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ти рекламитгъ: за II и III страници по 2-50 ле. кш
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•„Еко д е Пари" възошеши за мжже сь нанесновя
паспорти, уредено
[зввжда една статия Цельта е да се оодтотвнъ условията за единг. траенъ политически решиит-. _ НервннгЬ и нетърпеливи очаквания ех неоправдани —
злизащия въ Цю • Отъ войната насамъ нашата страна все е търсил! нови оятищч, затова сега скокъ не можемъ да правинь. — Зашо не може изведнъж),
София 16. До сега поло
да се преннне къмъ пълно припличаие на народа къиъ участие въ политическия жиаотъ.
„ „Нойе Цюрихеръ София 16. Събитията,
жението на;една българка,
коитргьбва да се спрп> негде, въздигкнв, дажа и сега, кога жавотъ.
гунгъ"; въ която, то се изживяватъ отъ 19 май
която се е оженила за
Погледнати отъ т а я мжжъ
(ду другото, с е казва насамъ, сочатъ на една посотгдето -да започнатъ' то —• нека бждвмъ уверени,
безъ поданство,
из — последната и най опасна гледна точка, мжчно еж снабденъ съ нансеновъ
арменското решение тоянна линия—бавно и чрезъ по-положителнитпг
ергьдства да се ус
слуховете, паспортъ, не 6fe уредено.
г лед и за бждащето на ириза е минала, нвщебж- за верване
7 мартъ за отхвър подходящи
покоява страната и да бждестраната,
де
тъй
лесно
да
се
изправи
които
напоследъкъ
така Тя не можеше да има нан
вна Локарнската спо- тя доведена до онова положе
предъ
една
сигурна
бждаще.
често
се
пущатъ,
че
се сеновъ паспортъ а губеше
Това,
обачз,
на
оправдава
5в, е било взето въ ние^, което ще позволи да се
гашното
правителство
urbВъ
това
отношение
все
ония
нервни
н
напрлздчи
очак
и българското си подан
нъ част», въ който установи единъ траенъ поли
вания, че изввднъжъ що ста по-добр^ е да се обеждятъ ло дл бжде заменено съ ство.
ансиите на Германия тически режимъ.
обстойно а да се друго, въ което общестПий не можемъ
да не всичко онова, ноето о нгьщгта
се намирали въ
дирятъ допирни точка, от вениятъ елементъ игЬлъ Завчера М-вото на1праоспоримъ особения инте- нуждчо дносъ. И на дивило колкото да се върне онова,
ко положение.
воекдието взело решение,
гражданст то, и на утрвинитЪ правитол което бгь преда 19 май. То- да има решителната дума. по силата на което за
* Въ Берлинъ, — казва ресъ, който
Това еж впечатленията напредъ вегъка българка,
%натиятъ швейцарски вото проявява къмъ про ствз ще остане какво Д\ва е а причината поради
нормализиране вьршатъ благотворно въ таякоято не мож: да се мине които се добиватъ отъ, оженена за м,кжь съ нан
)никъ, се носятъ упори цеса за
въ страната. по;ока. Защото, за една дър отъ сегашното положение меродавните места, от сеновъ паспортъ, ще за
Слухове, споредъ които живота
азведнъжъ къмъ поивличачедстоящо обезценява- Тоя процесъ мина вече жава, която отъ свършена не на българското общество носно бждещето управле пазва българското си по
данство.
Ь ни германската мар- презъ доста етапи и нть- на европейската война насамь къмъ пълно и положител
» една трета отъ се ма никакво съмнение, че тър™ все нови пжтища, едно но участие въ попатическия ние на страната.
Благодарение на това
ната й стойность,
решение, голгьмъ брой бъл
ъ официално мъсто тия
гарки, женени за руснаци,
1ве за сега се опроверга- Очертаватъ се главно две линии. Докладътъ на професоръ Венедиковъ Шаронъ ипристига въ България, за да направи нгькои проучуреждатъ гражданското
, все пакъ отъ достовевзния. Нашата делегация[заминава отъ Парижъ за Лондонъ.си положение, като за*
София 16. Отъ днесъсе- направи писменъ докладъ
паззатъ българското си
източникъ се узнава, че
Парижъ 15. М-рътъ нафх- облдъ. На гарата бт из поданство.
кретарьтъ
на кодифика- предъ м-ръ Пешевъ.
•
•••
5нв наиврения сжществупратена
отъ
цгьлия
персаТ ъ й к а т о болщВ1КТВОТО 0Тъ ианситьГунавъ, придружазанъ налъ на българската лега
, #баче решението за обез- ционния съветъ по частно
отъ Н. Стоянозъ и управите ция и отъ представители
^ н а нотстУп
c s ce
запе на германската марка право при м-юто ни пра-.
ля на ЬНБанна Добри Божи- на ЙБанкъ де Паои е де пей
воекдието
проф
П.
Вене^
^
^
въвеждане
на
т
ixae прокарана едва следъ
т скачане съ син
лозъ,
има тукъ ньнолко сре ба".
диковъ
започва
да
проучва
ансиия б m
проф< В е
щателннте избори, оа
Любляна 15. Азстрнецътъ
Преговорите
съ
нашитп
Y
r
r
щи съ поедетавиталитъ на носители отъ следвоенни- Браделъ постигна на с к и ш в н изложенията, които члевени за 29 мартъ.
а тая дата се очаква новетгь на комисията по едиковъ ще обърне ваимааяе тукашните носители на об тгь заеми започватъ утре цета въ Планица новъ св%то»
аенъ рекордъ на скачане съ
рнскиятъ народъ още въвеждане на гражданския върху двете очертани линии лигации отъ иаинтъ пред въ Лондонъ
\ въ комисията — зазадължите-. военни заеми. По тия нашл
Като резултатъ отъ ски, като скочи 101 метъръ.
ъжъ по единъ блгъстящ бракъ еж "„направили.
постижение б-fe
къмъ края на седмица |ленъ или фзкулагизенъ (по заем i с« заинтересовани глав воденитго вь
Парижь 98Последното
\нъ да изрази пълното
метра.
добрение и довгърие въ та проф. Венедиковъ ще желание) граждански бракъ. но холандени и френски капи разговори, наложило се
е да дойде въ България,
тиката на Хитлера.
талисти.
вь връзка съ проучване- днесъ тръгва з;. България
Конкретни решения не еж
Ж
«ШЛЯЯ
на нгькои
въпроси, София 16. Упрааительтъ на
Днесъ ще се разбере дали ще се гледа въ вторникъ
били взети, тъй като
сьглас- mi
ШИМАЙИЕ!
на фи БЗКБанкаРвди Василевъ. кой*
но възприетата процедура, rfe- представительтъ
[0 ИСКДТЕ да БЖДЕТЕ
София 16. Вчера, макаръ Натрупана е огромна ра зи наши кредитори ще възнансовата
секция
при то отъ известно време насамъ
ЕЖДУ СВОИТЪ СЪГи да бгь недлля, председа бота. Тргьбва да с: проу- приематъ сжщитЪ условия, кр
пребивава въ Парижь, тръгва
!т\ЖДДНИ ВЪ СОФИЯ,
тельть на Военно-касаца- чатъ 24 мотивирани ка ито бждатъ сключени въ Лон ОН. Шаронъ, членъ на днесъ
за София.
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
онния еждъ полковникъ Насекретърията
на ОН.
донъ.
сационни
жалби
по
дгьлокафоровъ работи до късно
Шаронъ тръгва за Бъл Сваленъ италиански щшть
следъ обтъдъ въ кабинети сито. Всичко ще тргьбва да Българската делегация зана северния абисински фронтъ
мина
за
Лондонъ
днесъ
на
гария
тая вечерь
въ Военно-касационния сядъ се съобрази съ даннитгь по
9
ЙЛЕМЕНТИНА 12 София
Ядисъ Ябеба 15. Аген
На
въпроса
дали
ще
се
дгьлото и да се напише.
th Т Е Ч А Щ А ТОПЛА
гледа
vmpe
дллото
на
Да
ция
Иойтерт» съобщава,
А СТУДЕНА ВОДА. БАмянъ Велчевъ, полк. Ники- Прокурорътъ работи уси Равдряаиението м възбуждение?* завършва съ сбиваие. че единъ италиански ае1Я АСАНСЬОРЪ ПАРлено,
форовъ снощи заяви:
; НО ОТОПЛЕНИЯ.
КамъчитЪ. Полицията иа помощь. Ранеиъ младежъ.
ропланъ билъ сваленъ
Садържатель:
—Дгьлото е насрочено
Утре (б. н'. днесъ) ще се
София 16. За вчера бъ- на-полицията, която обкржжи на северния фронтъ, въ
ПЕТЪРЪ ТАСЕВ Ъ
за понедплникъ, но то въустанови дали дп>лото ще сроченъ иачътъ за първенство игрище „Славия" и пока момента когато обстрелникой случай не ще може може да се гледа въ втор иежду .Ботевъ* и «Устремъ* ни публиката да се разо валъ абисиненатп главда се разгледа въ тоя день, никъ,
Внимание!
Мачъгь започна въ 5 часа тиде, а мачъгь б е пре- на квартира. (БТД)
h най уютния семеенъ
следъ обедъ, ори извънредно кратенъ и второто по
ЮКАЛЪ-РЕСТОРАНГЪ Данъ Коловъ
голънъ интересъ, и даде пръвъ лувреме не можа да се
се завръща въ България на въ столицата. Реаулгатитй
резултатъ 3:1 въ полза на играе.
10 априлъ.
„Ботевъ".
Презъ време на сбиваСофия 16. Получено е въ^ Софяя 16. Вчера въ столи
Многобройната
публика,
коя
нето
беха хвърлени камъ
Сефия съобщение, споредъ цата се играха пъриитъ ма то съ трепетъ следеше развоя ни, отъ които има ранени
1инаги п р е ц и з н о
иоато Данъ Коловъ, елвдь чове на БФС, въпреки че на игоата, се раздвов на две неколко младежи. По-се
триготвена с к а р а
още нБаолно борби въ Па- времето бе доста студено.
i чисти О с м а р с к и
П J отношение на снмпатиитЪ риозно е раненъ младеСугриньто се игра на игри
Паметници
рижъ, що се завърне въ
^вина. Пров-Ьретв
Гължбовъ.
ще АС 23 мачъ мешау «Лозе- са — едни аклаивраха богея- жътъ Иванъ
се
приематъ по поржчка,
Бьлгария.
Ул. , 6 септемлрий" 26
нецъ* н „Глория", като по- ци, а другите — устремни.
Арестуванъ е младежътъ
кой
какъвто моделъ иска.
Пристигането на Данъ слецниятъ клубъ спечели сь 3.2
в 3. . . . .
Възбуждението и раз Кирилъ Юрдановъ, 23 го Лродавагъ се к гогопи прн
художествената реботилМЕНЦИЯ
„СТРЕЛА- Коловъ въ София се оча
Следъ обедъ на игрище дразнението най-после се дишенъ, който се обвиня
щй за продань
билети ква къмь 10 а при л ъ, „Славия" играха „Ботевъ" изразиха въ лични схватки, ва, че е хвърлялъ камъни.
ЩъНародната лотария Данъ коловъ ще се ус и „Устремъ", безъ да мо-които завършиха съ фор
2_ само
танови з а винаги въ
И^ъюза на
Артисти родината си и ще се от гатъ ла завършатъ играта мено сбиване.
стоятел
ул. Мария Луиза 43, до
Повикана б е на помощь ни е18жи, съ всички модеряи
поради станалия скандалъ.
Ь — найдобъръ
изборъ каже отъ
.Варненсчи новини*
кариерата
удобства и баня — отъ 3 стаи,
На игрище „Левски" се
В» разни щастливи но си на борецъ,
1-526 0
вестибюлъ и кухня, близо до
игра приятелски мачъ ме При препълнено игрище, кооперацията ма Стефанъ В ШШШШ2& тм®'тяшшжг(Ътаа
wa Flo "ързайте да не
жду „Левски" и „Раковски" .Левски" срази противни Пзповъ, ул. , Ц . Калоянъ* 26
Щуснете
щастието,
i
числящи се къмъ БНСФ'| ка си съ 13:1
1-458-0
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„Варненски новини*

ПРИ ФУТБОЛНИЯ КОМИСАРЬ
при ВОСО. Състоянието на варненскитгь клубове. Новиять
планъ за работа.. Изработването ка проекто
програмата за полусезона

| Знаете ли? |

64) Пьи е зиорипилъ
ой
се пускатъ свини изъ парижкитгь улици
и по
какъвъ
Прол%тниятъ футболенъ по- боае, а особено тия които еж поводъ?
за cntfiHtt
65) Кои е забра нилъ на
лусезонъ, както е известно би въ периферията на града ни
това хитруване, което напоссвинско г'^Вь много държави но света лецъкъ било взело масови раз . Проф. Бройдъ, q, v
де откритъ въ София -минала — вечеринките имъ завършиха ев еитгь да ядать
се забелезва едно хитруване
бийския университетъ »?
та неделя. Варна като че ли съ крахъ и никой отъ >ехь не месо?
отъ
страна на некои изпраща мери З а да се справи съ не динените
щати Изоб ч
6$) Вгърно ли е, че слооще не мисли тъй бързо да е могълъ да покрие разходите
го, безъ да прибегва до уни
нъгпъ се плаши отъ свинче- чи на писма, което се прак щожаване на необлепените съ единъ малъкъ апарат ^
последва примирала столицата си по тия вечеринки.
тикува твърде често Напри
ванъ отъ него „Епектви
Миналата година футболниКато сеиматъ предвидъ гвзи татп и защо?
мерки картички, управата на
мер t:
пръстъ",
който щ.™й
ятъ сезонъ се откри още на 3 пое предпоставки при положе
Оггоеори на по-рано зададе
пощите
наредила
за
въ
бжда— Изпраща се пощенска
твърде много слепиг% / 1
мартъ, а тази година можа ние, че и членския вносъ е
ните въпроси:
карта безъ марки или съ не ще пощенските картички, не- татъ вестниците.
Ц
да закъснее близо съ ц-Ьлъ почти н е о б и р а е м ъ ,
поради
61^ Вселенскиятъ
съборъ достатъчна марка. Когато ад- облепени съ марка или съ немесецъ.
обстоятелството, че всички чле презъ 692 година забронилъ
Апаратътъ
се
посте»!
достатъчна марка, да бждатъ
Отнесохме се до
Фут нове но тим покрайнински клу на епископите да встжпватъ ргсантътъ получи картичката, поднасяни на адресанта въ за върха на пръстите и Я
болния комисарь при В.О.С.О. бове, еж крайно бедни момче въ брвкъ. До тогава те се же поема е огъ ржката на по творенъ пликъ. Адресанта не тия последните се п % ^
Тома Сгоянозъ да даде нй- та, ще имаме картинна пред нили на общо основание. По щенския раздавачъ, прочита му се позволява да разкъса редовете на отпечвтанитЙ
кои сведения, интересуващи става за състоянието на тЬзи водъ за тая забрана дали мо на единъ дъхъ написаното вър плика, дочато не заплати стой- ви, а!аратчето усилва J
ху нея, а следъ тевз я връща
варненската спортна публика, клубове.
сеть пжти релефа на бу1
насите на Изтокъ, които съ на раздазача л като заявяао, че ноаьта на марката.
Е именно — за предстоящето
и по тоя начинъ Д98в ц
Отъ една страна — големи езоя животъ и подготовка пре
Щ
не
я
приема...
отказва
да
за
откриване на пролетния полу разходи въ размЪръ минимумъ
Очаква се, че примерътъ на ность на слепия даiразличв|
възхождали въ всеко отноше плати марката или доплаща
сезонъ и зв общото понвстоя- 8-1ОО0О лв, произхождащи отъ
и де чете H siJ
холандските пощи ще бжде думите
."i.»)
. '.LJj^.5i
ното.
I
щемъ, състояние на мЪстнитЬ наеми за клубни помещения, ние женените духовници и за нето.?
това
започнали
да
печелятъ
Дирекцията на холандските последванъ и въ други дърклубове. Той съ пълна готов поддържане на редовни екипи,
ность даде следното обширно картотеки, делегатски права и голима почить и до завземагь Гющи търпяла доста загуби огьОжеви.
изявление:
пр., о отъ друга страна — ни все по-високо положение въ
църквата.
Финансовото състояние на какви приходи.
62) Андроникъ III построилъ
варненските клубове е доста При непокриване на горни
З ъ Англия
Една английска фабрика за
Както се знае, храната, коя
разклатено. Голямата стопан те разходи, картинно ще край Солунъ укреплението, на
речено
„Гинекастронъ*
(„Жен
мобили
ще
пусне
наскоро
на
то
поглъщаме,
не
се
използва
реформа
на правописа, Вк
ско и икономическа криза, ко
то гнети човечеството, се е имаме представа за тежкото ски градъ"), съ цель да може пазара една своя патентирана напълно отъ нашето тело. Гер но е законодателно при
отразила твърде зле и върху и плачевно състояние на да обезпечи града отъ нашест гарнитура мобили, които ще манския проф. Бикелъ, следъ жение, съ което се иска!
отделните спортни клубове, тия клубове, които въпре вието на завоеватели-,' преди даватъ възможность едно стая обширни опити, уствновилъ, вописътъ да бжде опреста
1
особено тия, които се нами- ки всичко, кретатъ и не всичко българите и сърбите. да се превръща въ седемь че нъкой хранителни веще* ренъ.
ратъ въ покрайнините на гра губятъ надежда, уповавай Това укрепление е било снаб различни стаи, напримеръ: тра ства, като непримеръ казеинъ,
Щ Австралийското пш
дено съ грамадна кула, толк-- пезария; спалня, салонъ, днев сгаватъ много по-смилаеми, око телство е взело решение
да ни и чието сжществувание
ки се на утрешния день, ва силно укрепена, щото е на стая, детска стая та дори и се изльгатъ предварително на насърдчи заселването въ jj
застрашено.
радио-активни лъчи.
ната, тъй кош се стрвхув^
Отъ наблюденията,
които който може за техъ да могло да бжде бранено дори салонъ за игра.
и отъ женска прислуга. б е л 
Въпросните
мобили
ще
се
1,Въ'
такъаъ
случай
устрой
бжде
по
щастливо
изжи
обезлюдване н а Явстри
съмъ правилъ, като скроменъ
тъците отъ тоя градъ се виж ишенятъ, чрезъ обикновено ството на молекулите се из Статистиката показва, че м!
вя
нъ.
спортенъ деецъ, изхождащъ
дотъ и до днесъ. Солунските натискане на различни копчета, меня и позволява казеинътъ
10 години нщ
При foea положение, на българи ги наричатъ .Женско" отъ една мобила въ друга, да се усвои отъ телото въ последните,
Отъ покрайнинсли клубъ съмъ
нието на Двстрелия силка3
дошълъ До заключение, Ч* клубовете не остава ни а турците еж го наричали »Аз- като напримеръ отъ маса, въ много по» големъ процентъ. маляло.
|
тия клубове, чи то разходи еж що друго, освенъ да очак- ретхисаръ".
Щ
Некоя
си
Мария
Д«я^
шкйфъ, въ легло и по
отколкото иначе.
63) Въ Америка еж сега на fefi .. ^.Л&.-г**оакт<1ааж1ютттмемхтт*т
доста порядъчни, възлагатъ ватъ приходи пакъ отъ мода
.
ПросЬ Бикелъ продължава била оеждена въ Мадрид^
така наречените «пръс
за nccrcHtiединствените си надежди футболни състезания.
издирванията
си съ раани дру голема парична глоба,зег|
тени за разведени". Tfe се разси изплезипт езика ищ
на
работа
ли
на приходите, ако биха
?
За това пъкъ ние, отго- личаватъ отъ венчалните хал це отчасти зшознато съ наф ги хранителни припаси На не председателя
Азаня.
гоаото
откритие
се
отдава
гомогли да реализиратъ отъ в о р н и т е и ржководни ки, тъй като се работятъ въ
Ш Най високиятъ върп
мотори - при месечна за
лемо значение за бждещбтв
футболните състезания и спортни фактори, требва най-разнообразни форми и се тови
Алпите Монъ Бланъ ,печ1
плата 1,200 лв. и квартира. в наука и храненето.
то при положение, че да подпомогнемъ усилията носятъ по малкия пръстъ на
годишно по 250 милионаф
Необходимо е лицето да има
сжщите бждатъ ощастли- имъ въ това направление, десната ржка. Тъй като въ паричн ггранпия 15.000 чв
ски франка, ре.вчи на oi
има извънредно мно
1 милиердъ и 370 милион!
или имотна 30 хил. лв. Посвени щото техните състе като се наложи една нова Америка
го разведени, златарите втрва.
Монъ Бланъ се посей
тжпване
веднага
при
зания да бждатъ насроче система и се въведе единъ шатъ сега отлична работа и не
Новите дамски шапки в ъ годишно отъ около 415
Млп>кар.
предприятие
ни за у д о б н и
дати новъ методъ въ организи могатъ да насмогнатъда се спр
Америка за предстоящия про- туристи отъ Фргнция, 2?5
летенъ сезонъ еж сжщинскв
Но к а к в о се з а б е- рането на футболните със ввятъ поржчките. Дамата, ос
отъ Италия и 350.000 о
изненада. По формата си те
лезва. И въ такъвъ слу* тезания за първенството вободена отъ брачните връзки,
Шсейцария, като ас^китур
приличатъ
на
сжщинска
шап
Варнв
1-3
като постави горепоменатия
чай дори о т ъ практика на ВОСО.
харчи
средно по 250 фр
на дясното си кутре, ютшшштшвшшашшшняшшиташм ка на китайски „кули", или съ франко.
съмъ констатиралъ че въ ft това може да постигне по пръстень
други
думи—пресечена
хуния,
разми
за
соб
може веднага да покаже, че е
Отъ германски^ ciyj
всичките така устройвани следния начинъ:
ственици—нае нвхлузена върху главата.
свободна.
ти.
които
ще следват*
състезания, за които става — Всички футболни състеза
модатали израДали ще бжде възприета въ
Шзейцария, ще cs иска ii
ботвамъ
бързо
Европа
тая
своеобразна
меда,
За
да
бмдете
вина
ги
дума, вместо да реализи ния за първенството да се
и на достжпни още не се знае, обаче въ Аме бжцаще да поематъ зая
ратъ приходи, ецва еж си организиратъ отъ В.О.С О , бодри, жизнерадостни и
цени.
За
сжщите
разполагамъ рика тя вече се редва на из- ние. че нема да се зенит!
подъ непосредствения контрол, здрави до старость, къ
покривали разходите и да най
съ политика.
и съ кочани разписки на пър- вънредно добъръ приемъ.
вече на касиера при по
же често пжти еж завър следната
пете
се
всека
седмица
вокачествена
б%ла
хартия
иа
и подъ мой контролъ,
швали съ дефицитъ, но въ като ЧИСТИТЕ приходи отъ rfe- въ модерната баня на конкуренти цени.
никакъвъ случай не ежзи състезания се разпредвлятъ П. Вергиевъ, IV линия, Печатница „Нова епоха" 1-^62-3
могли да реализиратъ при по равно между участвуващи № 53—Вари»,
120 Шумечъ
те
въ
т^зи
състе^ани»»
клубове,
ходи.
,, п
марка
безъ изключение.
мзнъ ще се даде пълната въз ка насрочените футболни със де възможность да се отII И A u s h e r M
Другъ източникъ за приходи
По тоя начинъ, ние ще мо- можность, да наредя програ тезания.
криятъ доста свободни да
марка КУЦ
на тия клубове еж и устрой жемъ да усигуримъ на спорт мата за футболните състезания,
Мачовете за първенство въ
салоненъ ш
ваните вечеринки, забави и ните клубове единъ сигуренъ така че да се създаде го
ти
за
клубовете,
послед
областьта, при положение че
35
отбрани
плоча 1
увеселения, които до преди приходъ въ размеръ минимумъ л е м ъ интересъ за масово посе удобри и приеме това ми ните да си уреждатъ меж
няколко години, наистина еж 5—6,000 лв. за всеки клубъ, сещене отъ страна на публи
Добре запазени -18000|
били резултатни и мога да отъ който всички ще бждатъ ката въ тези състезания, като становище, сметамъ да ги надуградски, международни
Справка книжарница
подчертая, че еж били един доволни и предоволни, като дамъ предимства на по-силни сроча, както следва: единъ и приятелски мачове, кое
1-466 10
Д. Димитре»!
ствения и най-главенъ източ по тоя начинъ ще престанатъ те клубове, щото техните ма- мачъ въ ежботенъ день следъ то е една ценна придо
Грейсъ Мурь - .Женак
никъ на приходи и средства постоянните дрезги и ще се 1 ове да се играятъ винаги въ обедъ, единъ 1*пчъ — неде бивка за техъ.ленъ или празниченъ день —
организираните
златния глвсъ*, въпшебн
за
поддържане
сжществу избегнатъ
празднични дни следъ объдъ сутринъ безъ входъ и два ма
ванието имъ, но отъ известно умишлени бойкоти но извест и съ входъ.
— Кога вероятно ще се певица, съ коронния си Щ
ча — неделенъ или праздни.Зо едно любима пъсень'(
време насамъ и тоя сигуренъ ни състезания, което въ мина
открие
сезона?
на любовна нощь) ще Р«д!
източникъ
пресъхна.
Само лото е било нередно явление,
По тоя начинъ ще се избег ченъ день съ входъ, или сед
единъ или два клуба въ Варна
—Мисля, че по всека efe жи всички среди. Огь Дн^
натъ масовите злоупотребле мично да се играятъ най-мал
При
таковв
едно
положение
ко
4
мача,
което
пъкъ
отъ
и то тия, които устройваха
ния съ „грагисите", което е
роятность откриването ще въ Кино Р*нкоатсвоите традиционни балове, клубовете ни ще роптаятъ, че нвй-големото зло въ нашата друга страна се явява едно стане на 7 априлъ
можаха да реализиратъ задо техните състезания еж насро- спортна действителность, и най доста благоприятно предим
че • м а ч о в е те за
волителни
приходи. Думате*чени делнични дни, или праз- важното
обстоятелство, че егво.
Между другото, мога да ке-довършените и несьс«)»|
първенството
ще
се
прижа, че проектопрограмата ще се федеративни мачове oi
ми е за спортните клубове въ днични и неделни дни, сутринь ВОСО редовно и точно ще си
вършатъ
по-рано
отъ
пред
събира
своята
припадаща
й
бжде съставена съогледъ ней- отъ миналия полу:емнъ..,-|
Варна — .Тича" и „Влади- и безъ входъ.
ГйдйЩ
Така рачоршенъ въпроса, на се чясть отъ поихчпите по ти- видения срокъ' и ще се да нвпредъ ПР бждптъ игоани неслявъ". Всички останали клу-
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лединъ, т о ж е учени мжже, шено отъ друго душевно хра съ носната кърпичка, -,, които
всекога се намесваха въ фи на, Тоя интересъ явно се че покойната принцеса Олгс или
лософския разговоръ, въ който теше въ големите й и изрази да драме, като госпожа Рюх
нито една отъ трите жени не телни очи.
лебергъ.
смееха да взематъ участие.
Едно вечерь, котато разго
Въ всеки случай, въпреки
Романъ отъ М. ДЕЛИ
Князъ Ормановъ не допуска
вора
се
продължи
въ
салона
че
князъ Сергии б е много непревела
(27)
ше колкото и да бждн инте
Л. Д. КАЗАНАКЛЙЕВА
легентна жено подъ негово д-ръ Вапединъ й каза усми- доволенъ, но съ нищо повече
той не п р о я в и
това
опекунство, до се бърка въ ввйки се.
к
ъ
м
ъ
жена
си.
Тя
сега
го
Н а д р у г и я д е н ь тя подобни разговори.
— Тия сериозни разговори
виждаше много редко. Той
с е д н а
с р е щ у
своя
Това съвсемъ не тревожеше изглежда, княгиньо, че не Випочти всичкото си време пресъпругъ въ големата луксозна госпожа Рюхлебергъ, на която утекчаватг!
кврпаше въ ловъ, но който
трапезария. Тукъ беха баронепосредствения интелектъ на
отиваше
самъ или съ гостите
—
О,
съвсемъ
не,
т
е
ми
досатв, децата, Варввра, възпи
дразнеше
брата
й.
Варвара,
си
•
—
дошли
да прекаратъ въ
ставятъ
истинско
удоволствие,
тателя, мцадъ германецъ съ
Кюлтово неколко дни, тъкмо
остро червеникава брода, и всекога затворена въ себе си, отговори тя искрено.
по тая причина. Само вечерь
с и в и
очи, Д-ръ Вагединъ се^държеше резервирано, съ по
Гневенъ светящъ погледъ се всички се събираха вечеря.
лузатворени
клепачи,
така
че
и библиотекаря отъ Кюлтовъ,
обърна къмъ нея.
дребенъ мжжъ съ замечтанъ никой не можеше да розбере Докторътъ си прехапа устните, ПлЗа тогава изтълняваше ро
унесенъ погледъ, като че ли що миспятъ тия жълти очи. като тайно се укоряваше за лята си на домакиня съ идеал
на грация, едновременно се
Само Лиза силно се интересу
вечно б е въ облаците. Само ваше отъ тия научни разго неблагоразумието си. Щ о за риозна и лю5ез"на къмъ гости
нужда имаше да прави тоя
когато се заговаряше за кни вори — нейния живъ
инте- бележка но княгинята1 Д<5но те на княза. Последните беха
ги и литература, очите му се
лектъ, развитъ и обогатенъумъ тово не доде поводъ да се на- въ възторгъ,както отъ нейния
оживевоха и езика развързва
милъ приемъ. така и отъ неж
ше. Той единственъ даваше отъ грижите на добрия Ба- несътъ нови неприятности на нато й красота.
чудесни реплики но високоин билъ, б е способенъ да разбе младата жено — виновна, че
тепегентния и начетенъ князъ ре и оцени тия научни беседи се живо интересува отъ нау Сега почти всекога госпожа
Ормановъ. Сжщо Хансъ Бре- Тя се наслаждаваше сега отъ ченъ розггворъ, вместо да се Рохлебергъ придружаваше сна
неръ, възпитателя, и д-ръ Ва- техъ още повече, като б е ли- прозява, закривайки устата си ха си въ разходките и съ
^t^im'Wm^'^«a^^^^^fmis<b^\^^r^«^

il.ili

а

шейна или пешъ изъ порно.
Сергии б е изявилъ тово си
желание но Лидия, която вед
нага се преклони, както и
къмъ всички други квпризи
но брата си. Изглеждоше, че
принцесата не й б е неприятно
Лиза б е очарователна компа
ньонка, а баронесата имаше
мекушава и безгрижна натура,
която не можеше да бжде
злопаметна къмъ младата же
на причинила съ своето непо
корство заминаването имъ отъ
Конъ- Двете жени всекога въ
разходките си бех придуужова
ни от момченцата на Лидия,—
Саша и. Херманъ и от хръткитЬ
на хняза— великолепни кучета
силно привързани къмъ Лиза.
Бръщоловенето на Саша раз
вличаше последнята много по
добре, отколкото суетния празенъ разговоръ на баронеса
та, Понекога лелята и племеника играеха на топка. Лиза
се чувствуваше съвсемъ 'дете
още и се раггорещяваше^ въ
играта. Здравето й почна да

се, подобряво уморигЬ и
мейввнията станаха no-pw
и апетита й почча да « Щ
ще; Обаче деликатното Щ
още си оставаше бл*Дда1
черните кржгове около *?
сивите изразяващи мелени
очи не изчезваха.
и
Младата жена сграваш* ч
шевн"» отъ липса на сери°]
занятия. Тя имаше на P'h
лнжение неколко леки 0 R
РИИ, СЪ КОЯТО ДОКТОРЪ

0 |

динъ и б е предписалъ Д ^
злоупотребява, и н*кои .<
четива отъ библиотеката,
покойната принцеса Олга, щ
ствени позволени отъ ^*и

се opof'
КЛЕТЪ*

Й5590
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|\цель преследва борбата. Двет* враждуващи груаи и от>. канви
на
Й1ИСС сктоятъ. Обвиненията на стожерцн. Ново сбиване между
Г • '
v
.
v
„
/
БЪЛГАРИЯ
|i
студенти, Наиесеиъ побсй на единь студентъ. *
Поканвать
се гражаанст
По случвй гостоприемната
.вото
и
членкигв
на д.вото
r
)фия 19. Нааоследъчъ се Д-БЛЦИ.
седмица
иа Габрово и пред.
.Любовь къмъ Родината да
стоящия мостреиъ щнаиръ
i
дъзва голъмо раздввшаСтожерци обвиняват, приежтетвуватъ на сказката на
въ Пловдивъ, ка който га
бровци ще учпетвувать вь
еръдъ студентските ср-Ьди не наоследькъ
известни г. Добринъ Василеаъ — ..Бъл f
отд*ленъ павилионъсъсвоигария
предъ
чужаенцитъЛ
коя
\съ, предвидъ предстья- ергьди отъ На
родния
i t произведения ше продъл\
\
I
n
ще бжае на 20 т. м. (четшимъ да опознаваме нашитб
| борби за спечелване фронтъ навлизали
5! !
въ то
6 и пол ч. сл Oft. въ
читатели, чрезт. снимки, съ
Ьигелнчгв тЬл t вь ака- БНСС, съ цель да под- въртъкъ)
саиит* фабрични заведени!
клуба на д-вою, ул. „fknaна Габрово.
(ческит* секцаи на Общо- крепятъ ^Братството", рухъ" 4.
1 — 2
f t,
Фабрика „Принцъ Кирилъ"
ч' - .
^аскага организацая „Xpa въ чиито ржце се нами
па известната фирма (1. И.
И
евтина
и
съ
милиони
пе
Ьогевъ", часляща се къмъ ра уггоавата на БНСС и чалби-и, нероанв това е само
Пизанти & С ие производ
ство на зефири, хасета, ан
да не позволяватъ на лотарията на Съюза на арти L» »
кета и др. „Принц Кирил* е
съ около 900 работника, пре
която ще се тегли на
\ ЬНСС се борятъ за Идейния фронтъ да взе стите,
димно момичета отъ околията.
26 априлъ.
ме
управата
на
БНьС.
Работи съ 3 CMtim. Таза
иощие две групи. Отъ
фирма,
както и маого други.
Посетете забавата нч 21
еж щедри къмъ рязнитЪ
% страна е групата борбата между брат- мартъ
младежката група
родолюбиви и друглоргани
атство", които нари- сгаеннците и стожерци на д во на.Любовь
зации.
къмъ
роди
Вратитт. иа фабриката с« винаги отворени за екскурзианти и др.
i'8' себе си Общостуден- е твърде ожесточена. ната".
Миналата
неделя
стана
V
Ци&#Ш»!Ш&!1ШШ«1& *М!<я*1Г#1т*ШеМ^
и фронтъ. Въ таягрусе състоя събранието
Варенскиятъ йароденъ Театъръ
\лиштЬ националисти- ха нЪколко сбивания.Въ на Вчера,
Професиооалнитъ
музикан
Украсата па монастира .Св. Kosxc;и и демократически ежбата вечерьта пъкъ ти, което бв масово посетено. Интервю съ известната к итичка Въра Пушкарьова - П^хлиъгнова
една
група
стожерци
ус
тантинъ". Пропаганда за нгшкя
центи,
Следъ отчета на тричленната
Тази сутринь съ влака въ 8 55 почти винаги пъленъ теа
курортъ.
троиха вечеринка, отна комисия, избрано 6Ъ подъ замина
за Соф^я известната търъ. ..
Интересьтъ
ча чужденците
председателството
на
Борисъ
чало,
забранена
отъ
вла
1а другата
страна
театрална кригичка Ввра Пу
тази
година
къмъ
нашия куРобевъ
изборно
бюро,
което
Прави
ми
особено
впе
ститЪ,
а
впоследствие
шкарьова- Пехливанова. Въ 7
'оя т ъ
задругата
сортъ
е
извънредно
големъ.
произведе
избора
и
обяви
след
ржеръ" и корпорацията разрешена, Следъ вече ния резултатъ: $ в управите- чеса сутриньга гя бвше опре чатление, че военните (вис Особено този интересъ е
ср^ща на нашия сът- ши и нисши чинове) по1нъ Крумъ", които на- ринката една група стро- ланъ съветъ! Ял. Папанчглъ, д%лила
рудникъ, предъ когото даде сещаватъ редовно театъра, засиленъ къмъ монастира »Св.
жерци,
пийнали
доста,
Константинъ".
Коста Илиеаъ, Янчв Костовъ, изявления за впечатленията си
атъ себе си Идеенъ
който
похваленъ
интересъ
До сега еж получени много
Ефтимъ
Ятанасовъ,
Василъ
Д
предвождани
отъ
Бо)нтъ и еж привържениотъ нашля театъръ.
Маричовъ и за н^дзоренъ съ- — .Дойдрхъ въ Варна само къмъ изкуството е едно писма отъ чужбина, съ които
рнсъ
Стефанов*
и
Рашена Ал. Цанковъ.
много чехи, поляци и немци
ветг! Никола Сжбевъ, Василъ
три дни, е останахь цела указание за висока култура. проявяватъ най-жиаъ интересъ
руната на бившите ле- таноаъ, срещнала друга Д. Русевъ и Спасъ Берисовъ, за
Бихъ останала и по
И всичко това срЪдъ къмъ Варна.
нери изглежда ще под група строжерци и пос протокола за който ще бжде неделя.
вече,
ако
не
требваше
да
бър
театралната
разруха, обхва Получено е едно писмо отъ
ледвало сбизане. Билъ изпратенъ още днесъ за ут замъ за новата премиера на
т идейния фронтъ.
върждение.
На
новото
наето
нала
всички
театри не са Прага» съ което прашното дру
гьнъ отъ БНСС стои нанесенъ побой на сту ятелство пожелаваме лол:о- Народния театъръ въ София. мо въ България,
но и въ жество .Приятели на морето"
която е опредвлена за 19 мартъ.
юдниятъ с т у д ен те ки дента Стефанъ Гешевъ. творна дейчость.
съобщава, че 25 техни членове
целия
светъ.
Въ София отдавна чуваме
)нтъ, образуванъ| отъ Води се следствие, за
Получените оть тукъ впечат и членки ще посетятъ на 1
за успехите на театралното
ши комунисти, социа да се откриятъ винов Получи се въ редакцията: дело въ Варна. Искаше ми се ления требва да се изживеятъ юний града ни,
Мвртинъ Иднъ, ч. I и ч. II, це
Пражкото дружество „Прия
да вникнемъ дълбоко въ
ти, внархисти и земле- ниците на побоя.
на 120 лела, но отстжпвани .о да ги провЪрч на самото и
тели
на морето" сжщо е съоб
Иска ми се да мисля, че
15 IV. за 32 лв. Тоаа еж томъ место. Това което видехъ техъ.
щило, че то ще уреди редица
е
възможно
да
извлека
отъ
IX и X отъ пълното събрание тукъ, надвхърля .онова, ко техъ некакви заключения, кои екскурзии на своите членове
съчиненията
на Дж. Лондонъ, ето сме чули.
И оъ> м а л к о п а о и м о - М У
П И П Н И
то ще бждатъ полезни за дру и членки до Варна.
предприето отъ сп. „Страници
ж е т е д а о п е ч е л н т е "*• " "* " v •* "
Екскурзиите ще започнатъ
Прекресенъ театъръ, у- гите театри.
за всички*, ул. , Ялександъръ
отъ 15 юний и ще траятъ до
Но
безспорно,
най
главното
15 л е в а п о л о в и н ъ
I" № 14 — София, до който ютенъ и красивъ. Силната
15 септемврий.
[ТРУП
зо
л е в а цЪлъ>
се огправятъ суми и поржчки трупа артисти блести съ въ нашата работа еж таланта Гостите ще летуват в монасти
въ
управлението
и
въ
изпъл
за' тия съчинения
заслужили имена. Директо- нението. както и et4HO млада ра »Св. Константин^", като
Пристигнаха таза сутринь на ро-режисьора Иорцанъ Че- та гореща ЛЮ6ОЕЬ къмъ свое следъ завръщането си въ Пра
Варненското пристанище гръц
га ще уредятъ цикълъ сказки,
кия параходъ „Тгдркия". Той ще ркезовъ, младъ, енергичен то призвание.
разтоварва 150 тона разни сто и образованъ, е поставилъ
Съ това топло чувство и въ които ще бжцвтъ описани
ки. Пристигна сжщо и италиан
светнвлъ погледъ, Вера Ввси- прелестите на нашите морски
ския параходъ "Морино" Той ще разнообразенъ и художе- левна Пушкарьова сложи точ брегове и красотата на морето
разтовари разни стоки.
стенъ репертоаръ. Техни ка на интервюто, начи се въ
Риболова напоследъкъ по вар ческите усъвършенствува файтона си и замина.
Въ най-скоро време мотора
— Hi —
ненското крайбргьжие е много
отъ
електрическата централа
Подробна
критика
за
пие
слабъ. Рибата на дребно варира ния — въртящата се сцена
въ
монастира
„Св. Констан
както следва: попчета отъ 18 до — увеличаватъ театрални сите, които е видела и за
20 лева кгр., бгьла риба 120 лева
играта на отделните артисти тинъ* ще бжде пренесенъ въ
кгр., кефалъ 70 ли. кгр.', карагьози тЪ възможности. Оригинал и постановки тя щела да даде новопостроената електрическа
отъ 6 лева до 15 гв. парчето и ни, изискани декорации и
въ 2—3 подлистнико въ вест- централа въ .Узунъ кумъ".
дребната сребърна риба 10 лева
*
обстановка. Новъ приьомъ никъ ,Миръ*, чиято редовна
килограма:
Презъ
това
лето
ще бжде
сътрудничка е отъ дълги го
Дежурни
аптеки:
Геор- на актьорска игра.
завършено шосето свързващо
If
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ЗЕХТЕ ЛИ С И БИЛЕТИ?
Р А З Г Р А Б В А Т Ъ CEI

Билети вестникарски!* агенции, Популярните банки и др,

гиевъ — ул. .Царъ Борисъ,
Новкиришки — ул. Владислав
и Станчевъ— ул. Войнишка.
Таза сутринь пристигнаха
отъ каменната кариера „Ятия"
12 000 парчета каменни блок
чета за настилката на ул. Цзригрвдъ,

дини.

.Св. Константинъ"
Ржководството на теа Умоляватъ се гражданите монастиря
съ .Учунъ Кумъ"
търа се води съ разбира- да се явятъ въ общината и
назначенията си за
ние като се съобразява съ получатъ
За .ЗЛАТНИЯТЪАЛИАНАХЪ
отбиване на трудовата си поновите вкусове и изисква виность за минали години. Не НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
ния на публиката, умело явилите се ще бждатъ д о к е . 0 а Р и е м а т ъ В Ъ администрацията
финансово управление и.
рани подъ стража.
|аа „Варненска новиии". 1-10
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М А Г А З И Н Ъ

„КАРЛОВО"

ХРИСТО МЛ. ЦВЪТКОВЪ, (с-шу църквата Св. Никол*) - Варна
ДАМИ и ГОСПОЖИЦИ,
Отъ днесъ пускаме на ново намалени цени всички до
машни тъчаят, като: покривки за маса бгь "и ицвптни,
спални чаршафи, хасета за юргански чаршафи, пишкири хавлиени и домашни, чайни гарнитури, пичатки, кувертури и мн. др.
Посещенията не.задължаватъ къмъ покупка,
Евтино, здраво и съ гаранция
К А Р Л О В О
винаги въ магазанъ
™

нлн етажь отъ 4 — 5
ста8 весгибюаъ к хая
ЦI ' ?t i1l|l ^1*10Р ftH f1HаI»I| IЩS fИl баня,' н всичка удобства
'У
ценгъра на града. Сдорззумеаяе редакцията.
1—-0

Ъ

I КУМДНОВСКА ОБЩИНСКА скотовъдня комисия

О б я в л е н и е
№ 1589
с. Куманово, 14 мартъ, 1936 година
|
Понеже насрочения за 12 т. и. търгь за отдаване на пре«рнемачъ мт1з«оп?а?аботззнгто въ районните мандри Ки*»о и Долище не се състоя то обявява се на интересуващите
* че на 10-гия день отъ публикуване на настоящето въ ве
*тникъ .Варненски Новини", въ канцелария а на общинското
Явление въ с. Куманово ще се произведе втори търгъ за
?«*ване на предприемачь, млвколреработванего въ следни^. райони:
'.
. 1. с Кичево, съ райочъ селата Куманово, Осеново и
°rtmeKt, за около 90 000 литри млеко. съ приблизителна
> й н о о ь 180,000 пв.
„
-% 2. с. Допише, съ райнъ селата Яребична, Климентово
РВьгленъ за около 60000 литри млеко. съ приблизителна
ЗДность 120000 ла
.,_„,
* =пчта
За прааоучастие
в ьм тльвркгоат о се
изисква
з
е
л
о
г
ъ
1 0 / о гв ъ р х у
стойность
на
,
в
»
-.n.-—
,~~UH
об
«енвта
стойность
нае задължчтеленъ.
м л е к о т о , в ъ б а чРазноските
к о з о у д о с тза
о в егербъ,
рение
Закоча
за
Б.О.П.
«Убли
"«ациа и др. еж за сиътка на предприемача.
Отъ Скотовъдната комисия
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.Тайната на единъ гробъ.

Когато синътъ се върна изпотенъ въ стаята
каза грубо на майка си:
— Вижъ, мамо, че урадихъ тази работа. Да
еж винаги тъй добре платени умрелите, безъ ни
каква дума, ще стана гробарь.
•— Яхъ, еннко, до бехъ знаяла, когато беше
още въ люлката, че ще станешъ такъвъ, щ е х ъ да
да те одуша още тогава.
— Мълчи, мамо, не дрънкай, такава ми била
еждбата. Да си се отнасяла по добре съ менъ,
бих> ти далъ е*дна отъ тези книги.
— Да ме пази Господъ, не ми требватъ
проклети пари. Тв ще те направятъ нещастенъ,
но ще бжде много късно
— Я остави тези глупости, твоите думи изваждатъ изъ търпение и най-кроткия чозекъ. На
прави ми кревата, понеже съмъ съсипанъ отъ
умора. Утре рано ще отида да видя лудия!
Той си легна и подиръ неколко минути зеспа
като човекъ. който е работилъ тежко.
На сутриньта занесе една чиния съ супа на
Елимаръ, кждето влезе безъ стрвхъ. Лудиятъ се
деше на кревата и отначало не го виде. Ецвамъ
когато Фрицъ отиде при него, той д- глз очи и
позна, че не е Ярпадъ и се ухили.
— Ти си дошълъ да ме спасишъ? каза лудия
полека, като че ли се боешв да не го чуе Ярпадъ.
Ще ти дамъ много пари златни, имамъ мно~о.
— Кжде ти еж парите? попита Фрицъ усмихнатъ.
Моите пари сж'въ замъка, отговори гордо
Елимаръ.
— Дг, може да имвшъ замъци на месечината.
— Не, моя замъкъ е много хубавъ и не е
далеко! Замъка Сенорио, тамъ живея азъ I . . .
Моятъ братъ ми взе жената и тя, проклетата ци
ганка, искаше да ме убие . . . Ирина е зле, тя е
жестока. Но царя на мишките ме спаси отъ под
земието . • •
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Следъ като тя избега, Ярпадъ падна въ аго
ния. Ka'o червей той се търкаляше, викаше и
псуваше. Болките му беха ужасни. Тръпки го по
биваха и стаята кънтеше отъ стенанията му. Ли
цето му доби пепелявъ цветъ и той се сви на
кълбо въ безчувствие.
Старата се кръстеше и мърмореше въ стаята см
— Възхваленъ бжди Исусе Христе, че утихна
кжщаго. Дали лудия вика така? Старата беше
много впечатлителна и страхлива и за нищо въ
света не би отворила вратата да види какво става
навънъ. Тя тури очилата си и започна да чете
въ библията за да се успокои. Но стори й се, че
чува пакъ ужасни сгенвния и отиде на вратата да
подслушва съ стрвхъ. Тамъ владееше гробна ти
шина, тя започна да трепери и пакъ започна да
се кръсти. Нейната черна котка сжщо бе неспо
койна, тя не си намираше место и ходеше изъ
стаята съ силно мяучене.
— Какво ли се е случило? питаше се старата.
Една жена беше прн него; изглеждаше да е по
чтена жена, казваше й контес^ и ужъ казваше,
че лудия е нейния съпругъ. Но защо този викъ?...
Какво ли ще бжце да отида да видя? Но не, лу
диятъ е въ състояние да ме одуши.. При тази мисъль я побиваха тръпки и за да на бжде сама,
взе котката на коленото си. Отведнъжъ тя се
стресна; презъ прозореца в-ще брадатото лице на
единъ мжжъ Чу единъ писъкъ и силно биене въ
вратата.
— Олеле Боже, това е лудия!
— Мамо! Старо! Какво, по дяволите, оглушала
ли си? Отвори вратата, каза човекътъ отвънъ.
Единь тежъкъ товаръ й се сне отъ гърдите. Ста
рата виде, че не беше лудия, а нейния синъ, кой
то беше затаоренъ. Мокаръ че бе доволна, защото

1тр. 4

„Варненски «звиниж
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Има ли петроль въ варнненеко

—Държавата е сключи
ла договоръ съ една шведска
фирма, която се е нагър
била въ срокъ отъ три
месеци,
отъ 3 февруарий
до 3 май т- г. да извърши
всички геологически
проуч
вания за търсене на петролъ около
Девненсото
езеро въ варненско. За тая
цель, м вото на търговята
отпуска на фирмата отъ
фонда. .Проучване прароднитгь богатства" една су
ма отъ 600,000 ле.
Шведската фирма, въ ли
цето на iceoumib m p има
представители — единъ миненъ инжинеръ и единъ инжинеръ-геологъ,
начело съ
г. инж. Колертъ, чехска нп>мецъ, отъ 3 февруарий т.
г. еж започнали своитгь про
хчвания. Къмъ тази група
като представитель на бъл
гарската държава е посо
ченъ инж, Нааденъ Радевъ,
бавшъ инжинеръ при м Перникъ, а сега на служба при
м-вото на търговията.
Какъ ставатъ проучванията.
Т е ставатъ по геолошчески
начинъ, като се вкарва елек
трически токъ въ земнитъпластове и се наблюдава на
повърхностьта нв земята електропроводственостьта на пла
стовете. Проучванията по тоя
начинъ могвтъ да ставатъ на
една дълбочина отъ 500 метра
въ земните пластове. Отъ по
лучените резултати при на
блюдението на разните пла
стове, съставягъ се профили.

София 16. ДБЛОТО ПО заго
вора на Дамянъ Велчевъ бЪ
насрочено за днесъ.

Шкаръ че вчера Ш праздть, .работим презъ цЪлня
р ь върху »Ъшо. йресъ ще
рабошъ у ш н о и довечера
къмъ 6 часа ще отпредЪлго
датата за разглеждане на дШто.

Ищшш 'шш щ изпрати птаошш ц
Лондонъ 15, Отговорътъ на Хитлер* на 3
каната на съвета на ОН се получи въ сенр*!
рията на ОН малко преди 19 часа.
.
J

Г е р м а н с к о т о п р а в и т е л с т в о УведомяЗ
с е к р е т а р и я т а , ч е е г о т о в о д а изпрати пс
и з в е с т н и у с л о в и я , с в о и представители
р а з и с к в а н и я т а н а с ъ в е т а , в ъ които ь„
блде
разгледано
френско-белгиискот!
и с к а н е в ъ в р ъ з к а с ъ н а к ъ р н я в а н е т о г>т1
г е р м а н с к и т е , в о й о к и н а р е й н с к а т а двмилй
таризирана область.
J

Германските предложения съдържатъ:
"Щ
—Единъ пактъ за ненападение съ срокъ 25 г. гараншй
границите на Франция, Белгия и Холандия, ,щщ
въздухоплавателенъ пактъ между Франция, Днгш
и Германия, единъ договоръ за ненападение съ ^
седигЬ на Германия, главно Чехославакия и 1Щ
рия, установяване на германския суверенитетъ вър!
ципата германска територия, включително ,и рейч
ската область и, най сетне, завръщането на Гермаад
въ ОН.
_(БТА)|

Ишзшшо ва m o t и зшаш!

Кога ще се вземе решение. Кои платежни ше се плащап |
въ края на тоя месець
g

Звпитанъ досежно отлагане
Борисъ",
край Варно, отъ
то на далото, полк. Никифо предсмзвачи, окултисти, грефолози н пр.
ставаха изплащанията ! |
дупката на сондата започнало ровъ заяви:
сега.
'_
/.;, • -|
да излиза
свътиленъ газъ.
София .16. Дирекцията на
Сжщо така петролни на — Както знаете,, дт- народното здраве е решила
Изплащането на пенсия
ходища има и тамъ де лото бгь насрочено за да предприеме . решителни
те
ще започне отъ 25 т,1
то има солена вода, ка |вявамппаивптянввинанваа мЪрки за пълното ликвиди
Платежнитгь
шовщ
милиардъ
лева
петролъ
и.
деквато има въ варненско риватитъ му, всъки ще ,си ране на „рознит-fe хироманти,
издадени
'
на
името
1
и отъ която солопроиз- представи отъ какво огромно предсказвачи, о к у л т и с т и ,
частни
и
длъжностни
М
водната к о о п е р а ц и я значение ще е намирането на професори по- графология
ца,
визирани
отъ
смщ
На
тая
дата,
както
се
„Общъ подемъ" произ петролъ у нвсъ. България то и пр., които по най-при
отъ А
вежда соль.
гава не само нъма да. изниса мамливи начини, реклами съобщи, положително, щеРнитгъ палати
мартъ
насамъ,
ще
сей
Следователно- може да се за петролъ тоя половинъ ми и up. примамватъ наивни се вземе решение за изпла
очакв, че сегашните проучва лиардъ лева, ,но което още ците и лековерните, ка щане всички видове пенсии плащатъ отъ 25 т. ,м 4
ния за петролъ въ варненско, по-важно, то е, че страната
Чиновническитгъ защ
тримесечие,
вЪроятно ще се увънчаятъ съ ни ше остане независима отъ то еж разорили много се за първото
ти
за мартъ ще .,бдУ
мейства,
причинили
'еж
като
изплащанието
ще
зауспъхъ и тогава ще може да чужбини въ това отношение;
изплатени
на 30 т,Щ
доста
самоубийства,
раз
Отъ
какво
огромно
значение
произвеждаме петроль въ Бъл
почне по реда, по който
е петрола за една страна, Ние пространявали еж венери
гария.
имахме случай _да се убедимъ
А като се има препвидъ, че и отъ последните събития съ чески болести и пр.
страната ни консумира годиш санкциите по възбраната на
Това ще стане съ епе еа разтурване на партиитгь Какво наказание се «CKB./IJ
но за повече отъ половинъ петрола зе Италия.

16. На 24 ?. М. 80-

мисията по оройрка [Шише
то на държавното съкровище
ще вземе решение относно из
плащането на пенсиити.

I ГИЧЕВЪ Ш Ш ПО ЧЛ. 5 ОТЪ 3

В Ъ ПАРИт+ГЬ
ЕЛЕГАНТНИ

Проучванията по тоя
начннъ ще продължатъ
д о края на иесецъ май
т. г., когато ще се ноправятъ и контролни се-
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Какво заявява председатепьчъ на ежди.

днесъ, Поради физичес
ка невъзможность, оба
че, еждътъ да се при
измически (чрезъ изкус
Председательтъ ва Воепнс- готви зи заседан ето,
твени трусове) проучва касацвонния еждъ оолновникъ разглеждането на дгьнията. И едва тогава, Никнфоровъ в членовете ва лото, опредгьлено
за
следъ дълги наблюдения ежда полковввцв1е Хлебаровъ днесъ, се отлага за не
и изчисления, ще се знае и Л1ладенчевъ накто н орону- опредгълено време. Има
има ли петролъ въ тая рорътъ полковникъ Наумовъ още твърде много рабо
область. И ако има, то еж въ ежда още отъ 8 часа та по него.
гава въ връзка съ полу сутрввьта.
чените резултати ще се 7укъ еж и голгъма частъ
проучатъ условията за отъ адвокатитгъ-защит
експлоатацията на пет ници на подеждимитгь,
рола.
Разглеждането на дгьПо тоя начинъ става проуч лото, обаче, бгь отложено
ването на петролниттз находи за неопредгълено време.
ща и щъ чужбина и резултаВъ връзка съ това сжТИГБ отъ него еж винаги без
дътъ
издаде официално
погрешни и пълни.
съобщение,
чека защит В ъ в&Ъии случай,
Предположението, че има
петролъ въ варненско, иде отъ ниците по делото ще з а у т р е вторнинъ дЪобстоятелството, че при напра бжде съобщено офици л о т о я е щ е б ж д е на
вените отъ страна на минното ално днесъ въ 6 часа с р о ч е н о .
Това
ще
отдъление при м-то, презъ 1927 вечерьта, за коя дата с т а н е
най-рано
за
г. проучвания, съ една 200 ме ще бжде насрочено раз ср-Ьда.
трова сонда въ мъстностьта глеждането на делото.
при памучнвта ф-ка „Принцъ

Геологически проучвания на швеасвата фириа въ варненско. Какъ
сгаватъ проучваният?. Резултатни отъ първата сонда
Напоследъкъ се създаде въ
печата голЪмъ шумъ около
започнатигЬ търсения нв петролъ въ Варненско отъ една
чуждестранна шведска фирма.
Тия сведения проникнали въ
печата, обаче» бъха непълни
или неточни.
Въ връзка съ тия проучва
ния за петолъ, отъ меродавенъ
източникъ получихме следните
интересни сведения:

Ш ns injtii Him ияют re отпи за и о ш в»

Данната на единъ гробъ"

отсега нататък нема да има работа съ лудия.но тя
не се радваше за пристигането на сина си.
— Какво,гпо дяволити, се е случило тука?
Какво търси този умрълъ човъкъ въ антрето?
попита синътъ.
Старата остана като вкаменена.
— Умрълъ човъкъ яи извика тя.
— Не се преструвай, когато ти казвамъ азъ.
така е. Поне запали една свещь да видимъ какво
се е случило. Когато старата запали свещьта съ
траперящи ржце, добриятъ синъ тръгна напредъ.
— Ти требва да знаешъ мамо, какъ • достигнвлъ този трупъ тука, хайде казвай!
— Дзъ не знамъ нищо. Мога да се закълна,
че чухъ само шумъ, но се страхувахъ да излъза
навънъ. Тръбва да знаешъ, че азъ продедохъ кжщатв, продължи старата, а синъ й я гледаше очудено.
— Но тавана единъ r-нъ държеше адинъ лудъ
човъкъ заключенъ. Тази сутринь чухъ, че дойде
една r-жа при него. той я наричаше контесо, и
казваше, че лудйятъ е нейнъ мжжъ. Заплашваше
я, че ще съобщи на сегашния й съпругъ, че пър
вия й мжжъ не е умрълъ.
— Остави тези разкази сегг, върви съ саещьта напредъ.
— Азъ! Боже пази, не отивамъ напредъ,
стра*хъ ме е, каза старата.
— Хайде, той е умрълъ и вцепененъ, нвмв да
ти направи нищо! отговори синътъ. хзань я за
ржкате и съ сила я изтика изъ стаята.
— Божа мой, този е г-на на когото продадохъ кжщато! извика старата като прибледнъ.

циална нвредба-закони . ниската предадена но прокурора. КйКво е призпалъ Г
София 16. Следствие
то срещу бившия м-ръ
Димятъръ Гнчевъ, кое
Г
Р
А
М
О
Ф
О
Н
b
j
то се водеше по поводъ
ВЪ ПАРИЖЪ
ккуче марка
английски,
ДРЕХИ ПРИ
*съ 25 плочи се продава* на печатаното и разпро
странено писмоцирну-*
f
на ниска цена
ч
I
^Споразумение при Борисъ^ ляръ, въ ежбота бъ при
Разпращането. наш
^Николовъ, ул. ,Добричъ"1 ключено отъ V-тия сжI
№ 27. .
1-460-Ь дия следователь
мото
е било мвъщ
при
софийския о б л а с т енъ отъ неизвестни тк
лица. , •
.•; i :-.-j-'/Jtt
еждъ Хубеновъ.
Д
н
е
с
ъ
следственЯ
При разследването Ги- т о д Ь л о идебдндеир!
*Еевъ призна, че той самъ д а д е н о на прокурод
написалъ писмото на пи- з а и з г о т в я н е на Щ
шуща машина следъ това в и н и т е л н и я актъ. 1
„Библиотека Варненски новини*
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преписалъ на пишуща пи Свдия-следовательтъ е д*Р*<|
постановление, съ иоею в дм»1
смото въ няколко екзем Гнчевъ
— Ела по-близо съ свещьта да му видя ли
подъ .отговорность и J
пляра, които разпратилъ 5 отъ наредбата закоиъ за р«'Я
цето. При светлината на свъщьта видъха лицето
на видни политически ли вие на бившитъ- полвшесил»!
нв умрелия ужасно разкривено.
— Само контесата е направила това нЪщо,
чности въ страната,
тии. Тоя членъ предвввд» «и,}|

напечатано отъ
известни негасъ .шкцу
неизвестна немуоечащз^
което обстоятевство то!
не я и .

каза старате.
— Тръбва да скриемъ нейде това тело, тука
не може да остане, а и не можемъ да съобщимъ
на властьта, отговори сина.
— Защо не. Ние не сме го убили . . .
— Твърде добре, но могатъ да- кажатъ, че
азъ съмъ го убилъ; азъ съмъ доволенъ, че се
отървехъ веднъжъ отъ затвора.
— Но ако бжде откритъ трупа тука, тогава
ще бжде още по-зле. Нали ще ме затворятъ?
— Сжщото ще стане, ако съобщимъ сега на
полицията. По-напредъ мене и после тебе ще
хвърлятъ въ затвора.
Синътъ започна да претърсва джобовете на
умр-ЕЛия и извика отъ радость,- когато намери
една връзка съ банкноти.
Лицето му доби такова ужасно, изражение —
лакомия се четеше въ поглед» му и старата
изтръпна.
— Тури парит-fc на мЪстото имъ, недей ги
взима, ще ни доне(.ъ>ъ нещастие.
— Не мамо, азъ не съмъ на това мнение.
Пари отъ когото и да еж, не се хвърлятъ. Ако те
е стрвхъ, иди си въ стаята и вземи библията да
четешъ. Язъ ще се погрижа, този господинъ да не
излезе нв бълъ свЪтъ . . . .
— Кжде ще го звровишъ? Да не го намери
некой? попита старата.
— Ще го заровя гъ"гората. Ти не се грижи.
Тя отиде въ стаята си, о той взе една лопата и
една мотика, ио не отиде къмъ гората, а въ двора
до яхъра изкопа единъ дълбокъ трвпъ.
Следъ тоаа, този човъкъ въ когото липсваше
искра отъ чувство, се върна въ кжщи и задигна
трупа, за да го зарови въ трапа.

Това писмо по-късно били

ние до X годино строгъ тиянче»
затворъ и глоба до 100,009 Щ

Последния срокъ

данъчно управление. ••:•-.• ;'i
- Т-Ьзи които не подвди"»^
за еклар»цн»1* на наеми* н време декларациите ги,:Д
занаятнята.
апацятъ данъка си въ тро"«1
Подаването на декларации* размЪръ. ,
"j.'jj
те за облагаме съ двнъкъ вър
Желателно е грржденит*!
ху приходит-fe и занаятчията не чакатъ последния срок"»й
върви усилено. Да сега еж по да побъазвтъ и своевре««*
дадени въ Варненското данъч да си "подадвтъ декларвцийП
но управление 360 декларации
Облаганото върху тия №Щ
за данъкъ върху наемите и 300 р«ции ще стане следъ к»Ч
дек арации за цанъкъ върху бжде приключено подаване^
занаятигЬ.
Грандиозенъ
усп*хъ й
Срока за подаването на тия има ГОЛ-БМИЯГЪ шлвгеренъ'1
декларации изтича на 31 мвртъ зикаленъ филмъ ,3в едни »А
тази година. Продължение нв бима пйсень" съ зномени1»|
пвсень"
зномениИ!
сроке нема да има.
оперна ntBH«a Грейсъ W»
Очаква
се да постжпятъ - о т ъ утре eft Нино Ран№
около 5-6 хиляди декларации Набавете си предввршелно ^
общо върху данъка за наеми
лети, за да избегнете натр^
те и занеятията.
1
Декларациите за ткзи да вана на касата -- T^LSJB^* !
нъци се двватъ и приематъ
"Р и " а я Ns 7 въ Варненското

. 4

Четете1 в. I3piffii«i|

Църковно н-ство при храмъ „Св. Никол#
О В Ш Шй

'

Църковното н-ство при храмъ' я св. Николей*
о 41 кв. м. мвло-азивтеки б^лъ шлифоиенъ MP*M0J£Lj'
Виждане всЬки день въ църввата.
1~400^.

