до преди къмъ шевната машина, 0
Драги читатели, „пехливани който се предава отъ борецъ му идва да грабне една дряновица
изселили по-насеверъ, а ония нъколко години броять на изобщо къмъ разнит% придо
те", за които е речь, еж дей на борецъ и струва около и да рече:
ствително изключителни хора. 1,000,000 лева (ц-влиятъ е осе- — Бре, батинки, защо сте взема от Српдиземно море и Атлан шевнитБ машини въ европей- бивки на цивилизацията.
Но върху това азъ се надЪ- янъ съ брилянти) Борбата му ли въ рткцетт» си лъжици по-голЪми тически океанъ ся се премгъотъ устата си. Оставете на мира стили да живгьятъ по-близо
вамъ, че ще имамъ случай да съ Хюникълсъ, днешния шам- тази
конституция, както сте я заяли,
се изкажа и обоснова. Не мо пионъ на Америка и държа скоро щг я изядете съ кокалите до Северно море.
Въ Исландия ся се наста
га, обаче, да оставя безъ отго- теля на колана, продължила барабаръ . . .
нили
да живгьятъ за постоян
Но
отказва
ли
се
българина
да
цели
2
часа,
безъ
резултатъ
воръ самодоволните и всезнанито за единъ отъ двамата. се занимава съ онове, което не но редица птици, които до
ющи интелигенти.
масивень кьошкъ-жилище
разбира. Напротивъ ние имаме една
Запитахме X. Стоевъ, ерг- дяволска страсть да се занимаваме тогава ся се появявали тамъ
Д. Коловъ и X. Стоевъ не
до вилата на бившия м-ръ
само
временно,
на
почивка,
и
еж обикновени борци. Язъ от- щалъ ли се е съ нашитъ тъкмо съ ония неща, отъ които
Буровъ на два етажа съ 6 стаи, два салона, две кухни и клвзеть и
ся продължавали прелитане
крихъ въ ТБХЪ благородни чо- мъттни борци, какво впечатле хаберъ си нЪмаме.
4 обширни веранди —- цЪлия на изба съ дворно мъхто около декарь.
За
това
българско
дебелоглавие
то
си
на
югъ.
вЬшки черти, които ме очаро ние му правятъ и има ли из има една историйка. Ще Ви я раз
Мераклиа за собственъ домъ изпонзувайте случая да се сдобиете съ
Подобни признаци ся вече
ваха. Но те иматъ и неоцени между ТБХЪ нЪкои обещаващи кажа.
самостоятелно жилище, вместо авартаментъ. Безъ посредчици до
ми заслуги къмъ България, сили. Доста подробно и изчер . . . Било студенъ зименъ день. констатирани и покрай бргьНикола Върбанов, телефонъ № 167— д во Решителиостъ.
1-2599 10
защото я прославиха достойно. пателно той ми обясни, че тази Виелица, фуртуиа. ВЪтъра виелъ говетгъ на Норвегия и Швеция.
гладенъ вълкъ. СНЪЖИНКИГБ тп> потвърждаватъ постеЯко некой никому непотртз- работа съвсемъ не е така лес като
лудо на едри парцали.
пеното затопляне на Север
бенъ дърдорко- може да дава на. Често мускулитъ- и тъпото танцували
Единъ българинъ залутанъ въ
на вестницитъ скучни и глу на човъка може да изпъжатъ виелицата, попадналъ въ ханъ. Вл-fe- ното море.
зълъ Ганю въ хана и гледа на
пави интервюта, защо тези ге и най-опитния борецъ.
нии на българската физическа-* • Твърде интересни 6txa све двора няколко чужденци се мжчатъ
поправятъ единъ повреценъавто
та сила да не могатъ да на- денията, които г. Стоевъ ми да да
мобилъ.
Неотдавна главната улица на
де
относно
одисеята
на
наймтзрятъ право да общуватъ съ
Отишълъ нашенеца при т+мсъ,
питалите на йестниците, осо силния борецъ въ България— гледалъ ги, хилилъ се подъ мустакъ, гр. Ню Орлеансъ, въ Съед ща
бено когато това интересува Дим. Стойчевъ изъ орханийс- че толкова души не могатъ да ти е Оила наводнена отъ едно
единъ автомобилъ, досър- олкова голъмо кол*? чество ме
ко, който известно време се поправятъ
голема часть отъ ТБХЪ.
бялъ го езика, повикалъ ханджията ласа, щото на едно голъмо
борилъ
въ
Парижъ
безрезул
и му рекълъ.
Сега на темата.
разстояние меласата достигнат
Когато посетихъ Д. Коловъ, татно, даже съ много лошъ — Тю язъкъ, толкова мжже не ла на дебелина до 1 метъ(.ъ.
могатъ
да
поправятъ
съ
часове
шансъ.
при него заварихъ нераздел
единъ автомобилъ. Я да се запретна
Когато сутриньта обитатели
ния му приятель Хари Стоевъ. — Ние, българитъ, познава азъ, пъкъ ще видятъ какво ще
те на тази улица поискали да
Той е по-високъ и съ по изис- ме само гръко-римската бор стане I . . .
канъ образъ. Сега е на 35 ба, каза авторитетно г. Сто Ханджията погледналъ нашенеца излъзътъ навънъ, били изне
надани отъ това необикновено
години и тежи около 95 кгр. евъ,—която, обаче, погръшно въ недоумение и казалъ-'
зрелище.
—
Ями
ти
разбирашъ
ли
отъ
тоя
Досегътъ му съ изтънчения наричаме ту француска, ту занаятъ?
Какво се е било случило?
Парижъ личи по облтзклото, свободна борба. Европейската Ганю изпъчилг- гърди и се ?.аПрезъ нощьта внезапно се
въ държанието, дори очилата борба, по правилата на която смЪлъ високо.
му еж отъ най-модернигв, обу се боримъ и ние (но не и г. — Мурафета е тамъ да се зани- спукалъ грамадниятъ резер.
Обявява се на интересующиттз'се, че на 25 ма|
щата — н%що специално, като Ферещановъ!), по английски мавашъ съ нъчцо стъ което не воаръ за меласа на ближната т. г. въ тържната зала на Варненската градска об^
се нарича «хващай както мо- разбирашъ н да направишъ Н-БЩО. захарна фабрика и 5.000.000
на борецъ.
— Ями ако не направишъ нищо?... литри меласа потекла по глав
щина, отъ 9 часа, ще започне спазаряване за на^
Запитахъ го, не мисли ли да жешъ".
— Все пакъ ще направя Н-БЩО, ната улица.
мане
помещение по доброволно съгласие за майчин*
се бори съ г. Коловъ, на което Хари Стоевъ накрай ми ка ще я разваля още по-вече, отвърналъ
заливайки
се
въ
СМ-БХЪ
наше
домъ,"
за срокъ отъ 1 година, считано отъ сключва-;
гой ми отговори съ достойнство: за, че е билъ въ Варна, която неца.
не на договора.
"ц
— Язъ не съмъ Ферещановъ! му харесала много. Презъ лъ- Такива сме ние българигв, на
Докато стигна до Данъ Коловъ, тото той и приятеля му г. Ко всЪкжде си тикаме гагигв, съ всич Край Прага, въ подножието на
Всички разноски по сключване на д о г о в о р а ,
имамъ да преодолявамъ още ловъ Щ-БЛИ да посетятъ града ко се занимаваме, всичко разбира една планина се. строи подземна гербъ, данъци, публикация и пр. еж за сметка на
ме, всичко знаеме и за това рабо болница съ 700 легла.
много пречки. При това. ние ни.
тите ни не вървятъ и хаиръ отъ
•
Многобройни подземни ходове, наемодателя.
не сме отъ една категория,
— Имамъ и още нтзщо да нищо н-вмаме . . .
ПРОМЕТЕЙ изкопани на дълбочина, недости1-2592-1
ОТЪ
ОБЩИНАТА:
нито, съгласно установените и ви казвамъ за Варна, заяви
гаема за каквито и да било бомби
общозадължителни
правила, ми на сбогуване г. Стоевъ,
или отровни газове, водятъ отъ
изъ имамъ право да прере- но други пжть.
столицата на Чехословакия до тази
болница.
ждамъ други преди него.
— Посетете ме въ Банки,—
Новата болница ще представлява
въ магазинъ
Хари Стоевъ се замисли
добави следъ това той,-тога
единъ добре закритъ подземенъ
После продължи:
ва, надява мъ се, се ще мога да
лабиринтъ, пригоденъ да подслоня— За мене Д. Коловъ е най- ви кажа нещо по интересно
ва голъмъ брой ранени въ случай
на въздушно нападение.
добрия световно известенъ бо за Варна.
ул. Царь Борисъ № 2
П. Г.
Идеята да се строятъ подземни
рецъ. Нвма смисъль д" се
Носни кърпи европ. 18
болници се възприема все повече
боря съ него . . .
на износна цена жеКилоти
20-25
въ разнигБ държави на Европа и
Скромностьта на X. Стоевъ
лЪзни чембери
не ще бжде далечъ деньтъ, когато
Ризи партида
90
Варненската градска община обявява на интере
всички болници презъ време на
прави извънредно отрадно и Справка редакцията.
1-0
Ризи партида
70
война ще се намиратъ на ГОЛ-БМИ сующиттв се, че на 18 т. м. въ 11 часа преди обвдъ
- 30-45
шшшишшяжшшшш Каскети
дълбочини подъ земятя — съответ
вн!
Лозари!
Яжурени фланелки 20-30
но въ подножието на планини или ще се произведе спазаряване чрезъ малонаддаване
голъми хълмове, за да« не могатъ направата на макадамъ и бетонови риголи на улйИзвестнитгь ГЕРМАНСКИ ЛОЗОПРЪСКАЧКИ
Корсачш
20-30
да проникватъ до гвхъ дори и ония
Халати, кърпи за лице и
аеропланни бомби, които се заби* ци: „Скайлеръ", „Ив. Вазовъ" и „Воденъ" въ Ц1
др. галантерийни стоки
ватъ при падането си на най-гол-fe- Варна. Желающи да взематъ участие въ състезанИ
на много намалени цени
ма дълбочина въ земята.
ето се умоляватъ да се явятъ въ определеното вре

ВсезнающигЬ интелигенти. Личностьта на Хари Стоевъ. Ще се бори
ли съ Данъ Коловъ? Великодушието и скромностьта на бореца. Бор
бата на Хари Стоевъ за „брилянтния коланъ", цената на който е 1
милионъ лева Нашит* м*стни борци. Одисеята на НЕЙ силния българинъ въ Парижъ. ВидовегЬ борби X. Стоевъ за гр Варна.
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Р^ка отъ меласа

варненско Градско Общинско Управление

Us №ШВ
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[лщешдшо намаление

Варненско Градско Общииеко управление

Еделвайсъ

в

2-2394-15

л я . отъ склада на
ул. Владиславъ Хз 22
Всички видове по извее
тни български лозопръскачки на конкурентни цени, час
ти, маркучи и клапи.
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изчакаха, докато стъпкитЪ на часавоя надъ
гЬхъ се отдалечиха. Братята поставиха пей
ката предъ прозорчето, покачила се върху
нея и дочупиха железата на решетката.Следъ
това ги потопиха внимателно въ водата, за да
не се вдига шумъ. Надъ гЬхъ часовоятъ се
върна отново и продължи да крачи по-нататъкъ налЪво.
Сега трЪбваше да тръгнатъ и те.
По-младиятъ братъ се покатери, промъкна
се презъ прозореца и се плъзна излеко въ
водата. Следъ него се промъкна Билъ Га
зонъ, а най-после и пО-голЪмиятъ братъ. Се
га и тримата бЪха вече въ водата. Но его че
часовоятъ отново се приближи. Тримата бе
гълци се прилепиха къмъ зида, въ сЪнката.
Часовоятъ продължи да крачи напредъ безъ
да забележи нищо.
Беглеците се отдвлечиха.като плуваха безъ
да издаватъ никакъвъ шумъ, къмъ средата
на реката. Братята взеха Билъ Газонъ по
между си и съ равномерни движения плуваваха надолу по реката.
Внезапно задъ тЬхъ пропука пушка и проеча тревоженъ сигналъ съ тржба. Огледаха^се
изплашени наоколо си.
— Откриха ни! ВсЬки да плува както си
знае! Яко оставимъ задъ гърба си моста.спасени сме. Напредъ!

Фризьорския салонъ „Се- НедЪля вечерьта предъ мик
вилля" намали чувствително рофона на радио-Варна, ма
народ, хоръ подъ
цената на електрическото дъл кедонския
диригенстпото на Кирилъ Миготрайно къдрене. Проверете! рославовъ изпълни отбрани
1 - 0 македонски народни пЪсни.

Тримата бЪглеци не се предпазваха вече
да плуватъ безъ шумъ. Сега вече това ня
маше никакво значение. Главното беше да
се постигне по-голЪма бързина.
Скоро стигнаха до моста и го задминаха.
Но ето че не много следъ това по моста се
посвиха войници и започнаха да стрелятъ по
гЬхъ.
Тримата се гурнаха подъ водата, като си
показввха главигк само отъ време на време.
за да поематъ въздухъ и да се ориентиратъ.
Гърмежите ставаха все по-рЪдки, докато найпосле съвсемъ престанаха.
Билъ Газоиъ почувствува, че го напущатъ
силите. По-възрастниятъ отъ братята забелеза това и се доближи до него.
— Смелость! Скоро ще стигнемъ до цельта си!
И наистина, така и стана. Поеха налЪво и
Билъ Газонъ скоро почувствува подъ нозете
си земя. Стигнаха изтощени до острова Голодай. По-големиятъ братъ излЪзе пръвъ на
сушата и повика следъ това и останалите
двамина.
— Скрийте се тукъ подъ тази лодка и ме
чакайте! Ще се забавя наймного два часа
и ще ви донеса сухи дрехи и пари.
Билъ Газонъ и по-малкиятъ отъ братата
се промъкнаха подъ лодката. Студено имъ б%ше съ мокрите дрехи и затова требваше да
стоятъ съвсемъ мирно Това чакане подлоежи

ме въ тържната зала на Варненската градска общин!
Залогъ за участие 5,500 лева.
/I
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци I
пр. еж за сметка на предприемача.
гр. Варна, 15. V. 1935 год.
ОТЪ ОБЩИНАТА

на страшно изпитание търпението имъ
Изминаваха се часъ следъ часъ и по-въз
растниятъ братъ все още го нямаше. Билъ
Газонъ се измъчваше отъ съмнение. Ако е
падналъ въ рлщете на преследвачите, какво
ще стане съ него? Какво ще прави следъ това?
Услуша се. НЪкой се приближаваше на
п р ъ с т и д о , скривалището имъ и каза:
— Тукъ ли сте?
Двамата скочиха' весело и въ бързината си
се чукнаха съ главит-fe си въ лодкать. Предъ
гЬхъ стоеше очаквания братъ, натоваренъ съ
сухи дрехи и нЪща за ядене, а въ джобоветЪ
му имаше пари.
— Бързайте, че скоро ще се съмне.
Мокрите и студени дрехи 6txa набързо
смъкнати и заменени съ сухи. Хапнаха набързв и пийнаха по малко ракия, която беше
имъ донесълъ братътъ, за да се стоплятъ.
—• Ще вземемъ една лодка и ще се отправимъ незабавно за Старая. ТрЪбва призори
да бждемъ далечъ отъ Петерсбургъ.
Развързаха на бързо една лодка. Билъ Га
зонъ гребеше съ всички сили, наедно съ помалкия братъ. По-голЪмиятъ стоеше на кор
мило.о, тъй като познаваше отлично пжтя и
предпазваше лодката отъ безбройнит-fe плит
ки мЪста.
Когато се пукваше зората, тримата скочи
ха, на 6ptra, при Старая. Сега требваше да
се разделятъ. По-гол*миятъ отъ братята пре

брои парит-fe, които му б-fexa дали и даде поголемата часть отъ гЬхъ на Билъ Газонъ.То|
последниятъ искаше да откаже, обаче му №
тикнаха въ рящет-в.
— "Твоятъ пжть е по-дълъгъ отъ наши*'
Ний ей сега ще стигнемъ до границата, Ти се
изложи на гол-вми опасности заради насъ и
ни б-вше единъ добъръ другарь. Благодари*
ти отъ все сърдце и ако нам-вришъ сестра ек.
молимъ те вземи подъ закрилата си и сестр»
ни Ивановна.
Тримата младежи, които се бЪха сприяте
лили за една нощь, при такива необикновени
обстоятелства, се прегърнаха.
— Прощавай! — извикаха русначетага- .
— На добъръ часъ! До виждане!
— И докато братята Барови се отправих»
на северъ, Билъ Газонъ пое на югъ.

Лудиятъ
ГЛАВЯ

7.

Царьтъ на вжтищата
Степате се ширеше до безкрая, до кадет*
стигаше погледътъ. П*съчнигЬ дюни прил*'
Ча
Hi3KOe 3 а м
Р « н ° " о море Само тук*
я м« "Л
ЯвооЛ Г И Ш е П ° "Ькоя
по-тъмна ивйЦ»
но°о Р бТ а 3 ^а Т т Г а т Г е Н И Н в
^
^
*
Борътъ е отличителното дърво на Сибир*-

й 3921
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„Варненски новини*
ПИСМА ОТЪ СОФИЯ

jilii сензационна i шщии н ш

шпии отоплявано Пршвишш I енладъ tamm

на зеленчуиовигЬ градини въ голъми разнЪрн
Берлинъ 14. На некои мес
та въ страната, гдето се раз
полага съ по-евтинъ електри
чески токъ, еж започнати опи
ти съ електрическо затопляне
на големи пространства зелен
чукови и овощни градини.
За цельта надъ градината
се обгвга гъста мрежа °тъ
електрически жици, които се
загорещаватъ съ помощьта на
електричество. По тоя начинъ
се добиватъ зеленчуци и пло
дове много рано напролеть, а
освенъ това се води и успеш
на борба противъ късните про
летни студове и мразове.
Първите опити еж дали мно
го добри резултати. Сега се
правятъ опити, за да се наме
ри начинъ тава затопляне да
се направи колкото се може
по евтино.

Варненското полицейско, ко
мендантство съобщава, че отъ
К Ге
11 май т. г. моста надъ мор
^гпглеТст^
R UHema
' °Р^евъ.
1тьсногртдие или
к»согледство?
Внушения
и напътствия
съ закжснгьла ския каналъ, съединяващъ мо
оата. Самопризнанията
на единъ
„звенаръ:
рето съ езерото ще бжде
Подъ псевдонима Danubuis за оежществяването идеалите о т в а р я н ъ
всеки день
и като №5 на библиотека сп. на утрешна, обновена ^Бълга отъ 8 3 0 до 9'30 часа сутриньедна рия.
( Звено" наскоро излезе
та за минаване на кораби и
брошура.
гвърде сензационна
Авторътъ на брошурата за други плавателни еждове. Ли
На кориците съ червени бук- ключава:
цата, които бьрзатъ и не ис21
ви е написано: .19 май и
„Благодарение на органи- катъ да чвкатъ ,ще требвв да
,прилъ" и като подзаглавие: зационата мощь на българска минаватъ моста преди или
». .Подготовка. Грешки. Пое- та войска, действуваща съ без следъ горните часове.
даение. Новиятъ парламентъ крае1ъ ентусиазъмъ и безко
Отъ днесъ влиза новото раз
к обществената сила Едино- ристна любовь къмъ нацията
душенъ фронть за новата дър и държавата, се създаде дата писание за движението на вла
ковете. На сжществаното за
жава"
та 19 май 1934 год.*
Варна въ новото разписание е
Безъ да се интерисуааме огъ
Danubius изглежда е забра- че бързиятъ влакъ сутринь
изтора на брошурата, не мо вилъ, че преди това, изнасил«емъ да на подчертаеиъ, че вайки фактите, твърдеше точ тръгва аъ 8 55 минути и следъ
както естеството на въпроси- но противното. Но по-интерес обедъ вместо въ 230 въ 3 ч.
Парахода „Кн. Мария Луиза"
ф така и начина, по който но е да се отбележи, че бросе третиратъ оставатъ напъл- шурата съдържа твърде инте- пристига на 22 того.
Парахода „Бургазъ" пристига
ijjo официозни впечатление. Съ ресни самопризнания за сторе
други думи, авторътъ й се ните грешки отъ кабинета К. на 17 того.
домогва да обоснове и оправ Георгиевъ. Споредъ авторътъ
Днесъ варненския кметъ изда
дае политическите позиции на първото му опущение е, че въ ва заповедь съ която забра
В А Р Н А
бившия политически
кржгъ издадения на 19 май мани- нява на чинозниците да пиятъ
5ъ центъра на града, най
фестъ името на Н. В. Царя не кафе и да пушатъ презъ вре
,Звено"'
хигиениченъ, уютенъ, съ
»Въ действителность, къмъ е упоменато. „Не можеше да ме на работа.
централно отопление.
gBKBO се свеждатъ те? Какъ се започне единъ новъ периПрезъ месецъ априлъ
въ
:: Цени досгжпни за всички ::
гледатъ тъй наречените „зве- одъ отъ историята на нашето
варие" на новосъздаденото по- трето царство, безъ да бжде Варна еж регистрирани два
1-2352-0
колени? Какво е гЬхното от той скрепенъ и съ името на бракоразвода. Презъ сжщия
ношение къмъ измененията на монарха". Освенъ това, Danu месецъ еж издадени 203 удо
до площад
bius се изповяда, че - съдър стоверения за безплатно лече
лонегитуцята?
Лавренти е
ние.
За
майчинъ
домъ
41»
за
жанието
на
манифеста
било
/Споредъ Danubius, наченкипаднала отъ колата идвайки
rb за изграждането на нова, книжно. Но най интересни еж държавната местна болница за пазаря, една столова везна
49. за други болници 9, за
възобновена България, дати- следните самопризнания:
— 10 кгр. безъ тасове. Умо
санаториума 19.
ратъ отъ 1927 год., когато се
„Въ начинътъ, по който пър
лява се който я намерилъ да
На 18 най ще се произведе я представи срещу флотския
съзбаде бившия политически вото правителство на 19 май
«ржгъ .Звено*. За съжаление почна своето управление, про търгъ за постройка на каналъ арсеналъ на Тавинъ Папазянъ
това далечъ не отговаря на лича веднага известно тесно за фабричните заведения при срещу прилично възнаграж
действителносгьта. Следвоен гръдие, една изкуствена затво- Аспаруховия паркъ по шосето дение. 1-3 Съ поч. Т. Пачазянъ
ното време, наситено отъ по реность вь себе си на някол Варна — Галата.
Тази сутринь пристигна в Вар
литическо електричество, поз ко само л и ц а " . . .
нава много и д о с т а
ин
По-нататъкъ, като говори за на съ семейството си Стеф°>нъ митнически документи.
Наредено е до всички общини
тересни
р е ф о р м а т о р и . назначаването на отговорни и Ив. Ковачевъ. Той е бълга
Повикъгъ за преобразования важни постове на лица безъ ринъ, градинарь емигриралъ при определяне заплатите на
днтиконституционнигЬ закони нуждната компетентность, авто е преди 20 години въ Съвет общинските служтели да се
съобразятъ съ съответните та
(споредъ в. ,Миръ*1), народи- рътъ се спира и на интригите ска Русия.
мюстническите приьоми на по за републиканство, като недвуИзработването на 10 дневната блици
койния Стамболийски, кризата мислено пише, че „граждан трудова повинность върви уси
ПАСТА за З л б и
аъ перламентаризъма и демо ските ржководители на новия лено. За сега трудоваците „ Б ъ л г а р к а " найкрацията, идеите за всестран режимъ надхвърлиха това, кое работятъ въ Аспаруховия в .лъ,
качество
ното преустройство на капита то идеологията на политичес мънастиря „Св Константииъ", ф и н н о
листическото обществс, кому кия кръгъ „Звено" сметаше и морската градина и лозовия т ъ р с е т е п о в с и ч к и
м а г а з и н и . Ц е н а 10
нистическите теории за проле смета за необходимо"
разсадникъ.
тарската държава всичко това
Бихме отишли много далечъ1—0
На 18 май ще се произведе лева.
предхожда по време идеите ако съ сжщия темпъ продъл
спазаряване за отдаване подъ
На
10
юний
въ
София
ще
йа „ЗвенаритЬ", които и като жавахме да цитираме брошу
наемъ хотела, бюфета и бакал- бждатъ произведени изпити за
политическа формация еж отъ рата на Danubius. Ще се задоницата въ село Галата.
пом. данъчни началници. На
no-ново време. Не само rfe но волимъ, обаче да отбележимъ,
Презъ
това
лето
ще
бждатъ
този
изпитъ ща бждатъ под
н фашизираната идеология на че що се отнася до внушения
изпратени
на
курортно
лече
ложени
всички стажанти из
проф. Ял. Цачковъ, еж до го- та и препоржките, съ които
ние
около
2,000
работници,
пълняващи
длъжностьта помо
лЪма степенъ логически ре се цели да се запази делото
Отъ
Варна
ще
заминатъ
на
щници
или
данъчни агенти,
на
19
май,
споредъ
насъ
те
зултатъ на идейните круше
лечение
около
100
души.
които
иматъ
виешо
и средно
ния на нашите МБСТНИ и чуж се правятъ съ много късна
образование.
Италия
е
отпуснала
новъ
кондата.
Ако
последното
е
накър
дестранни реформатори.
Завчера въ Варненското да
Danubuius подчерта че въ нено съ нещо, за това вината гингентъ за вносъ на българ
идеологическото осъзнаване и е на кабинета К Георгиевъ, ски стоки въ Италия Вносътъ нъчно управление еж постжкойто се указа мжчно възпри. на български стоки ще се пили отъ преки данъци 60,000
утвърждение на политическия
допуща срещу преставяне на лева.
кржгъ «Звено* могатъ да севемчивъ за внушения и препонабележагь три главни етапа ржки.
Ь |Първиятъ обхваща систе
Върху "брошурата ще се
матизирането и изнасянето на върнемъ пакъ.
всички онези съображения и
П. Господиновъ
фактп, които еж спомогнали за
P. S. Моля читателите да ме
.Потайностите на принцъ Карла"
676
окончателното разискание на извинятъ за констатираните
.стария политически светъ у отъ тЬхъ печатарски и др.
насъ, изразенъ ,въ партийния грешки. Те се дължатъ за
— Това зло и омразно сжщество, по неопарламентъ и партиите". 2. Вто- съжаление на непреодолими
чакванъ начинъ опровергава всеко лошо понятие
риятъ включва постигнатите пречки.
което човекъ би могълъ да си с ъ с а в и зв него —
успехи за очертаване и утвър
отговори грофъ Варезе на Венсана.
«даването „контурите и обраВидътъ му ще очуди и васъ!
зътъ на новата политическа
Но
по-напредъ не искамъ да ви го описвемъ»
Система" и 3. Трегиятъ — На ул. 27 юлйй № 27 самосза да не намаля ефекта отъ срещата ви съ
с л е д ъ приключването
на тоятепенъ първи егажъ, четири
таласъма!
идейно разрушителния и идей стаи, вестебюлъ и кухня.
Требва да го видите!
но конструктивния— овладява
Справка горния етажъ, еж— Струва ми се, че казахте, какво немеренето на политическата власть щата кжща.
1-2590-2
нието ви е да вземете и таласъма въ Парижъ»
господинъ графе.
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Обявление
№ 431
Обявява се на интересуващите се, че на 21 V т. г.
отъ 9 часа, въ тържната зала на варненската
градска община, ще се произведе спазаряване по
Доброволно съгласие за отдаване подъ наемъ пави
лионите №№ 3, 4, 5 и 7 отъ градското казино за
време отъ сключване на договора до 31 XII 1935 г.
а 8-мия-до 31 декемврий 1937 година.
Първоначалната наемна цена за горния периодъ
Ще се определи отъ тържната комисия въ деня на
спазаряването.
За правоучастие се изискватъ залогъ 10 на сто
въ банково удостоверение и документи съгласно
3. Б. О. П.
с
Всички разноски: публикация, гербъ. данъци и
Пр. съ за сметка на наемателите.
Поемните условия се виждатъ въ общината.
п~.лия 13 V 1935 год.
гр. Варна,
ОТЪ СТОПАНСТВОТО

— По напредъ требва да го взема отъ лов
джийския замъкъ, въ колата си!
— Знае ли некой, че тамъ е таласъма?
Вашите слуги знаятъ ли нещо за този та*
тасъмъ?
—• Не, господинъ графе.
Не намерихъ младия графъ Карла, когото въ
сжщность търсяхъ въ ловджийския замъкъ.
Той беше отишълъ да направи една екскур
зия съ слугата си Гаспара.
До сега още никой не знае, че таласъма се
намира въ ловджийския замъкъ и че имамъ на
мерение да го взема съ себе си въ Парижъ.
— Позволявате ли да ви придружа до лов
джийския замъкъ?
— Ще ми причините големо удоволствие и
радость, ако ме придружите.
По нещастие, не може да се продължава пжтя за ловджийския замъкъ презъ гората, по-ната
тъкъ отъ местото, гдето се намира старата рудни
ца, защото завчерашната буря е съборила две
грамадни дървета, които еж препречили пжтя.
— По немврливость на горския надзиратель,
още не се е освободилъ пжтя — каза Венсанъ
сърдито.
— Яко сте готовъ, моля да ме придружите

въ варна за съхранение и обща продаж
ба на мл1,чмит* произведения на Прова
дийските кооперативни мандри за 1935 г.
Въ провадийско, благодаре
ние будното съзнание на ов
чарите отъ тоя край» действуватъ 14 кооперативни мандри
въ които се преработва повече
отъ половината млеко, произ
веждано въ околията. Тия ман
дри» обединени около Земледелския кооперативенъ синдикатъ .Общъ Подемъ", имаха
миналата година представи
телство въ гр. Варна за обща
продажба на произведенията
си. което представителство бла
годарение на иасърдчителните
резултати, които даде, ще про
дължи съществуванието си и
за презъ настоящата година,
споредъ решението на кон
ференцията, състояла се на 8
т. м. въ гр. Провадия
На сжщата конференция сви
кана отъ синдиката и ржководена отъ председателя на уп
равителния му съветъ г. Гатевъ
на която приежтетауваха пред
ставители на заинтересовани
те кооперации. Директора на
провадийския клонъ на Б.З.К.
Банка, инспектора по скотовъдството и др. се разгледаха
освенъ отчета на представи
телството за м. г., който биде
единодушно удобренъ, още и
редица други въпроси, свърза
ни ci организирането на коо
перативното млекопреработввне, качественото подобрение
и типизиране на кооператив
ните млечни продукти и на
чина за техното пласиране.
Повдигна се и се предоста
ви и въпроса за въвеждането
на хладотехниката при прера
ботката на млекото.

въ Уцш

Арестит* продължавал». Какво ся
искали 'бушовницитъ
Цариградъ 14. М-рътъ на
вжтрешните работи
Шукри
Касъ посети Испарта въ връ
зка съ арестите на лица» за
месени въ възстанието н а
кюрдския шеихъ Саиди.
Както се знае, същиятъ този
шеихъ презъ 1925 година бе
ше организиралъ пакъ едно
въоржжено движение срещу
реформите на Мусафа Кемалъ,
Новото възстание на шеихъ
Саиди е имало за цель да се
бори за възстановяването на
дервишите, връщането на фереджето и пр.
Движението се разпрострело
юго-западния Анадолъ, до Адалия и Бруса.
Властите преследватъ ново
то възстание съ голема суровость.

4 годишно, „Димятъ" близо 2
декара, се продава, въ местностьта средна Кокарджа, при
съседи X. Балтаджиевъ и Н.
Поповъ и др Справка мебелоия складъ» ул. Царь Симеонъ,
№ 26.
1-4
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отауснатъ за лозари, чрезъ ло
зарската
кооперация
, Ди
мятъ", наскоро ще пристигне.
Поканватъ се лозарите още
сега да запишатъ нуждните
имъ количества за да го иматъ
на по изгодни условия,
осигуренъ за своевременно
пръс
кане.
1-2591-5

Варненско Градско Общинско управление

№ Я1492
Варненската градска община обявява на заин
тересованите, че на 17 т. м. в ъ Н часа преди об^дъ
ще се произведе спазаряване чрезъ малонаддаване
направата
на макадамена настилка и летонови риголи на4улиците: „Бдинъ", „Чирпанъ" и „Парчевичъ"
въ гр. Варна. Желающите да участвуватъ въ състе»
занието се умоляватъ да се явятъ въ определеното
време въ тържната зала на Варненската градска
община.
Залогъ за участие 7,000 лева.
Разноските по публикация, гербъ, данъци и пр.
съ за сметка на предприемача.
гр. Варна, 15. V. 1935.
ОТЪ ОБЩИНАТА.
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— Кой, обаче може да гарантира, че тия по
казания еж истински?
— Обстоятелствата, които ги
господинъ графе!

придружаватъ,

Таласъма е най-важното лице въ тая работа.
Споредъ думите му капитанъ, Ллфонсъ е дей
ствително онзи капитанъ, който биде оежденъ на
принудително работене въ тъмница!
Венсанъ потрепера.
— Тоя въпросъ е решенъ чрезъ оежждането
му — каза той бърже.
— Моля да ме извините!
Процеса ще требва още единъ пжть да се
разгледа, защото сега има възможность да се
представи най-важния свидетель подова дело, кой
то тогава не можеше да се доведе!
Таласъма, близо до леГловището на когото
въ пустата рудница, се б е намерила шапката на
капитана, е най-важния свидетель и неговите по
казания еж удивителни!
— Тукя може да е въпросъ пакъ за некоя
нова спекулация, каза Венсанъ съ шеговита ус
мивка, каква глупость е да се повтарятъ отъ тоя
таласъмъ ония сжщите показания, на които не се
отдаде никаква важность.
— Таласъма знае много по-добре работата,
господинъ графе, каза Варезе, съ убедително
спокойствие.
Той ми разказа, спедъ като сполучихъ да го
хвана, че той е извлекълъ отъ подвижния песъкъ
капитана попумъртавъ.
Венсанъ изгледа графа
— Таласъма е избавилъ изааЖФаййа $U JBftsсъзнателно положение капитанъ,
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на кящит-Ь въ Варна. Подготовката за блескавото изнасяне на Вар
ненския панаиръ. Засаждане на градини. Голъмъ интересъ къмъ панаира
Интересътъ къмъ четвърта „Царь Симеонъ", „Янтимъ'',
та промишленна изложба—па „Нишъ" до Девическата гим
наиръ въ Варна е извънредно назия, „Скайлеръ", „27 юлий"
големъ. Проявенъ е вече живъ пл. „Екзаръ Иосифъ" и ул.
интересъ въ този панаиръ не „Червенсиа".
само у насъ, но и въ чужбина.
Все въ връзка съ украсява
Въ тази годишния панаиръ не на града, проектира се оп
ще участвува каго изложитель ределените по тротоарите ме
и Съветска Русия. За цЪльта ста за градинки предъ домо
неколко дни преди откриване вете да бждатъ засадени съ
панаира ще пристигне въ Вар ниски посаждения. ТБЗИ по
на единъ съветски параходъ, саждения ще бждатъ на ул.
който ще донесе мострите на „Войнишка".
съветските стоки, които ще
Срокътъ за боядисване на
бждатъ излагани.
фасадите и посажданията не следъкъ, обаче, работа
; Всички институти, които еж е определенъ. Това наскоро
ангажирани за изнасяне на ще бжде съобщено съ специ та по организирането
панаира, работятъ трескаво. ални покани на заинтересува на професионалните съ
Въ едно отъ последните си ните граждани.
словия се позабави, гла
заседания общ. съветъ е взе- Съ това боядисване на фа вно поради кабинетни
малъ решение да покани всич садите се ц-вли да се придаде
ки граждани да боядисатъ фа на градътъ единъ по красивъ те промени.
садите на жилищата си. ЦвЪтъ видъ и чужденците, които ще
Законопроектътъ за органи
га на боята ще бжде опреде- дойдатъ презъ лънгото да от- зирането на земледелските
ленъ отъ Общината допълни несътъ най-добри впечатления стопанл се намира още въ
телно.
отъ нашия градъ.
Мин. съветъ. Споредъ първо
Ще бждатъ боядисани пре
Въ Пловдивъ за панаира съ началния планъ, техното орга
димно зданията по ония ули що б-вха боядисани зданията низиране требваше да почне
ци, които свързватъ изложени- по всички главни артерии кои въ качалото на февруарий.
те зали съ гарата и курортна- то водятъ за изложбените за- Запитанъ ще продължи ли
и въ бждаще организирането
та часть на града.
ли.
Попзлатевъ
Определени еж да се бояди Ефекта отъ това между по-фна професиите,
сатъ по улиците: бул. Царь сетителиге на изложбата бе заяви:
Освободитель. б-й септемврий, ше грамаденъ. Градътъ Плов — Разбира се. Организира
Царь „Борисъ" до бул. „Фер- дивъ придоби единъ европей нето на професиите е, едно
динандъ", самия бул. „Ферди- ски видъ и н-вмаше онази ба епохално дело — необходима
.нандъ", бул. Сливница", ул. нална простота на боите как предпоставка за (оежществява^Мария .Луиза", „Преславска", вато обикновенно се среща по нето на идеите на 19 май.
„Царибродска* до гарата. насъ.
Погрешно е да се свеждатъ
идеите на 19 май само къмъ
конституционния въпросъ за
за погребението на Пилсудски. формата на държавното управ
въ кварталъ Аспарухова
Състава й.
ление. Последното е само една
Днесъ е храмовия праздникъ
София 15. Днесъ въ 2 30 форма, въ чийто рамки ще се
на квартала Аспарухово. По часа следъ обтдъ съ аеро- оежществятъ и въплотятъ иде
тоя случай въ църквата бе планъ ще замине з« Варша ите на 19 май.
отслуженъ молебенъ Присжт- ва нашата делегация, кояОсновната идея на 19 май е
вуваха полк. Т. Тодоровъ, ди та ще ни представлява при
да
се внесе обединение въ
ректора на Популярната банка погребението на
маршалъ
българския народъ и да се
Д. Духовниковъ, Хр. Теохаров Пилсудски.
подчинятъ частичните лични,
деятеля на обновата Ив. Иван
групови
съсловни интереси на
чевъ, едно отделение войници
Варненската търговско-индуотъ флота начело съ музика стриална камара открива вре- общите интереси на нацията.
та и др.
Какъ, обаче ще се оежщемененъ четиримесеченъ обу
стви това обединение?
щарски
курсъ
въ
гр,
Варна
Следъ божествената служба
говори полк. Тодоровъ и Ив. отъ 24 юний т. г. Записвания
— Безъ организирането на
та ставатъ въ камарата отъ
Енчевъ.
директора на допълнителното .на професионалното органи
зиране на съсловията, споредъ
Следъ обедъ. има народни занаятчийско училище или отъ мене, това обединение е не
ржководителя на курса.
звеселения
възможно.

и
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Таласъма то е довлекълъ съ себе си въ руд-'
ниците и го билъ скрилъ на сигурно и скрито
место въ пустата рудница, гдето се е грижилъ за
негото си продължително време.
— Какъвъ неимоверенъ разказъ! — каза1
Венсанъ, .който пакъ съуме да се успокои, той на
чело носи печата на недействителностьта!
_ По тоя начинъ се доказва намерването
на шапката въ пустата рудница!
Чуйте, обаче И по-нататъкъ, господинъ гра
фе, продължи Варезе.
Таласъма е освободилъ капитана, когато сте
го били затворили въ стаята до избата на „чер
вената кжща".
— Тия сведения еж доста важни, изповеда
Венсанъ.
Где се намира сега таласъма, господинъ
графе?
Въ една стая на ловджийския замъкъ, гдето
го намерихъ и гдето го затворихъ.
— Ще те придружа до ловджийския замъкъ,
господинъ графе!
— Елате! елате1
— Тоя таласъмъ требва още много нещо да
знае върху престжплението на Гренелъ!
— Безъ съмнение!
Той знае всичко!
Венсанъ изгледа въпъосително, шпионски и
и ожидателно града Варезе.
— Таласъма казва, че ви е виделъ презъ
оная нещастна нощь, когато изчезна капитана, до
мостчето надъ песъчливия брегъ. господинъ гра
фе, каза графъ Варезе съ студено спокойствие.
Таласъма се намиралъ горе до високите пе

НИ i 1Р86Ш И ВЪ i l l

Защо се заоави напоследъъъ организирането на професиит*. Осжществяванено на на идеигв на 19 май с« невъзможни безъ това
организиране. Изявления на директора на Обновата Попзлитевъ
София 15. Директорътъ
думи:
на обновата Попзлатевъ
„Вдигамъ чаша и каня вси,
запитат по възроса за ре
София 15. М-рътъ на войната ген. Цаневъ, запи чки да пиемъ за здравето щ
организацията на Дирек танъ какво ще каже по поводъ на връщането въ ар Н В. Царь Борисъ 111. Hem
цията на обновата заяви: мията на ония офицери, които следъ 19 май заеха неговото име, слава и день
пребжде въ вековете за да ос— Този въпросъ еотъком- ржководни служби въ нпкои министерства, заяви:
петентностьта на м-ръ
— Издадохъ окржжно, съ което гнаредихъ офицерите, ветява пжтя като фзръ на бъд.
председателя. Затова къмъ които следъ 19 май заеха ржководни служби въ некои ми гарския народъ къмъ мирен*
него ще трпбва да се обър- нистерства за координиране на техните служби, да се опре- културенъ, стопански, полити
Hemn.
Д/БЛЯТЪ ще останвтъ ли на тия места или ще се върнатъ въ чески възмогъ. Вдигамъ сжщо
чаша и пия за мирното и бра
Запитанъ какво се върши армията.
по организирането на профе
Тия офицери само еж запитани дали ще останвтъ на тско сътрудничество на наро
дите въ полето на културного
сионалните организации, той тия си места.
отговори:
Не съмъ попучинъ още докладите съ техните отговори, и стопанско преуспеване. Д(
— Резултатите до за да взема решение. Така, че всички други съобщения ме живее Н. В Царя, да живЪе
България.
сега ся. отлични. Напо- очудватъ.
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Доайенътъ на консулското тЬпо ц
града ни — гръцкиятъ генералещ,
консулъ г. Зивоглу произнесе след.
ната речь:
Господинъ областенъ директори
— Консулското ТБЛО въ града ни,
събрано тукъ, за да поднесе поз
дравленията си по случай Тезоимен
ния день на Негово Величество Цар^
Б о р и с ъ III, вашия Явгустейши ш
детель, ми повъри деликатната iw!
сия да стана тълкуватейь ванегон
вит-fc благопожелания, които то otiiравм к ъ м ъ Негово Величество. j
Тоя день не щ е бжде чествуващ:
само отъ неговия народъ, spesii
възторженитЪ му и предани акл»!
миции, но, сигуренъ съмъ, той щ'
бжде посрещнатъ с ъ ж и в и и заслу
жени симпатии и отъ страна щ!
държавнитв глави и на ТЪХНИТБ щ.
роди.
Общественото мнение единодуш
но признава, че гол-Ъма часть on
благоденствието на българския и(.
родъ се дължи на възвишената мж
дрость на Царь Бориса, комуто еж
повърени сждбинигБ му. Bcptn
политическите и обществени пер-]
турбации следъ войната и Bcptfiv
икономическата криза, която души
Европа и която намира своя отзвущ
на Балканит-fe по единъ толкова'осм
търъ начинъ, Негово Величеств^
чрезъ своето твърдо и патриоти-]
ческо държане доказа, че е надм
ренъ съ едно здраво политически
чувство, което е гаранцията за см
ществуванието и развитието на ни
родитЪ.'
,„~"я
Нека Божественото Провидение
Го запази за дълги години въ Мч
птлнението на своята висока и важ
на мисия, която той изпълнява ci
такъвъ тактъ, достойнство и y e n t a
Лзъ вЬрвамъ, че тълкувамъ npiвилно чув-твата на всички мои №
леги, като се присъединявамъ пъп
акламациитъ, които се издигат*от*
всички страни % и като Ви моля М
приемете уверенията за моит% го
рещи благбпежелания за щастие»
благоденствие, които ний отправяне
къмъ Негово Величество Царь Бо
рисъ III, къмъ неговия Явгустейши
Домъ и за все по голъмото преус
певане на доблестния българее*
народъ.

Щщшшш ва томиш ш а Н. В. Царя въ Варна

Молебена. Словото на епископъ Андрей. Приема. Тостовегв на г. г,
Казанлиевъ, гръцкия консулъ и др. Мили сцени.
Днесъ целия български на* шефовете на всички държав
родъ чествува Тезоименния ни учреждения.
день на своя любимъ и мжПрисжтствуаа сжщо целото
дъръ Царь.
консулско тело отъ града ни
Царь Борисъ е любимецъ на и много видни варненски граж
всички българи. Той притежа дани, общественици, предста
ва мждрость, прозорливость, и вители на: адвокатския съветъ,
съ своята здрава десница води арменското и е в р е й е ко
д у х о в енстБългария къмъ културенъ и т у р с к о
в о и представителите н а
икономически напредъкъ.
Нема българинъ който да всички спортни и родолюбиви
не обича своя Царь. Нема организации, а така сжщо
българско сърдце, което да не представителя на руските бе
трепва при произнасянето на жанци.
неговото име.
Молебена се придружава от
катедралния
хоръ на Ял. КръсТаза сутринь по случай Те
зоименния день на нашия лю тевъ.
бимъ Царь, бе отслуженъ тър- Следъ молебена, епископъ
жественъ молебенъ въ кате Андрей държа подходящо за
дралната църква отъ епископъ случая вдъхновено слово. Меж
Андрей въ съслужение съ про- ду другото каза:
— Какво по-хубаво можемъ
тосингелъ Догановъ и целия
да кажемъ днесъ по случай
свещенически клиръ.
день на нашия лю
Църквата е задръстена отъ именния
бимъ
Царь,
освенъ да му побогомолци.
желаемъ отъ сърдце, отъ ду
Личатъ: Областния директор ша, здраве и честито царуване,
г. Б. Казанлиевъ, началникъ Никой другъ въ България не
гарнизона ген. Халачевъ, на може да обедини тъй висши и
чело съ офицерското тело, пред нисши както него. Той е лю
стввителя на двореца г.Лумд бимецъ на своя народъ и го
ж и е в ъ, н-к ъ н а фло води къмъ напредъкъ и кул
та пол. В а р и к л е ч к овъ туренъ възходъ.
кмета на града г. Мустаковъ
Нека въ този день усилимъ
придруженъ отъ помощниците любовьта си къмъ нашия лю
си, полиц. инспекторъ, полиц. бимъ Царь и да му останемъ
комендантъ Д ръ Райковъ, сек върни.
ретаря на областния дирек
Прй тези думи Негово прео
торъ, околийския управитель свещенство Епископъ Андрей
Б. Желевъ, директорите на покани катедралния хоръ да
всички държавни банки, дирек изпее химна на Царя.
торите на всички училища, и
Следъ изпеването на сжщия,
Милъ бе момента, когато
всички приежтетвующи поздра
виха областния директоръ г. едно малко дете на име Дж»
Казанлиевъ и ген. Халачевъ. ована Ефтимъ Кючукова noff
Поздравленията баха много несе на областния директор
сърдечни. Тържественъ бе мо единъ букетъ отъ свежи UBW
Библиотека Варненски новини"
мента, когато ген. Халачевъ и пожела многоя лета на hV
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поздрави трите строени почет гово Величество Царя.
Милъ бе сжщо момента ко
ни роти отъ пехота, флота и
съчливи рътлини всредъ високата трева, отъ гдето
бреговата артилерия съ праз гато почетния председатель м
гледелъ, и той виделъ капитана когато вървелъ
Търг. камара r. K. Геновъ, кой
ни къ.
то сжщо приежтетвуввше й
къмъ мостчето, виделъ какъ вий сте отчупили
Той каза :
едно парче отъ дъската на мостчето, находяще се
— Нека въ този праздникъ молебена и приема, каза *»
надъ подвижния песъкъ, какъ съ единъ ударъ сте
на праздниците на българския той е щастливъ че неговвй
прострели капитана на земята.
н.,'
НарбДЪ бтъ иметб на армията
да извикваме ура за здравето и £ъкровенна мечта да види а»
— Господинъ графе! — каза Венсанъ съ задългоденствието на нашия лю ря ни задоменъ и съ рожи
давенъ и заплашителенъ гласъ, като стана отъ
бимъ Ц-зрь.
е оежществена. Той сжщо так«
местото си.
Громко ура оглуши целия пожела ДОГОДИНР Царското се
мейство да има наследникъ
Въ тоя моментъ отъ мрачното му и реши
площадъ.
Вдигнаха тостове за здра^
телно лице можеше да се ежди, какво ставаше
Праздника завърши съ един
въ вжтрешностьта му и че той е взелъ вече едно
блескавъ приемъ отъ страна то на Н. В. Царя и другип
решение,
на Обл. Директоръ, въ сало приежтетвуващи.
Приема продължи до 1 час'
ните
на Полицейското комен'
— Моля ЕЙ успокойте се, господинъ графъ
и мина при най-задушевна и
данство.
де Гренелъ!
целото коменданство е де -приятна атмосфера, като през*
корирано съ цветя и палми. цялото време нашия любим*
Лзъ повторихъ само думите на тоя чуденъ
Както кабинета на полиц царь бе предметъ на разго
свидетель, каза графа съ невъзмутимость, сетне и
комендантъ, така и кабинета вори
той се изправи.
на обл. директоръ еж сжщо
— И вие отдавате ли значение на тия показа
декорирани и украсени. Въ
София 15. М-рътъ на фина»
ния, господинъ графе1 — попита Венсанъ.
кабинета на последния на
сиите
Марко Рясковъ, запиташ
— Всеко показание е важно, господинъ графе1
първо место обкичени съ цве
по монополите, заяви:
тя
и
трикольори
еж
поставени
Виждаше се, че Венсамъ се беше съвсемъ
— Срещамъ се почти всЬк"
портретите и бюстовете на
и(
успокоилъ, звщото се усмихна презрително.
Техни Величества и портрета день съ двамата директори
— Вий казвате, че истината 'найсетне тър
монополите.
на малката княгиня.
жествува, колкото и да се продължи лжжата —
Не мога да ви съобщя прй'
Уреденъ е специаленъ бюказа той.
фетъ съ финни напитки и за чината, по която се прод-ьда*
срокътъ до когато тютюневи
куски.
Лзъ се присъединявамъ къмъ това ваше мне
На приема приежтетвуватъ те фабрики имаха праао М
ние, господинъ графъ Верезе!
всички лица, които 6txa и на произвеждатъ тютюневи Ш
Тоя таласъмъ требва да има нЪкоя причина,
изведения.
"
парада.
която го заставлява да прави подобни обвинения,
Но
можете
да
знаете,
че
и*
които оть само себе си падатъ и сега азъ по-^.,^.
Настроението е задушевно- времето се избърза много, к**
вервахъ на думите на рудничарите, които ме ggfcft * *'лГ^п™"!!1°
4/Шомакина на приема Област- то се прибегне до една «с*?
предупредили, когато искахъ да го преследвам"
'•'У^Директоръ г. Казанлиевъ стопанска система, безъ Й
защото това зло и омразно сжщество ще ..си
•^обърна къмъ приежтетвува- бжде достатъчно добре apofi
мжети, и сега се оправдаватъ тия предут&да
Jfii
ни думи.
^ у ^ ^ у
щ съ следните вдъхновени чена.

