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Гр. Варна 13 юний 1935 година

ВАРНЕНСКИ

ПЬТЕРСБТРГЪ. — Тукашнаятъ кореспондентъ на
,Нойе Фрайе пресе" се научава, че въ едно близко
Гмдаще ще се счпои една среща между руския импетторь и турения султань,
Мъстото на срещата още не е окончателно уговонно, обаче знае се вече положително, че за тая
{ель ще бжде избранъ нгькой градъ по черноморското
<райбрп>жие, ккдето ще се сьбератъ руската и тур-.ката военни флоти.
ОРАДИЯ МАРЕ (Трансилваная). Вчера въ 10-25 ча:а преди обгьдь тукъ стана извънредно силно земепресение. Мобилитгъ изъ кжщитгь изпопадаха, а ония
ница, които се намираха на крана, сжщо се сблъска
ла едииъ въ другъ или изпопадаха на земята. Ста- .*,
ттгь хора разправятъ, че не помнятъ толкова "
тлно земетресение да е ставало нгькога въ този Основанъ11912 г
— Гл.-редакторъ: В. Юруковь
градъ.
*

Ако имахъ да възпитавамъ едно дете,
какво ще имамъ предвидъ, преди всичко?
Да го направя честенъ или великъ мхшъ?
И аз^ си отговарямъ: „Да го направя чес
тенъ човекъ". Нека стане добъръ, преди
исичко, а ще стане великъ отъ после, ако
може да стане. Повече ще ми е милъ, — и
за него и за мене и за всички ония, които
го окржжалатъ — да бжде съ хубава душа
отколкото съ хубавъ гений.
Д ид ро

Телефони: 121,256,457 — Дневна служба: тел. 12?

a no п

Букурещъ 13. Въ туНАШИЯТЪ
кашнитгь
политически
=
2
БЕЛЕЖНИК-ь
кржгове правятъ
силно
Една дарена конституция представлява неудобства дори и за Държавния Глава. Преди всичко, предстои да се ре
впечатление
срещитгь,
Около панаира
ши каква ще бжде процедурата по създаването ма новата конституция.
които Титулеску
напо
Твърде
похвална еж усилията
София 13. „Зора" на увод
При това, има извест и кога може да станатъ види нанжде и канъ ще се
на изложбения комитеть и осо
следъкъ има съ водачи- но мъсто пише следното:
ни неудобства и за Дър едни избори, при какъвъ върви.
бенно намеренията и направе
тп> на всички
полити — Въ България никой не жавния Глава, ако той избирателенъ законъ и за
отъ него до сега по орга
Не е таиа лесно процеди- ното
низирането и изнасянето на па
чески партии.
мисли, че требва да има да дарува
конституцията. какво народно събрание — рането по конституционния наира. Но нека не се забравя, че
панаиръ трпбва
Вчера официално се опо рена „октроирана* конститу
По тоя важенъ въпросъ велико или обикновено, кое- зъпросъ, накто може да се Варненскиятъ
да бжОе образцовъ, както по
вести, че тия срещи еж има ция.
българскитгь граждани см. та да продължи работа- смьтне отъ ньнои, незапозна изложбения си характеръ, така
MV проагитирали само осведомителенъ хаТърновската конституция и на чисто.
то си, следъ като се про ти съ избирателната машина. инесъвъширокото
България и въ чужбина.
рактеръ---Титулеску пожелалъ тя не беше октроирана, маВгъроятно е, че ще се изнесе по конституцион
Па отгоре, н компетен- Тукъ биха могли да бждатъ
не толкова местнида постави въ течение пар каръ да б-вше създадена не върви къмъ едно Народно ния въпросъ.
тностьта на идното Народно използвани
тгь, колкото столичните и потийните водачи съ разгово посредствено следъ Освобож събрание, което ще се про
събрание каква ще бдде — специално чуждестранните жур
Всичкия тия въпроси, оче още не се знае.
налисти. До сега Варна не е из
рите, които иапоследъкъ во- дението, а б е приета отъ изнесе по
конституцион
ползувала достатъчно нашироко
дилъ въ разните европейски I-вото Велико народно събра. ния въпросъ.
видно,, още не С А решени.
Конституционкиятъ въпросъ и целесъобразно печата. А това
не ще съставлява много трудъ
столици.
ние.
Всичкиятъ въпросъ е какъ Отъ тъжното решение ще се поставя много въгшоси.
за уредницитп на: панаира, ако
Отъ добре осведоменъ изпоне за първия му день успгьятъ
точникъ се узнава, обаче,
да се привлекатъ представите
Гръцкиятъ
кабинетъ
ще
бжде
преустроенъ
ТРИ
БЪЛГАРСКИ
ПАРАХОДА
лите на софийските и чужде
че въ сжщность Титулеску
Идеята на Цалдарисъ — кабинетъ съ представители на всички об странните вестници.
има една важна полити съ зърнени храни ще отплува гъ направо за Италианска Сомалия
Има за таза цель само едно
ласти. СпорозегЬ около предстоящия плебисцитъ.
Италия усилено закупва зърнени хреническа мисия — натоваренъ
сигурно а изпитано средство,
е билъ да води преговори Бургазъ 13. Отъ известно покачили,
да е на лице добрата во
особенно
на
Атина 12.
Правител да бжде поверено на ед стига
върху условията за образу време насамъ италианско
ля. Нема ли да бжде добре, ако
дунавскитп
житни ството е решено да про но неутрално лице, кое изложбеничтъ комитеть си из
ване на едно национално
правителство закупува борси.
подходящо лице за свой
изведе референдума
по то да подготви
плебис- бере
концентрационо правител то
кореспондентъ или представи
усилено
зърнени
храни,
найство, на което той ще бж вече по дунавските при
Въ Браила пристига тъ мно въпроса за
монархията цита.
те ль въ София, което да му> се
де шефъ.
въ помощь?
го
италиански
параходи,
кои
презъ
септемврий
или Правителството не е склонно яви
стани ща.
Ние само поставяме въпроса.
да приеме това искане. То е Пловдивъ
Презъ последнитгь три то веднага се товарятъ съ октомврий.
ивъ това отношение
нвй-много да
се би могълъ да ни поучи съ своя
дни презъ бургазското при зърнени храни и отплуввтъ
Опозицията
още отъ съгласно
назначатъ двама държавни опитъ.
ИзмЪреннтЪ най-високи температури станаще минаха три ита- направо за Източна Африка.
сега е недоволна отъ на подсекретари при М-вото на Нека после не се чудимъ, че
лиянски
парахода,
натова
среди тече
София 13. Вчера най-ви ре ни съ жито отъ Ромъ
Очевидно е, че Италия бър чина, по който
плебис- вжтрешнитъ' работи — единъ средъ официалните
да има въ България само
соката температура е би ния, които заминаватъ на за да се запаси съ зърнени фтътъ ще бждегпроиз републиканецъ и единъ мо- нието
единъ панаиръ все повече печели
ла измгърена въ Шуменъ право за Италианска Сома- храни, за предстоящата й веденъ. Тя иска М вото нархистъ, които да контроли- привърженици. Да потърсимъ ви
ратъ всички мЪрки въ връзка ната за това и у себе си.
35 градуса на сгънка^
лия.
война съ Абисииия.
на вжтрешнитп
работи съ подготовката на плебисцита.
Вчера тукашното италиан
Въ Видинъ е имало 34
Тазивечерщнитп
вестници
градуса, с, Рила, Се. Врачъ ско търговско представителст
обнародватъ едно съобщение,
и Неврокопъ—33. гр. Горна во ангажира парахода „Мария
споредъ което оповицията иска
въпроси еж твърде важни, но трЪбва да ги предхожда не само неутраленъ министръ между Лютибродъ и Черепишъ. Отъ
Оргьховица — 32, а въ Со Луиза", който веднага отпх- Стопанските
нога датират*.
разрешението на въпроса за политическия режимъ у насъ.
на вжтрешнитгь работи, но и
фия—30 градуса.
тува за Браила, кждето ще
едно
неутрално
правителство,
София 13. Подъ заглавие въпроси стои тоя за измене
София 13. Вчера М-вото
натовари зърнени храни и вед
което да произведе плебисцита на просветата получи све
„Прозорците на МЙН. съветъ нието на конституцията.
ГЛАДНА СТАЧКА нага ще отплува направо за требва да гледатъкьмъ на Съ манифеста о т ъ 2 1 ап- Брюиселъ 12. Гръцкиятъ дения, че преди неколко
Сомалия,
въ бургазския затворъ
дни работниците
отъ
рода", в. „Заря„ на уводно прилъ правителството обеща м-ръ безъ портфейлъ Мавро- трудовите групи, които
Езургазъ 13. Прокурорътъ
Следъ два дни още два бъл
михалис
направи
изявления
пре
ла уреди конституционния въ
прекопаватъ шосето между
при областния еждъ съобщава: гарски парахода ще бждагъ место пише:
дъ в. „Соаръ", въ иоито казва: Лютибродъ и Черепишъ се
просъ.
—• Преди два дни подстре—
Правителството
работи
— Неуспъхътъ въ избори натъкнали на неколко ста
катели б-fexa подвели затвор натоварени съ храни тоже за
Не трпбва да се смета, че
усилено, защото на дневенъ политическите
ниците отъ тукашния затворъ Сомалия.
въпроси мо- т е на ген. Метаксасъ е ли- ринни ценни находка.
да обявятъ гладна стачка.
Вследствие
на уси редъ С А поставени въпроси гатъ да бждатъ ивмгьстени ченъ неговъ неугпъхъ и не Намерени били, между
отъ стопанските. Това би може да се считанато новъ другото, и 74 златни стари
Стачката е вече прекратена. леното
закупване
н а отъ първостепенна важност ь било
монети, а сжщо и два ка
една голема грешка
ПодстрекателитЪ еж издирени
— политически к стопански.
ценитгь
Стопанските въпроси, безъ успЪхъ по въпроса за мо менни барелефа.
и ще бждатъ наказани дисци зърнени храни,
Начело на политическите съмнение, см много важни нархията.
на последнитп
еж се
плинарно.
Монетите еж отъ раз
Азъ съмъ убеденъ, че мо
и техното бързо разреше
ние се налага Но, не може нархията въ Гърция ще бжде лична големина, а некои
отъ тгьхъ еж дори много
да се очаква те да бждатъ възстановена.
въ Франция
Редица борби изъ провинцията. Съ прихода ще се купи първия бъл добре разрешени преди да
*
големи.
Парижъ 12. Депутатъть-согарски разузнавателенъ аеропланъ
Атина 13. Печатътъ се зани
бжде
окончателно
устано
Вчера М-вото на прос
циалистъ Банжонъ бгь застре
съ представители
София 13. На 20 т. м. ще борци съ
представители на венъ политическия режимъ мава усилено съ предстояще- ветата предупреди упра
лят вчера отъ едпнъ свой по
J-o преустройство на кабинета.
Преди
всичко
требва
да
литически
противникъ—секре- се състоятъ борбите на Данъ Дирекцията по въздухопла се възстановятъ мостове
Новиятъ кабинетъ ще вата на Народиия музей
тарь на общината въ единъ Коловъ и Хари Стоевъ съ пър ването, за д а се уговорятъ те между правителството
необходимите
бжде
съставенъ пакъ отъ да вземе
провинциаленъ градъ.
востепенните майстори Чарли всички технически подроб и народа.
мерки
за
запазването
на
Цалдарисъ, обаче почти
Банжонъ билъ повелъ
кан- Сантенъ и Джорджъ Уилсонъ,
ности
Всички прозорци
на вепчки останали минист тия старини,
изземване
пания въ своя вестникъ проМин. съветъ трпбва да ри ще бждатъ емгьнени. то имъ, установяване про
тивъ тоя секретарь и поле и двамата американци.
гледатъ
къмъ народа, а
миката завърши съ вчерашно
Нашитп* борци, изпъл
е привърже изхода и старинностьта
то убийство.
преди
всичко
къмъ зем ник Цалдарисъ
имъ.
нени отъ най-високо на Въ разговоръ съ нашъ сътна
^
идеята новиятъ
ционално
съзнание, еж рудникъ г. Данъ Коловъ, гор- ледгълцитть отъ селатак кабинетъ
Предполага се, че тия
да бжде образу
работнически
приели поканата на Ди достьта на България е заявилъ и къмъ
златни
монети произхожванъ
така,
че
встъка
обфистигать въстолицата,за предстов- рекцията
ма
на
въздухо че следъ борбитв въ София, те и занаятчийски
датъ
отъ
времето на пос
щия футболенъ турниръ.
ласть
на
Гърция
да
си
градоветп.
при М-вото ще посети Пловдивъ и Варна, си отъ
София 13. Следъ неколко плаването,
ледните
български
царе
има
свой
представитель
ще прекара нЪколко де
Това трпбва да бжде
за органи дето
*ни столицата ще има възмо- на войната,
въ
него.
Шишмановци.
на на почивка край морскиятъ не само една
идеология,
кнотть да се любува на ин зирането
на
нпколко брътъ.
но
и
една
метода
за
гересни футболни състезания. борби
въ
провинцията Презъ време на престоява
АспаруховигЬ тържества отложени
Отъ оная вечерь гостите на
постигане
цп>литп>
на
приходъ отъ нето си въ нашиятъ градъ,
гголицата еж ромънскигв фут- Цплиятъ
за 1936 година. Кои еж мотивнгЬ за отлагането.
управление.
послужи той ще устрои борба съ све държавното
5олисти отъ националниятимъ тия борби ще
. Вчера следъ обЪдъ се съб че не еж окончателно подгот"
борецъ, американеца
Ге еж настанени вече въ Бан- за закупването
на пър товния
ра на заседание въ Военния вени всички забележителности»
Симъ.
•ЕИ, ВЪ вилата нв д-ръ Михаи- вия нашъ
разузнавате Не можемъ да не изразимъ
клубъ главното ржководство и свързани съ великата епоха на
|Ювъ. Тамъ т е еж подложени
председателите на комисиигЦ ^първия български Ханъ.
ленъ
аеропланъ,
който
въ
Стара-Загора
нашата
радость
за
предстояече на специаленъ режимъ и
по
тържествата за Ханъ Депа
*
Стара-Загора
13.
Чехослощето
посещение
и
да
поже
одготовки за предстоящата ще бжде подаренъ на Ди
рухъ и Владиславъ ВарненТържествата по освещаване
вашкиятъ
футболенъ
тимъ
„Бо
лаемъ
отъ
сега
добъръ
усовхъ
рекцията
навъздухопламъ борба.
то на мавзолея-паметникъ на
на нашиятъ борецъ.
хемиансъ" вчера игра единъ чикъ.
Гърците и югославянитгь ването.
Следъ обширни разисквания, Владиславъ Варненчикъ не се
мачъ въ нашия градъ срещу

ш щ нш ишщш-ии mi шйют

w i t па i n . « т ъ трЪбва ш н а д къмь иарада

п

-ШИ Ш

Ш Коловъ въ Вацва

ГспитЪ футОолнстн

Мачътъ ва „боивавп"

Че пристигнатъ утре, пеАеропланътъ ще носи
пъкъ. Гърцитгь ще дойдатъ
\резъ Кулата, съ автомо т о на Данъ Коловъ и
били. а югославянитгь, та- Стоевъ.
:а нареченитть лБели
ор
Днесъ ще се състои
хи", ще пристигнатъ утре
ща
между д в а м а т а
•ечерь съ конвенционала.

решено било проектираните за
тукашния сп. кл. „Траяна".
Резултатътъ б е 10 : 1 за го 20—22 юлий, т. г. тържества за
Аспаруха да се отложатъ за
—снабдени съ филтръ за обезвре- стите.
презъ м. юний, 1936 година.
дяване тютюна — търсете ги въ
Отлагането на Аспаруховите
сре агенция , Стрела "—Варна.
1—0
тържества се мотивира съ това,
наши
име
Хари

та

Четете ущ Jap. mm'

отлагатъ и ще се състоятъ на
определената вече дата 5-6 августъ, т. г.
Вчера комисията изработи
програмата въ нейните пълни
подробности.

Стр. 2

№3950

варненски Новини"

мвцт ш цш вмгм =
:

Приготовление и срравенвена сивото

ЗемледЪлски вести

3ft ПЪРВИ ПЖТЬ ВЪ ВДРНА

„МОИ КАТА"

отъ ежбота 15 т. м. започва съ своя първокла.
евнъ оркестър* отъ отбрани музикални сипи да
свари въ

Сушенето на окосената тре ленъ цв-Ьтъ, требва да гледа
Развъдни гнезда съ чисти ползуващия се съ голема из
ва требва да става най-стара ме да избътнемъ не само из расови кокошки ще бждатъ вестность и въ чужбина фитотелно. ако искаме да получим мокрюването, но и оросяване съгдвдеьи въ неколко десятки патологъ, г. проф. Д ръ Д.
иървоиляемия семеенъ
хубаво сено, защото кечество- то. За да се избегне 'оросява избрани села, обгръщащи поч Дтанасовъ, който ще има за
РЕСТОРАНТЪ-БИРАРИЯ
то на сеното въ голема сте- нето, привечерь увехналото ти цела България, отъ страна свои първи сътрудници отлич
пень зависи и отъ сушенето ctHo се събира на малки куп на Министерството на народ ните наши фитопатолози г. г.
му. При бързото изсушаване чинки, които на сутриньта се ното стопанство — отделение Ив. Хр. Ксвачевски, Лл. Хрисна силно слънце,сеното доби разпръскватъ внимателно. На скокнъдно. За цельта ще се товъ и др., ентомолозите г.
ва бЪлъ цветъ и не е толкова следната вечерь купчинки рвздаватъ ярки и петли отъ П. Чорбаджиевъ и др.
най-отбрана класическа, модерно-шлагерна, ори
ароматично, но губи съвсемъ те се правятъ по-големи.
расите: Легхорнъ, Минорка, Редакцията на страницата
енталска, хавайкн* и народно българска нузика
малко отъ хранителните си
При добро време и при уме Родайландъ и Черна шуменска. пожелава ползотворна дейРепертуарътъ на Монката е винаги на разположе
вещества. Много бързото из рено дебели откоси, въ 2-3
ние и по поржчка на добрите клиенти.
Въ определените села ярките ность на всички деятели на
сушаване, следователно, не да дни сеното е готово за преи петлите ще бждатъ разда новосъздадената отъ извън
ва най-доброкачествено сено, возване. Много изсушеното вани презъ м. септемврий т. г. редно големо значение служба
но още по малко за препоржч- сено се и много троши, съ безплатно на по-интелигентни за защита на растенията.
•
незвнгЬмнаюа скара
ване е много продължителното което се губятъ много отъ хра стопани и то по 20—30 екзем
Всеки земледелски стопаБ&ли и червеми натурални вина
сушене. При него загубата отъ нителните му вещества и за пляра едному, при писмено
Бирария ресторантъ „ЕШМЕДЕМЕ" си поставя за
хранителни вещества е доста това такова сено требва да се задължение, че ярките ще сенинъ може да се ползува отъ
задача да задоволи всички варненци,летовници
голема, между другото и потовари привечерь или сутринь, употребяватъ само за разплодъ тая служба, която има адресъ:
и гости.
причина на значително урон веднага следъ вдигането на и че презъ 1936 година ще бул. „Драганъ Цанковъ" № 4
Ресторантъ-бирария „ЕШМЕДЕМЕ" се завежда отъ
ване. Ако пъкъ това сушене е росата. Много по-опасно, оба бждатъ повърнати дадения София, направо или чрезъ
познатия на виенчани големъ специалистъ^ „БАНпридружено и отъ измокрюва- че, е да складираме сеното брой ярки. които ще бждатъ агрономствата и земледелските
ЧИЧЪ", и отъ познатия на варненци—Дон Пеню.
не. то загубата става още по-недоизсушено, защото такова раздадени на други стопаьи. училища.
*
голЪма. Най-хубаво сЬно се сено се запарва, плесенясвв и
получава при топло и сухо става негодно за употребле Специалнь служба за защита
Голема говедовъдна из
време и при покрито съ обла ние.
на растенията при Министер ложба-пазаръ се урежда отъ
ци. небе,
. Много голема пакость нана ството на народното стопанство съюза на говедовъдните дру
къмъ края на месе гь юни т. г. заминава за ЦаПокосеното сЪно, следъ ка ся на сеното измокрюването. е вече създадена. Тая служба жества въ България отъ 21
риградъ, за два мача съ спортните клубове
то изсъхне достатъчно добре, Измокреното сено не само че обедини всички до сега сжще- до 23 септемврий т. г. въ гр.
се обръща внимателно» безъ има лошъ изгледъ, но съдър ствуващи фитопатологически и Плевенъ. Ще бждатъ застжда се раздрънква, за да се из жа и много по-малко смилае ентомологически отдели при пени отделите: 1) разплодекъ
Желающите да посетятъ Цариградъ съ колективенъ
бегне уронването листата на ми хранителни вещества. По земледелските опитни станции, добитъкъ, 2) угоенъ добитъкъ,
паспортъ да се отнесатъ до клуба находящъ се на
детелините. При хубаво време тази причина, видимъ ли, чекакто и института по фитопа- 3) млекарство, 4) фуражно
ул. „Драгоманъ" № 26 отъ 3—7 ч. сл. об.
и при средно дебелъ откосъ, ще завали дъждъ, подобре е тология при агрономо-лесо- производство съ храни отъ
едно обръщане е достатъчно, да съберемъ сеното на купчи въдния факултетъ. На тая
целата страна, 5) ветеринарно
но може да стане нужда[обръ ни, макаръ и още неизсъхнвло служба се възлагатъ редица медицински отделъ, 6) отделъ
щането да се повтори ; и даже като, обаче, разпръснемъ куп задачи досежно проучване на за пропаганда и 7) пазаръ на
потрети. Яко искаме да полу- чините веднага, щомъ дъж болестите и неприятелите по рвзплоденъ и угоенъ доби
ХИСАРСНД
чимъ ароматично с%но съ зе- дътъ престане.
културните растения и да тър тъкъ. Тая изложба-пазаръ бу е най-изгодно да се продаватъ пи
летата
за
месо
ВАРЕЧЕНСКА
си най-подходящи средства за ди отъ сега големъ интересъ
борба съ техъ, да организира у множество скотовъдци. Ин При разумно хранене ка пи
ШЦЕНЕЛШ
летата,
въ
първия
месецъ
всеприготовлението
на
такива
тересуващите
се
отъ
всичко
Я ЯМБОЛСКА
добита отъ домяшшпе птици
1резъ течение на юний,
Добитите, безразлично отъ отъ големо значение е поли средства въ страната и пр. пр относно изложбата да се отна- ко пиле наддава дневно отъ 5
какви птици, сурови пера, еж ването на присадените дръв задачи отъ големо стопанско- сятъ до г. Директора на земле- до 7 грама. Употребената хра
делско-стопанската дирекция на не бива да надминава 15
изложени на рвзввла. За да чета, Вънъ отъ това, наложи икономическо значение.
грама дневно за глава.
се предпвзятъ отъ такава, вед телно е всички покарали Аи-« Начело нв службата застава въ гр. Плевенъ.
ще намерите всеки день
Въ третия месецъ пилетата
нага следъ получеванято те лизи да се привързватъ о за
пресни
при представител
увеличаватъ дневно съ 20—50
се изпиратъ, изсушаватъ и са бодени колчета. Когато имаме
ството на минерални поди
гр.
живото
си
тегло
и
употре
мо следъ това се съхраняват до присадени въряастни овошни
Вързването лозите има забяватъ 80—90 гр. храна, а въ на ул. 27 юлий 16 до ап
на пашкулите
като бждатъ изнесени на падървета, то къмъ техъ се притека Русевъ.
1-2615 30
Обикновенно на 9—1 0 тия цежь да запази младите лето- четвъртия месецъ — съ 20—25
зара. Самото изпиране става крепватъ колчета, о които се день следъ качването на буби расти, които еж твърде крехки
най-първо съ хладка вода, а привързватъ филизите. Появи те, пашкулите еж готови за отъ счупване или изкършване. гр.. като употребяватъ 90—100
За улеснение на
после и съ студена. Следъ лите се подъ присаденото ме събиране. Тогава се сввл$яъ По начало първото вързва грама храна. Й така 1-00 гр.
гражданството, 1
като се отцедвтъ, те се разсто по подложката филизи, всички пашкулници отъ леси < не требва.да се и з в ъ р ш и храна въ 1 м. дава 40—45 гр.
кооперация
живо тегло/ въ 2 м. дава 35 —
тилатъ на тънко върху платно, както и покарвлите отъ коре те и се започва събирането следъ прецъвтеването на ло
„СЪЕДИНЕНИе"
40
гр.
живо
тегло;
въ
3
м.
да
като отъ време на време се ните изтънки де се премахнат на пашкулите. При тази рабо зите, но обаче при по-буйно
ва 28—30 гр. живо тегло; въ — Варна, откри два склада
преобръщатъ. Изсушаването издъно.
та се изискво внимание, защо растящите лози, предъ опас- 4. м. дава 23—15 гр. живо за продажба на ЛЕДЪ -пър
имъ става въ помещение, въ Сжщо така необходимо е да то отъ това, какъ еж събрани ностьта отъ повреди, налага
тегло.
вия на площадъ „Мусала* въ
което, обаче, не требва да се правятъ прегледи и на по
пашкулите, зависи твърде мно се първото вързване да се из
Отъ горното следва, че пидвора на Цукато, а втория до
има течение, за да се избег възрастните овошни дървета, го и техната цена. Преди вси вършва- още щомъ леторас
не пилеението им.
съ цель корените издънки.квк- чко пашкулите требва- да сетитъ достигнатъ 60 — 80 см.летата за месо требва да сеаптека Русевъ. Продажба всеПерата требва да се сорти- то и появяващите се по стъб почистятъ отъ дреба, който ги височина. При вързването на продаватъ като завършатъ ко време отъ 6 сутриньта до
третия месецъ, презъ който 10 вечегьта.
1 2716-6
ратъ още при самото имъ лото и дебелите клони пичове покрива отгоре и никога да лозите не требва да се стескубане, като перушината се своевременно да се отстраня- не се турятъ всички заедно, гатъ, тъй като съществува 100 грама храна дава найтооставя отделно отъ пуха, в ватъ.
а требва да се разделятъ по опасноаь отъ изресяване. За лемъ приръстъ. Хубавото вре
така сжщо и едрите пера отъ
При прасковите дръвчета качество: на една страна се втори пжть лозите се върз ме и свободното движение
по-дребните.
отъ големо значение е да се отделятъ най хубавите, които ватъ следъ прецъвтяването, ка благоприятствуватъ т в ъ р д е
Перата и пухътъ отъ живи предприеме съкратяването на еж чисти, корави и какавида то сжщо така листата не тре много за ежедневния приръстъ 1 съ 5 0 на сто намаление
те гжеки еж по-добри по ка всички клонки, които носятъ та вжтре не е умрела, въдруг бва да се притискатъ. Върза у пилетата.
1
при
чество, отколкото тия, получе плодъ. Твкивато клонки съ кошъ се отделятъ твърдите, въ ната лоза требва да изглежда
ни отъ заклани гжеки.
плодъ се съкратяватъ нвдъ трети-двойните и въ четвърти като старъ кошеръ (тръвна).
Едрите пера, получавани отъ третия листъ на най-горния кошъ-с л а б и т е пашкули. Презъ л-ктото лозите се прекрилете и опашката сжщо плодъ. Съ това съкращаване со Това требва да пази бубора- вързватъ още три-четири пж- на 100 кгр. отъ нъкои фуражни |
щЦарь Борисъ" 16. 1-0
растения.
требва да се събирвтъ, защо ковете, които иначе биха били нительтъ, защото вко смеси ти, но обаче презъ горещите
На тревата и зелената дете
то те намирагь приложение, причина за ненужното удъл звцапани съ чисти, меки съ часове на деня по ьикой накакто за приготовление на жаване и изхранввнето на твърди и пр. то и чистите па чинъ не требва да се вързва. лина и люцерна е 0.28 до до
разни украшения, така и въклонките, ще се използуватъ шкули ще се нвцапетъ и цеКато най-добъръ материалъ за 0.31 куб. метра; доброкачест
вено ливадно семе е 0.86 до
индустрията за детски играчки., ,отъ плодовете, които, качестве ната имъ значително ще сесвързване остава рафията.
1 куб. м., а на недоброкаче търси добри работнич
Една добре гледана гжека но се подобряватъ
подбие.
Rriinuii ппипдми а а °°Ф И Й ' ственото е 1 до 1.11 куб. м. и
може да даде годишно отъ
ки и ученички.
Uldifln ДОьЛЛОЩ оти в е с т  на детелиновото и люцерно0'4 до 0 9 кгр. перушина и ма перошина и 35 грама пухъ.
Постжпване
веднага.
Най-добри и най-много пера
ници с е п р и е м а т ъ в ъ а-вого семе е 1 05 до 1.24 куб.
0'25 кгр. кгр. пухъ. Отъ една
улица
„Чирпанъ"
№ 27. 1*3
заклина гжека средно 140 гра- дава емденската гжека.
г е н ц и я „Стрела*—Варна. метоа.
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мъкна една ржка и присегна къмъ дръжката
Тревожниятъ знакъ
на прозорецо.
Следниятъ день възвърна старите грижи.
Билъ Газонъ издигна револвера и се при
Билъ Газонъ още не беще намерипъ сестра
цели въ нападателя.
Гърмежътъ бе последванъ отъ единъ бо- си. Не беше се натъкнвлъ и на никаква следа
лезненъ викъ и отъ глухо падане. Фи Спомни си съ ужасъ думите на офицера
за белите жени, затворени въ кжщите на
гурата отъ прозореда изчезна.
Въ цъ\пих хотелъ настана паника. Билъ Га богатите индийци, като същински пленничкизонъ отключи вратата и повика директора, Дали е сестра му. . . тръпки го побиха при
тази мисъль!
който беше извънъ себе си отъ уплаха.
Не му оставаше нищо друго, освенъ да
Въ коридорите пасажерите се движеха натръгне отново да търси, безъ да държи смет
самъ-нататъкъ, възбудени до немай-кжде.
— Направиха опитъ да ме обератъ. Стре- ка за безбройните опасности.
Отново започна да прекосва града. Обхо
ляхъ и олучихъ нападателя. Злодеецътъ треб
ждаше всички тесни и криви улици» разгле
ва да е пвднвлъ въ градината.
Прислугата на хотела веднага се затичаха ждаше навсекжде съ остро око. Презъ време
въ градината, придружени отъ неколцина из на тия му скитения револверътъ му беше
неразделенъ другарь. /\ беше му и повече
между пжтниците.
Недалечъ отъ прозореца на стаята, по кър отъ необходимъ, тъй като чувствуваше, че
вавите дири, намериха единъ индиецъ въ непрестанно се намира подъ наблюдение и
агония, скритъ въ единъ гъствкъ. Исквлъ е въ опасность. Презъ оная паметна ношь си
по всека вероятность да се провлече по-нв- беше спечелилъ единъ неумолимъ врагъ.
День следъ день обикаляше града, а вечерь
татъкъ, обаче падналъ тамъ.
Билъ Газонъ го позна — беше единъ отъ се връщаше въ хотела, изтощенъ и безъ
слугите на тайнствената кжща. Това беше никакъвъ резултатъ. Често го нападаше от
втори опитъ да го убиятъ. и го принуди чаянието, обаче той се бореше срещу него
да отнесе работата до полицията, да изоб съ всички сили.
Веднъжъ, въ една уличка отъ предградията,
личи богатия индиецъ, съпруга на младата
предъ очите му се представа една чудновата
жена.

картина.
Внезапно до самия него падна една тухла
Група индийски работници се биеха помеж отъ високия покривъ. Яко да не беше забеду си. Невъзможно беше да се рвзпознаятъ лезалъ една ржка, би повервалъ, че ветъдвете противни страни, кой къмъ коя група рътъ е съборилъ тухлата.
спадаше. Виждаха се само ножовете и дви
Дръпна се настрани. Въ сжщия мигъ една
женията на биещите се.
Привлеченъ отъ тази необикновена гледка, стрела избръмча и отскочи отъ стената тък
Билъ Газонъ се спря и се загледа. Групата мо отъ това место, кждето беше стоялъ до
скандалжик се приближаваха къмъ него съ тогава.
светкавична бързина. Направи опитъ да от Огледа се да види кой беше стрелялъ вър
скочи на една страна, обаче, безъ да разбере ху него, обаче не можа никого да види. Беше
попадналъ въ опасно место. Яко се решеше
какъ, се намери по средата имъ,
Внезапно видя какъ единъ индиецъ амах- да изкочи иззадъ стълба, задъ който се беше
прикрилъ, нова стрела би изфучала въ въз
иа да го ударн съ „криса" (кама съ ръ
бове, нагънати вълнообразно) Безъ да губи духа и можеше твърде лесно да го олучи. i
приежтетвието на духа си, Билъ Газонъ рит
Само некаква хитрость можеше да го иЗ'
на нападателя си въ корема, извади револве мъкне
отъ този капанъ. Сне си шапката Не
ра си и стреля,
и я п о д а д е п о л е к а иззадъ стълба.
Целата група з а м и г ъ се пръсна на мина много и една стрела се заби въ шап
всички страни. Едва сега на Билъ Газонъ му ката.
стана ясно, че U/БЛОТО това сбиване е било
Сега вече знаеше приблизително отъ кжде
устроено само заради него, за да иматъ слу
чай да му забиятъ единъ ножъ въ гърдите. идватъ стрелите. Загледа се внимателно въ
Той обаче, още не беше готовъ да се пре тази посока, прицели се и стреля. Стори му
сели въ Нирвана, а искаше да живее още да и се, че чу единъ викъ. Изкочи огъ скривали
щето си, търти надолу по стжпалата, препън»
изпълни задачата си.
се и се търколи чакъ долу.
Следъ тачи малка преживелица, младежътъ
Безъ да обръща вниманин на болките ей.
продължи пжтя си и скоро стигна до единъ скочи
веднага и хукна да бе™ колкото му
отъ многото полуразрушени храмове на ин-държаха
силите Една стрела изфуча изт»
дусите. Изкачи се по площадката и хвърли
въздуха край него, обаче продължи да 6fcrfl,
погледъ отъ тамъ върху града.
безъ да се обръща назадъ, а искаше да се.
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Стр. 3

Секвестирано ср.щу данъци момиче
бшаро-югославянското сближение. Снощната вечеря въ бирария „Грозжъ".
•чи1* и приветствията. Цеитърт-тъ иа вниманието. Сърдечното изпращане на югославянскигЬ агрономи

Сензацията въ Ромъния. Намесата на по-висшето началство, преди да
се достигне до публична продай ь на девойката.
Букурещъ 12. В. „Универ- Само благодарение бър
сулъ" изнася следната сенза зата намгьса на по-висшето
началство, е била избгьгната
Тази сутринь Н. В.Царя заяви на гишето на гарата, че ционна случка:
тази първа по рода си пуб
пжтува за София по случай
отпжтува за София.
— Данъчниятъ началникъ лична продань на една девой
Балканиадата,
която
започва
Нашиять съгражданинъ скул
на окржга Салажъ се натък- ка срещу неплатени данъци.
птора г. Шиваровъ, к о й т о на 16 т. м., а свършва на 23
т.
м.,
се
ползва
съ
70
на
сто
Ндлъ п р е з ъ
време на Когато поискали обяснение
о е повиканъ специално да из
отъ бирника защо е постяработи Лспаруховиятъ войникъ намаление по БДЖ. Билетите последнага си обиколка на пилъ по този чудноватъ насе
издаватъ
за
отиване
отъ
14
е залочналъ работа. Статуята
едно сензационно своеволие чинъ, той отговорилъ:
ще бжде висока 4 м. и 30 до 22 т. м., а за връщане отъ на бирника въ с, Макрище.
—Че разбира се, щомъ
см. Тя ще бжде готова къмъ 17 до 25 т м.
ндто
fit ма нищо друго засв15 юпий. Г-нъ Шиваровъ сжВелоснпедъ пжтнишки, добре Бирникътъ отишълъ въ до
що е натоваренъ да изработи запазенъ се продава на много ма на единъ данъкоплатецъ да нзезтиране, нали требва да
двете статуи, представляващи износна цена. Виждане на ул. прави описъ на вещи, срещу се осигури вземането на|дъредната настоящъ войникъ, а „Коста М. Тюлезъ" (30 линия) неплатени данъци. Като не мо- жавата!?
жалъ да намЪри нищо друго,
другата отъ епохата на Крума № 5, домъ Д. Папанчевъ.
Не се знае по накъвъ натой обявилъ 17 годишната дъ
Те ще бждатъ поставени отъ
цинъ
е смегалъ този сьобТази сутринь, пристигна на щеря на данъкоплатеца за
двете страни на портала паметникъ предъ казармата на варненското пристанище юго- „секвестирана", вписалъ я въ разителенъ биркикъ да посславянския параходъ „Кралица протокола и я оставилъ на ба тлпи по-нататъкъ съ „сек
8 дружина.
Който предплати цЪл-годиш Мария". Съ него пжтуват около щата „на хранение", срещу вестираната" девойка, за да
НИГБ си данъци и такси къмъ 200 екскурзиянти. Днес гостите подписъ, съгласно закона, до
събере неплатените данъци,
Варненската градска община, презъ целия день разглежда изтичане на законния срокъ
ха
града.
Довечера
парахода
дали
е смъталъ да я прода
за
произвеждане
на
публичната
най-късно до 25 юний т. г.
продань.
де окончателно или временно.
включително всичко недобори, заминава.

Снощната вечеря, която кме-1 въ себе си една
романтика
ьтт. на града г. инж. М у с г а и красота, което е ргьд
рвъ даде въ честь на госту- кость.
ащите въ Варна югославянсНие сящо сме очароврни
й агрономи, б е действително отъ
сърдечния
приемъ
цна жива манифестация на който ни оказаха
Варненьй желаното отъ дветв стра- ци съ своя любезенъ кметъ,
и българо-югославянско сбли общественици,
стопански
жение.
деятели и наши колеги.
| Никога при подобни случаи
Требва сяицо така да отбе
е се е създавало толкова го лежа, че Вашите агрономи еж
Ьмо въодушевление, толкова отишли много напредъ. Нап
ного признания за искрени рави ни удивително впечатле
кмпатии къмъ идеята за бъл ние. че Вашите агрономи еж
5ро югославянското разбира въ гвсенъ контактъ съ селски
те стопански деятели. Това е
(ЛСТВО.
Домакинътъ ня трапезата г. една голяма гаранция за нап
1устаковъ говори самоувЬре' редъка на Вашето село.
з и топло. Той каза, че оноВсичко, което видехме въ
j , което преди години б е ме Варна и България, говори, че
га, днесъ е вече единъ pea Вие работите много за свое
»нъ фактъ. Д-ръ Касичъ, во- то културно и стопанско р а з '
5чъ на гостите, каза пламени витие.
вдъхновени слова за брат
Ние щз бждемъ щастливи,
л е чувства, които неговите ако по често се виждаме.
злеги, останали въ ЮгослаОтъ България отнасяме най
ЗА РЕКЛАМА!А се сяди по
ползва се съ 10 на сго нама
У1Я, и ЦБЛИЯТЪ югославянски мили спомени.
резмлтат1тп>
— рекламирай
ление,
върху
текущите
такива.
ародъ питаятъ къмъ своите
При потеглянето на влака
те само въ , Варненски нови
РоденитЬ
презъ
1901
и
1902
ратя отсамъ Царибродъ.
откупени отъ турцигЬ-изселннци. Удобрениятъ планъ
се
в громко „ура" и . ж и в и о "
Заредиха се братски при разнесе поперона. Докато се за- година Варненски граждани, ни*, защото се чете най-мно
го
отъ
всички
провинциални
Букурещъ 12
Национал ностьта на дадената земя, на
етствая: полковникъ
Ми- бигу влака изпращачите и неспособни за физически трудъ
1-0 ни ятъ комитетъ за коло- КОЛОНИСТИГБ ще се отпуща
щевъ, воененъ
комендантъ, гостите махаха съ ржце и къ и които притежава:ъ бедни вестници.
низиране, подъ председател необходимия заемъ отъ стра
книжки, да се явятъ на меди
\оздрава гоститгь
съ доб рпички.
ството на държавния подцинска комисия въ Санитар
\е дошли отъ името на
Огъ Варна югославянските ното отделение — пожарна
секретарь Негура, се зани на на Централната коопера
шалника
на
гарнизона; агрономи ще отпжтуватъ за
ма съ въпроса за заселва тивна банка.
въ столицата
та команда, на 14-й юний
\тъ името на
областния Плвеенъ.
откупени За цельта ще бждатъ из
1935
год.
въ
3
часа
следъ
об.
иректоръ каза
хубави
и
София 13. Тая сутринь съ нето на земитп,
за освобождаването имъ отъ аеропланъ отъ Букурещъ при въ Добруджа отъ изселва пратени въ по-гъсто насе
атетични слова
полицейПОКРИВКИ ЗА МАСИ: бели, временна трудова повинность. стигна въ столицата свътовно щите се турци;
лените окржзи известенъ
киятъ комендантъ
д-ръ
инспектори, които да
'айковъ. Говориха още: Кос- цветни, ленени, чайни и др. На 19 т. м. се очакватъ до при- известниятъ борецъ Чарли СанВзе се следното решение: брой
агитиратъ между населе
гадинъ Геновъ, Боянъ Же- най-богатъ изборъ на неимо стигнатъ въ града ни една го- тенъ, който ща се бори съ
евъ, Боянъ Абаджиевъ, Да- верно ниски цени. Специални л-вма група летовници отъ Данъ Коловъ.
— Върху тия земи ще нието, за да се нампрятъ
брой желаюПрага, а къмъ края на месеца
аалъ Духовниковъ,
Янко
Сантенъ
отседна
въ
хобждатъ настанени ромжнци, необходимия
щи да се заселятъ въ Доб
:ираковъ, д-ръ Недковъ, аг- покривки за заведения на ме- друга голЪма група отъ Бърно. телъ яЮнионъ
паласъ".
търъ. Единствено въ магазинъ Наскоро ще пристигне въ гра Утре борецътъ ще навзети отъ ония скржзи на руджа.
ономътъ Петковъ и др.
— „б-й септе- да ни г. Братиславъ Хлебечекъ. прави първата си трени старото кралство, които иматъ Въ скоро време ще се съ
Единъ отъ гостите произне- .КАРЛОВО"
по-гъсто население и които бере въ Букурещъ и една спе
мврий"
12,
срещу
църквата директоръ на балканския ко- ровка.
речь на чистъ словашки
иматъ възможность да запла- циална комисия, която ще се
зикъ, а другъ — д-ръ Хор- „Св. Никола".
3 митетъ въ Пражката търговска
и индустриална камвра. Той
атъ, отъ Загребъ произнесе
тятъ една пета отъ стойность- занимае съ въпроса за засел
ще посети сжщо София и Пловечь на великолепенъ неподта на дадената имъ земя.
ването и на делтата на Дунава,
дивъ.
1вжаемъ български диалектъ»
За да могатъ
да
изплатягъ
благодарятъ
На 30 юний ще се състоятъ
съ изселници отъ старото
^лександъръ Кръстевъ съ свой
АТЕЛИЕТО
4
въ Русе международните стрел
твената си духовностъ отпраВарненския клонъ отъ съю"остатъка отъ /s отъ стой- е кралство.
кови състезания на ловната ор за на ветеринарните лекари»
и благопожелания къмъ rocганизация. Tfe ще траятъ б дни. изказва искренна благодар"
Hit на чистъ сръбски езикъ.
За посетителите на тия състе ность на всички» които взеха
, Създаде се една атмосфера
зания ще се правятъ 70 на сто участие при посрещане на
начело на абисинска армия
\й топла и непринудена заМосква 12. Персийското пра>
намаление по Б. Д. Ж. Билети гостит-fe
ушевность Играха се бълРимъ
12.
„Пополо
ди
Ро
вителство издаде наредба, по
му — югославските
съ намаление ще се издаватъ ветеринарни лекари. Топлия
арски и сръбски хора» пЪха
силата на която фесътъ се из
отъ всички гари. Tfe ще важат приемъ, който имъ указа г-нъ ма" се научава отъ Кайро, хвърля. За напредъ всички
е български и сръбски на- 91
че Васие бей, бившъ гене- персийци ще требва да носятъ
отъ 28 до 10 юлий.
на Нерсесъ Курдянъ
юдни пъхни и пр.
кмета, хубавитй и искренни
изработва
вевкакви
мраморни
и
i Центъръ на вниманието б е
Отъ вчера една комисия въ думи, които чуха отъ него и ралъ отъ турената армия, шапки или каскети.
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефекъ
-жа Йосифови чъ, отъ Загребъ
съставъ:
пол. комендантъ Д-ръ отъ говорившигв на банкета койго при идването на Не- Въ връзка съ това руската
и при най-износни цени.
1Грономка по професия, която
Райковъ, пом. • кмета Пеневъ, както вниманието и любез- малъ паша на власть забът- индустрия се готви да си оси
Едно посещение е достатъчно да
;ъ своята национална носия
се увЪрите, ул. Шуменъ № 16,
Д-ръ Мартевъ и представителя ностьта съ които съответните на въ Египетъ, е заминалъ гури персийския пазаръ, за
(до редакцията в. В. Новини) 1-0
»ъзбуждвше всеобщо любона комисарството г. Златевъ лица ги запознаха съ забеле за столицата на Абисиния.
снабдяване съ шапки, каскеобхожда хотелите, разпределя жителностите на града и не
ти .1 пр,
1ИТСТВ0.
Въ случай 48 избухне вой
последните на категории и говата околность. всичко това
Вечерята продължи ' до 1*30
ната
между Абисиния и Ита Извънредно събрание свик
нормира цените на леглата.
допринесе, щото т е да остаiaca следъ полунощь.
„Нови стремежи" на 14
натъ
съ
отлични
впечатления
лия,
на
Веене бей ще •. бжде т.ва м.секция
Тази сутринь югославянскиПолучено е нареждане до всич
петъкъ въ 4 и пол. часа сл.
е агрономи си отпжгуваха.. ще имате нови чорапи, като си ки ж. п. гари въ страната, по отъ виденото и да напустнатъ поверено командването иа об-вдъ, Присжтствието на всички
членки е задължително.
На гарата б-fexa изпратени занесете старите захвърлени силата на което ВСБКИ, който възхитени нашия градъ.
една абисинска армия.
\т сърдечно от полиц. комен- — Ч О Р А П И Z=Z
1антъ д-ръ раиковъ, пом. кмевъ МАГгЛЗИНЪ
а Н. Димитровъ, окол. упра1итель Желевъ,
Костадинъ
'еноаъ, д-ръ Недковъ и целана Атанасъ Трандафиловъ
789
Библиотека Варненски новини"
792
.Потайностите на принцъ Карла.
а варненска агрономическа
ул.
Царь
Борисъ
17,
тел.
309
колегия.
Пом. кмета
Н. ДимитГС подъ наемъ дюкянъ,
ва, онова което й се казваше
некакво обяснение, тя обаче мълчеше и не отго
ювъ отъ името на Варнен
LL
новъ
върху
изба.удоСледъ това и Габриела се опита да успокои
варяше,
като
да
не
се
доверяваше
на
никой
чоската община поднесе 6v
бенъ
за
всеки
видъ
занятие,
разтревожената
баба.
векъ
въ
света.
temu на
придружаващият
професия
и
пр.
находящъ
се
Тя
й
каза,
че
чужденката е болна, че е ле
Презъ
следната
нощь,
когато
Доминика
и
огославянскшпгъ
агрономи
жала
въ
градината
и че Габриела е решена да
на
ул.
.Кракра"
№
13
до
си
Габриела
спеха,
непознатата
и
млада
девойка
}ами и пожела на всички
задържи при себе си бедната девойка.
ропиталището.
стана
отъ
леглото
си
и
пакъ
си
облече
старите
Зобъръ пжть.
Глухо-немата постепенно се успокои.
Справка сжщия адресъ. 1-2
дрехи. Виждаше се, че имаше некаква скрита
^ Преди тръгването на влака
Тя, обаче, все клатеше побелелата си и грозна
мисъль, която не й даваше покой.
•одача на групата д-ръ Кьоглава.
Тя сега беше станала пакъ неприятния и
|:ичъ въ разговоръсъ насъ ни
непознатъ таласъмъ, оезетляванъ отъ месечината,
Специалистъ дамски шивзчъ
Тя не можеше да си обясни, какъ е попад
1аяви:
лжчите на която влизаха въ стаята презъ прозо
.Данчо" винаги се намира въ
нала въ кжщи тая чужда девойка.
реца.
— Ние югославянатп» кои- шивачница .Берлинъ".
Тя като че сама се упрекваше, че не е била
по имаме дивното Адриа
Всеко нейно движение беше толкова тихо,,
достатъчно бдителна.
тическо море, момее иъ да
тъй ловко, щото когато отвори полека вратата
Може да се боеше и отъ Лавала.
съвършено нова
щенимъ това, което е ху
нито Доминика, нито Габриела се разбудиха.
Следъ като тя напусна стаята, Доминика и
ц-Ъла, заедно съ
баво въ Варна. Варна е
Въ коридора беше тъмно.
Габриела мислеха, че всичко се е вече изгладило.
кутия, продавамъ
•>динъ чудесенъ градъ, съ още
Таласъма се промъкна презъ него и безъ ни
Следъ кратко време, обаче, глухо-немата пакъ
to 4vdecHO и дивно море.
на много износна
най-малкия шумъ слезе по стълбата долу и се
се завърна и съ бесни движения, даваше да се
Jtauiemo лптовище го очак цена. Виждане и споразумение ре
опжти къмъ стаята, гдето спеше старата глухонема
разбере, като си мърдаше пръстите и главата съ
ва голгьмо бждаще. То крие дакцията при П.
слугиня.
бързина, че младата девойка требва скоро да си
Той отвори вратата.
отиде.
Доминика се опита да й даде да разбере, че
Малката стая, която се намираше предъ него,
В
РЕНОМИРАНИЯ М А Г А З И Н Ъ
Ц
това е невъзможно, че чуждата девойка е болна,
беше осветлена отъ месечината, светлината на
но старата нищо не искаше да разбере.
която проникваше презъ малкия прозорецъ.
— Тя е немилостива.
До една отъ стенитв на тая стая, въ която
Тя нема сърдце.
се намираха само най-необходимите вещи, имаше
Тя е дива като зверъ! — каза Габриела.
и едно легло.
В Съобщава на почитаемите си клиенти, че се пре- Ц
Страхъ ме е отъ тая глухо-нема!
Тамъ беше глухо-немата и спеше толкова
Ц мъсти т ул. „Цазаь Б о р и о ъ " № 6 (бив- Ц
Погледни само разгневените й червени и
дълбоко, щото хъркаше.
g
шия магазинъ жБерлинъ")
щ
диви очи.
Таласъма съ любопитство, изгледа стаята,'де
Слугинята поиска да изблъска отъ леглото
то се намираше.
Ц По с л у ч а й п р е м е с т в а н е т о с и пред- Щ
слабия
таласъмъ.
Когато
той
добре
се
увери,
че
глухонемата
11 лага н а и з в ъ н р е д н о н и с к и ц е н и Ш
Тя искаше да го изтика отъ стаята.
спи дълбоко, отиде до масата и затарашува по нея.
Ш следните, артикули: ХАВЛИИ, КЪРПИ ЗА ЛИ. 1
Да го изгони отъ кжщата.
Виждаше се, обаче, че не намираше, каквото
Щ ЦЕ, РИЗИ. ЧОРАПИ, ВРЪЗКИ, ОБУЩА МЖЖКИ, ДАМСКИ Щ
търсеше.
— Смили се!—извика Габриела, като си сбра
| | 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
За единъ моментъ той застана на едно место.
ржцете и като ги простре къмъ глухо-немата1
т
артикули
щ
Сетне се домъкна до стола, който се нами'
Какво правишъ?
гщ
Съ почитание: щ
раше до леглото и върху който беха турени дреНо старата и мрачна слугиня не чуваше тия
Ш 1-10
Ив. К и р о в ъ Ш
хитв на слугинята.
думи!
Той дири тамъ съ ржцете си, но не намери
Следъ това Доминика се намеси и направи

Заселване на земите въ Добруджа

Бнвшь ш « ш I

Почти безъ пари

„Ргтпкод-Ьлие"

1 „ШЗРЪ-ШРУДЖА" 1

ВАРНЕНСКИ

Важни данъчни нареждания
За нафеджии,

питиепродавци, бозаджии, аптекари, сладкари фаббрвкантп и др.
Варненското данъчно управ менно и питейна търговия на
ление е издало нЪколко запо дребно требва да подадътъ
веди, които еж отъ голяма две заявления: едното за снаб
важность за всички съдържа дяването имъ|с патентъ на^едро
тели на кафенета, питейни за а второто за дребно.
ведения, фабрики, работилни
Лица, чиито питейни заведе
ци, аптеки, всички притежате ния се намиратъ въ села има
ли на моторни коли и други. щи 1500 жители се освобожВъ една отъ заповедите се даватъ отъ споменатия патент
поканватъ всички съдържате
Съ друга заповЪдъ се по
ли на заведения, въ които канватъ всички притежатели
следъ 1 юлий 1935 год. ще се на моторни коли, които се пуразигрвватъ игри за развлече щатъ въ движение не съ бен
ния да подадътъ незабавно зинъ, а въглища и др. да позаявления за сна бдяване съ дадатъ заявление въ Варненс.
патентъ.
данъчно управление за изда
Въ тия заявления съдържа ването имъ на ново свидетел
телите на въпросните заведе ство, а сжщо така и да си
ния jn-fe6Ba да укажатъ най платятъ данъка за второто по
. . S
'. .
.•':
. ,*.'" •
лугодие.
точно местонахождението на
Срока е до 30 юний 1935
заведението, големината, а СжГОДИНИ;
що така числото на масите и
колодитЪ карти, табли, домино
и билярди съ които ще си слу
жатъ.
Бгьлградъ \3. Вчера
Никой стопанинъ на заведе
тукъ
пристигна бившиние не може да разиграва по
вече колоди карти, табли и др. ятъ
български м-ръ и
отъ тези които е посочилъ въ подпредседатель на Б%лпатента.
гаро-югославянската ли
Нарушителите на тази запо- га въ София — Никола
вЪдъ ще се наказватъ най Захариевъ.
строго.
Съ други две заповеди се
поканватъ всички фабрики, ап
теки, дрогерии, санитарки ма вноската си къмъ Америка
газини, които произвеждат^
на 15 т. м.
боза, пивоквасъ, парфумерни
Вашингтонъ 13. Ромъния
артикули, захарни изделия, из нотифицира, че н-Ьма да пла
бухливи вещества, керемични ти вноската си по военния си
изделия да подадътъ веднага дългъ, чийто пвдежъ е на
д е к л а р а ц и и
за сна 15 т. м.
бдяването имъ съ абонаменти
за второто календарно полуго
Враца 13. Замъхтникъ-кмедие на 1935 г.
тътъ на с. Сгориградъ, вра
На ония лица които не пре- чанско Цено Лозановъ преди
ставятъ бирническо удостове- известно време б е нанесълъ
рение за изплатени данъци па жестокъ побой на младежа
Иванъ Стояновъ Ревалски, 17
тенти иЪма да се издаватъ.
Съ друга заповедъ се по годишенъ.
Младежътъ б е отнесенъ въ
кьнватъ всички лица, които
търгуватъ съ спиртни питиета вратчанската болница, обаче
на едро и на дребно да пода скоро следъ това почина отъ
дътъ най-късно до 10 юний въ нанесения побой.
Заместникъ-кметътъ побойВарнен. данъчно управление
заявление за снабдяването имъ никъ е подведено подъ уг
съ патенти заменяющи консо- лавна отговорность заради из
мативната такса и данъка вър (

I

Р О Ш А НЕ ЩЕ ПЛАТИ

ху оборота.
ПитиепродавцитЬ на едро,
които упражняватъ едновре

790

и «а нига.ннииш шит Ш ™ " 1

Какво става сь военнит*" лиц^1соитоТае"махГ ржководни ~ци"вилни~служби. Днесъ ше бжде назначенъ директора на народното здраве,
Слуховетъ- за солидарно напушане кабинета отъ тримата генерали- м-ри

. 1 1 Известно ви е, че завремеМ-ра на ненъ замъстнвкъ на директо

на Обновата л/айоръ ПопВойната ра
златевъе
назначенъ Иосифъ
ген. Да- Робевъ. Военните
въ
н и ш и : цивилните служби лица
се връвоеш ля щатъ въ строевите части и
на. конто никои отъ инспекциите.
Въ връзка съ слуховетп
трябваше за—промгьна
кабинета,
да освобо говори се г-нъвъгенерале,
че
дят* ш -сте имали среща съ м.ръ
тнть отъген. Рашко Атанасовъ и
ген. Радевъ?

единъ строгъ и повелителенъ знакъ, като сочеше
болното девойче.
— Не се докосвай до нея,—заповяда тя и
вижда се, че глухо-немата отъ движенията и отъ
мърданието, на устните, разбра решителните думи
на тая, която стоеше права предъ нея.
Не се докосвай до нея!
Тя ще остане тука!
Види се, че това направи чудно впечатление
върху старата слугиня.
Тя изгледа за единъ моментъ Доминика и
сетне се укроти.
Тя си удари ржката. като да искаше да каже:
— Мене малко ме е грижа!
„Вий ще пострадате!"
И сетне се отдалечи.
— По-добре, че тя знае, мила майко, —
обърна Габриела къмъ Доминика.
Не бихме могли да я укриемъ дълго време
отъ нея.
— Бедната девойка ще остане тука, ний да
се грижимъ за нея!
Това глухо-н-вмо сжщество е безъ сърдце.
Струва ми се, че тя би била въ състояние да
изгони на вънъ тая бедна и болна девойка,—отго
вори Доминика.
— Охъ! Единъ пжть да мога да напусна тая
кжща,—каза Габриела като изохка.
Следъ HtKonKo дена зарадваха се, като ВИД-Бхв, че таласъма пакъ си отвори очитт>!
Габриела даде млеко на болната и тя го
изпи съ лакомство.
Презъ следната нощь тя спа спокойно и се
тне изглеждаше, че е на оздравяване.
Старата глухо-нема слугиня не можеше да
укрие злината и недоверието си.
Тя, обаче, по миренъ начинъ остави таласъма
да стои при Доминика и Габриела, който разделиха
дрехите си съ бедната девойка, щомъ тя оздрави
до толкова, щото да може да напусне леглото.

Лондонъ И. Новиятъ планъ, изработенъ оп<
Италия, за избгьгване на войната междм Ита
лия и Абисиния, се проучва сериозно отъ стра.
на на английското правителство.
Планътъ се състои въ следното:
— Италия се задължава окончателно да щ
предприема никакво военна акция срещу Абисинщ
и да урежда погранжнитгъ инциденти чрезъ apbw
тражъ.
Отг своя с т р а н а , Абисюния щ е трЪб,
та дт позволи иа Италия д а п о с т р о й ж,п
линии отт. п р и с т а н и щ е т о №асиуа, итали<
я и с к о т о пристанище ма Червено море,
п р е з ъ Абисиния, д о д р у г а т а кталнянен!
нононш. нт ю г ъ от-ь» Абисиния — Итялн
анезга Решилия*

— Да известенъ ми е
този слухъ. Даже из
мислили, че сме били
това.
Остава на служба като ди постигнали съгласие за
напущане на
пеиторъ на ЬШ полкрвкикъ солидарно
пииинета.
Италианците предлагатъ сигурностьта на ГБЗИ menfo
полчевъ, които ще заема служ
ници да бжде гарантирана по същия;начинъ, както това си
На
тия
неотговорни
раз
бата до м-цъ Септемвркй т. г.
ва съ китайскитй железници, т: е. територията отъ двет*
1
Запитат кога ще бл- пространители на слухове най страни да бжде демилитаризирана и да бжде строго раз
датъ назначени тгъхнитгъдоброто опровержение, ще бж граничена като полицията и администрацията бждатъ ъ\
де мълчанието.
ржцете на италиянцитЪ.
зампетници каза:
Съ
двамата
генерали
не
Английското правителство проучва сериог
— Тгьхни зампетници
1
ще бждапгъ назначени отъсъмъ се виждалъ даже. Азъ но този италиянски планъ, обаче абисинскот
съответнитгь м-ри най станахъ отъ леглото едва вче правителство още не е било уведомено за него
късно до утре. Днесъ ще ра. При висока температура и
остъръ зжбоболъ за какви
бжде назначенъ директоръ
на Народното здраве, на срещи и разговори мога да
Китай не ше приеме новия японски ултиматумъ. Демонстративни
мгьстото на д-ръ Ивановъ.мисля?
летения на японската авиация.
Пекингь 12. Все повече се преди единъ-два дни места v
засилва убеждението, че влаковете, които ще заминат
ЗАКОНА ЗА НАМАЛЕНИЕ НАЕМИТЕ китайскитгь
власти не ще
НЪкой отъ по важнит* му постановлепия
приематъ новатгь японски днесъ и утре за Южния Кита!
София 13 Кодификационна- вписва всЬко излизане отъ искания.
За утре е определено япов
та комисия при м-вото на Пра една квартира и дали се е
ската
авиация да предприе*
Макаръ вече и да е минало
восъдието привърши
прег
демонстративни
летения над
яздължалъ
къмъ
наемодателя.
полунощь,
до
сега
японците
леждането на законо-проекта
за намаление наема на жили Ако не се е издължалъ не нищо не еж предприели, за да Пекингъ.
Въ връзки съ тош
щата и търговските помеще може да наема нова квартира наложатъ изпълнението на ул
ния, следъ което ще бжде вне- Така наемодателите се оси тиматума си. Обаче, техните полицейските
власт
сенъ въ министерския съветъ. гуряван. въ земанията си, сре искания предизвикехе гол-Ьма поканиха
населеннет
паника всрЪдъ населението,
По-важниттъ положения
да запази спокойствие
въ законопроекта еж: по щу което последните плащатъ което масово напуща Пекингъ
и
областьта.
Очаива се всеки моменти
всички
общински
такси
и
бемещенията се категоризиГол-Ьмъ брой граждански чо японците ще пристжпят]
ратъ на зони споредъ мпе- рии.
то нахождението на ули
Съ новия законопроектъ, лица еж си запазили още отъ къмъ завземаното на Пеним
цата, изложението и хи. казва м-ръ ген. Рашно Ата
гиенични удобства. Наеми- насовъ, се създаватъ едни
тгь ще се движатъ между
600 и 1500 лева месечно въ по справедливи отношения въ Варна. Открита мраморна плоча, на която еж зваяни изящни i
рази на ижжъ и жена. Какво изобразява сцената.
зависимость на местона между наематели и наемода
хождението и удобствата. тели.
Вчера се пръсна слухъ изъ и жена му. Посвещава дъщ!

1 водни ки

Паша K i l n населението на Ленин

вършеното престъпление и му Всички наематели ще е х
е определена гаранция въ задължени да матъ наемателска книжка, въ която ще се
размеръ иа 50,000 лева.

Потайностите на принцъ Карла"

«ШИШ ПЛ№ 3D В1ИШ HUM M i

града ни, че при разкопките
Елегантни
д р е х и п р и на ул. Опълченска, задъ Мжж
Шикъ Паризиенъ. Посетете го! ката гимназия били намерени
1-5
н-Бкакви мраморни плочи отъ
голЪма историческа ценность.
По тоя поводъ ний се отне«
сохме до г. Никола Стателовъ
познатъ археологъ. който ни
даде
следните ценни И авто
791
Библиотека .Варненски новини*
ритетни обяснения:
При разкопаване у л и ц а
«Опълченска" задъ мжжката
Но и сега не успеха да изтръгнатъ отъ нея
гимназия, обърнало е внима
никакви обяснения.
ние на околийския лЪкарь
Таласъма остана нЪмъ и колкото повече
Д-ръ Дуковъ счупените пар
Доминика и Габриела се трудеха да узнаятъ нещо
чета мраморъ, изхвърлени отъ
отъ него, толкова той ставаше по-неспокоенъ и
работниците.
Благодарение
по-боязливъ.
разпоредбата на сжщия отъ
Той не отговаряше на всичките ИМЪ въпро
ровътъ изваждатъ мраморна
си, които се отнасяха до личностьта му, нито за
плоча съ размери — 45—49
онова, що се б е случи по, като да не имъ доверя
см., на която еж изваяни изящ
ваше. Виждаше се, че въпреки помощьта, оказана
ни образи на мжжъ и жена,
му отъ техъ, недоверието му не беше още из
надъ които стои надписъ.
чезнало.
Мжжътъ полулегналъ облеВсичко,което продума въ течението на неченъ въ дълга дреха, голобколко дена, беше че би искала да си отиде.
радъ съ венче на глава. Въ
— И ний на драго сърдце бихме искали да
десна ржка държи чаша, въ
си отидемъ отъ тука,—отговори Габриела.
другата венецъ. Жената седна
Обаче тука сме затворени.
ла до нозете му облечена и
По принуждение седимъ тука!
забрадена. Съ едната ржка
Виждаше се, че това удивляваше таласъма.
подпира глава, а въ другата
Той не говореше нищо.
държи плодъ. Мжжътъ почива
Но неспокойните му погледи издаваха това
на легло еблегнатъ на лакътъ.
му чувство.
Предъ него триножна масичка
— Само да можахъ да се избавя отъ тука,—
храна. Подъ релефътъ две
продължи Габриела.
фигури. Надписътъ на гръцки
Отъ дълго време сме въ тая уединена кжща.
гласи: Екадодоросъ Онисиму
Старата слугиня ни пази.
Тя държи затворена вратата на кжщата.
Таласъма седеше мълчаливъ въ единъ жгжлъ
на стаята и, безъ да се мърда, видеше се, че на
въ Одеса — за пръвъ пхть отъ
блюдаваше всичко.
войната
Въ женските дрехи, които му дадоха Домини
Одеса 13. Тукъ при
ка и Габриела, той не изглеждаше тъй грозенъ и
стигна
ромънскнятъ
неприятенъ.
Това чудно, обаче, и бледно създание, виж
параходъ „Принцеса Ма
даше се че много обичаше старите си съдрани и
рия", отъ Нюстенджа.
грозни дрехи, защото то скришомъ ги стискаше и
По този начинъ се
ги държеше близо до себе си, отъ страхъ да ги
установятъ
прткитп,
не изгуби.
Още единъ пжть Доминика се опита да убе
връзки между Ромъния
ди оздравилата девойка, да й даде единъ отговоръ,
и Съветска Русия.

та. Здравейте.
Сцената изобразява тъй н!
речените погребални угощ<
ния—Coena funebris, много уш
требени надгробни паметни»
въ 4 в. пр. Хр. Умрелиятъ
представенъ, като херой, ко«
то завършва съ победа жите|
ската борба и отивайки н
вечна почивка, приема от;
близките си последньо угощ!
ние, които еж представени, ч
участвуватъ на трапезата i
изобразените малки фигури
Релефътъ е занесенъ въ т)
кашния музей.

Заловенъ при опитъ в пош!
държааенъ служитель, за <
унищожи единъ актъ.
София 13. Преди извести
време стражари отъ полицей
кия коненъ ескадронъ 6t«
направили обискъ въ дома «
Георги Младеновъ Днтовъ,ог
с Къкалени, софийско и бек
намерили тамъ големи ко»
чества^взривни материали.

Тъй нато Антовъ и
ще да обясни отъ кжд
и защо ги има тия взри
ни вещества, съставен
му бт пктъ по закон
за борби противъ npei
пгжпностьта.
За да се спаси отъ ант
ачера Антовъ направилъоп*
да подкупи секретаря нае!
надрона съ 500 лв.
Секретарьтъ, обаче, npeffl'
предилъ началството
си '
днесъ въ кафене «Македония
на Антовъ б е устроена кло"
ка. Въ( момента, когато то
предалъ парите, той б е ар'
стуванъ и сега ще отговвр
углавно, за опитъ да подку«
държавенъ служитель.

