Гр. Варна 18 юний 1935 година

Година XXlV-та — брой 3951

(Изъ речьта на Н. В. Царя
турнира за Балканската Kyna)i

Преди 50 години

ВАРНЕНСКИ

•—България е радостна че тазигодишния футболенъ турниръ за Балканската купа става
въ нейната столица и азъ поздравлявамъ отъ
сърдце всички участници.
Тия мирни другарски състезания ще дОпринегътъ за опозиаванието и сближението ме
жду балканската младежъ, култивирайки въ
нея чувство на взаимно уважение и приятел
ство.
Пожелавамъ успъхъ на далото и обявявамъ
петия Балкански футболенъ турниръ за откритъ.
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3 априлъ, 1886 година
•;Л0НД0НЪ. — .Дейли нюзъ" отбелязва, че въ
дипломатическите ср-Ьди съществуватъ опасения отъ
едннъ вьоряженъ кояфликтъ между Турция и Гър.
ция
Англия преговаря усилено сь останалитЪ велики
сили, за да се предотврати една евентуална война.
Франция подържа енергично усилията на Англия.
обаче все по-ясно става, че Русия насърдчава упор
ството на Гърция.
ЦЛРИГРАДЪ. — Узнава се, че Шакиръ паша е отпжтувалъ
за София, за да вржчи на князъ Александъръ Батембергъ
фермана, съ койго султанътъ го нззначава за геяералъ губернаторъ на Източна Румелия.
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София IS. Излгьзалъ е отъ щСвободнитп зидари"
въ
печатъ отчета за дейно- промпната.
Но организа
стьта н а
Българската цията ги опровергава ка
франкмасонска
организа тегорично. Презъ годината
ция презъ 1934 година. Отъ е разисквано надълго върху
отчета се вижда, че въ И преговорите, които еж во
ложи еж биле
организира дени съ великия
мийсторъ
ни на 492 души, отъ тгьхъ-. на Югославянската
велика
първа степень — 71, втора ложа, Милетевичъ по въ
62 и трета — 369. Органи проса за сближението. Поя
зацията
на
„свободните снено е, че сегашните
по
зидари" — франкмасони
е литически и
психологични
имала нгькои свои членове елементи не еж спорни за
въ състава на правителст некакзи специални .гостнтвото отъ 19 май. Това да предъ великата
югославянло началото на
различни ска ложа, но при частни
мълви за участието на среща ще се работи за
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IV.

Въпросгтъ за кланицата. fiperoROpHTt съ чужденците за откриване хазартно заведение въ Варна. Възстанопнването на разкъртенитъ- тротоари. Общината купува
специална поливачла и гвтомобилъ за хвърляне па смътьта-

Разговора

ни съ кмета

г.нъ инж. Мистаковъ

Кметството е ангажирано съ
проучването маса въпроси, ко
ито отдавна чакатъ своето раз
решение. При най добро желвние отъ страна на тия, които
еж се нагърбили съ тежката
и отговорна задача, много отъ
тия въпроси не могатъ да получатъ веднага своето резрешение било поради липса на
средства, било поради просло
вутия български
бюрократи
зъмъ, който въпреки всичко,
все още продължава да се ши
ри изъ канцелариигк

сближението между двата
народа. Решено е да се т
работи пр^ектъ
за кон
кретна работа. Българска
та велика ложа е изказа
ла искренните си съболез
нова ние за големата
за
губа, претърпени отъ брат
ския югославчнеки
народъ
съ убийството
на Кралъ
Александър I — жертва на
враговете на човечество
то и славянството.
Бъл
гарската велика ложа е
запитала
френската
з а
истинностьта
върху слу
ховете, Ч'? френски масони

Той възнамерява да посет.: всички
столици на Балкана

били замесени въ големата
афера Ставицки
обстоя
телство,
което
внесло
смутъ въ редовете на на
шите „зидари". Френската
ложа, обаче,
отговорила
веднага: Всички атаки сре
щу френските масони били
отъ католическите
реакционери, които се опаватъ
да дискредатиратъ
демо
кратичния
и либераленъ
режамъ на Франция, знаей
ки, че масонството е единъ
отъ най-мощните
крепи
тели на тоя режимъ.

П р а г а 17. С л е д ъ з а в р ъ 
щ а н е т о с и отъ. С С С Р .
Бвнвшъ проектира
въ
недалечно Ождащв едно
свое официално
посе
е н и е в>» б а л к а н с к и т Ь
Вьпросътъ ще бжбе разрешенъ тази сутринь въ специално щ
с т о л и ц и . На п ъ р в о м Ъ о т о
заседание Реферътъ ще даде к".нкректни обяснения.
Б е н е ш ъ щ е посети БЬлСофия 18. Втория мачъ отъ тур на мача заради повредения теренъ. гкруардеъщ, ъа. сВлъе здмъ отжонв ао ие Бдуапира за Балканската купа създаде
Комитета се събра снощи, п о о е т и и С о с р и я . п о н е ж е
много работи на ръководителите веднага следъ мача на заседа н а в р е м е т о 6 в з а я в и л ъ ,
п р и
на четиригЬхь федерации. Дъждов ние, за да разгледа контеста- ч е в ъ з н а м е р я в а
ното време попречи мача между цията на водача на ромънския дп ар ъ вп ъо с еутдио бие н ъс т о лс ли уцчаат йа
Югославия и Ромъиия да започне тимъ Далила. Ромънцитгъ на Б ъ л г а р и я .

щ Реша -- Ш9Е1Ш пганрзш)

— Какви въироси Ви занимаватъ въ моментъ?
— Последни яраготовлгакй
за курорта: украсяването на на време. А голямото безгрижие на предлагатъ за да нн се по
Морскага градина и Са. Кон- уредняцнте на състезанията създа пречи на програмата, мачътъ
де гол£на пречка иа играчите. между Ромъния и Югославия
стантинъ. Освенъ това прего Презъ всичко to време до като тра да се преигрие на 25 т. м.
товиягъ управителенъ съветъ.
варяме за купуването на дзе еше мача, топката плуваше въ во Югославянския декегатъ д-ръ
София 18. Конгреса на
шасита, едно отъ които ще да, а играчите оеха загубили ect- Андреевичъ подчерталъ, че ма
агрономитгъ
приключи
ко
подобие
на
хора,
отъ
калъ
и
во
ча
е
редовенъ.
Следъ
двучасово
служи изключително за поли
да.
Изглежда
устроителитЬ
на
Бал
заседание,
въ
11
и
половина
своята
работа
вчера на
ване улиците, а другото за канския турниръ не еж се погри- часа следъ полунощь комите
обгьдъ.
Следь
приемане
на границата при Кула
хвърляне на см£тьта. Вър шипи да хвърлятъ поие малко пЬ- та реши:
то на
резолюциит/ь,конКула 18. Въ
сжбота,
вамъ дз 2—3 дни да прннлю съкъ или да уравяятъ терена. Ро— Да се разреши този въп- греса избра
управителен
мъниите контесгираха редовностьта росъ тази сутринь въ 8 часа
8 часа сутриньта
бгь
Тази сутринь ние можах чимъ съ покупката.
съветъ
въ
който
влизатъ
на специално заседание, като
отворена служебно гра ме да разговаряме съ кме
Ан.
Ивановъ,
А.
Георгиевъ
бжде
повиканъ
рефера,
който
ницата при Връшка чу та г. Мустаковъ по некои
г
да даде конкретни обяснения, Н. Кендевъ, h. Киселовъ,
ка, по пжтя
Кула-Зай- актуални въпроси.
Конференцията на Популярните бшки при Съюза на НародиЛТБ кооперативни банки
Г. Къшаровъ и пр.
—Какво
става
съ
въпроса
чаръ. При
отварянето
за кланицата,
запитахме
София 18. Конгреса на Съю Ради Васвлевъ, който изтък
на границата
присжт- г. Мустаковъ.
за да В
"Ь
за на популярните банки зче на мотивите за свикването на 18 души юристи подализазаявление
учеиици-телествуваха официални
ли
—Нищо особено пб него ра избра новъ управителенъ конференцията. Следь него бждатъ назначени
графисти.
МЕКСИКО 17, Мексиканско
ца отъ дветп> страни и не мога да Ви кажа. Той
С о ф н я 18. В ъ Д и р е к ц и я т а
говори
члена
отъ
управител
съветъ
въ
съставъ:
Т.
Ангьо
ма ж е л б з я и ц и т Ъ е ж прметм то правителство подаде остав
малъкъ брой
граждани се намира още въ периода
зовъ, Хр. Христовъ, Д. Боду- ния съветъ Асенъ Марковъ, заяапеиияга на 18 душ» съ ка.
проучванията.
отъ околнитгь
населени на
I ю р м д к ч а с к о о б р а з о в а н и е | ко
В Л Ш И Н Г Т О Н Ъ 17. Сената
— А какво ще ни кажете ровъ, П. Пеевъ и П. Шоновъ. който посочи значението на нто ще б ж д & т ъ назначени за
мпста.
ученнцн*тепвграфисти.
От». повиши Нелтонъ Жонсонъ пълзанаятчийството
въ
стопанст
по преговорите съ чужденцатЪхъ 10 души е ж прекарали номощенъ министъръ Китей въ
Вчера въ салона на занаят вото и ролята на кредита въ 8 масеченъ стахо> н ще б ж  чинъ
тт> за откриване на хазартно
посланикъ.
д а т ъ назначени по ускорена
чийската народна банка се стабилизирането му.
Буда-Пеща
17. Полицията
та процедура на по виша д п ъ
на Народното здраве. Между заведение и постройса на хосъстоя конференция на деле
Въ 1 часа следъ объдъ ж н о с т ь в ъ ж е л ^ з н и ц м т в .
зарегистрира вчера 28 случаи
телъ-казино?
тгьхъ е и д-ръ Куртевъ
на самоубийства.
гатите на популярните банки. конференцията бе закрита оп
отъ Варна
— Очакваме най късно до
Бомбай 17. Агенция Ройтеръ
София 18. Въ връзка съ изяв
На конференцията присът- реснявайки знанията на де
се научава от Симла че властиления на м-ра на ВжтрешннгЬ ра четвъртъкъ да се явятъ две ствуваха 150 делегати. Тя бе легатите и посочвайки значе
rfe отказали да разрешатъ на
боти, че при назначаването на. ди- те фирми съ залозите си отъ открита съ речь отъ предсе нието на БЗКБанка като единъ
въ Ромъния. Единъ поручикъ дос- Ганди да замине за Куетасъгоректоръ на Народното здраве, че се но 5 милиона лева, за да мо«ска мнението и на Българския ле жемъ да влеземъ въ конкрет дателя на Съюза на Народ- мощенъ стълбъ въ живота тавялъ военни тайни на Унгария.' лъмъ брой свои привържени
Букурещъ 17 ВластитЬ раз ци за да се притече въ по
НИГЕ кооперативни банки г. на българското стопанство.
карски съюзъ, последния посочилъ, ни преговори съ тъхъ.
криха
една добре организира мощь на бунтовницигЬ.
като свой единственъ кандидатъ
на шпионска афера въ полза
д-ръ И а. Московъ, доцентъ по сж- — Кога ще бждатъ въз
на Унгария. Въ аферата участ
дебна медицина, и за негови под становеви най-после разкър
въ София
вували поручикъ Иоанъ Янтогласници; д-ръ Куртевъ (Варна), тенитъ- тротоари изъ града, почивка за селското население. Едно на
Сафия 18. Вчера се състоя неску, който билъ по-рано на
реждане
на
Вжтрешното
министерство,
ВЪЛНЕНИ
д-ръ Чипевъ, д-ръ Янковъ и д-ръ господинь кмете?
ха колоездачни надбгьгвчния до
Радковъ.
С о Ф и я 18 Н Ь к о и о к о Петроханъ. Пръвъ бгь класи- служба въ Гюргево, нЪколко
— Бавното възстановяване л и й с к и
у п р а в и т е л и ранъ Г. Велиновъ, който изми чиновници отъ унгарската па
раходна агенция М, F. T. R. и
на тротоаритгь не може да
е ж спира
се преписва като вина на об ли н а с е л е н и е т о и не на разстоянието 118 клм. за две жени.
п о З а an.
4 часа, 53 минути и 30 секун Поручикъ Антонеску билъ
опровергава. Какво казалъ абисин- щината. Това е работа на м у п о з в о л я в а л и д а из ди — средна скорость — 25
СЙЩО
дамски вълнени и
ския императоръ въ една своя речь, Главната дирекция на Пощи- в ъ р ш в а ктьрската с и клм. въ часъ. Следъ него ид заплащанъ мчого добре, за
да
издава
военни
тайни
и
тгъ. Въпргъки това, обаче съ
Адисъ Абеба, 17. Аби- наши средства, ние правимъ р а б о т а въ» недеьлни и ватъ: Ба. Чочевъ, П. Хрис подържалъ връзки съ цантра
празднични дни.
товъ и др.
синското правителство оп това, което маженъ, съ на
лигЬ на унгарския шпионажъ
на конкурентни цени при
М р а на В ъ т р е ш н и 
въ Полша и Будапеща.
ровергава категорично съоб дежда че ще си приберемъ те. р а б о т и е и з п р а т и л
Разкриването на аферата се
ул. б Септември № 2щението на
италиански единъ денъ еуяитгь отъ дър окрлчннно, с ъ к о е т о
дължи
на едната отъ женитъ
1 2700 10
жавата.
Поради
нгькакъвъ
бюн а р е ж д а д а н е с е в ъ з въ I Соф. мжжкъ гимназия
те вестници, че
абимнкоято била въ любовни връз
рократизъмъ и канцеларски п р и п я т с т в у в а населе
София 18. Въ I Софийска мжшка
ския императоръ въ речь формалности дирекцията на
н и е т о в ъ п о л с к а т а му гимназия е разкритъ новъ марксисти- ки съ Антонеску но която той
та си предъ
главатарите Пощитгь не може да намгърир а б о т а .
чески кръжокъ. Завчера директора изоставилъ заради друга жена.
НИКОИ lit
ХВЪРЛЯ
Освенъ поручика арестувани
нв гимназията и изключилъ 12 уче
на етиопскитгъ
племена парагрдфъ, отъ кядето да из
ПАРИ
на
улицата.
И при
ници
за
комунистическа
дейность.
еж пще и 6 унгарци.
Ьилъ заявилъ, че не само плати сумите по търга. До
все mosa има хора, кои
за оофий
сега
сме
поправили
2700
мет
абисинцитгь, но и всички ра, и остава на да се попрато плащатъ за реклами:
а
а
сти вест
племена въ Африка тргьб- вятъ още 1300 метра. Въ вегь- н и ц и с е п р и в м а т ъ в ъ а М8й[ЕП01УйЕ1и^ ^ГвГк не
постигатъ
снабдени съ филтръ за обезвре- които
вало да мразятъ
чужден ки случай до десетина дни г в н ц и я „ С т р е л а * — В а р н а . Оголъ, тераса, баня ма 20 метра отъ морс
цельта
си.
ката градина, на ул. .Мнладкяова' 5. Спора- дяване тютюна — търсете ги въ
всичко ще ажде привършено.
ците —
колонизатори,
умение с х щ т ижшц нри Данчо.
ггенция .Стрела"—Варна.
1—0
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Проф, Михаилъ АрнауДовъ
Новиятъ ректоръ на Държавния уннверситетъ.
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Неотдавна б-Ьхъ обърналъ внима
нието на отговорните фактори,, че
Тази година проф. д р ъ Мих. 1905 год.; „Къмъ теорията на изъ улицид-fc на Варна най-свободно,
Пркаудовъ 6 t у д о с т оенъ литературните родове", 1912 необезпокоявани отъ,,] никого, се •i ЙапбслЙдъкъ йъМнглия еж
Когато били пуснати въ дви предъ ежда, станало явно, ч.
'три нещастни- човйщки
съ високата честь да воглавя- година.; „Рьзвой на литера движатъ
жение
първите железнопжтни машинистътъ далъ на вре^
Препоржчахь и мЪркигв, били извършени редица опити
вв нашия единственъ Държа- турната психология", 1916 год.; сьздания.
които трЪбоа да се вземагь, за да съ лекуване на ревматизма локомотиви, не еж [били упот тревожни сигнали, обаче СЩЦ.
венъ университетъ. Това отли „Къмъ психографията на П. К. св'сл6жй'край на,онова, което нк тъ помощьта на късите вълни, ребявани сегашните
парни та на тръбата му била съвър
чие бе напълно заслужено. Яворовъ", 1916 год.; „Кряпи излага извънредно много.' предъ; конте се употребяватъ въ ра-свирки. Въ замена на това.ма- шено недостатъчна и по твзм|
чужденците.' 'До .сега никой не .е
Научното, литературьо и твоР Марко въ народната п-всень", направиль^НеЬбходимоТо.". ;
рио-предаването.
*:'".''
шинистите си служели съ свир причина каруцарьтъ не можа^
1917
г.;
«Кукери
и
русалки",
ческо дело на
Въпросътъ'.е за слабоумната.] же
Подъ влиянието на тия въл ки, подобни на войнишките и да го чуе.
1930 год.; „Вградена невеста", на, съ бълигв прошарени коси, ко ни; -".температурата на телото, ловджийските тръби.
Този случай обърналъ в«
боса," гологлава, . съ'оръфана
1920 г.; „Йеколко глвви отъ ято
общо
внимание и тогава д,,
се
покачва
не
само
иа
повьрНе
ще
съмнение,
че
тия
рокля, се разхожда по цълъ.день и
психологията на творчеството", то
изъ най-главнитъ улици на гра хностьта, въ кожата, но и въ тромпети еж били съвършено ректорите на английските щ
1920 год.; „Уводъ въ литера да. Тази нещастна жена наистина вжтрешносгьта на телото и въ недостатъчни.
лезници решили да въведъп
турната ". 1910 год.; „Г. С. Ра- не дига шумъ, не закача никого, ставите.
въ цела Англия парни свирщ
Презъ
1832
година,
по
една
ковени, животъ, произведения и но затова пъкъ тя много пжти спи
Модерната техника не е HI
Получените
резултати
еж
отъ
главните
железнопжтни
чужденците и проси.
идеи", 1922 год.; .Студии вър раДветъ
деца, едното отъ които задоволителни и по настоя- линии въ Англия единъ влакъ правила нищо друго до cen
ху българските обряди и ле момиченце а другото момченце, сж- щемъ ревматизмътъ се лекува премазалъ една каруца, нато освенъ да усъвършвнетвув
генди", 1923 год.; „Личности и що по цвли дни кръстосватъ ули- вече успешно посредствомъ варена съ яйца. Когато тази парната свирка, възприец
проблеми," 1915 г.: „И. Мака- цитъ на Варна и за срамъ на всич късите радио-вълни.
злополука била_ 1£аз]искванд преди едно столетие.
ни, закачатъ гражданите и нериопопски и българския чер- ки
Тъй като тази система се
съзнавайки какво вършатъ, поняко
ковенъ въпросъ", 1925 г.; »В.га устройватъ най-срамни ецъни. намира още въ зачатъка си,
Друмевъ, изследвания и пр.", Варна е курортенъ градъ и би очаква се, че въ скоро време
1934 г.; „Неофитъ Хилендар следвало тЬзи, които се грижатъ тя ще се развие извънредно
ски Бозвели", 1930 год.; „Бъл за нейното издигане като лЪтовище много и ще постави на раз
взематъ мврки и да пратятъ тия
гарските свадбени обичаи", да
нещастни сжщества тамъ, кждето положение н а човечеството
•
зръщв
годедаа
ма IJ
мощни средства за борба проимъ е мвстото.
1931 год.
Въ тази гол-вма стълбица отъ Особено момченцето, то освенъ тивъ разните упорити болестизакача минувачитъ, подхвърля за които до сега не еж откри,
произведения, значителна част че
имъ разни глупости, но понъкога
отъ които ние не споменахме, мъкне и столовете, оставени предъ ти успешни лечебни средства.
влизатъ и извънредно инте магазинитъ, или пъкъ се спира
Г1
гр. Варна, 18. VI. 1935 година
Г
ресните издирвания на проф. предъ праговетЬ на вратитт!. из
проф. Мих. Арнаудовъ
д-ръ Мих. Ярнаудовъ — „Се плъзва езикъ и крещи несвързано.
Нека се надъваме, че това ще
е извънредно голЪмо. То б и верна Добруджа, етнографски бжде
Лекарите вече успешно при- — в
последния пжть и най-после
Прочутиятъ» отар"ь
в
могло да се резюмира и обоб наблюдения и народни песни", ний ще
лагатъ методата да се присажбждемъ чути.
в
МАГАЗИНЪ
щи въ следните неколко глав 1923 год. Тази ценна въ вевко Смътаме, че излишно е да споме да парче кожа върху н1зкоя
наваме.
че
въ
България
има
прию
ни отдели: книги, и следвания отношение книга е единствена
рана.
ти за душевно болни и нъма нужда
монографии, сгатии и пр., пос по рода си. Разработена е по да
Сега, обаче, единъ ленин
ги пущаме изъ улицитъ, за да
ветени на литературната нау време на европейската война, тревожимъ гражданството и гоститъ. градски хирургъ успелъ да
пуска на баснословно ниски, незапомнени до сега цени:
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ка, на българското народно когато професорътъ е обхоприсади не само кожа, но и
Както е извъстно, отъ скоро вре целъ пръстъ. Презъ време на
творчество, на проблемит-fe, лич дилъ като апостолъ цЪла До
се боядисветъ фасадитъ на зда една злополука, единъ работностите, епохата и пр., свър бруджа и е записалъ богатото ме
нията, за да се предаде на послед.
и
интересно
песенно
богатство
зани съ българското възраж
НИГБ единъ що годе по-добъръ никъ изгубилъ големия пръстъ
дане, на чисто литературна и на добруджанските българи. видъ.
на месната си ржка.
писателска дейность и на пос Днесъ благодарение на него, За забелязване е обаче, че бояЕдинъ хирургъ веднага му
джиитъ, боядисвайки фасадитъ ца- отрезълъ големия пръстъ отъ
ледно место -— на обществена то е запазено за вековете.
пагь отводнитъ тръби, и най малко
такава.
Като се спира обстойно на следъ това не се погрижватъ за по десния му кракъ и го присаТази огромна научна и лите българското Възраждане — на чистването имъ.
дилъ на ржката му.
ратурна продукция на извест колективните усилия, които го Тъзи тръби които еж на височина
Операцията излезла напъл
ния български професоръ е обуславятъ и на личностите, по нвколко метра, хазаитъ имъ не но сполучлива. Пръстътъ се
ги почисти.
непосредствено и тЪсно свър на техните гениални прозре могатъ
Обръщаме внимание на общината хваналъ отлично и сега работзана — тя произтича отъ нения, които определятъ поли да застави бояджийтъ, следъ боя никътъ може да си служи от
говата будна общественна сж- тическата и духовна атмосфе дисването на фасадитЪ, да почист- лично съ тази си ржка, както
весть, която, като утолява своя ра на Възраждането, роман- ватъ изпоцапанитъ дъждовни тръби. и по-рано.
изразители на искането
гладъ въ проблемите на бъл тичда и пленяваща съ безко наСтаваме
всички стопани, чийто здания ВЕСТИ 01Ъ
гарското възраждане, разкри ристната служба предъ народа предегоятъ за боядисване и смътава му и хоризонтите за него — проф. д-ръ Мих, Арнаудовъ ме, че ще бждемъ чути.
= = = = = БЪЛГАРИЯ
ПРОМЕТЕИ
вата обществена дейность.Тукъ бележи:
Ш Другъ отрядъ отъ 900 тру
той доразавива големите идеи
доваци работятъ усилено шо
—Незабравима епоха на дуна народните будители и още хобно възмжжаввне и напълно
сето КърнареТроянъ и тази
ГОРМШИЙ
по-големите задачи на бъл единение въ името на народесень този пжть ще бжде пуШ
Д
Р
Ш
гарското племе — културни, ность, въ името на минало и
снагъ въ движение. Съ него
УРЕЧЕНО
политически и национални — на бждаще! Миналото се из
ще се създаде прека и къса
СОЛУДЕРВЕНГСНД
които все още чакатъ своето виква • въ въображението съ
връзка между Северна и Юж
възплощение въ националното всички скжпи празници, на ве
на България, въ провдивска
и държавно битие на българ личие и силв, съ всичката ро
область.
ския народъ.
мантика на свещенъ езикъ и
Ш Епинъ отрядъ отъ 1,200
Пилъ отъ вълшевния изворъ поетическо устно наследство.
трудоваци работятъ усилено
на българската национална Бждащгто се чертае като по
шосето КричимъДьовленъ. Та
ще намерите всеки день
романтика» проф. д-ръ Мих литическо сцепление на дела
зи година пробивеването на
пресни при представител
Арнаудовъ, когато разработва та етническа маса отъ устието
този важенъ пжть ще бжде за
ството на минерални води
проблемите н а българския на Дунава до Албанските пла
вършено и той ще бжде изполна ул. 27 юлий 16 до ап
фолклоръ—този неизчерпаемъ нини...
зуванъ въ движение. По този
тека Русевъ.
1-2615-30
рудникъ на националния ни
начин ще се скъси на половина
Колко днесъ сме далечъ отъ
гений — когато с Й докосва това време на високъ нрайстпжтя отъ Пповдивъ до девинд о р и до научни въпроси венъ патосъ и на безпримеПОКРИВКИ ЗА МАСИ: бълв, ска околия.
изъ тъй сложната проблемати ренъ патриотизъмъ, к о н т о цветни, ленени, чайни и др. Ц Изнесени еж три вагона
ка на българските народни хвърлиха въ ОГЪНЯ на револю най-богатъ изборъ на неимо череши отъ пловдивско за Гер
обичаи, поверия, обряди и пр. цията редомъ съ фанатичния
мания и единъ вагонъ за Шве
—.всякога е обладанъ, вина родолюбецъ и убедения кос- верно ниски цени. Специални йцария. Черешите еж присти
покривки за заведения на ме- гнали въ добро състояние и
ги е хипнотизиранъ отъ пре мополитъ!
клонение предъ величието на
търъ.
Единствено въ магазинъ еж намерили добра цена. За
П. Господиновъ,
българския духъ.
.КАРЛОВО' — „6-й септе- пръвъ пжть тази година се на
Но нека хвърлимъ мвкаръ
опитъ съ износъ не че
мврий" 12, срещу църквата прави
бЪгълъ погледъ върху научно
реши въ чужбина и резулта„Св. Никола".
3 тътъ е насърдчителенъ.
то дело на този големъ бъл
Бул. .СЛИВНИЦА" 24.
Елегантни д р е х и п р и
гарски ученъ. Ще упоменемъ
при ресторанта „ЕЦШЕДБМЕ", за
Шикъ Паризиенъ. Посетете rol
писва мобилираин стаи з а
само .заглавията на некои отъ
л Ъ т о в и к ц и въ частни домове
1-5
многобройните му трудове!
и вили.
1 2741-5
„Българските народни песни",

ищш\\ нодн

Шикъ Паризиенъ?

i
е
о

S
о
е

I

S

Дамска чорапи разни цвЪтове
вИжжки чорапи
7.
мерсеризирави 16 л. м х ш к н ЧОрапи цв*тни
8,
Дамски чорапи меланжъ
15 .
Ммжкн
чорапи
цвЪтни
мерсе
Дамски чорапи трихгьлни
ризирави 2 чифта 25 ,
пети, багетъ „Фако"
40 .
Дамски чорапи бЪли спортни 8 „ Мхжки полукорави яки
9 „
Дамски румба килоти кьоперъ 2 2 » Мкжки кърпи носни
б.
Дамски килоти кьоперъ
25» Кърпи за лице хавлиени екстра 32 „
Дамски килоти румба—рае 2 5 , Мхжки мрежени фланели „БжДамски комбинезони трико рае 50
дашность" 20 ,
и

всички

други

галавтерийви и манифактурни

стоки при

н а н о в о намалени ц е н и . Н е п р о п у щ а й т е този
е д и н с т в е н ъ в ъ г р а д а ни случай!
••••»
авудг-аа
ОНД в »

На б у л . «Фердинанд?»", д о самия
п л а н г ь , 2 0 номФсртгш* е&обилиранм
« т а м , чигтъ» в ъ з д у х ъ т , к^ликолепенъ изгледа.
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Съобщава на почитаемите си клиенти, че се пре
мести на ул. „Цзарь Борюсъ." № 6 (бив Ш
шия магазинъ ,Берлинъ")
По с л у ч а й п р е м е с т в а н е т о с и пред I
лага н а и з в - ь н р е д н с н и с к и цени
следните, артикули: ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ.

•
ч
ЦЕ, РИЗИ, ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ. ОБУЩА МЖЖКИ, ДАМСКИ
и ДЕТСКИ и в с и ч к и д р у г и г а л а н т а р и й н и Щ

артикули
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45 положение, внезапно на борда на парахода друго не му оставаше, освенъ да се намеси жи не само спасението на кораба си, но и
настана необикновено раздвижване. Всички и той въ боя наедно съ техъ, защото беше живота си.
повтарямъ: пази eel He мога да ти помогна, моряци скочиха на крака. Скочи и Билъ Га уверенъ, че другите бандити въ никой слу.
Но и езмиятъ Билъ Газонъ не искаше да
зонъ, като мислеше, че ще го нападнатъ.
чай нема да му пощадятъ живота.
макаръ че си . . .
го чествуватъ като герой и спаситель. ДвснаМомичето не можа да довърши думите си, Въ сжщность китайците се затичаха къмъ Мпадежътъ грабна единъ ятаганъ и се впу та му ржка го болеше страшно. Предъ вра
тъй като се появи баща й и я изпрати долу носа на джонката и се загледаха въ далечи сна всредъ навалицата.
тата на кабинета си той се срещна лице сре
Противниците останаха за моментъ като щу лице съ Лио, дъщерята на капитана.
по некаква си работа. Явно беше, че не гле ната. Насреща имъ идваше друга джонка,
вкаменени, щомъ видеха, че срещу техъ се
даше съ добро око на разговора й съ този пвкъ съ контрабанда на опиумъ.
Когато влезоха въ кабината, тя хвана дветб
Капитанъ Као Ченъ направи кратко съве нахвърля и единъ белъ. Скоро те, обаче* се му ржце въ своите и го погледна съ призна
чужденецъ.
и се хвърлиха въ боя съ нови крвсъ- телни очи.
Билъ Газонъ му стана съвсемъ ясно. защо щание съ хората си. Той беше убеденъ, че съвзеха
ци
и
викове.
обслугата
на
другата
джонка
е
по-малобройна
— Ти си храбъръ човекъ, обаче недей
беха потеглили нощно време. Корабътъ бе
Единъ жълтъ гигантъ се нахвърли съ страш очаква^признателность отъ страна на баща
ше натоверенъ съ контрабанда: опиумъ, та и реши набързо да я ограби. Това щеше да
зи страшна отрова. Затова, значи, капитанътъ му даде въ ржцете богата плячка, тъй като на ярость срещу младежа и съ единъ ударъ ми! Той е бесенъ отъ ярость, загдето опи*
се беше отдвлечилъ надалечъ отъ брега, на- щеше да се докопа до големо количество му изхвърли ятагана изъ ржката. Ударътъ бе тътъ му излезе неуспешенъ и всичкиятъ му
ше толкова силенъ, щото той си помисли, че гневъ сега се насочва срещу тебе. Страхъме
зжтре въ морето, кждето не можеха да го опиумъ, безъ да плаща за него.
е
строшилъ ржката на младежа.
Тоя
пжть,
обаче,
изчисленията
му
излезоха
е, че животътъ ти се намира въ опасность.
пресрещнатъ патрулните кораби на властите.
Билъ Газонъ се за-арди отъ втори ударъ и
— Не бой eel Всичко ще се свърши на
Заплашваше го, значи опасность. Момиче погрешни.
то не можеше да го лжже^ това беше явно. Когато стигна до другата джонка и се изизмъкна чевръсто револвера си съ лева рж добре.
Но защо го беше предупредила, него, чуж равни съ нея, хората му хвърлиха железни ка. Щомъ се чу вистрелътъ, жълтиятъ атлетъ
И Билъ Газонъ я потупа по рамото съ уС"
те куки. За голема изненада, сжщото нещо залитна и се притърколи презъ ниските пе мивка на уста, за да я успокои.
денеца?
рила въ водата.
Мжчителни мисли започнаха да го измжч- сториха и отъ противния корабъ.
Въ сжщность, и той самиятъ верваше в*
Когато видеха главатаря си убитъ, чужди думите и и верваше, че капитанътъ наистина
ватъ. Беше попадналъ въ сжщински капанъ. Съ големъ ужасъ капитанъ Као-Ченъ се
Яко тези жълти дяволи го нвпаднатъ, не щеувери, че противникътъ разполага съ много те контрабандисти побързаха да се покате- ще потърси случай да излее върху него
може дълго време да се противи. Освенъ то повече хора. Да се отстжпва, обаче, беше рятъ обратно върху джонката си, оттеглиха гнева си.
куките и се отдалечиха.
ва, намираше се на единъ корвбъ, далечъ на твърде късно.
Г Л А В Я 17.
Между двете банди контрабандисти се за
Боятъ бе решенъ, само благодарение на
вжтре въ морето. Немаше никаква възможПожаръ на Джонката
бързата и сръчна намеса на Билъ Газонъ.
ность да избегне. Дали това му пжтуване не почна кървавъ и жестокъ бой.
Билъ Газонъ се отдръпна до кормилото и Капитанъ Као Ченъ, обаче, отбегваше да
беше последното въ живота му? Какво ли
Газонъ разхлади ржката си въ вода
щеха да му донесатъ идните неколко часа, започна отъ тамъ да наблюдава сражение се среща съ него, отъ срамъ. че опитътъ му та.Билъ
Ьоеше
се да нема счупване или най мал
то. Скоро се увери, че хората на кепитанъ беше пропадналъ. Освенъ това, той не иска
дори идните неколко минути?
кото
спукване
на кость, отъ страшния удар*
Кво-Ченъ
еж
оеждени
на
поражение.
Нищо
ше да признае на друговереца, че му дъл-на жълтия гигантъ.
Както разсжждаваше върху опастното си

Ф ш п ш Л ореключеиия ва Бнлъ Газонъ

to Ъ9ЪЪ

„Варненски новини*
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Едно справедливо искане на собственицитгь на кино
въ Варна. Последствията отъ затварянето
Атина 17. (Атинската Т. А.) Сжщата таблица показва, че театри на
кинотеатритевъ
нашия курортъ
Дирекцията на статистиката об правителствените л и с т и еж
Варненските кинопритежа- ническите билети по Б. Д. Ж.
народва днесъ една таблица получили 671,925 гласа, т. е.
съ цифрите на изборите, про 62.53 на сто отъ общия брой тели днесъ еж вржчили едно а сжщо и обратните резултати,
изведени миналата неделя, и на записаните избиратели, отъ обширно мотивирано;изложе които се получиха отъ увели
сравнение съ тия на всички което се вижда, че правител ние до кмета на града r-нъ Мус- чение пощенските такси.
избори отъ 1926 г. насамъ.
ството се радва на най-голе- таковъ, в което след като съоПостжпки
за намаление
Отъ нея явствува, че броятъ мото доверие на народа, след бщаватъ, че отъ 24 т. м. еж при на акциза и другите такси еж
на гласувалите въ изборите националната коалиция презъ нудени въпреки волята си, и се правени не еднократно отъ
презъ миналата неделя възли 1926 година, което получи съ болка на сърдце, да затво- нашия съюзъ предъ ,. респек
за на 1,074,469 срещу 1,146,943 871,436.гласа. Правителството рятъ театрите си, настояватъ тивните министерства и всЪкопрезъ 1933 год. 1,175,983 презъ на Венизелосъ презъ 1928 год. да се намали акциза, за да га еж получавали уверения
1932 год. 1,031,434, презъ 1928 6 t получило 518,577 гласа т. е. могатъ кино-театрите да про- въ положителна смисъль, но
год. и 962,304 презъ 1926 год,. 50.77 на сто отъ общия брой дължатъ своето сжществува- поради честите кабинетни про
ние и за да не еж изхвърлятъ мени, до сега не се е постиг
Въздържането отъ участие на гласовете.
на улицата неколко де'ятки нало нищо реално. Въ послед
въ изборите презъ миналата
семейства.
неделя, въ сравнение съ 1933
но време се явихме делегация
Въ изложението си собстве предъ г-на Министра на фи
година,; представлява 6.52 на
ниците на кинотеатри въ Вар нансите, който изказа своята
сто и 8.63 на сто въ сравнение
на между другото казватъ:
съ 1932 година. Наопъки, бро
готовность за намаление на
ятъ на гласувалите презъ ми , Въ по голямата, часть на Шу — Отъ статистиката съ коя акциза и другите такси при
налата неделя надминава съ менска область днесъ е пад- то разполагате, ще видите че условие, че на това ще бждатъ
5*19 на сто тоя презъ 1928 г> нплъ напоителенъ дъждъ. Въ трите кина въ Варна за 1934 съгласни и г-да общинските
и съ 1Г66 на сто .оня . презъ Шуменъ още снощи е започ година еж донесли на общи кметове, тъй като акциза-е
1926 година.
на лъ да вали кротъкъ дъждъ, ната чистъ приходъ 1.200.000 остжпенъ приходъ на общи
Следователно, твърденията който продължилъ до обедъ лева, отъ акцизъ, увеселител ните.
на нъкои чужди кореспонден днесъ. Дъжда се отразилъ из- но право, гербъ, плата за ко Тъй като тоя въпросъ се
ти и вестници, които ставатъ извънредно благоприятно на чаните (билети), рекламно пра слага на ново на разглежда
во, електричество, вода каналъ не отъ Министерския съветъ,
съзнателно или несъзнателно всички посеви.
сметъ и др. Този приходъ еж то Ви молимъ г-нъ Кмете, да
орждия на опозицията, според
коятовъздържвнето отъ гласу Околийския управитель г. Б. ги внесли тия скромни пред дадете мнение за намаление
ване презъ миналата неделя Желевъ вчера е направилъ приятия, безъ да искатъ отъ акциза и др. такси, въ респек
достига до 30 или дори до 40 малка обиколка изъ околията общината некакви услуги или тивните министерства.
на сто, не почиватъ на никак* си. Посетилъ е селата Казаш помощь.
Ние не се съмняваме, че
ка махала, Тополите и Игнаво основание.
постоянното
присътствие на
За
общо
съжаление,
обаче,
тиево. Населението навсекжде
общината,
респективно
г-нъ
съ
новосъзданата
наредба-за
е бодро и чака съ надежда
кмета
ще
се
застжпи
найконъ
за
учредяване
фондъ
новата реколта.
„театъръ, литература и изкуст сърдечно за справедливите ис
Вчера и днесъ пристигнаха во" по силата на която би кания на собствениците на кина месаро колбасит*
въ града ни нови гости-летов- следвало да увеличаваме це но-театрите въ Варна, още по
ници, некои отъ които се на ната на входните билети съ вече, че съ това той ще за
продължение отъ IV стр.
интересите на община
Добитъка ще бжде изпла- станиха въ частни квартири. 1 и 2 лева, поставя сжществу- щити
та,
които
безъ друго ще бж
ванието
на
кината
въ
невъзВарненската търговска камара
щанъ на твърди цени, при
датъ
засегнати
чувствително
можность,
и
ние
сме
принуде
които ще бждатъ запазени и открива времененъ четиримеотъ
затварянето
на
кинотеа
ни
всички
да
закриемъ
на
24
з а щ и т е н и и и н тире- сеченъ обущарски курсъ въ
трите,
а
сжщевременно
ще
т.
м.,
като
оставяме
повече
отъ
сите на землецелския произ града начиная отъ 24 юний т. г.
спаси
отъ
гладна
смъргь
не
3,000
души,
нови
везработни
водители
Главния секретаръ на м-вото
десятки варненски бед
Отъ името на к-оператори на финансите г. Царвулковъ, въ цела България — нашите колко
ни
семейства.
служащи.
те говори г. Д-ръ Ягоридковъ. снощи отпжтува за столицата.
Излишно е да изтъкваме
Ние сме принудени да ди
Той подчерта, че така пос
културната
роля, коятъ играе
римъ нови възможности за съ
тавеното начало за експортъ
ществувание и въ изпълнение кинотеатъра и особено негово
на нашия добитъкъ ще затво
на тия свои грижи, ние ува то значение за единъ курорри българския пазаръ като
жаеми г-нъ кмете, се обръща тенъ градъ съ международно
такъвъ въ чужбина, и ще
запази интересите на всички: Q кафяви и сешн гоновег-ь ме за пръвъ пжть къмъ Васъ, значение какъвто е Варна.
на производитель, кооператоръ „Изработка Пасковъ-Софияр" за Вашето съдействие, убеде Достатъчно е да спеменемъ,
и експортьори както и ще до КлПродажба на едро и дре-LA ни, че съ това изпълняваме че Варна, безъ увеселителни
несе големи облаги за стопен Q| бно и представителя Q единъ дългъ въ интересътъ на заведения и безъ театри, не е
общината и гражданството и и не може да бжде никога ку
ска България.
ние Ви молимъ, да се съгла рортъ.
Директора на кооперативнисите на намаление размерътъ
ятъ отделъ при Б. 3. К. Б. г.
наf*?
акциза. Намалението на ак
Димевъ сжщо поздрави това ^я&Варна, ул. 6 .Септемврий",
I-2738-J5iJ
циза ще ни позволи да намахубаво начало и подчерта [Jcpeufy „Сингеръ".
лимъ цените на входните би
че института които преставлялети, а*съ това, като нвпра- ще имате нови чорапи, като си
ваще даде пълна подкрепа за
вимъ киното по достжпно за' занесете старите захвърлени
неговото реализиране.
масите, ще увеличимъ посе
Накрай той стисна, ржката
шЧОРАПИ zzz
на г. Асень Николовъ и всред търси добри работнич щенията, а по този начинъ
коствено
ще
се
увеличатъ
при
въ МАГАЗИНЪ
общите овации му каза, че
ки и ученички.
ходите на поверената ви об
неговото крупно общополезно
щина.
стопанско дело заслужава ад А Постжаваае веднага.
мирации и прави часть на ' улица „Чирпанъ" № 27. 1-3 Такива примери ние имаме на Атанасъ Трандафиловъ
съ намаление таксите на пжтстопанска България.
ул. Царь Борисъ 17, тел. 309
О ф и ц и а л н и с в е д е н и я не гръцкото правителство

•ремденферкера и индустрията. „Тихъ износъ". Пропагандата. Значението на
фремденферкера за австрийското юродно стопанство.

Виена, юний, 1935 година
П р е д с е д а т е л я на
индустриалния клубъ въ Ав
стрия — генералния директоръ
Деммеръ, ржководи едно ме
сечно събрание на индутриалния клубъ, въ което събра
ние председательтъ на бюрото
за съобщения (полу-официално
бюро на австрийските феде
рални железници). Д ръ Щрафела д ржа единъ рефератъ
на тема «Актива въ стопан
ското развитие на Австрия",
въ който рефератъ той изтък
на между другото* че въпросътъ за износътъ е единъ
жизненъ въпросъ за Австрия
и прекомерното пестене тукъ
<5и било пестене съвършенно
не на место.
Балансътъ на австрийс
кия фремденферкеръ е актчвепь и означава чрезъ т.
н. ттихъ износъ" едно по
добрение на търговския ба
лансъ и същевременно на
платежния балансъ. Обаче
презъ вретето оть 1925 до
1931 год. и капацитета на
заведенията, които обслуж
ватъ фремденферкера се е
покачилъ извънредно много
съ удивителнитгь по своя
та величина
атестации.
Обаче за сажаление пропа
гандата презъ послпднитп
години не е вървяла въ крак
съ това развитие.
Едва презъ управлението на
Долфусъ и Щокингеръ (министра на Търговията и Съобще
нията въ Австрия) се е съзна
ла необходимостьта за поо
щрението на австрийския фрем
денферкеръ съ финансова|подкрепа отъ страна на федерал
ното правителство. Едва сега
стана възможно да се изгради

no-здраво апарата за привли
чане въ чужбина и да се за
сили пропагандата. Важноста
и значението на фремденфер
кера за нашето отечество се
разбра отъ широката маса ед
ва презъ м. май 1933 г. съ
въвеждането отъ страна на
германските власти таксата
отъ 1.000 марки за виза за
влизане на германски пода
ници въ Австрия. Преди въве
ждането на тая такса отъ 1,000
марки германците съставля
ваха 20 на сто отъ числото
на местните и чуждестранни
пжтници Най-тежко бЪха за
сегнати безсъмнено Тироль и
Форалбергъ, които съ единъ
ударъ требваше да звгубятъ
60 на сто отъ посетителите си,
докато Каринтия загуби само
14 на сто, Щайермаркъ само
5*1 на сто. Единъ чужденецъ
повече въ страната означава
едно разширение на вжтрешния пазаръ, положително от
ражение върху търговския и
платеженъ балансъ и повди
гане на държавните приходи.
Въ най далечната си сми.
съль фремденферкера е едно
увеличение на износа. Председательтъ на индустриал
ния клубъ, генераленъ Ди
ректоръ Деммеръ въ заклю
чение заяви, че индустрия
та проявява най-голпмъ интересъ къмъ този клоиъ на
народното стопанство. Ин
дустрията храни надежда
че правителството ще по
гледне като на своя особебена задача да подкрппи
фремденферкера и то съот
ветно на неговото голпмо
значение за народното сто
панство.
Н. П
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Придворенъ доставчикъ, откри СНЛАДЪ на
собственитп си произведения въул. „Охридъ"
М 21, кждето винаги се намира пълния асортиментъ отъ производството на фабриката:

м ж ж н и и ш е м е т и «з»шанелм, г а щ и ,
г о р и м ргззм, ч о р а п и м д р . д а м с к и и
д е т с н и имло"вгм, и о р с а д а и и д р . па«
м$чнщ
ягь1ше&ш, плестмрт»! и в а т а
1-2709-5
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Посетете и се увгьрете въ истината,
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жглова кжща отъ

ава [е 7 стаи съ три
отделения въ центъра на гра
да масивна южно изложена
каналъ вода елекричество та
ванъ и изба кладенецъ. Всич
ко 330 кв. м. ул. Плевенска
Na 30 Справка Ст. Московъ
Сжшия адресъ.
1-2672-10

.Потайностите на принцъ Карла.

следната, тогава майката и дъщерята немаше да
бждатъ вече опасни и страшни за него.
Карлъ придружи баща си, който се прости
съ него, до колата му.
Тамъ се разигра една малкз, но много тро
гателна сцена.
Когато Карлъ, като добъръ синъ се прости
сърдечно съ баща си, той внезапно оиде обладанъ
отъ едно чувство, което избухна и което човекъ
не би повервалъ, че сжществува у гордия и мраченъ графъ!
Любовьта къмъ сина му победи за една ми
нута мрачната му и хладна вънкашность, въ него
се породи желанието да притежава едно сжщество, което да притиска въ обятията си — той пригърна Карло!
Тая трогателна сцена трая обаче само единъ
моментъ.
— Прощавай! — каза той.

Раздалата стана.
Мрачния и страшенъ графъ, влезе въ ко
лата си.
Той пакъ стана, както по напредъ.
Карлъ устреми погледите си къмъ него.
Колата замина изъ другия пжть, който мина
ваше презъ площадьта на старата рудница и
презъ гората се простираше сетне до самия
закъкъ.
ХХШ

Дирята на г р а ф а
Сждебния следователь Бриенъ, беше единъ
неговъ ревностенъ човекъ, особенно, когато се ка
саеше да добие уверенность и обяснение за некоя тайнствена работа.
Той не можеше да прогони мисъльта, че
графъ Варезе не се намира вече между живите п
че той е загиналъ по какъвто и да е начинъ изъ
парижките улици.
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Считамъ за своя длъжность, да представя още
единъ пжть тоя фактъ предъ очите ти!
Ти обичашъ тая девойка.

Щомъ я вземешъ за съпруга, щомъ доведешъ тукч майката и дъщерята, една естествена.
необхоцимость става отъ тоя часъ нататъкъ, да
напуснешъ воената каоиера.
— Това не е необходимо, милий татко!
— Тоя изборъ ти предлагамъ Карле!
— Тогава готовъ съмъ да пожертвувамъ воен
ната си кариера, колкото и да ми е мила тя, са
мо и само да избавя бедната и нещастна Габрие
ла отъ еждбата й, която тя не заслужава!
— Добре обмисли тая си постжпка, обичний
Карле!
— И тогава, милий татко, ще склонишъ ли
да се звдомя съ Габриела?
— Решилъ съмъ се и на това, само единъ
пжть да се отстранятъ препятствията, които ни
разделятъ.
Въ такъвъ случай, ти ще требва много тай
но да встжпишъ въ бракъ съ Габриела, требва да
напуснешъ кариерата си и за известно време, тре
бва да заминешъ за чужбина съ Габриела и
майка й.
Виждаше се, че това не беше приятно на
Карла.
— Напуща всички и заминава за чужбина
този, който скрито е направилъ некаква несправед
ливости мили татко! каза Карлъ.
О! отегли това страшно и много жестоко ус
ловие!
Венсанъ бърже се изправи.
— Не се надевахъ, че ти пакъ ще се двоумишъ, при жертвата която правя, не се надевахъ,
че ще чуя отъ тебе други условия, каза той стро
го на сина си1
— Имашъ право, мили татко.
Чувствувамъ, че ти се жертвувашъ, като вземашъ едно решение, което ще ти бжде много теж-
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Обиколката на Директора на Храноизноса въ Северна България Състоянието на посевигЬ. Изгледит* за тазигодишната реколта
ЕШШКаИ
"
"
~~
Подведени еж като обвиняеми 16 души. Въ какво се обвиняватъ.
София 18. Директора на
Наказанието, което иска прокурора. Разпма иа обвиняемите
Храноизноса Г. Каназнрсни,
на телеграфнитъ- агенции. Бьлгл
Днесъ Русенския апелати- Тасева и Вълчо 7одоровъ,че който вчера и завчера бъ въ
Отъ Враца ни съобщаватъ съ днешна дата:
ската делегация.
еж
били
членове
на
нелегал
венъ еждъ започна да разгле
— С нощи въ единъ и половина часа надъ гра
жда въ Варна едно отъ дветЪ ната комунистическа секция въ обиколка изъ Северна Бългае
София 18. Конферен
да се изви силенъ ураганъ. Най силенъ
урагана цията
д%ла по варненскигв конспи фабрика „Царь Борисъ"; Ата- рия казва:
на съюзенитп
— Осведомихъ се на са е билъ въ село Криводолъ, кждето еж отнесени
рации. Второто дЪло по тия иасъ Ставревъ и Нисимъ
телеграфни
агенции et
конспирации ще jce гледа въ Леви-че еж пласирали неле- мото мгьсто за състояние покриви и изкоренени
дървета.
Прага
привършва
раба.
галпи марки и литература.
то на реколтата,
а сжщо
четвъртъкъ.
така
посетихъ
известенъ
Сжда има съставъ: предсе
mama
си,
споредъ
едни
Прокурора иска наказание
дателствующъ, Златовъ, по- на всички обвиняеми по чл. 2 брой земледгьлски two пера
телеграма на Чехскащ
дпредседатель на Русенския а- отъ ЗЗЗД, а на Марийка Та ции, които еж дирекционни
телеграфна
агенция в{
пелативенъ
еждъ, членове: сева и по чл. 7 отъ същия за- агенти и чрезъ които ди
четвъртъкъ.
рекцията
на Храноизноса
Map.
Кърджйевъ и Н. Бабад- конъ.
заедно
съ БЗКБанка ще
Членовете
на български
жовъ. Обвинението се подър
Защитници на подеждимигв строи хамбари за зърнени
та делегация
Д. Наумош
жа отъ замЪстникъ прокурора
директоръ
на
печата
иl
при сжщия сжщия еждъ г. К. — Василъ Чобановъ, Бор. Да- храни.
София 18. Тази сут- ли поднесени искания по
наиловъ, П. Станевъ — отъ
Керековъ, иачалникъ на Eli
Чолаковъ.
Пшеничната
реколта
изоб
благоус* се завръщатъ въ столицащ
ринь се завърнаха
отъ вечето отъ
Като обвиняеми еж призова Варна и Върбанъ Янгеловъ що е задоволителна. Тя ще
и
П.
Койчевъ
отъ
София.
При
тройственъ
и
стопан къмъ края на седмицата
обиколката
си
отъ
Ро
ни 16 души — Веселина Па
ше да бжде още го добра, добския край
като
министри- ски характеръ,
нова, Матилда
Евридиядова зовани еж като свидетели 15
£ко не беше поражението тть Мошановъ и Иотовъ. министритт
се запоз
Василъ Евридиядовъ,
Христо души.
Преди започването на про отъ ржждата. Само въ еди Навспкжде изъ Родопа нали на самото
Гркгоровъ и Вълчанъ Вълчамгьсто
НОвЬ. Тия петь души се обви цеса председателствующия про н н и случки м&жгхъ да ви отъ Чепино до
за
нуждитп
на
сели Убилъ жена си следъ което tj
Девинъ
няватъ въ това, че презъ 1934 чете обвинителния актъ, въ дя низи съкършенно ЧЙСТЙ
самоубилъ
на министритпг еж би щата.
година еж образували работ който се казва, че презъ 1934ф|бтъ рджда
София 18, Вчера
въ {
ЗаеетиЪ
съ
ническа есперантска
група, година въ Варна систематичес
Победа,
ямболско,
се
ро,
царевица
ниви
еж
въ
добро
като комуническо подделение ки еж били образувани работ
зиграла
кървава семейш
и, че еж разпространявали нически младежки групи, еспе- ci стоянко. Ика всички добрн
чшт
нелегална литература и вест рантиски такива и пр. които изгледи тая царевица да уз С п е ц и а л н а т а к о м и с и я е з а п о ч н а л а р а з п р е д е л я  трагедия. Бившия
н е т о н а кредитит-Ь.
ници;
Георги
3.
Сапун еж пръскали между работни- рее нзвсъижде, но иш нужда
никъ
Кир.
Кръстевъ,
4,
София 18, Тизи
сутринь
Отъ Народната банка съоб
джаевъ,
Иванъ
Кръстевъ, чеството разни нелегална ли отъ дъждъ.
годишенъ
отъ
гр.
Ямболъ
въ 10 часа въ м-вото на щаватъ, че съгласно закона
Ив. Луковъ
u
Василъ тература и съ това еж целели
Въ заключение
дирек Финансите се събра спе за бюджета на държавата из влгьзълъ въ разправии Л,
устоите на
Евридиядовъ
че еж участву да подкопаятъ
тора на Хранпзноса F. циалната комисия по раз плащането на заплатите не жена си Стоянка Вълко
вали въ РМС-а (Работнически днешния строй въ страната.
ва, 28 годишна съ кояш
Следъ това се пристжпи към Каназирски заяви, че та пределяне на кредита. Ко
младежки съюзъ); Иванъ Томоже да почне по р?но о«ъ
доровъ, Дам, Ивановъ, Же разпита на обвиняемите. По зи година
Сщ
България ще мисията е направила про 25 т. м. понеже до тая дата билъ въ разводъ.
лю Мирчевъ и Марко Сто- вечето отъ ттзхъ не се призна- може да разполага
караницата
се превърнал
съ
:
верка
съ
какви
налични
месеца не се смета още за
ЯНОвЪ — че еж образували мла аатъ за виновни.
въ бой. Кръстеви убил
много
повече
храни
за
суми се разполага за изпла изтекълъ.
До
об-Ьдъ
продължи
разпидежки „чаршииски ядки и анжена си и следъ това %
износъ
отъ
колкото
ми
щане
чиновническите
за
Отъ Народната бзниа уветивоененъ кемитетъ; Марийко«та
на обвиняемите.
самоубилъ.
налата
година.
плати
весело вавъ карантината, кждв
—
.
рязатъ, че СА осигурен» кето изпълниха общи хорови пи
збходиияте средства и ЙЗеси и отдълни такива. При из
еъ Варна
алащането ще започне отъ
вънредна сърдечность и добро
Причини - парични затруднение
предъ
областнитъкомисии
по
новия
законъ
за
автомобилни^
25 т. м. Осигурено е £*щои
Вчера, Св. Духъ, з ъ катед разположение, хористигв пре
София 18. Снощи въ с. Ш
съобщения.
ралната църква п е Провадий- караха до 9 и пол. часа. Г-нъ
изплащането на пенемтъ,
дежда,
на ул. Д р . Ботт1
скиятъ черковенъ хоръ, подъ Ал. Кръстевъ, поздрави хорис
София 18. М.ра на Же- мобилъ или мотоциклетъ да което ще започне иъмъ 25 т. is,
№ 35 е вамеренъ стоШ
диригенството на младиятъ и тите съ топли думи за обща лп>зницитп> е
подписалъ се явятъ за провърка и за
енергиченъ диригентъ r-нъ В. дейность въ облветьта на на заповедь:
силъ се предприемача Тош
Въ
варненско
е
падналъ
вече
снабдяване съ ново свидетел
Ивановъ. Хорътъ праввше ху родната ни музика. Въ 10 и
първия
ечемиченъ
снопъ.
Лутовъ 56 годишенъ. Прнчи
— Възъ основа наредбата ство за праро на управледие,
баво впечатление съ своята пол. ч хорътъ отпжтува за
законъ
за
автомобилните
парични затруднения.
стегнатость, чистота въ инта- Провадия, изпратенъ отъ сво
издадено отъ отделението за
съоащения,
заповп>двамъ:
ите
колеги
въ
Варна.
Впечат
нацията и навременно отговаНапоследъкъ
Лу.по®
автомобилни съобщения.
ряне. Отъ 12 и пол. часа до 1 лението отъ изпълнението е всичи лица, собственици на
загубилъ
голпма
сум
видове
и четвъртъ сл. обЪдъ сжщи отлично. Пожелаваме му та- каквито и да било
бтъ
едно
предприятй
автомобили или мотоцик
ятъ хоръ даде кратъкъ кон- къвъ успехъ и за бждаще
и, отчаянъ, решилъ д,
лети да ги представятъ за
цертъ отъ духовни и светски
Цельта на посещението имъ.
съвършено нова прегледъ отъ съответните
композиции предъ микрофона
тури край на живота с
цЪла, заедно съ областни автомобимни ко
на радио Варна съ сжщия ускутия, продавамъ
пЪхъ.
на много износна мисии.
Следъ обЪдъ гостите, заед
цена. Виждане и споразумение ре
Всички лица които иматъ
но съ хора .Морски звуци" и
Никакво помирение не е постигна!
дакцията при П.
право
на управление на автокатедралния хоръ прекараха
Пекингъ 17. Въпреки офц
циалната китайска декларацй
че инцидента въ Чахаръ е j
м
рйденъ, ЯПОНСКИТЕ власти по
чертаватъ, че не е постигни
никаква спогодба, по общи
811
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за отношенията .fl
Идването имъ е въ въпросъ
Чехаръ съ Ман^жукоо, Си
връзка съ
проучването редъ некои армията въ Ква
— Тежъкъ изборъ.
ко, отговори Карлъ, наскърбенъ.
на
международния
пжт тунгъ искала опразването И
Жестоко решение.
Обаче азъ още се надевамъ, че и тая небла__
Чехаръ отъ японскигв войси
Но
любовьта
ми
ще
го
облекчи1
госклоность ще бжде победена и уничтожена и съ
—
Лондонъ—Цариградъ
Още единъ пжть ти благодаря1
тая надежда ще живея.
Ще отида въ Парижъ.
— Може и тя да се изпълни.
Ще намЪря Габриела.
Но за сега това съвсемъ е немислимо1
Днешното заседание. Искането на месаро-колбасаритъ- въ страна
— И ще заминешъ за странство! — добави
Позволявамъ ти да вземешъ за съпруга Га
рудничеството между гЬхъ и Ас. Николовъ. Закриването на
графъ Венсанъ.
репциятз.
бриела.
— Пхподъ ще ни помогне сетне( милий тат
Откритата
вчера
въ
салона
Съгласявамъ eel
сжществующитЬ такива.
ко, тъй поне се над-ввамъ.
на Варненската търговска ка
Обаче само съ условие, бракосъчетанието да
Директора на кооперпти
— Никога нема да се лишишъ отъ нужднимара конференция на коопе- ниятъ отдЪлъ при БЗК5 0
се извърши съ най голяма тайна било тука, било
т% средства.
ративнигв
месаро-колбасари уверения, че напълно ще по
въ чужбина и ти наедно съ Габриела и съ майка
. — Бихъ много желалъ. да мога да се откажа
въ
България
съ участието на крепи кооператоригв и u
Я да за.минешъ веднага за странство!
отъ ТБХЪ, милий татко.
г. Ясенъ Николовъ, въ връзка направи всичко възможно'
— Това условие е много жесюко, мили татко!
— Ба, не!
съ^ организиране износа на ва т-Ьхно искане да бжде р
Приемамъ го обаче, понеже в-врвамъ, че то
Ти си единствения ми синъ и наследникъ.
добитъкъ въ южните пазари, влетворено.
к а е една стжпка къмъ пълното ни помиряване,
Въ ржцете ти ще падне всичко, което притеднесъ
продължи работата си.
По късно следъ пристигв»
каза младия Карпъ.
жавамъ, следъ смъртьта ми.
Присжтства
директора
на
то
на г. Дсенъ Николовъ *
Приемамъ всичко ;
Ти си богатъ и можешъ да се ползувешъ отъ
кооперативниятъ ОТД-БЛЪ при конференцията, представите»
— Добре Карле.
богатството си, каза още Венсанъ, като че му праБЗК банка г. Борисъ Димевъ, те на отдЪлните коопера*
Вслята ти ще се изпълни!
ояха удоволствия тия думи.
начзл. на занаят, отдъчгъ Бра- изложиха предъ него услови
— Благодаря ти, мили татко.
Очистихъ всичко отъ пжтя си.
товъ,
представителя на общи та при които биха желали'
Това е пжтьтъ къмъ осъществяването на ц%Продължавай го споредъ волята си!
тия съюзъ на земл. коопера му сътрудничатъ.
лвта ми надежда, ако и тя сега да е отхвърлена
— Даже още тая вечерь ще замина за Па
ция г. Божиловъ и всички
Пролича искреното жела*11
на страна, продължи Карлъ и стисна ргкката на
рижъ, милий татко и надевамъ се, че ще намеря
кооператори.
на всички
да подпомогн»1
сериозния и мраченъ мжжъ, който беше неговъ
Габриела.
Преди да пристигне въ кон голямото нвродополезно с"
баща.
Твоето решение ни прави щастливи и нея и
ференцията г. Ясенъ Николовъ панско д-feno на г. Николо»
— Позволението ми им£шъ!
меие, скжпий ми татко!
месаро-колбаситв кооператори което д%ло е такова и на и
Сега прави каквото знаешъ, каза Венсанъ,
Бедната и много изпитана леля Доминика,
размениха мисли относно усло ла стопанска България. i
ще тр%бва да се убеди, но нейната настойчивость
като приключи разговора.
вията при които биха сътруд
Кооператоиргв приеха У"!
ще изчезне, щомъ ти даде позволението си!
ничили на г. Николовъ при вията на г. Николовъ - f 0
Не забравяй обаче условията ми на които
Сетне
всичко
ще
може
да
се
изгледи,
милий
експорта на добитъкъ.
много държа Карле!
да купува отъ тЪхъ експор"1'
татко, всичко!
HtKOH отъ кооператсригк ктъ добитъкъ, безъ о б а <
— И мога ли да се надевамъ, че ще почеВенсанъ не отговори.
се обърнаха къмъ г-нъ Ди- дветЬ страни да се обз^Р3^
тешъ съ приежтетвието си бракосъчитанието ни,
Надеждата на Карла 6tsuie въображаема!
вмевъ съ м о л б а
да имъ съ нЪкакви конкретни Д°г
мили татко?
Сега, обаче, и Венсанъ сметеше» че най-сетне
бжде р а з р е ш е н ъ отъ вори.
следва на 3-т» cj
— Не Карле!
ще отстрани ВСБКО препятствие и вс+5ка опастность
БЗКБанка
необходимите
кре
Не искай твърде много!
отъ пжтя си!
бладити за постройка на нови 3
Не мога да направя това!
-пко Доминика и Габриела отидатъ въ чужби
Голема скръбь се появи по лицето на
на, веднага следъ като синъ му се звдоми съ погородния и добъръ младежъ..
И сълзи блеснаха въ кротките му очи.

повъ ураганъ въ врачанско

Конференцията,

Лозята и царевицата а силно засегнати. Този е втори
ураганъ въ \\ш край. Населението отъ дълги голини не
природни бедствия като тазигодишнитв.

ии т рошиш Ш ш щ ! l i n n i linn

шава шепи щпш-1

Изплащането ш ншпй и niint
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ПаРЩЕЕЪ ?
ш авшЕск» Й Ш Ш Ш Й въ София

София 18. Въ ШШ 24 т, които: рршора на анг
о ш а телеграфна агенция Штшт
и. присматъ въ столицата лОоръ,
редактора на органа на
видни английски щршисти т
• щ м о д к М п wlnMiмеръ, рерторъ на Леилиек[пресъ -Нерсонъ, редактора на
. Дейли ХералдГ-Уесдъмъ и др:

Hodun

.. т на наро-шбшрит! въ Взр»
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