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Преди 5 0 години
12 януарий 1886
ЦАРИГРАДЪ.— Турция попълва уси.
лено въоръженията си. Вънъ отъ
голпмата поръчка за морски мини,
поръчала е и 1,000 коне въ Унгария.
Сега се водятъ преговори съ Нрупъ,
за доставката на полски и планин
ски артилерийски оръдия, на обща
стойность отъ 7 милиона
турски
лири. Отказътъ на Сърбия да се разоръжи, се очакваше отъ по-рано,
затова той не произведе тукъ ни
какво впечатление.
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АБОНАМЕНТЪ

Адисъ абеба 17. Абисиаското правителство вчера из
вече д, нжи машини и мели брашно
даде манифестъ до народа,
Какъ
се
мотивира
усиленото
въорхжаване
на
Турция
и
Гърция.
До
скоро
за
„българска
опасность"
не
се
говореше.
On
кога
започна
Мексико 17. Първото инду
подписанъ отъ самия импераразоржжена
България
да
се
вижда
опасна
на
Гърция
и
Турция.
Кое
именно
плаши
тия
две
държави.
ЛицемЪрнптв
стриално
предприятие, което
торъ. Въ манифеста, между
уцреци и съвети еж вече напълно демаскирани.
използва
слънчевата
енергия
другото се казва;
София 18. Следъ Турция, укрепяване на граници- каквито и да бддатъ други времена България ви
като
двигатель,
е
стжпило
ве
—Абисинското прави и Гърция пристжпи нъмъ mm съ опасностьта отъ благоустройствени инициативи наги е била насочва
че
достатъчно
здраво
на
кра
на
с
р
е
щ
у
западния
телство не носи никак осъществяване на своя новъ българска страна.
на българското правителство,
съседъ и то отъ ка и започна да раздава и ди
ва отговорность за дей планъ за въоръжаване и За такава опасность, които идаватъ Гърция и Тур- си
с ж щ и т Ь д ъ р ж а в и ко- виденти.
ствията, които Италия укрепяване на границите.
до скоро никакъ не се дия, а чисто и просто стра- ито с е г а геворятъ з а
Това е една голтма
предприема срещу Аби- Докато Турция има на говореше.
хътъ отъ едно, пълно разби „българската
опас
мелница,
построена край
ность".
рния.
Балканския полуосгровъ да
Откакъ небосклонътъ рателство между България и
гр.
Тампико.
{ Абисинскитгь
войски защитява само граница съ ни откъмъ Югославия Югославия.
Донато Гърция к Турция
Двигательтъ на мел
ге еж нападнали итали- България (Гърция се счита се проясни, и Турция и
до скоро ни упрекваха за ницата — единъ голпмъ
Ето
защо
смело
може
iHCKumtb погранични отвсе още за нейна съюзница) Гърция започнаха неп
опления въ Сомалия.
говорятъ да се каже, че укрепява нашата несговорчивость съ паренъкотелъ, сенагс/пГърция има граница и срещу рестанно да
Манифеста \завършва България и срещу Югославия. за „българската " опас нето на границата на Гър съседите ни, щомъ ний при ва от слънчевитпз лъчи,
ция е насочено не само стъпихме къмь разбирател чрезъ помощьта на ед
1Ъ единъ позивъ къмъ И deemw тия държа ность".
(срещу
България, но и сре ство съ нькои наши съседи,на сложна система отъ
гражданството и вой- ви — и Турция, и Гър Следователно, не еж нито
щу
Югославия.
огледала.
България започна да имъ се специални
*шта да запазятъ спо ция мотивиратъ усиле шосетата, които България
койствие въ случай на ното си въоржжаване и строи отъ редъ години, виго
Отъ
незапомнени вижда особено опасна.
Ьна война.
държалъ въ обсада едно учили
—Абисиния знае да за- ПО ДЕВЕТТБ СМЪРТНИ ПРИСЖДИ
ще ц£ли два часа.
щтява своята незавиех
подадени
молби
за
помилване.
Какъ
ще
се
посткпи
София 18. Въ събота къмъ
Ще се създаде стабилитетъ за българския учитель
имость и територия,
обпгдъ на вратата на учи
София
18.
М-рътъ
на
проСофия
18.
Осжденитп
рора
при
Върховния
касацио
м-рътъ,
не
се
отделя
20
на
авършва манифестътъ.
ген, Радевъ е ималъ сто отъ цържавния бюджетъ лището „Бенковски" на ул.
на смърть 9 македонци, ненъ еждъ и председателя и евгьтата
Черковна, се показалъ единъ
среща съ представители на
за нуждите на просветата, разяренъ биволъ.
Адисъ абеба 17. Предъ между които еж и Иванъ прокурора при Върховния ад- просветния съюзъ,
.Предъ тгъхь м рътъ е зая- както това се върши у насъ. Неговата поява предизви
щиалния пратеникъ на „Ю- Илиевъ и Иванъ Моти- министративенъ еждъ.
вилъ,
че правителството от
каровъ
и
чиито
смърт
Положението на учителско кала неописуема паника всред
(йгедъ пресъ* абисинскиятъ
Следъ като се докладва
ни приежди еж утвърде тпхното мнение на воен дава все по голгьмо значение то у насъ ще бжде подобрено. децата. За мигъ т е всички
иператоръ заяви:
просветното дгьло. Грижи-Ще бжде стабилизирано бъл
!— Н а ш а т а в о й с к а въ» ни вече отъ Върховния ния м ръ, тоя последниятъ кЩ
се изпокрили подъ чиновете.
"тгь
на иривителството въ
ще
реши
ще
даде
ли
ходъ
ровинциите. Х а р а р ъ касационенъ еждъ, еж
гарското
учителство,
за
да
мо
ЦЪли два часа кръвожадтова
отношение
ще
продъл
Бали с д д о с т а т ъ ч - подали молби за помил- на молбата имъ до Негово жатъ да се увеличаватъ.
же
да
се
отдаде
спокойно
на
ниятъ
биволъ, който билъ заел
Величество Царя за помил
и з а з а щ и т а н а д"ьр сане отъ Царя.
творческа и стопанска дей- вратата, държалъ ученици
ване.
—
Никжде
другаде,
казалъ
новата. ЬИьма н у ж д а
ность.
Съгласно последното изме
т е въ стрьхъ и обсадя.
тъ нови п о д к р е п л е - нение
Най-после една отъ учи
Админиотративниятъ съвет
на
закона
за
личната
ия. Не в и ж д а м ъ нетелките успела да се измък
вср-вдъ
Русе.
Обрания
търговецъ,
Прес
при
м-вото
на
просветата
е
и
обществена
безопасность,
нри
М-вото
нар.
стопанство.
Взети
важ
бходимостьта
отъ
ни решения
взелъ решение да настои не и да уведоми пожарната
по техните молби за смекча трелката съ единъ страшрь.Двама ранени София 18.
извънредни м ъ р к и .
команда. Пристигналите по
Снощи се, зак
Русе 18. Снощи къмъ 10 ча
:Лондонъ 17. Споредъ пра ване на наказанието ще треб са три въоржжени лица прес ри конгресътъ на служите- максймумътъ за учителските жарникари съ големи усилия
вника ва ОН, въ връзка ва дадзде мнение специална рещнали търговеца на браш литл при М-вото на народ двойни, особено на ония отъ успели най-сетне да хванатъ
пограничните села, да бъде неканения гостъ и децата
> конфликта между Абиси та комисия, състояща се отъ на Тодоръ Неновъ предъ до ното стопанство.
Избра се нова управа, на уееличенъ поне на 3,500 лв. могли да се разотидатъ по
(я и Италия, съветътъ на началника на военно-еждебна ма му.
домовете си.
1 би могълъ да бжде сви- часть, председателя й проку Като му извикали „Горе рж- чело съ Минко Стоевъ, директоръ
на
земледплието
цете",
тъ
насочили
срещу
не
1нъ въ 48 часа, ако това се
50 I P ЖЕНСКИГБ дружества ,Люго револвери и му задигнали при М-вото на народното
ложи.
бовь к^мъ родината", Маке
стопанство.
отъ интернираните
една сума отъ 6,000 лева.
Счита се, че Англия държи
София 18. М-рътъ на вжт- донско, Тракийско, Добру
Следъ това тримата на Конгресътъ е взелъ реше
1юча на развитието на кон- по събирането,на еднодневния падатели побпгнали къмъ ние по редица важни въп решнигв работи Крумъ Колевъ джанско и Зап. покрайнини
оцетената фабрика. При роси, като тоя за органи е издалъ заповъдь, съ която уреждатъ голяма национална
тнкта, тъй като преминава
доходъ
зирането на съюза, създава\ се освобождавать нови 50 ду
ртъгството
си тп>%били пре
те на италианските войски София 18. М-вото на вжт' срещнати отъ.,
нето на посмъртна каса, ши отъ интернираните ма вечерь на 2 мартъ въ салони
стражаря
те Военния клубъ. Прихода е
езъ Суецкия каналъ за Со решните работи предприело Цвгьтко Христовъ. Той имъ пенсионенъ фондъ и пр.
кедонци.
ревизия на всички
Освобождаването на сжщи за «Портала на приморци*.
лни може да стане, само щателна
извикалъ
да
спратъ,
но
тп>
учреждения, които събиратъ
тъ ще стане ^ щ е днесъ. . - ..••!
1—2
о английското правителство суми за фонда за обществено въ отговоръ на това запо
чнали
да
стрелятъ
срещу
зволи това, тъй като въ то подпомагане, въ размъръ него. Отвърналъ съ стрелба Драгоманъ—Свиленградъ ще почне
Ьки моментъ може да зат на еднодневния доходъ.
на пролЪть. Какво ще се плаша
Такава ревизия ще стане и стражарътъ.
на работницигБ
ри канала.
Въ резултат стражарьтъ

на r p w i граница не е насочено о й срещу ж\ но и срещу Югославия

93ЩШШЮ шрдшатмз ащштт

Кшрешь ва щпшшй

т

най-първомъ. въ София За та
ВАРНЕНСКИТЕ КОНСЕР- зи цель е натоваренъ инспекЧ ся най-вкусни, защото до- торътъ при м вото на вжтреш
зано е, че околнистите на ните работи Грънчаровъ.
Ща даватъ при. евгъжия За всички установени нере'реки вгьтъръ и влага най-довности и нарушения ще бжброкачествените и най- датъ съставени актове за гло
би и наказания.
усни зеленчуци.

София 18. Още презъ тази
пролъть ще почне направата
на шосето Драгоманъ — Сви
ленградъ, което ще бжде част
отъ международното автомо
билно шосе Кале — Виена —
София — Цариградъ.
По това ш се у насъ ще
раб тятъ 6,000 безработни. Тъ
за първото тримесечие
ще получаватъ по 20 лева
Скръбна весть
София 18. М-рътъ на фи надница и храна.
Мих, Календеровъ
Съ дълбока тжга и съкрушено отъ скръбь сърдце съоб нансите
ниже,на роднини, приятели и познати, че нашиятъ милъ прие завчера една делегация
на пенсионерите, In еж се
.незабравимъ синъ, съпугъ, баща, братъ и средникъ
интересували кога ще започне Какви наредби ще разглежда
изплащането на пенсиите за София 18 Мин. съветъ днесъ
първото тримесечие на теку следъ объдъ има заседание.
53 годишенъ, родомъ отъ гр. М. Търново
На него we стане окончателно
щата година.
Вдъ дълго и мжчително боледуване, днесъ въ 3 часа суприемане
на наредбите № 14
М-рътъ е далъ уверения, че
яньта предаде Богу духъ.
изплащането на тия пенсии до № 17, за опредъляне йа
Мили и незабравими!
ще започне най-късно къмъ /0 максималната заплата, която
ще получаватъ членовете на
Твоята ранна смърть нй веГавя вечно да плачемъ и да мартъ, т. г
едно семейство, конто се наьрбимъ по тебъ.
.„„„»„
миратъ .на държавна служба
Ще потърсимъ утеха въ спомена за твоята неизчерпае
По износа на грозде поне- и пр.
дълникъ
18
й
того
въ
лозароi доброта и блага душа.
Мин. съветъ днесъ ще за
Миръ на прахътъ ти!
__ овощарския курсъ 7 часа ве- почне сжщо така, и разглеж
черьта
отъ
името
на
Стопан
Тленните му останки ще се вдигнатъ утре — 1У тога
ския съветъ при Варн Попул. дането на законопроекта, внеррникъ въ 2 часа следъ объдъ, отъ домътъ му
ул. Банка ще говори Георги С. сенъ отъ Ник. Захариевъ за
спестовна каса и
»ерм. Шкорпилъ" № 9.
^
Балабановъ на тема: „Поуки пощенската
Пг1
за
пощенската
чекова служба.
; ОП-БЛОТО му ще се извърши въ църквата .yen. up. отъ износа на грозде и бждаща организация
«городици".
билъ тежко раненъ. Ранен
билъ и единъ отъ напада
телитп>, обаче тримата
нападатели усппли да побпгнатъ

Шишето на шш\

Нито мигъ безър. напрежение!

Густавъ» Ф р ь о л й х
Луиза Улрихъ, Пауль Кемпъ и др.
въ Филма

М1.Ш1 1Ш

ИВАНЪ Т. ДЯКОВЪ

.«<

III

M i m a НОВИВИ—lap

ОТЪ НИ

Дргма-гичен-i» т е м п ъ ,
Любовна интрига,
Динамика на м о д е р н а т а и н д у с т р и я
Ж а ж д а за победа на всЪна цена.

Премиера отъ д н е г ъ понеделникъ

въ К И Н О РАНКОВ"Ь

Стр. 2

Брой383б;

Варненски новини

СПОРТНИ БЕЛЕЖКИ

Колоездене

Варна презъ това л-Ьто трЪбва да ииа
нова писта
Бавно изминава мъртЕиязименъ спортенъ. сезонъ иследъ
месецъ, при пукване на пролъчьта, когато първите лжчи на мартенското слънце почнатъ да топлятъ нежно сту
дената земя, ще започне съ
живяването на спортния сезонъ
въ Варна.
На първо време той ще бж
де откритъ отъ футболистигв,
които вс%ка година въ това
Ътношение еж първи. Обаче и
друтите видове спортове, като
колоезденето, което по популярность и развитие съпер
ничи на футбола, не требва
много да закъсняватъ. По-тра
диция, колоездачния спортъ у
насъ вевка година се открива
на б МайТьоргьовдень.
Въ него день сутриньта се
прави състезание на шосе за
знамето, а следъ обЪдъ се
бега въ колодрума, и то тези
състезания требва да бждатъ
при една гольма програма,
която да може да задоволи
нашата взискателна вече пуб
лика, която иска да гледа се
риозни състезатели въ голъма
и силно оспорвана борба.
За да може, обаче, да се искатъ добри резултати и съревнуванието между ОТДЕЛНИТЕ
бегачи да бжде по гол-вмо, ще
гр%бва варненската пиеса на
Колодрума да бжде основно
ремонтирана, като се направи
нова настилка отъ добъръ и
»дравъ материалъ, и се нап
рави по-широка лентата въ
правитв линии, защото тамъ
особено въ линията на .прис
тигането" кждето винаги бор
бате за печелене на „спринта"
е въ разгара си, тръбва да
. има достатъчно широко место
за минаванетъ въ една линия
поне на 4 души бътачи. Значи,
сегашната лента на това мътто требва да се разширочи съ
още единъ метъръ.
Варн. колоезд. д-во е взело
решение да направи този ремонтъ на пистата, обаче, на
дали неговите сръдства ще
стигнатъ за тая цель, Затова
тази силно родолюбива орга
низация тръбва да бжде под
помогната на първо место отъ
Варненската община, която по-

Какъ е разрешенъ въпросътъ за намаление на спортни!* клубове въ
София Ш-та дивизия се премахва, създаватъ се две нови дивизии,
които не ше се борятъ за областното първенство. Промънит* въ
провинцията. Анкета въ Варна
София 18. Въпросътъ за ор околности на София е образу
ганизирането нв клубовете въ вана една извънсофийска, та
ка наречена .Селска дивизия"
София е вече приключенъ.
Въпросътъ съ Хоментменъи
Остава сега да се приключи
Акоахъ
се разреши въ следния
съ него и въ провинцията, ко
ето се верва да стане не по- смисъла:
— Акоахъ сменя името си
късно отъ края на този ме
въ .Сила" и остава да члену
сецъ.
Най-болниятъ въпросъ—на ва въ II ра дивизия. Задължа
малението броя на клубовегв ва се, ебача, да постави трима
въ София отъ 24 на 16, се българи въ управата си и
разреши не съ ликвидацията членството да се направи досна 8 - Г Б клуба отъ III дивизия, тжпно за всички.
Хоментменъ променя името
а като се образува една спе
циална дивизия, въ която ще си въ .Пею Яворовъ" и се
влизатъ клубоветБ, образува задължава да се обедини съ
ни при разните търговски Н-БКОЙ софийски клубъ или да
предприятия, учреждения или остане като секция къмъ ни
кой клубъ.
нъкои учебни заведения.
Въ провинцията, съгласно
Въ София остава гъ 16 клу
ба, подделени въ две дивизии, докладите на областните уп
които ще се борятъ за облас рави, ще се постжпи го след
ния начинъ:
тното първенство.
—Въ търновската область
Въ I ва дивизия ще влизатъ:
Славия, АС 23, ФК 13 Левски, си остава същото голожение,
Шипка, Спортклубъ, Царь Бо като само въ Павликени ще
тръбва да се слеятъ двата клу
рисъ III и България.
Въ Н-pa дивизия ще влизатъ: ба .Царица Йоана. и . х . СлавРаковски, Ботевъ, Бенковски, чевъ*.
Въ Пловдивъ ще останатъ
Бориславъ, Свобода,
Князъ
Кирилъ, Сила
(досегашния само 8 клуба, включително
клуба »Св. Августинъ".
Акоахъ) и Македония.
Въ Варна ще се слеятъ клу
Клубовете отъ специалната
дивизия нъма да се борятъ за бовегв .Черно море" и „Ра
областното първенство. Т Б ще децки" или ще тръбва единъ
играятъ за свой собственъ шам* отъ ТБХЪ да се разтури.
пионатъ, като на победителя
За тази цель комитетътъ, на
ще се предава една купа, товарень съ този въпросъ, ще
подарена отъ БНСФ.
i (изпрати въ вторникъ 19 т. м.
Въ специалната дивизия ще свой представитель въ Варна,
влизатъ: ЖСК, Студентския сп. за да направи нужднета анке
клубъ, Колежа Симеоново, БН та.
Банка, Графнкъ, Булкомитъ,
Въ Шуменъ ще остане съ
Държавните дългове, Кредит щото положение, като »Сона банка.
колъ 32" ще се преименува
За клубоветъ въ близкитв въ „Преславъ".
магайки на д-вото да направи
колодрума, ще даде възможность презъ лътния сезонъ въ
Варна да се уреждатъ голъми
международни колоездачни съ
стезания, които ще се посещаватъ и отъ Л-ЬТОВНИЦИТБ бъл
гари и чужденци, които така
настойчиво вевка година ви
каме да посещаватъ курортна
Варна.
Ние искаме да верваме, че
Варненското колоездачно д-во
ще бжде подкрепено въ уси
лията си да ремонтира своя
колодрумъ.
Дано бждемъ чути!
Г. Янковъ

В1 шшп ..новъ светъ

.1

, на ул. „Царь Корнсъ" № 23, до Балъкчиевъ

Евтиния з а 10 д н и
Който иска да си набави ПБЩО ПОЧТИ безъ пари, нека да използува
горния срокъ и да посети магазина ни, където поради кризата пре
длагаме следнигБ цени:
Ризи
Ризи
Ризн
Ризи

поплинъ б_ли
90 лв. Чорапи мжжки
10 лв.
поплинъ райе
90 лв. Чорапи дамски
27
лв.
зефиръ овътни
85 лв.
Чорапи детски еластични 20 лв.
спортни, дублфасъ,
бархетъ и др. 85 лв. Килоти хубаво качество 35 лв.
Ризи поплинъ цвътии 100 лв. Комбинизони Жарсе (ог
Ризи ПОПЛИНЪ I-вобЪли 160 лв. раничено количество) 160 лв.
Ризи корави бални
170 лв.
Пижами бархетъ
200 лв.
Яки корави двойни и
пречупени
20 лв. Пудри разни марки 10-12 лв.

Р

Всички тантели и детски артикули за кръщаване на извънредно ниски
цени. Интереса ви диктува да ни посетите съ време. Не пропущайте
срока и си купете Htuio евтино.
1-5
ММЯЙЯЯЯЯ

•«иямпм

Използувайте р-Ьдиия случай

Варна .Царь Борисъ" 3

Големъ изборъ отъ чисто въл. платове за мткжки
костюми, които магазина пусна въ продажба
на много ниски цени.
Be е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, проверите НО
ВИТЕ пени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0

бо [ьоршата u n a

въ Русе между софиянци и русенци. Русенци еж били по-добри
Русе 18. Вчера преди обЪдъ
въ града ни се състоя среща
между софийскитя и русенскитъ боксьори.
Най-интересенъ^ бъше мачътъ Караколевъ-Йордановъ.
Русенецътъ прояви високи
(
качества. Юрдановъ му оказа
добра съпротива, на моменти
имаше дори и превъзходство,
на Караколевъ б е значително
по-добъръ по техника.
Софиянецътъ Тошко Нико
ловъ изгуби срещу русенеца
Цвътковъ.
Любенъ
Гранчаровъ, отъ
софийския ЖСК даде равенъ
мачъ съ М Георгиевъ отъ
русенския Левски, въ 4 рунда
отъ по 2 минути.
Тодоръ Цвътковъ, Русе би
Тодоръ Николовъ, София въ
5 рунда отъ по 2 минути.
Никола Караколевъ, отъ ру
сенския сп. кл. „Левски* и Ки
рилъ Юрдановъ, София дадо
ха равенъ мачъ въ 5 рунда
отъ по 2 минути.

Списъкъ

.
(
на Варненската Консервна индустрия
Нашата страна е щастлива
да регистрира зараждането и
развитието н а консервньтя
индустрия, като чисто
род
на индустрия V насъ.
Чудно хубавигв и разнооб
разни зеленчуци на нашето
градинарство, вкусните и аро
матни плодове на нашата ро
дина, вкусните риби на наше
то Черно-море еж най-благоприятнитв предъ предпоставки
за тази индустрия. Ала има
една голема пречка въ разви
тието на нашата консервна
индустрия. Тя лежи въ пред
разсъдъка на консуматоригБ,
че консервите еж вредни за
здравето както и въ консерва
тивните навици на Българска
та кухня, която още не умъе
да използва зеленчуцитъ, ри
бата и месото въ консервира
но състояние. На този консерважзъмъ и най неоправдани
предразсъдаци по отношение
на консервите въ херметичес
ки затворени кутии се дължи
и
неимовърно-ограничената
консумоция на консерви въ
България.
Докато въ Германия на гла
ва се пада годишно 25 кгр. зе
ленчукови, 37 кгр. рибни и
мъстнй консерви, вт С Щати
по 42 кгр. респ. 72 кгр. въ
Франция 23 респ. 34 кгр. въ
България имаме едва по 200
гр. зеленчукови консерви, и
едва 15 гр. рибни консерви.
Това говори колко низка е
още културата на Българска
та кухня, на българската кон
сумация.
Да се разспятъ тия пред
разсъдаци вергьдъ Българска
та консумативна
публика,
да се извади
Българската
кухня изъ рутината на ос
тарелото готварство, и се
привикне къмъ
консумиране
на консерви отъ зеленчуци,
плодове и риби — ето глав
ната задача на
предприе
тата
отъ
Варненскитгь
консервни фабрики
Агитациона седмица.
Ние апелираме къмъ българ
ския консуматоръ и специално
къмъ българската домакиня да
следятъ редовно статиитъ кои
то ще бждатъ помъстени въ
Варненскитъ вестници написа
ни отъ въщи и компетентни
автори.
Отъ Варнен. Консервни фабрики

[кшповаташтушЬ

РезултатигЬ отъ пгрвия день на
състезанията
София 18 Вчера се приклю
чи първиятъ день отъ състеза
нията за ски шампионата на
Студентския спортенъ клубъ.
Състезанията се произведоха
на Витоша подъ въоховното
покровителство на м ра на
просветата ген. Радевъ.
Борбата се водеше за купа
та, подарена отъ М вото на
просвътата.
При много добро време и
отличенъ СНБТЪ, са произведо
ха спущания отъ Черни връхъ
—• покрай „Стената" - хижа
Алеко. Това разстояние е зна
чително по-голепо отъ онова
за ски шампионата на Бъл
гария.
Побъдитель изл-Ьзе добре из
вестниятъ у насъ скиоръ Асен
Цанковъ, който завърши съ
значително надмощие
надъ
всички останали.
РезултатитБ бъха:

— 1 АС-БНЪ Цанковъ — 4:30
на дарителят* за постройка Паметникъпорталъ на загиналите приморци презъ минути, II Христо Гърдевъ 5:0
войнитъ 1912—1913—1915—1918 год. минути и пр.
80. Дирекция на държавната
мжжка гимназия 640 лева 81.
Бълг. Търг. Параходно д-во
500 82. г. Асенъ Николовъ
50,000 83. Акц. д во Царь Бо
рисъ 30,000 84. Зап. капитанъ
франко дома 320 лв. при
Ст. Константиновъ 2000 85. Ди
склада на Василъ Томовъ,
мо Бъчва ровъ 500 86. Пристапазаря, задъ Юнашкия санищнитъ пеши, коларски и
лонъ.
1_3
митнически работи ци 15,000
87. Дирекцията на кино Ран- В«1
ковъ 9,000 88. Родна защита
КОПРИНЕНИТЪ в u
662 89. Еврейска община —
рокли,
мантата и кос
Варна 2,200 Всичко 189,908
тюма ще
станатъ
лева.

Сухи дърпа

напълно нови, ако ги
ЕВТИНАТА ТАРИФА за ребоядисате и изгладите
клами требва да накара всеки само при А. С. Виницки,
го да се замисли — защо ще останете
напълно
рекламите въ този или онзи доволни. Ул. Cm. Стамвестникъ е х така евтини?
боловъ N° 19.
I-2Q26-30

П О П Р А В К А
Въ допълнение на обявление № 11271931 год ].м
Варненски Сждия Изпълнитель, публикувано вб брой Si
отъ 12 11 1935 год. на вестникъ .Новини- „оценка*
на имота да се чете 96.000 (девстдесеть и i j j j
лядилева)
а не 90.000 (деветдесеть
хиляди леввЬ?
то погрешно е публикувано.
'._,_,
'
'
II
Пят, липт/>/11%.М.
М Гра
Г\. нич(1Г1
II С-о^Ача
Сждия Изпълнитель:
г

Н И В О ГРДПСКО М Ш О ЛИЦЕВ

ОБЯВЛЕНИгГ"
№ 3447

Въ допълнение на обявление № 2342 отъ 5 j
т. г. публикувано въ държавния вестникъ бр, |
отъ 15 II с. г. обявява се на интересуюшитъ с* 1
на 18 III 1935. г. въ тържната зала на Варненски
градска община се произвежда търгъ, съ явна j
курениия, за отдаване подъ нагмъ зелен чу ковит1|
грънчарски дюкяни на пазарния площадъ — rpvnj
РУП
15, отъ 1 IV 1935 г. до 31 XII 1936 г.
]
П ъ р в о н а ч а л н а т а наемна цена на дюкяните 1
определя на търга отъ тържната комисия.
d
За правоучастие се изискватъ документи, <$
ласно закона за Б. О. П. и залогъ 500 лв. банков
удостоверение.
Конкуренти се приематъ до 9 часа.
Всички разноски: публикация, гербъ и пр.|
за сметка на наемателите.
Ц
Поемните условия се виждатъ въ общината.^
гр. Варка, 16 II 1935 г.
|
1—2067—1
Отъ Общи
БР-ЬОТАКОКО

УЧИЛИЩНО

НАОТОЯТЕЛСТВ^

О б я в л е н и е N° 6
с. Бр-встакъ, 11. II- 1935 год.
,ц
Обявява се на интересующитъ се, че на 16 день |
датата на обявяване настоящето въ в. «Варненски новкн!
въ канцеларията на училищното настоятелство, 10 часа п
ди об-вдъ, ще се произведе търгъ съ явна конкуренция,'
отдаване на наематель експлоатацията на учил. ниви и 3
ленчукова градина, за време отъ 1. XI. 1934 год. до 31
1936 година, а именно:
«;

/. Въ землището

на с. Вратаритп.

1. Парцелъ № 2 и 2 отъ нивата въ 'МБСГН. Чанлвр
яка отъ 25 дек. 2. Парцелъ № 2 и 3 отъ нивата въ irici
„Чанларъ-яка" 20 дек 3. Нива въ мъст. „Чанларъ яка" отьЗ
декара. 4. Парцелъ № 2 отъ нивата въ местн. „Чанларъяв
отъ 12 дек. 5. Нива в> мъсти. »Кара-Бюлюкъ л отъ 26 дека{
б. Нива въ мЪстн. „Сарж-Казалънь" отъ 5 декара. 7. Hi
въ местн. »Таушанъ-тарла" отъ 10'2 декара.
й
//. Въ землището
на с. Караманитть:
:'•%
1-Зеленчукова градина въ местн. „Чешмелика" oi
30 декара.
Първоначална оценка на декаръ за година на нивш
50 лева, а на зеленчуковата градина 100 лв. Исканиятъ s
логъ за правоучастие въ търга е 10 на сто върху първон
чалнета оценка.
-;.,
Документитъ, изискуеми по закона за Б.О.П., за пр
воучастие. еж задължителни.
«
Тържнитъ книжа могатъ да се видятъ ВСБКИ присжК
венъ день въ канцеларията на училищното настоятелство.*

1-5062-1

Отъ настоятелства

—

__

-j

Н и к о л а е в с к о о б щ и н с к о у ч и л и щ н о наотоятелот!

Ибяшшнне № I

' ]

с. Николаевка, 17 февруари 1935 год.
3
Училищното настоятелство обявява на интересующитА
че на 11 день отъ публикуване настоящето, отъ 14доЩ
са въ училището въ с. Зорница, варненско, ще се произк
търгъ съ явна конкуренция за отдаване подъ наемъекей
атацията на училищнитъ имоти (въ с Зорница) за две «ij
пански години, отъ 1 януарий 1935 год. до 31 декемвг'
1936 год., а именно: 1. Нива въ мъстностьта „ДрЪнака"!
22'6 дек., 2. Нива въ местностьта „Гюджукъ йолу. отИ
дек., 3. Нива в ь мвстностьта .При лозята* отъ 25'1 ft
4. Нива въ м-встностьта „Караманъ гюрлю" отъ 17 Д««Ч
Пърчоначалнага оценка ще се опредвли въ деня
търга о т ъ самата тържна комисия.. Залогътъ за пр'
участие въ търга е Ю на само върку оценката.
I
Закона за Б. О. П. е задължителенъ. Разноскит*по|
бликацията и др. еж за смътка на наемателитъ.
ТържнитБ книжа могатъ да се видятъ ВСБКИ день
канцеларията на училищното настоятелство
'
Отъ настоятел^

БРЪСТАКСКО СЕЛСКО 0БЩЙН. УПРАВЛЕНИЕПРОВАД^

О Б Я В Л Е Н И Е Но 6
с Бръстакъ 16 Февруари 1935 год.
в. .Bap«
.Варн !j
На 31 день от публикацията настоящето въ в.
- -Т -Ъ 1. -4. дM 0w 117, чПаас аю воо
панцелориию
пв
С
ъ
„,?™™".. °
канцеларията на o6«i*J
Off»
управление
следните
търгове
jШ. . t —Н-Я. . _П. .П, О, _п пще
„п ^. . . се
^ с произведат?*
и^иизведагь
следнигБ
търгове
* .
.. .
_
_..... „ • [фбЧ'
не на предприемвчъ експлотациятв общ. доходи за
. o 1i Дприлъ
мириль до
до 31
_i Декемврий
декемврий 1935
1935 год.
год. 1)
i) съ
съ тайна
тат» $
uотъ
H V D P H I T U Q общ
nfiin
• , » „ _ - _ „Интизапъ"
и
_ първоначална цен»
куренция
доходъ
лв. 2) съ явна конкуренция „Сергийно право* първо»
на цена 3,000 лв. .Кръвнина" 500 лв. Офертитъ по т»Р£
интизапа ще се приематъ до 17 часа. Искания залогъ'»
сто Закона за Б.О.П. е задлъжителенъ за конкуренти^
ЖНИТ-Б книжа могатъ да се видятъ ВСЕКИ приежтетвен"
въ канцеларията на общинското управление. Въ с . Ь Р '
има седмичен ь пазаръ и 5 дневенъ годишенъ панвиР*
^ ДЪ Р^-п И д Р е б е н ъ добитъкъ.
111|ЛЙ
1-2068-1
о Т Ь ОБОР;

ПИ Ш въ ИШ. ШЕПНИ. I fflf Щ I j
Ето з а щ о д а р е к л а м и р а т е въ н е г о , означав» •*
___,__—^^^°^____резултати да п о с т и г н е т ^ ^

ЙРОЙ

2336

Варненски новини

ш и 1 п р и иш мшцШт

"ш вото на Народното стопанство предъ „Варненски новини" Вче.
ината конференция на и^носителиг* на добитък*. въ Варна.
дгенть-провокаторите на работа Една пакостна за българ
ското стопанство агитация. Чужденците не подбирал»
средства за да разстроятъ нашия износъ

треди една седмица нашият!та, за да се отхвгрли навреме
tHHKi. обърна вниманието едно обвинение, което е край'отговорните фактори въ но тенденцисезно и за да се уЧ
внатв, че ро.чьнскигв ек станови, твърдението му, че
•„ть0ри на добитъкъ, които тжжителитъ еж станали *ерт>коро не 6txa обезпокоя- ва на чужди агенти.
t 0ТЪ никого ни палестинВъ връзка съ този въпросъ
L пазврг, провятъ всичко вчера следъ обьдъ въ салона
Ц,ожно, за' да разстроятъ на търговската камара се със
Угарскиятъ износъ на доби- тоя събрание съ участието на
I \ь Палестина.
експортьори, угоители и гове|0дтикани отъ агентъ про
конференцията
стори, каквито има вече въ довъдци. На
приежтетвуваха
още директора
България, нъколчо горрна
на търговията г. Н. Поповъ и
ЬеъДЦИ отправили оплаква- директора на земледвлиего и
L и вото на Народното скотовъдството Стоевъ при
Ькство че сдружението на
м-вото на Народното стопенЬртьоритЪ на добитъкъ,
18ало едва ли не на без- ство.
La добитъка предназна
Следъ приключването
на
£ 38 ИЗНОСЪ.
конференцията, ние имахме
|(ружението на износители- случай да разговаряме съ г. г.
иа добитъкъ, поиска анке- Поповъ и Стоевъ.

Н и ш на тшщт щ тшошта

Запито н ъ съ каква ми- такива хара, и тьрговцитЪ да
да не ставвтъ
i'e дошелъ въ Варна г. По- виимаватъ,
о р ж д и е на ч у ж д и интереси.
1ни заяви;
Засягайки изобщо въпроса
^Дойдохме съ г, Стоева за нашиятъ износъ г. Поповъ
шовгъримъ
досегашната каза:
\ость на сдружението за
— Сь износа на добитънъ
кь на добитъкъ, каква деще
с е реализира транс
яа има въ тази дейностъ
формирането
на нашето зеиI какъвъ начинъ могатъ да
\ть отстранени.
Изслу. лвдЪлсно производство, като
ш a дветЪ страни. Оста. евтините зърнени храни се
\съ впечатление, че сдру- трансформирагь въ месо и
\ietno нгьма никаква вина
по този начинъ, нашиятъ земнамалението цената на
тъка. Напротивъ, то е ледьлецъ ще добива по-добщнесло твърде много за ра цена за производството си.
брението на цената. Ние-,
За поголъмъ успъхъ въ
ш ся заплащали
нгькои обласгьта на износа, обаче,
\днщи и угоители, които
необходимо е да се стане
руватъ долно \ ачественъ
тъкъ, и за да бжде угоенъ часъ по скоро покупката на
{. добитъкъ
естествено. нови параходи, нато нъкои
ha много сред тва.
отъ тъхъ блдатъ снабдени
купуваш
ся на ниски съ хладилници, за да може
^добитъкъ, търговци, кои да се изнася занланъ доби
|> явяватъ като конкурен'
|ш рпзни търгове, които тъкъ и да се разшири екс
Нтъ търга на ниска цена, порта на млъччи произведения.
рсятъ ефтинъ добитъкъ.
Sv. -говя о т н о ш е 
,че сдружението се е яви- ние азть с ъ м ъ аъзхмi помощъ на произведи- теи-ъ. отт» д-Ьлото иа
;,като е корегирало тия
\То плаща по
8-20-860 н а ш и я т ъ с ъ г р а ж д а *
бъл
:шо тегло, когато напри- кинЪ и видннъ
индустриа
>, търгътъ на мина Пер гарски
\е възложенъ по цена 470 л е ц а Ас. Инколовъ.
члограмъ въ заклано със Той е с ъ з д а л v , стьшмще. Ясно стана прочее, че
рокъ з а м а х ъ е д н а о р .
пношение на сдружението
$же да се прави никакъвъ ганизация, к а т о прм-

»бва да се пазнмъ отъ

ь
i

А знае се, че ние изнасяме
(питанъ Директора огносноЬдобитъкъ,
на зем
който е браку
Йието г. Стоевъ,
и не може да се из
|атленията му отъ конфе- ват
ползва за нищо отъ селя
1та каза>
нина. А ние можемъ и сме
h Нищо новече отъ това, въ състояние да изнасяме
№ каза г-нъ Поповъ. Явно по-младь добитъкъ.
fe чужденците ех смутени Съ фонда, кой го се създаде
f успеха на нашияизно съ — за подобрение скотовъдст
«обитъкъ въ Палестинския вото, ние бихме могли да по
ipb.

j Tt чрезъ простени и непГеви средства се стремятъ
'азстроятъ българския износ
Ьзъ смътамъ, че сдружени\м износителите на доькъ ще допринесе твърде
'Го за осигуряване иа единъ
|овевъ външенъ пазаръ за
| и добитъкъ.
*!• Смътате ли, че нашиятъ
|игъкъ е въ състояние да
рволи изискванията на чуж
да пазари?

(". За азточнитгь пазари,
Що имаме, той е приго
I*. Не е впрно твърде?то, че Ромъния ни конрра
и че нейния добитък
}алъ предпочитат.
На'ятъ добитъкъ въ качест
Р отношение е по-добър,
£о»»о му е по вкусно. Пра
уравнение за добитъкъ
W равна възрасть. Ние иi*e за задача да подоб
** добитъка, който се
рея за клане!

I В Е С Т И ОТЪ>
'
БЪЛГАРИЯ

Дребни вести
1^ Тазигодишната жетва на
пшеницата на Австралия се
изчислява на 37.700 000 квинтала, което е съ 23 на сто помалко отъ реколтата на мина
лата година. Това се дължи
на това, че посъвната площь
тази година е била намалена.

Ш Стражарьтъ Живко Матеевъ, който преци нъколко
дни разкри вь
маказската
митница голвмага контрабан
да съ кимионъ, пренесенъ отъ
Турция, е билъ заловенъ въ
момента, когато взималъ 2,000
лева подкупъ. Номерата на
Ц Въ нъкои части на Югобвнкнотитъ били взети предва
рително. Стражарьтъ сега евславия овощнитъ дръвчета еж
арестуванъ.
измръзнали по причина на
И Дрестуванитв членове на поспеднигв голъми студове.
бандата на „Орлето" въ ПловШ На хълма Монтемайя въ
дивъ вършили кражбите си Римъ ще бжде издигнатъ пасъ помомощьта на шперцове, метникъ оа Мусолини, високъ
които били изработени въ 80 метра. Главата на Дучето
затвора, отъ нъкой си Йоханъ ще бжде високб колкото три
Шандоръ, оежденъ за редица етажна кжща. Тоя паметникъ
кражби. .
ще бжде съ 20 метра по висок
*ЕЗ М-вото на вжтрешнитв отъ „Статуята на свободата"
работи отпуснало 700,000 левв. въ Ню Йоркъ.
за пострадалите отъ наводне
О До сега само германците
нието въ Хасково. Отъ тая произвеждаха изкуственъ бенсума 200,000 еж отдълени за зинъ. Сега и англичаните еж
кухняна на беднигв и за дет- започнали да произвеждатъ
СКИГБ трапезарии.
изкуственъ петролъ и бензинъ.
/iZi Епидемия отъ коременъ
G Лнглийскиятъ богаташъ
тифъ е избухнала въ Стара За
гора. До сега еж отбелезани Масей осиновилъ . . . кучето
20 заболявания. Източникъ на си, за да може то следъ смъртьзаразата е една стара чешма, та му да наследи една часть
останала отъ турско време. Тя отъ богатствата му. Кучето при
продоволствува съ вода циган осиновяването било кръстено
,Никъ Колъ".
ския и бъжанския квартали.

Починалъ е тази сутринь вар
никаква раоота, освенъ тая, да
ненския гражданинъ, виденъ
охранява общинскитъ горски
мелничаръ и членъ на Търгоаг - ~
стопанства.
ската
Камара г. Иванъ Т. Дя
Срока за снабдяване съ па
ковъ
•""" на
— с54
" годишна възрасть. тенти питиопродавцитъ на ед
Миръ не прахътъ му/
ро и дребно се продължава до
Дирекюритъ на Търговията и 23 т. м,
на Земледълието при м вото
Министерството на народното
на Народното стопанство г. г.
стопвнегво
е наредило до всич
Н. Поповъ и Стоевъ, които
вчера по объдъ пристигнаха ки агрономи въ страната да
въ Варна, снощи въ 7 и пол. демонстриратъ и проагитнратъ
най-широко межцу население
часа отпътуваха за София.
Отъ днесъ започна раздаване- то и градинарит-fe меркитъ, ко
то на дърва на бедниттъ се ито тръбва да се взематъ ззда
се предпази зеленчука отъ
мейства.
въ луващата болесъ .Сечене".
Комисията обръща внимание
Гарантираме Ви ненадминато
на гражданите, които еж по
лучили купони за дърва, да качество и бърза доставка.
искатъ доброкачествени дър Матей Недковъ.
ВСИЧКИ КОНСЕРВИРАНИ въ
ва и да следятъ зърио за тег
лото. На .каруцарите не се херметически нутии зеленчуци
следва да се плаща за прево съдържан» ДЕМАТОГЕНЪ"
за, той като превоза се запла— единственото съединение,
ща отъ комисията.
За всички недоволствия при което набавя желззо за чер
получаване на дървата и пр. вените кръвни телца.
да ее отнасятъ направо до ко
мисията.
Варненските ловци в ч е р а
предприеха хайка въ мъстноста
18. Н. 1935 год.
„Джанаваръ тепе". Предпола s/s „Балканъ"
мебелниятъ складъ на
гаше се, че тамъ е леговище На пжть за Варна.
то на два вълка. Въ резултатъ s/s „Мария Луиза"
бъ убита само една лисица. Днесъ разтоварва въ Хайфи.
на ул. Царь Симеонъ (Гургулятъ М 26, и отъШ I
s/s .Царь Фердинандъ"
Вълци не се намъриха.
10 т. м. пуща всички мебели собствено про- \ \ щ
Днесъ
е
въ
ПортъСайдъ.
По настоящемъ варненските
изводство отъ сухь бргьстовь материалъ на
ловци биятъ само блатенъ ди- s/sНа„България"
пжть отъ ЯФа за Варна.
извънредно ниски цени. Посетете за увгьрение.
вечъ. Лова на зайци е забра- s/s „Бургазъ"
Лриенштъ» с е разни поржчии з а
ненъ.
Таза вечерь — 18 т. м. зами
На варненскнтъ рибни хали нава за Александрийска линия.
,
ЯЯЕБЕЛИГ
днесъ се продаде 250 кгр. ке s/s „Евдоиия"
фалъ, 300 ккг. попчета отъ Всгъки четвъртъкъ и понедгьлЗА РЕКЛАМА!А се ежди по
никъ, 8 часа сутриньта зами
12 до 16 лева килограма. Про нава
pe3VAmamumn>
— рекламирай
крайбргьжно. Връща се вегьдадени сжщо 200 килограма
те само въ яВарненски новиВсички видове мебели ху
ка ергьда и ежбота сл. обпдъ.
миди по 2 лв. килограма. Ри
ни*, защото се чете най-мнобаво качество ще намЪрите въ
Чужди параходи
болова е слабъ. Цената на ри
го отъ всички
провинциални
Тази сутринь пристигна на
бата е добра.
вестници.
1-0
пристанище англий
Магазина се намира въ
Въ бждаще въ всъко общин Варненското
ския параходъ „КЕНМОРЪ". Той
ско управление ще бжде ор идва отъ Кюшенджа, ще товари
общия складъ на коопе
ЦРЕКОРДЪ!
РЕКОРДЪ1«
ганизирана служба по застра 350 глави телета а ще замине
рациите при Варя, попул.
ИпЪРВА ВАРНЕНм
СКА РАБОТИЛНИЦАН
ховка на земледълскигБ кул довечера за Малта.
банка. Изработка солид
тури срещу градушка и зам Вчера пристигнаха холандския
параходъ
.ГАНИМЕДЕСЪ"
отъ
на и гарантирана. Приеръзване.
Щ МЖЖКИ и ДАМСКИ Н
Бургасъ, италианския параходъ
матъ се и поржчки.
Одобрено е отъ министерски- „ПАЛЕСТИНА", идящъ отъ ТриПосетете
ятъ съветъ постановлението естъи германския параходъ „АН1—0
магазина!
съ което се дава право на М- ДРОСЪ".
ЦЦИзпълнява всЪкакви поржчки
разтовари 75 тона раз
вото на правоеждието да съ ниПървия
Н Ь М А Д О М Ъ вть Варна, Щи готови. Пролетни дамски ржстоки, товари 1 тонъ кашкабера по единъ левъ за всъки валъ и замина снощи.
к ъ д е т о . В а р н е н с к и нови ЕЩкавици, приготвени отъ следните
Втория товари 20 тона разни ни" да не прониква. Ето ЦЯматериали: лавабълъ бЪлъ. по
екземпляръ отъ записките за
з а щ о , да рекламирате въ кддесюегь 6-БЛЪ, сивъ И кафя
вписване на възбраната и за стоки и замина сжщо снощи.
н е г о , о з н а ч а в а най-добри На Работа солидна.
Третия
ще
разтовари
около
конната ипотека върху имота 550 тона разни стоки, ще това резултати да п о с т и г н е т е Ш
Съ почить:
Е£1
АПОСТОЛЪ ИВ
на ДЛЪЖНИЦИТЕ, чиито задъл ри 30 тона разни стоки и ще
мжжка дъсна рж В*ул- .Шипка" № 16 до Ранкожения преминаватъ върху по замине утре вечерь.
вит* хали.
кавица (свинска ко ^
гасителната каса, съгласно за За днесъ се очаква да пристиг
отъ Одеса италианския пара жа) по ул. Нишка и ул. Царь
кона за облекчение на ДЛЪЖ не
ходъ „МОРАНО".
Борисъ, моля който я намъри
ВСТЗКИ знае, че найдобре
НИЦИТЕ.
да я предаде въ касата на ки боядисва и чисти fl. C ВиницСъобщено е до всички кмето
но „Глория Паласъ" срещу ки Варна — Ст. Стамболовъ.
ве, че за бждаще на горската
възнаграждение.
1—1
2 — 2026 — 30
стража не бива да се възлага

годява д о б и т ъ к а
изиенванията
чи че е нмзло заиитесе и ъ м ъ
пазари,*
ми жорв, к&ито искатъ да на ч у ж д м т Ъ
троятъ т а з * органи 1зцмя типизира г о , и по т о 
ДутЪхь имам ч у ж д и а г в и
(бито не гледатъ съ доб- зи начкнъ повдига р е 
)ко на нашия износъ и из- н о м е т о ма с т р а н а т а
ратъ наши хора, които
|иъ станали вече о р ж д и я 1«въ чунгдит-Ь пазари.

И-

Стр. 3

стигнемъ много въ това отно
шение. Щ е се измъни и начинътъ, по който сеугоява доби
тъка, като на тия, които се
проявятъ, се даватъ премии.
*
Снощи г. г. Поповъ и Сто
евъ отпжтуваха за София.

[ШКО-ОбИШШи! П О П
Плановетъ за селско-общинскитъ домове които ще има
да се строятъ въ бждаще, ще
тръбва да се изработватъ въ
духа на- нашитъ стари битови
форми, съгласувани добре съ
едно основно проучване на
мъстнитъ условия.
За цельта е издадена специ
ална наредба до селските об
щини.
Плановете ще се изготвятъ
отъ архитекти на частна пра
ктика.

Чеше в. Ш и п Новнив

шо на папаходитЪ

Асен-ъ Влаев-ъ

1

ЕБЕЛИ

Столарската общнесть

Ш

Ш

РЪКАВИЦИ

ШпгоВарвеишн « m i
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„Потайноститъ на принцъ Карла

Това бъше една паничка, какво обаче съдър
жаше тя, азъ не знамъ и кълна се предъ лицето
на Бога, че не съмъ отварьлъ пакета1 Лзъ съмъ
порядъченъ човъкъ, господинъ следователю, беденъ съмъ, но съмъ честенъ.
Моитъ ржце не еж отваряли пакетя! — доба
ви Детроа, като бвше започналъ да върва, че отъ
пакетя е било нъщо извадено, или нъщо открад
нато и затова еж го потеглили на отговорность.
— За това не се касае! — отговори еждебния следователь. Ний искаме да знаемъ само, отъ
кого си получилъ тоя пвкетъ, въ койго се е на
мирала една паничка, и които ти бъше далъ на
тая младата девица, за да го занесе на нотариуса
Пероке.
— Отъ единъ комисионеръ отъ предместието
Бвньоле, господинъ следователю, отговори Детроа,
следъ това си помисли малко — почакайте да ви
дя, накъ му бъше името — никакъ не мога да си
припомня името му — почакайте само още една
секунда — ще си го припомня — Вилмонъ, не!
— Нъщо подобно?
Вилеръ — не!
— Чакайте, чакайте! дойде ми на ума, госпо
динъ ежаебенъ следователю, името му бъше
Вилмаре1
Сждебния следователь даде заповъдь на по
лицейския приставъ, който що влизаше въ стаята'
да доведе именуемия Вилмаре.
Пристава излъзе, за да изпълни дадената му
заповедь.
_ Твърде чудно ми се види, Детроа, че
другъ комисионеръ ти е повърилъ да изпълнишъ
тая поржчка, се обърна еждебния следователь
къмъ Детроа.
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— Слвва Богу! — каза Габриела и бързо
поправи забърканата си въ време на съньтъ коса,
сетне последва стражара, мина презъ много кори
дори, слъзе една стълба и после влъзе въ каби
нета на еждебния следователь Мара, при когото
се намираше полицейскив приставъ Ремондъ.
Съжелявамъ много, че сте била принуде*
на да прекарате гука нощьта, каза Мара съ оная
вежливость, която е приежща на френцитъ, по
нещастие обаче едва снощи късно можа да се
намъри човъка съ блузата, отъ когото сте взели
паничката съ бекаситъ.
— Сега нали е намъренъ? попита Габриела.
— Да, намъренъ е.
Моля, господине приставе, доведете Детроа.
Запсвъдьта биде изпълнена.
Когато човъка съ блузата вл%зе, Габриела
започна да диша по-свободно и вдигна ржцегЬ
си къмъ небето.
— Да, господине следователю, този е човъка
който ми бъше предалъ пакета за господина но
тариуса Пероке!
— Познавашъ ли тая госпожица, Детроа? —
се обърна еждебния следователь къмъ комисионе
ра, който 6tuie спокоенъ и по видимому не знае
ше защо бъше повиканъ.
— Да, познавамъ госпожицата! отговори той,
тя е оная госпожица, която срещнахъ на улица
Сенъ Мартенъ и която взе отъ мене пакета за
нотариуса!
— Слава Богу! каза Габриела и неволно си
повдигна очите къмъ небето и радостни сълзи по
текоха отъ очите й, слава Богу спасена съмъ1
Облечения въ блуза комисионеръ, сега съ по
голъмъ страхъ, поглеждаше ту Габриела, ту еж
дебния следователь, ту полицейския приставъ.
Видеше се, че положението въ което се на
мираше много го обезпокояваше.
— Незнамъ, господинъ еждебний следователю,
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Организиоането на индустриалците. Изявления на секретаря на съюза на българските» индуенриалци
София 18. Секретаря на н и т е предприятия и за
Напоследакъ въ Германия
Обща търговия
съюза на индустриалците разнообразяване на нашеиме чувствително търсене на
Отъ 8 до 15 февруарий Бъл д-ръ Нниолчевъ въ връзна въ т о з е м л е д е л с к о
пресни ябълки.
гария е изнесла вь чужбина
Токио 18. Съобщава се официално, че японскиятг
Местните ябълки не еж дос следните стоки: 1820 каси връзка съ приетата наредба п р о и з в о д с т в о , за да
татъчни да задоволятъ нужди яйца, 3650 килограма кюспе, за организирване на индус може нашата индустрия да номощенъ м-ръ въ Римъ Сугимура е ималъ продълокщ
поглъща по-големъ капа- разговоръ съ държавния подсекретарь на външнитп м
те.
26,000 кгр. кожи, 120,000 кгр. триалците каза:
Сувичъ, въ връзка съ итало-абисинския конфликтъ, |
Българските сортови пресни рога и копита, 1,020 кгр. мен— Инициативата
на цитетъ сурови материали
Сугииура е подчерталъ дебело предъ Сувичъ, Щ
ябълки, особено: „айвания" и тово масло, 200.С00 кгр. бобъ,
да се мЪстенъ произходъ, В ъ то ния има големи стопансо» интереси въ Абисннвя, сл|
«златна пармена" се търсятъ 20,000 броя живи птици, 55,000 правителството
въведе
задължително ва направление индусрията телио тя се надява твърде миого, че конфлинтътъ щ*
много.
кгр. костено брашно, 90,000
въ
професио- е в ъ р в е л а и до сега ус де уреденъ по миролюбивъ иачинъ.
Цените имъ вариратъ око кгр. памучно кюспе, 7 кгр. членуване
1
ло 48.52 марки за 100 кило и 300 гр. розово масло и 16000 налнитгь организации
е пешно, като отъ употре
7укашнитп>
политически
и
дипломатическия
грама.
едно отдавнашно
иска бените сурови -материали, тълкуватъ това като едно пргько предупрежден{
кгр. мешини.
Търговията ни съ Палестина
не и наложителна
мгьр- на стойность к ъ м ъ 4 ми Япония, че тя ще застане на страната на АЩ
Презъ изминалата 1934 год.
ка отъ страна на бълг. лиарда лева, българските въ случай на война съ Италия и че ще й даде с«|
|
България е внесла въ Палес
материали
съставляватъ подкрепа.
Преди ьеколко дни неиз индуесриалци.
тина разни стоки за 200,000
О
щ
е
не
се
знае
какво
впечатление
е
прои|
Въ съюза за сета чле- една стойность о т ъ 3 ми
вестни крадци 6txa обрали
английски лири. ШШШШ
в ъ Римъ това открито предупреждение на Щ
бръснарницата
на
Димитъръ
нуватъ около 1000 готЪми лиарда лева.
Бългерия внася въ Палести
Отъ. с е г а и м а и з г л е д тъй като италианските политически среди ощ|
на едъръ ообитъкъ, зеленчуци, Томовъ, находяща се на улица предприятия и обединява
1
разни семена, сухи плодове. .Драганъ Цанковъ" и задиг току-речи ц-влата българ че щ е м о ж е българ зятъ мълчание по него.
нали H-БКОЛКО бръсначи, ма
ската индустрия да
джбови материали и яйца.
ска индустрия.
се задоволява й з к л ю
България всека година уча шинки за стрижене и около
200
лева.
Все пакъ има нгькои пред чително с ъ м а с т н и су
ствува въ панаира на ТелъВчера органите на Варнен приятия, и то главно мал р о в и материали.
Авивъ съ специаленъ павиСъобщенията на много м£сга прекъснати. Причинени матеря|
ската полиция успеха да OT-I \ки и дребни въ провинция
Колкото се отнася до cito
лионъ.
щети. ЧовЬшкитЬ жертви. Отнесени 7 балона
криятъ и заловятъ авторите та, дето поради липса на за, той е билъ всякога прйБерлинъ 18. Силенъ ураганъ рята дърво.
-щ
Български птици въ Германия на тази кражба.
средства съюза не е могълъ
причини значителни повреди
върженикъ
на
новата
форма
Въ
квартала
Мюлхайм!
Напоследъкъ, следствие на
Те еж трима души Имена да развие по усилена орга
въ Берлинъ, капо изкорени рята отнесла покрива J
това, че Унгерия спря да вна та имъ въ интереса на след низационна дейностъ. Но на организацията.
голгъмъ брой дървета, отнесе жилища. Оставатъ nof
ся заклани птици въ Германия, ствието не се сьобщаватъ.
сега, когато организиране
много покриви, събори комини, причина повече отъ 200|
търсенето на птици въ пазаря
Крадците еж били заловени то е задължително, на то
стена и пр. Съборена бгь отъ безъ подслонъ.
|
е особено голЪмо;
въ момента когато еж,прода ва положение, ще се тури
урагана и една кула, висока
на
служителите
при
М-вото
на
нар.
*
1
вали
крадените
бръсначи
въ
Цените на българските пуй
край.
23 метра.
стопанство откритъ.
Берлинъ 18. Бурята при
ки еж отъ 1.40 до 1.50 райхс 6 участъкъ.
Очаква се, че щ е постжСтрашна буря върлува и въ въ Лайпцигъ големи \щ
София
18.
Тази
сутринь
въ
Марки за килограмъ.
Предполага се че заловени
Саксония, областьта на КаСъстезанията на своб
Български^ кокошки въ на те злосторници еж автори на пятъ в ъ съюзната каса по салона на КООП се откри селъ и пр.
учредителниятъ
конгресъ
на
балони
въ Дармщатъ Щ
вече
средства,
за
'да
мо-<
чалото на изтеклата седмица редъ кражби, станали напос
•. *
ложено, тъй като буряте|
достигнаха до 1.40 райемарки ледъкъ въ Варна.
же да се развие една дей служителите при М вото на
народното стопанство. При18 Ураганътъ кой се 7 балона. Освенъ тов|
за килограмъ.
ностъ по всички направле ежтетвуватъ около 150 деле то Берлинъ
върлува
въ почти цела Гер Дармщатъ е билъ убити
подготвя С Л АБ И ния, за проучване пробле
Въобще и независимо отъ
гати.
мания, прекъсна на много ме бурята единъ щурмовак!
ученици отъ про
това дали Унгария внася зак
Съюзътъ на тия служители ста съобщенията.
гимназията и пър мите на нашето промиш
лани птици въ Германия, или
Има и нгьколко уби
не, ннтересътъ къмъ българс воначалните училища по вси лено производство, за мо- брои вече 85 клона и 4,900
чки предмети, ул. „Нишъ" 80. дернизация на индустриап члена.
ките птици е големъ.
ти
отъ бурята- между
Откриването стана съ крат
курорта Варна въ Египет!
тгъхъ
и едио 5 годишно за
ка привествена речь отъ стра
мо отъ Кайро. Престояше ci(
на на м-ра на народното сто момченце, убито отъ
на лигата на курорта Bipi
едно изкоренено отъ бу- Лигата за курорта-ВиЙ
панство проф. Молловъ.
ГЛОРИЯ
Избрано бе бюро съ г.ред
получило писмо отъ бш
седатель Лндреевъ, директоръ
ската
колония въ Кайро.!
на конезавода „Клементина",
Въ
него
те молятъ лига
плевенско.
Варненското данъчно управ предприеме една [голЪед
ление има Сведения, че между паганда за нашите курОи
Величественъ филмъ изъ битието на римската епоха. Постановка: Ралфъ Дитрихъ
гражданството еж разпростра по специално за Варна вЦ
НИКОИ
НЕ
ХВЪРЛЯ
Десятки хиляди амазонки се сражаватъ по бойните полета..
нени слухове въ смисълъ, че петъ.
-'|
взематъ пленници... жънатъ лаври ...
ПАРИ на улицата. И при щели
да се опрощавать дър
Въ писмото се кази|
Богинята Диана е rfexHa покровителка...
все
това
има
хора,
кои
жавни данъци и глоби или да
съ незаменимото участие на: графиня
презъ летните!
то плащатъ за реклами се дадътъ облекчения за из ежегодно,
маса светъ напуща Египй
Вачало 4 я 8-30 часа
Ф ш ш е забранвнъ за деца и учащи се.
които не постигатъ плащането нмъ.
отива по чуждите курорт|
Обръща се внимание на да ито по нищо не стоятъ п|
цельтаси.
нъкоплатцнте, че тия слухове соко отъ хубавата и ле*
не отговарятъ на истината и черноморска красевица-Ве
само могатъ да заблудятъ, ка
Тези курортисти биха jjj
то последица на което да се да се привличатъ въ нас*
плащатъ нови лихви н пр.
ние бихме съумели да по|
Управлението обръща сжщо ризираме българските кум
334
Потайностите на принцъ Карла
Библиотека «Варненски новнни"
335
внимание, че срока за изпла въ Египетъ.
|
щане на данъците е 25 февру
Ползата отъ това раз|
арии т, г. въ интереса на да се ще бжде голема, още
за какво именно съмъ билъ доведенъ тука, каза
пакетъ? Когато вий предадете на единъ комисионъкоплатцнте е да не чакатъ вече като се има предт»|
най-сетне.
неръ едно писмо, или единъ пакетъ, вервамъ че
последния день на срока, кога тези, които напущатъ я
— Веднага ще го чуешъ Детроа, каза еждебтой не ви пита какво съдържатъ те?
то о б и к н о в е н о
има летните дни Египетъ сж|
ния следователь и ще требва да ни кажешъ цеголема
н а т р у п в а н е заможни хора ихарчатьм!
— Това е твърде ясно!
лата истина за случнвшето eel
и смущение, а да се явятъ и
Отъ тввето поквзаним зависи всичко, което
Наскоро Лигата на курв)
Единъ комисионеръ е длъженъ . . .
изплатятъ данъците до тогава, Варна ще свика въ грей*
искаме да узнаемъ.
— Остави разясненията си Детроа, нема нуж
за да използуватъ облекчения едно големо публично съ|
Вие госпожице сте освободена отъ ужасното
да да ми ги разказвашъ, прекжена еждебния сле
та, които закона дава на доб ние.
обвинение, което тежеше върху васъ, безъ да сте
I
дователь бъбривия комисионеръ, познавамъ добре
роволното й предварително
били виновна, но моля ви останете още малко
Въ него ще бждатъ *
службата,
която
вършите
и
знамъ,
какви
задъл
изплащнне на данъците.
тука, до гдето се привърши изслееванието.
жени мп>ркитгь, които Щ
жения имате.
— Съ удоволствие, господинъ еждебний слената взема за пропагащ
дователю, но ще ви помоля да бждете тъй добъръ
Сега, обаче се касае само да ми . кажешъ,
не на нашия курортг «И
да изпратите некого при майка ми, която Богъ
отъ кого си получилъ пакета, който си далъ на
Очаквайте
бина, а сжщо така и |
знае какво мисли за мене, за да се успокои и тя1
младата госпожица . . .
мгьрки, които еж необщ
— молеше се Габриела на следователя.
да се взематъ за да се Щ
— Да, азъ й го бехъ далъ само за това, за
Той се обърна къмъ полицейския приставъ.
жи
Варна още по-вече f
щото стопанката ми внезапно беше забелела и
— Изпълнете справедливото искане на сви
нурорть въ чужбина. ^
на
—
требваше
да
тичамъ
при
доктора,
господинъ
еж
детелката — каза той.
дебний следователю, каза Детроа.
Чиновника излезе изъ стаята.
— Съжелявамъ, госпожице, добави Мара, че
— Отъ кого си получилъ пакетя, довърши
сте била принудена да прекарате нощьта тука въ
фразата си еждебния следователь, а че жената е
ft
Политически събрания <* I
консиержерията, вследствие на едно нещастно и
болна, ний и това знаемъ, освенъ това знаемъ
ненска околия. Презъ изшЩ
венецианска нощь
заплетено обстоятелство. Приемете моето извинече вчера по обедъ си билъ у участъковия
седмица въ околията се сьщ
нио, единственото удовлетворение, което имамъ
гондоли, пнора
лекарь . . .
11 събрания отъ които noifrie®
възмежность да ви дамъ,- за това гдето сте пре
— И това ли вече знаете? — попита човека
17 U, а именно: 1) d ЦарШ>\
стояли тука, безъ да бждете въ нещо виновна и
торъ г. Б. Абад^ШАь; 2) с. W
съ блузата.
да. оратор г> руевСки; 3) *
вервамъ, че дълбокото ми съжаление за тая случ
че
ЛЪ, браторь г. Б. х. НикьЩ
— Разумева се и само вследствие на тия
ка ще ли удовлетвори. Нито ний сме виновни
Миналата есень около Т.*с" Водии
-а-ЙОораторъ г. he #«*",
истински показания намерихме твоите следи, —
за тоаа.
'с. 3асмгьн
Засмгьноео,
ораторъ
пазарджикъ
еж
били
залесени
«• г.ор
"^
добави
еждебния
следователь,
ти
понапредъ
зая
Сега е известно, че комисионера Детроа ви е
коловъ,"6) -<""»"<">*
с. Войводино,
500
декара
съ
300.000
дръвче
ви,
че
не
си
знаялъ
какво
е.
съдържалъ
пакета,
Б.
Желевъ;
7)с.
Г.Чифлмь,от
предалъ пакета — знаеше ли ти, Детроа, се обър
та. Тази пролеть ще бждатъ г. Д-ръ Ранковъ; 8) с. Венелит
тева само отчасти е верно Детроа!
на еждебния следователь къмъ човека съ блузата,
№
залесени нови 500 декара. Съг торъ г,Д-ръ Ранковъ; 9) С. Hi
какво съдържаше тоя пакетъ, който си билъ далъ
ораторъ г. Д. Радевъ; Ю) &
Азъ искамъ да кажа, че ти все си угадилъ
ласно
плана
на
общината,
въ
на тая млада госпожица и която го е била взела
ско. араторъ г. Б. х. НикоЛОЩ
че въ пакетя е имало една паничка!
течение на три години Пазард с. Галата, ораторъ г. Ив. /Л£|
съ съчувствие и любезноаь?
— Да, госпонинъ следователю, това не отжикъ
щ"«
бжде
обкръженъ
отъ
— Не, господинъ следователю, не знаяхъ то
казвамъ! — каза човека съ блузата, съ гласъ диединъ поясъ общинска гора,
ва! — отговори комисионера съ развълнуванъ
шащъ искреность, като тури деснага 'си ржка
която ще освежава въздуха и
гласъ, па и какъ бихъ могълъ да знамъ тове!
върху гърдите си; онова което знамъ не го отще подобри климатическите
Що ме е грижа мене, какво съдържа единъ
казвамъ!
условия изобщо.
Български ябълки въ Германия

ГолЪкъ у р н ъ недъ Герман

Пропаганд

ш
овото отъ д ю , премиера о м за трити
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