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,а неуяснено.
P
A
загдето аЪпл марша на Зейл.съюзъ
Ники5Гопав^ !! Z » a 2 « И^ЯI т° а заседание
между еж да и защитника Илмоиовъ. - Строгото предупреждение на лолк.
иференцнята на лона а
пРай Т о ш Г - ^
»«
£ » о к а т а ; - Адвокатът* Файоновъ отрича згешиния характери на кабинета АнВраца 18. Миналата годи
и Г « п • awвш». — касационните доводи на оежденяя Китовъ. — Кои адвокати остава да говорятъ днес*
гхитвсилидообЪдъ
на
по Петровдень, на събора
София 19. По дтьлото, ни въ приказкитгь си!— и 139 отъ Наказателния заповЪдь на по-висшето
зжа да нвмЪри пом
въ
с: Малоградъ, оръховско
на
Дамянъ
Велчевъ
пръвъ
нена формула межпредупреждава го пред законъ.
си началство/ Първия
23
души
селяни, начело съ
взе
думата
лдвокатътъ
противоположнигв
седательтъ.
Адвокатътъ Руневски лжть той не е пусналъ
бившмя
земледъленн
депутатъ
Иванъ
Илионовъ,
отъ
7,
\ Илионовъ се извинява говори за оплакването Д. Велчевъ на българ
лшща на Англия и
Влаховъ,
известенъ
подъ
nptГ1азарджикъ\
'
и заявява, че не еималъ на Дамянъ Велчевъ, Ки ска територия, 'защото
|ция.
Поради това
нора
Процепа
(сега
понойкинъ)
iqu посочи като пръвъ намерение да оскърбя рилъ Станчевъ и ЦвЪт- е нЪмалъ запов^Дь и
(вяеру съвещанията
| у локарнскнтв си* [касаЦионенъ поводъ недо ва ежда.
ковъ въ духа на пода сторилъ
това втория 6txa п^ли марша на разтуния1.Земледелсни съюзъ Враб-'
заседа дените отъ тъхъ каса ижть, тъй като е ималъача
родължаватъ.
' пускането на исканитгь \ Следобедното
We тукашнитгь вес- отъ Кирилъ Станчевъ сви ние почна въ 2.30 часа. ционни жалби.
вече заповЪдь за това. s По тоя случай полицията за<
многобройната :. Адвокатътъ/' Попхрис- ! Адвонатътъ смета, че со почна следствие и се заведе
\и обнародвали единъ детели. Отъ посоченитп Между
'Английски' планъ за отъ подсъдимия 30 свиде публика е и жената на товъ разви касационната фяйсияятъ областенъ военеиъ Д-БЛО отъ страна- на врачанс
обла стенъ сжцъ.
Велчевъ.
lea не на една де мили- тели, срещу- 150 на проку Дамянъ
ркабла на К. Станчевъ: с*дъ неправилно е приложилъ кия
-Далото б-fe насрочено з в
Ьирана зона отъ две- рора, били допуснати са
Пръвъ взе думата адвока -. Последенъ говори Ми- слремо Китовъ ЗЗЗД, защото днесъ. обаче поради неявяване
мо
двама.
трани на*-'френскотътъ Файоновъ, защитникъ на ланъ Марковъ,. защитникъ занонътъ изисква насилствено на нЪкои важни свидетели, бе
реката и * германоПо нататъкъ защитни иътъ Кирилъ Стаачевъ. за да за на Китовъ. Той изтъкна, свялянв на власъта, а въ отложено.
Щската
гранйца. иаза:
върши речьта си, започната че сжщностъта на присъприеждата на СА посочени ни , Всички-селяни еж подведени:
по закона за разтурване на
Щузитгь. оказаха ре -— Процесътъ е политиче преди объдъ.
дата срещу Китовъ не се какви обстоятелства за на партийните организации.
силствено
сваляне
и
завземане
ша ' съпротива на ски, Утре вий може да сле ' Файтоновъ посочи редица съдържа въ. диспозитива
планъ.
зете долу, a ть да се иа> процесуални нарушения. Той на самйта присяда. При на властьта.
напредналото вре
I се проучва единъ новъ чатъ тамъ и да еждятъ. л | поддържа, че еждътъ непра това, вината на Китовъ е меПоради
Ц*ла ношь подъ тяжестьта на
въ 7 часа вечерьта пол,1зработеиъ отъ белгий— \А%н& нужда отъ таки вилно е приложилъ ЗЗЗД.
рбобщена неправилно съ ковникъ Накифоровь вдигна
натоварена кола
ц-ръ председатель .Ванъ ва предупреждения! — прекъ
—Такава защита не може тая на Дамянъ Велчевъ, •заседанието за днесь 9 ча? ^ Казанлъкъ 18. Завчера тукашниятъ търговецъ Стефанъ
1дг, който предвижда сва го рьзчо председательтъ да се дава, — заяви той, на рснователя на Военния са преда обгьдъ.
Койчевъ
Чаралозовъ, 52 год.
\
Остава
още
да
говорятъ
ко германската и герма- на Военно-касационния елдъ кабинета Андрей Тошевъ, Той съюзъ, и съ вина пана Киотишелъ съ бричката си. по
Георги
Стоименовъ,
защит
Нийската граница да бж лолионнккъ Нинифоровъ. Ht- не е власть по смисала на ЗЗЗД ри ,ъ Станчевъ; организа- никъ на Д. Велчевъ, проф. търговска работа въ село Ко-.
юетн1 отъ английски и мате праде себе си деца! На- и нема елементи на*'' законна торъ на опита за прев- Долапчпевь по материално принка. Кжсно- вечерьта той
шекивойски, Тия вой- йви с« тия заплашвания? . * власть.
ратъ..
правнитгь нарушения въ про се връщалъ обратно зо Казан
е бждатъ настанени но i •—• Искахь да
Той е само поцчиненъ \ Китовъ не е действу- цеса, Христо: Милховъ, Ив, лъкъ.
кажа,
По едно време коньтъ се под
rfccHajлиния, но проте- не това е единъ поли органъ на публичната валъ като конспирзторъ, Байдановъ, Н, Атанасовъ,Н. плашилъ
отъ едно куче и
Халачевъ, В. • Мухтарски и
на границата.
което а само като членъ на Д. Исаевъ.
тически
процес»—от- власть, поради
обърналъ колата въ канавка
j
се зиге още дали спо« \ръща
може да му се Дава за Военния съюзъ и като Днесъ сигурно ще бждатъ та. Чаралозовъ билъ тежко.раадвокатьтъ.
предложението се насае
— Бждете' внимател щита само по чл. чл. 138 български офицеръ и по изслушана всичка адвокати. ненъ и така. зле затиснатъ, ч^
н-Бмалъ сили да се измъкнел-^
«о постоянно онупиране
прекарапъ ц-Ьла нощь . под^
София 19. Повишаватъ се и
IMO докато траятъ пра- Едий-ъ Фалшив** изадоюмтель
тяжестьта на колата. Чакъ на
се
прем^Ьстватъ
следните
т.
п.
ггъ."
сутриньта го видели една груна зърнени храни в ъ Галац-ь. Краятъ на 'служители:
отъ английския крвль.
тпа селяни—мп-вкари и го от
разуменке и по тоя
една „крупна" фирма.
: —- Георги Петровъ, т. п. Лондонъ 18. (Зора) Днесъ несли въ града.
I за сега не е постигизма чиновникъ Разградъ — за на- въ Бъкингамския
Галацъ 18, Въ ерпди- преписка .между
Дворецъ Четири ребра на Чаралозовъ
тгь на тукашната жи- мените фирми и „го- чалникъ т. п. станция въ Ис- се състоя голтмъ- приенъ, еж счупени, а освенъ това е
fpeuiHomo заседание тори — износители
се лтьмия износитель*',кой перихг; Димитъръ Желевъ, т. въ който взеха участие нараненъ по краката и Ц-БЛОТО
всички дипломати, мини- ГБЛО. Отъ сътресението той е
Шта бгь отложено за коментира оживгьно а- то отказйлъ да върне
стритп висши санбвници, он^мЪлъ и сега въ болницата,
п.
чиновникъ
Попово—начал
Що, съ надежда че до рестубването на лолгь инкасираните
милиони.
военни и друга.
още не може да говори.
Щ ще може да се на- мия износатель на зърРаботата
завършила никъ т. и. станцията въ КасНраль Едуардъ VIII при9
.пичанъ.
i компромисна форму- неои храни" Морисъ X .- съ многобройни оплаква
шефовете на всички диш- Варненска нар. театъръ
полицейските
юято да послужи ка- ршфелдъ, къйто напосле ния дЬ
Прем*ства се Юрданъ Кон- матически мнеи, въ това чис ще представи днесъ играната
съ извънредно много гол1змъ
основа за по-нататъш- дъкъ извършилъ
много власти и днесъ Хирш9я&тшоъъ, началникь на т. ло и българскиятъ пълн. мръ усп-вхъ пиесата иПари на ули
р съвещания.
бройни мошеничества и фелтъ бгь арестуват и п, станция Преславъ — за Симеонъ Радевъ. Тоя послед- цата*. Последни гастроли на
ьветътъ на ОН щ е е компрометиралъ
чу предаденъ на еждебнитт старши' т. а. чиновникъ въ ниятъ се придружаваше отъ балетни ансамбълъ. Предвари
софийската централна поща. секрета ,я на легацията Мор- телна' продажба на билети.
дължи работите си вствително
ромънския власти.
зъ идната седмица. износъ въ чужбина:
фовъ, нойто сжщо така бъ
гре Фланденъ щ е за- Морисъ ХиршфеЛд%, мп>спредставенъ на краля.
е съ аероплвнъ за тенъ евреинъ, антелиген- Една сензационна вееть отъ Пирея. Удгиматумътъ на .Съюза на влютенъ, човгькъ съ известна
бенит*". Заплашванията — стачка на влюбените.
ижъ,
откждето вед- култура,\основалъ
едно фиг*
Разпръснатитв позиви
i ще се завърне.
таено акционерно дружесАтина
18,
Отъ
Пирея съвсемъ друга;
яанътъ за преместване от- во, подъ звънката фирма
— Управителниятъ съни
и
А
в
а
-сензационна
«заседанията на ОН въ пАнгло Фоенвко • Ромънско
ветъ
на «Съюза на влю
дво
за
износъ
на
зърнени
весть.;,'
Тамъ,
въ
цен
ева 6t изоставенъ и съхрани',
Поржчатъ
си
блан
бените"
иска отъ прави
тралния
кварталъ
Гуви
тъ си остава въ Лондонъ. ки и пликове съ горния надтелството
да отмени за
билъ
образуванъ
единъ
се пакъ, известно подоб- пись, втеалъ два три фалконите,
които
преслед.Съюзъ
на
влюбените",
е може да се отбележи, шиви телефонни номера,
ватъ
нощните
срещн
на
който
решилъ
да
изпра
f като французите вече не снабдалъ се съ печата и
влюбените,
отм-ЬняванеразпратиЛъ
по
куждестранти единъ
ултиматумъ
Цтъ прилагане на санкции
пазара оферти затдо правителствата
на то на законите № 25,
Щу Германия, Това се дъл- нит/ь
продафба на голгьми ,napi Демердзисъ, чрезъ кой 299* и 169, които прес[безспорно/ на опозицията лппди* зърнени храни. Едно
шу санкциите, оказана отъ временно с« това разпра- то иска да се възприе- ледватъ нощните срещи
на влюбените. Иска се
йгвтв членове на съвета тилъ и мостри отъ пред- матъ нткои искания на с ж щ о така намаление
влюбенитгь. Въ протилаганитп партиди.
Първите жертви били едни венъ случай,
влюбените цените на билетите за
театрите и кината за
Парижъ 18. Янглийско- швейцарска вносители на зър заплашватъ съ стачка. влюбднигв двойки, да
'" Миналата сябота рано
I предложение за съз- нени храни, които сключили сутриньта,
работниците, се взематъ строги мер
„сделки*
и
изпратили
на
фа
»ване на демилитарислужащитгь
а
чиновнацитп ки противъ бащите, ко
рана зона отъ д в е т е лшивия изнеситель капаро отиващи на работа, се ито не даватъ свобода
Опитали да четатъ нгькак
рани на френско-гер- надъ 1 милионъ лей.
Последвали и други жертви ви позиви, налепена по сте- на дъщерите си, органи
1нската граница произ
по телеграфните и зацията на влюбените
-Де въ Парижъ много -i- въ Германия, Австрия, Че нитгь,
й
електрически
стълбове и да участвува въ общи
хословакия и пр.
£*кко впечатление.
по таблата, определена за т е осигуровки и пр.
Скоро се
завързала афиши.
оживена й
разгорещена 1 Едновременно съ това би

п я щ I заговора ш

ш и едевъ торговецъ

torn Ш понетъ

Чотетв в. „

ГолЪма морска танцова вечерь

?Р*Щ4 въ яиом яа дво .МАЙКА" ва 2! т. м-(«воп). съюза и
л^тттТт ИОРСКОТ* УЧИЛИЩЕ ег в«;« в а ^^" е и и "
Ч Шт, който цени морето и нормата идея, се^счита^«(шеиъ.
варнанцн, спомнете си 14 октоиярий 1 9 « - вомбардировката на Варна отъ руския фяотъ и дви^
'яматвна българския "одводиик*. Крепете
IL..
Равппоетранявяйтв^^рск^атамдв!"^^

:Ля

Ли хвърлени а хиляди лис
тове раздавана отъ мину
вачи тгь отъ ржка на ряка.
1
Отначало всички помис
лили, че се касае за неле
гални позиви на нгъкаква
конспиративна
организа
ция.
Скоро, обаче се раз
брало че работата била

За нашита» малки дЪца,
Дамскиятъ комитетъ при д-во
Червенъ Кръстъ — варненски
клонъ, приготовлява за велик
денскигв праздници приятна
изненада. Оригинални и ефтени подараци и играчки ще мо
же ВСБКОЙ да си н а б а в и
отъ благотворителния базаръ
нъ комитета, които ще се със
тои на 5 априлъ — Връбница.

Gay. 2

-2Ш

.Варненски новини*

Ще избухне ли световния пожаръ? | Е Д
Ет« тремжш т р о п , аромаасш цесъ trw z u i u yen. — Дал Гевяаш
Ина да сгаае шскрата, когг» ще пдааая ватрупааагЪ з ш ш е ш иатерааяаГ — Какво н с л т Масамп, Гьомбьошъ, Чършъ • друга за
м1жата i нара. П»к»1н»гЬ криь Акхсшъръ а Лтм Барту аа
« t m i i i аажаръ. — Мусодям itmiapciticv C i t m t
прани аа едао «громно бойно иоае врезъ ape-

Н.О-ДН Е В К

А Дребни вести

Да запази*ь златната ябълка!

Въ часове на осамотение и на
размисьль презъ моето съзнание
пробЪгва златната колесница на
спомеиигЬ.
Пзъ се виждам ь дете, налко и
безгрижно дете, непознаващо гри
жата и борбата аа трошица жлвбъ
и за кжече щастие, Животътъ още
не е можалЪ да стовари грубиатъ
си бзтушъ върху крехкигЬ ми ра
мене. Азь се радвамь и играа на
вола презъ хубавите прол-втни ве.
чери и подъ, отчаяното съ милиони
звезди небе. ft аиме, въ студените
нощи, когато в-втърътъ, подобно
на замръкналъ пжтникъ, хлопа по
вратигв, нахлува въ куминитЪ и
размята сн-вжни платна, сбрани
край ламаринената печка слушаме,
притаили дъхъ, майка си да ни
разправи за о г н е н и змейве,
за червената шапчица, за алатната
явълка и за крадлата хала.
Яхъ, щастливо детство и вълшебенъ детски мнръ! Ти никога не ще
се върнешь, защото, око презь
детскигв години живота ми бЪше
увлекателна приказка, то днесъ той
е жестока борба за хлЪбъ и за пра
во на сжществувание подъ това
небе.
Като днесъ си спомнямъ: седиме
край печката, азъ и моята сестра,
майка ни пакъ разправяше приказ
ката за златната ябълка. Вьнъ вЪтърътъ чукаше съ заледени пръсти
по стъклата и пролайваше куче. Въ
градината на Ншелъ — носиха се
думите на майка ми — имало едно
необикновено ябълково дърво, вър
ху единъ отъ клоновдтЪ на която
всека година е увисвала една гол%ма златна ябълка. Но винаги,
когато плодътъ е вече зрвялъ, отъ
незнайни страни, появявала се е
една хала и, вдигаща облаци отъ
прахь, тя се е спирала на ябълко
вото дърво, привеждала е съ тяжестьта си неговите клони и, като
е откжевала златниять плодъ. оти
вала е натамъ, откждето е дошла.
Години наредъ бащата Ашель е
пращалъ двамата си по-голЪми си
нове да бдягъ презъ нощйгв и да
пазятъ ябълката, но винаги гв еж
заспивали и халата, незлплашвана
е грабвала златната ябълка. Докато
най-после, най-малкия сч, когото
всички въ кжщата на Лшелъ нари
чали глупакътъ, една вечерь, чу
пящъ презъ всичкото време съ го
лемия си ножъ орЪхи, за да не за
спи, дочаква халата и като я про
божда на нъхолко мвста сь ножа
си, прогонва я, запазгайки за пръвъ
пжть отъ толкова години златната
ябълка . . .

Q Китайскиятъ вестникъ
Кингъ-Ку" е нааършилъ пъл
ни 1812 години, откакъ изли
за редовно. Тоя вестникъ е
основанъ о щ е презъ 3 9 6 го
дина преди Христа. В ъ редак
цията н е вестника с е пази
единъ брой о г ъ 8 3 6 година
следъ Христа. Тоя н в й с т а р ъ
вестникъ на света се печата
въ 10,000 б р о я .
В Будапещенскиягь воененъ
еждъ е оеждилъ седемь души
за шпионажъ, отъ 3 д о 1 0 г о
дини затворъ. Интересно е, че
между о е ж д е н и т е с е намиратъ
и двама журналисти.
Щ Бернардъ Ш о у щ е на
върши презъ м . юлий, т. г.
80 годишна възрасть. О щ е
отъ сегв еж започнати големи
приготовления в ъ Англия з а
най тържественото чествуване
на тая годишнини. Прославата
щ е трае ц е л ъ месецъ.
01 В ь Англия се изпушватъ
годишно надъ 6 5 милиарда
цигари.
Щ З а напредъ въ Германия
при записване въ университетъ,
ще иматъ предимство ония
студенти, които се числятъ
къмъ 'хитлеристката партия.
Щ е се приематъ въ герман
ските университети не повече
отъ 31,000 студенти.,
g$ Съветскиятъ водолазъ
Константиновъ е установилъ,
новъ рекордъ, като е останалъ
подъ водата цели 18 часа не
прекъснато, при поправка на
повредения воененъ корабъ
.Мусонъ", потъналъ неделечъ
отъ Беринговигк острови.

ме аа прамарае. Бтра аадъ сгЬта
Неотдавна единъ американ ци и общественици презъ 1934
ски журналистъ е отпечаталъ год. Огъ тогава д о днесъ се
една доста интересна книга» разиграха важни световни съ
носяща заглавие: .Ще избухне бития. които надвесиха по-бли
яи войната въ Европа*. Преди зко надъ земята призрака на
да нвпише книгата си, амери световния пожаръ. Въпреки
канския журналистъ е обходилъ уверенията на Муселини, че
почти всички европейски дър световния миръ е осигуренъ
жави, въ столиците на които за десеть години, пръвъ той
той е водилъ разговори съ го наруши — миналата година
видни обществени и държав избухна итало-абисинския конницн, на които, между друго фликтъ. А само единъ месецъ
то, е задавалъ и следния въп- по-късно презъ сжщата годи
рось:
на, въ сърдцето на Европа из
„Какъ мислите, възможна бухна една бомба, която раз
ли е една война въ Европа и друса и з ъ основи световното
равновесие—Германия в з е ре
въ света"?
Дадените отговори еж най- шение, за въвеждането на з а различни. Едни cm оптимисти. дължитената военна служба за
тъй като еж убедени, че само германските младежи. П о тоя
като помислятъ за злините, начинъ Хитлеръ ритна с ъ по
причинени на човечеството отъ дкованата си обувка Версайлпоследната война, народите ския договоръ. Сега Германия
ще се откажатъ отъ едни бж- наново заяви, че тя иска, тя
дещи жестоки въоржжени раз заслужава да бжде третирана
правии, Други пъкъ смЪтагь, наравно с ъ останалите велики
че войната, световната война сили.
може да избухне всеки моИ германските войски на
ментъ и нищо, нито ОН, нито хълтаха въ демилитвризиранвчестните гласове за опомзане та рейнска облвегь. А това о з
на големите пацифисти, ще начавв смърть на спогодбата
еж въ състояние да спрвтъ въ Локарно! И никакъ нима
нейния всеунищожаващ маршъ да е чудно, ако следъ време
Ето и самите отговори:
Битлеръ поиска да направи
Бившиятъ чехеки президентъ отъ Украйна една богата r e p
Томасъ Масарикъ е заявилъ: межека колония. Д з не гово*
— . Ш а н с о в е т е з а и пре- римъи за угрозата, която застра
тивъ една война въ следующи шава Чехословакия и Азстрия
r b петь години еж еднакви". А и световните противоречия
Я Б е н е ш ъ , сегашния прези на континента и в ь Далечния
дентъ н е Чехословакия, е от- Изтокъ еж стигнали своята ку
лминационна точка. И сега, ни
говорилъ:
— „HfcMa да се . дойде до кой вече не съмнява, че гръ
I Ср№ парфюми и помади
една война, понеже на наро мотевиците, които тътнатъ
| се натискагь стари млади
{
надъ
света,
вещаятъ
близка
дигЬ липсватъ пари за едно
бре, каква е тая поразия?
буря.
подобно безумие".
Море, „Иашио*, пустия му
|
мераклии,|
Генервлъ Камилъ Ваншъ, И както, когато надъ земя
.
пустмлъ е билети отъ дър
воененъ губернаторъ на Страс та надвиснатъ дъждоносни об
'
. жавиата лотария.
бург*:
лаци, не се питаме щ е вали
) Бре, не думай, бре милионъ!.,. '
—„А*ъ не съмъ вече оп- ли дъждъ, а вземаме всички Нхъ, чада на земята, прободете
k думба, лумба, хайде хопъ
необходими мерки, за д а с е страшната хала, която отъ незапом
тимистъ".
къмто Нашао в'галопъ.
!
)т!мьщ: ипвемъ милионь!
Отговора на покойния юго- предпазимъ, така и сега дългъ нени години идва на земята и следъ
славянски краль Александъръ се налага на всички ония о б като ограби златнитъ плодове на
щестаеници, загрижени за д о б  живота, следъ като натрупа купища
глпеятъ; .
отъ Човъш1<и трупове и облъе всич
'.Но Балканите нЬма да за рото на човешкия родъ, да ки и всичко въ кърви и въ сълзи,
предпазятъ народите о т ъ б у  отива си, обръщайки нашатз хубава
почне война".
Покойниятъ австрийски кан- рите и пламъците на светов земя — градина въ развалини и
Бертонь пожлрища.
цлеръ Долфусъе билъ на мне ния пожаръ.
Честни синове на земята, защи
пп
марка
ние:
тете градината и опазете златната
D
U
A'usher
Freres
—„Мирътъ въ Европа зави
ябълка на мира/
марка КУЧЕ
си отъ независимостьта на Ав
При мждреца
сало ненъ съ
стрия".
Попитахъ мъдреца: защо когато
35 отбрана плоча.
френскиятъ
генералъ
дирецитп на една сграда прогниятъ,
стопанина на тая сграда бърза да
Д о б р е з а п а з е н и - 1 8 0 0 0 л.
ЖозефьДененъ е подчерталъ:
ги подмтьни съ здрава. И защо, ко
Спразка книжарница
— френската въздушна фло
гато днесъ всички виждатъ и при1-466 10
Д. Димитровъ
та е създадена само з а отбра
знаватъ, че подпоритгь на евгъта
на. В с е к о нападение щ е запеж гнили, никой отъ отговорните
мартъ въ
Евреи
стопани не бърза да ги замтнява?
латимъ с ъ сжщата монета.Ние '21
ВНИМАНИЕ1
)окия нар.домъ.
1 34
Мждреца ми отвърна:
се радваме на всеки новъ
АКО
ИСКАТЕ Д» БЖДЕТЕ
— Въ първия случай стопанина
веропланъ.който Англия строи*
на кжщата е винаги единъ и бърза
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
Иевтичъ, бившиятъ министъръ
да подмпни гнилитгь диреци съ
РАЖДАНИ В Ъ СОФИЯ,
здрави защото знае, че ако не днесъ
на външните работи на Юго
СЛИЗАЙТЕ B V
то
утре,
сградата
ще
се
сгромо
славия, на въпроса, сигуренъ
ляса върху главата му, а ако не
пи е мира за 12 години, отговърху неговата — върху главитгъ
ворилъ;
на неговитгь деца и близки.
А въ втория случай работата
—„Вервамъ".
КЛЕМЕНТИНА 12 София
ул. „Царь Борись" 22
стои налко по иначе. Свлтовнитт
А Мусолини заявилъ:
С Ъ ТЕЧАЩА ТОПЛА
стопани бързо се мгънятъ, всички
Въ модерния ми салонъ
— „Миръ въ продължение
И СТУДЕНА ВОДА, БА
виждатъ
опастностьта,
но
си
дуклиентелата ми щ е н а м е
не 10 години".
НЯ А С А Н С Ь О Р Ъ ПАР
матъ: дано срутването не стане
ри задоволенъ напълно
презъ наше време, или пъкъ: като
. Чърчилъ пъкъ се провикналъ
НО О Т О П Л Е Н И Е .
рухне, ще рухне върху главитп на
своя вкусъ
въ камарата на депутатите:
Съдържатель:
всички.
А
когато
злото
дойде
до
Разни електричес
— „Страхувамъ се отъ тоя
всичка, то не е вече зло. Затова —
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
ки къдренета. Работа
день. Той не t далече. Ние
отсече нервно мждреца.
ч
и
с
т
а
и
а
к
у
р
а
т
н
а
сме разделени о т ъ него може
Тошо Бербата
За.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
1 _ 495 — 10
би съ една година, може би и
НА
БЪЛГАРИЯ" реклами ct
съ 18 месеца".
прнематъ въ администрацията
Тия въпроси е ж били отпра
на .Варненски новина". 1-10
вени на поменатите пържавни-
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Рсманъ отъ М. ДЕЛИ
Л. Д-

К

превела
(30) |
АЗДНДКЛИЕВА

Това е моя грешка накаже
те менъ вместо него . . . как
вото желаете наказание ми
найте, всичко ще понеса азъ
де се стрвхурвмъ отъ физи
чески болки, ио не мога де
гледвмъ други да стрвдвгь
гореща молба се четеше въ
пълните й съ сълзи очи.
Съ почти грубъ жестъ Сер
гии се отдръпна, за да се от
късне отъ нежните нервно
стиснати пръсти на ржквта му.
— Доста, Лиза, вашата чувствителность е непоносима Не
е зле да се атрофира малко.
Идете си. — Не забравяйте, че
той следъ обедъ ще ходиме
на пързалката!
' Той бързо се отдалеча въ
една напречна алея.

До ушите на Плза стигаше
шумътъ отъ плющението на
камшика, съ който той шиба
ше оголените клоне на дръв
четата. Навърно той би желалъ да нанесе подобно на
казание на младата жена,
която се усмели да го бла
мира.
Лиза машинално се върна
въ замъка. Душата й трепте
ше отъ ядъ, възмущение и тжа. Бедния Свша, наистена
малко рвзсеянъно така добродушенъ и прямъ и пъргавъ,
майка му явно проявяваше
предпочитанието си къмъ Херманъ, който е флегмотиченъ,
не много у менъ но пицемеренъ
и потаенъ. Само това липсва
ше на Саша —вуйчо му да го
намрази! Дали Сергии това
правеше защото Лиза обича
ше малкото момче, и той си
мислеше че, квто измъчва де
тето ще я накара да сграда.
Що за отвратително същес
тво беше тоя Орманобъ!?
Следъ като си промени тоа
лета МЛЕДВТВ жена се отправи

къмъ горния етажъ. Обаче Дгша я приерещна и й съобщи
че Мадя е болна. Лиза поже
ла да я види. Между дру-ото
гя си помисли, че като си от
даде на това милосердно за
дължение поне за моментъ
ще забрави душевната- си тжго, която и създаваше мисъльта за несправедливото наказа
ние на Саша.
— Колко е мило отъ ваша
страна, че дойдохте да ме ви
дите, сладка моя принцесо, ка
за старата дойка, като й целу
ваше ржцете. — Но защо сте
толкова бледа, изглеждате пе
чална, би казалъ "човекъ че
сте плакали.
Младата жена не отговори,
но се опита да се усмихне.
Мадя си поклати главата.
—• О, не, Вий не можете
говв, княгиня Олга всекога се
усмихваше предъ него!. Обаче
и тя понекога си поплаквеше
като останеше сама, но не
твърде често. Това се случва
ше следъ раждането на мал
кия Вагодя. Бедната, , колко

желаеша да се занимава съ
него, както правятъ всички
майки! Но въ Орманови щомъ
детето е синъ, веднага се из
тръгва отъ всекаква майчина
грижа и влияние. Тя имаше
само единъ пжть' презъ деня
да го вижда. И когото мом
ченцето се разболе, на нея й
бе забранено да го гледа и
се грижи за него.
Но за големо нейно щастие
тя по натура не бе много
чувствителна. Но все пакъ мал
ко страдаше Защото обичаше
много своето малко дете, оба
че не достатъчно за да се съ
противлява на своя съпругъ,
когото обичаше повече отъ
всички други.
— П о скоро, тя се е страхувала, отъ него, а з ъ мисля по
шепна горчиво Лиза, като си
помисли. —• Допустимо ли е
да се обича тоя неумолимъ
тиранинъ, такова мряморно
сърдце, кой може да б ж д е спос о б е н ъ за това!?
— Действително тя се стра
хуваше малко отъ него но все

НОВО ПАЗАРСКА БАНКА А. Д. СЪЕДИНЕШЕ - И0ВН Д
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БАЛАНСИ
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Съставенъ нв 31 декемврий 1935 год.
Актавъ
2567 ,07 Капиталъ
Кредитори
Бъл. Нар. Банка
15260
Други
пасиви
блокирана сметка
1000
треход. и разни
Ценни книжа
927762 Реесконтъ
Портфейлъ
Сума по пасива
Блокиранъ порт
54000 - Статистически
фейлъ Б. Н. Б
сметки
Текущи дебиторни
58269,60
сметки
10000Мебели ..
Погас. каса по б. А 504546
отъ З.О.Д 3. Кредита
Сждебни дела по б.Б
70162 95
отъ З.О.Д.З. Кредита
70
1050613
Други активи
Реесконтирани по
лици 3 8 2 1 0 0 170000
Партиципации
Загуби за 1933 и 1934
година 212147 16
769
Загуби за 1935 год.
3459197
48
Сума на актива
385872
Статист, сметки
Всичко
3845069 48
Всичко
Каса

2000000

549768
•

'

-

-

^

157981
75144
345919]
38587J

"38450S

Дяректоръ-счетоводитель: (под.) С в . М. Загорски!
Закл. експертъ-счетоводигель: (под.) Ал. Велковъ 1

ВЕДОМОСТЪ
за емгътка „Загуби и Печалби'
съставена на 31 декемврий 1935 година

,

ПЕЧАЛБИ
ЛЕВА
л!в1
ЗАГУБИ
Общи разноски
Лихви отъ заеми,
Заплати
63500
контирани полици,
Наемъ
12000
екущи сметки и об
Канцеларски
7206
лекчителни дела 2ПЙ
Разни
3338
Отъ комисиони
Командировки 9302
Чиста загуба за
Възнаграждение на
1935 год
експер. счетов. 8 4 1 0
Възнаграждение на
управ. съветъ 9 0 0 104656
Данъци
11647
Порто и гербъ
7999
Отъ лихви
Капитализирани лих
ви на влоговете 25335
Платени и капитали
зирани лихви нв кре
дитори 41627
Р кви з а 1936 г о д .
7920
Амортизация
На мебели
* 1400
Огъ несъбрани еж
дебни разн 238080
Огъ несъбрани еж
дебни дела 9804 20
13585
Всичко 212769
Всичко 2127
Дяректоръ-счетоводитель: ( п о д ) Св. М. Загорски|
Проверигеленъ съветъ:
1
(под.) Хр. Семерджиевъ и Н. Шишманд]
Закл- експертъ счетоводитель: (под.) Ал. Велковъ|

Докладъ

J

на проверителния съветъ на Ново пазарска банка „Cv
нение" А. Д . — Нови пазаръ, д о о б щ о т о редовно годи
събрание н е сжщата за 1935 година.
Господа акционери,
Съгласно чл. 2 0 2 о т ъ търговския законъ и чл. 43.8
устава на банката, имаме честь да В и явимъ, че за И5Т|
лата 1 9 3 5 година сме ироверили сметките и книгит^
банката и намерихме, че записванията въ книгите сж-j
вършени редовно и вь съгласие с ъ търговския закон»
банковия уставъ. Всички см втки# които флгуриратъ въ I
дишния балансъ и сметката „Злгуби и печалби", приключ<
на 31 декемврий 1935 година еж верни и съгласни с* К1
г и т е за счетоводството, на тия основания молимь Вя,Щ
като приемете сметката . З а г у б и и печалби" и балани 1
отчетната 1935 година, да освободите членовете на упр '
телния и проверителния съвети о т ъ отговорность.
гр. Нови пазаръ, 11 мартъ 1936 г о д
З з к л . експертъ счетоводитель: (лод.) Ал. Велков*
П р о в е р и т е л е н ъ съветъ:
(под.) Х о . Семеоджиевъ и ( п о я ) И Щишман°|
пакъ той бедобъръ къмъ нея.. | ването на съвестьта си. 1
О, княгино, защо така ме гле . — Сега Маця, азъ ви «
дате? уверяввмъ Ви, че кня вомъ довиждане, защото >Р
гиня Олга не е с т р а д а л а ме е вече да се обпека,|
т а к а , както Вий п р е обеда.
... ;
дполагато, пакъ повтарямъ, че
— Де, идете си, мила
*
той бе внимагеленъ спремо гиньо. Днешният* День .|
нея. Но и нейната натура мно менъ е тъй шастливъ и ^
го леко се приспосебяваше тълъ понеже ви видЬхъ
къмъ тая пасивна покорность ми сгрехте душата!
,
и се задоволяваше съ тоя осоВъ вещите очи име нео
бенъ видъ любовь на княза. но сияние, красавице мр*
Тя никога нищо не предприе ля ви се не ги заставяйте i
маше по своя инициатива. Въ плачатъ, не требва да се •
най-дребните си работи тя тъ нуввте. Но чуйте езъ We |
рееше одобрение въ неговите кажа една тайна, с т а Р в т 8 5|
очи. Въ всеки случай, това бе ка е толкова чувала.я вй*м
ше щастливо семзйство.
ла... На нашия княаь AJ
— Боже мой, защо тая ста му е билъ ужасенъ 40B**!ljj
ра жена разказваше всички ревностьта му е превиш** .
тия подробности!? Каква нуж тая, отъ всички нвй-деспо^
да имаше тя да знае, че пър ни турци събрани звейН0 ' %
Сжщо коравоежрдечиетм Hj
вата жена е била абсолютна
робиня? Тя, Лиза немаша най- и хладностьта му еж н*дн"ш1
малкото желание да й подра вали всичките'ледове на и ^
жава но всекега бе готова зи та страна. Следъ като *
греданостьта и послушанието билъ жена си чрез* и ^
дължими на съпруга, ррзбира мжки, той принуждава и <(
се като си згпази женското до рит* си да се о « е Н Я ( ^ е д в 9 ) :
стойнство и чувства по дикту
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ЧУЖБИНА

1дътъ на фашистката култура

8-ма Пехотна

| ХроникгГ

Една християнска
вечерь
Областния полицейсеи ии- вь с.ДьЛгополь,
Провадийско
спесторъ г. Костовъ пристигна
Скуката въ селото ни б е на
тази сутринь въ града ни.
рушена отъ вечеринката» коя
Маноль
Атанасовь
отъ то християнското дружество
името на .Народното учили* (братство) „Са" Климентъ Ох
няколко години, ко абсолютно забранени. Въпре ще" при спортенъ клубъ „Вар
ридски" устрои на 14 т. м. въ
солини измалъ запо- ки. това
на" ще говори днесъ въ 7 и селото ни.
. се събори цЪлиятъ
черната хроника
пол. часа въ клубното поме
Едва основано преди 5 ме
1вртллъ, вгнезденъ въ въ мкстната преса е слабо за- щение* на сжщия клубъ на сеци,
то съ бързъ темпъ и не:,з на Римъ и опиращъ стжпена. Причината се крие ул. „Миладиновв" № 102, на подражаемъ еьтусиазъмъ поч
1мигъ стрехи на Коло- въ го лемата
отговорность, тема: «Телесните упражнения на своята хуманна дейность.
[вдоволството въ оби- вменена на собствениците на и ползата отъ гЬхъ. Входъ
Вечеринката при добро по
I му достигнало до та- автомобили, а сжщо и ефи свободен. Поканватъ се всички. сещение
54 откри отъ добре
щень, че били готови касната контрола върху спи*
Получено е съобщение въ 1 стъкмения" макйръ и на бързо
зътъ на улицата за са- рачкитЪ на последните.
Варненската търговска камара хоръ подъ диригенството на Т
шев. Но духовете имъ
Може би Римъ прави изклю че французкото правителство Пандовъ, съ ггБснит-fe: .Сгаръ
вложени отъ деклара- чение отъ всички голЪми ев е отпуснало за България новъ
овчорь" и .Девойчиния".Следъ
а Дучето: „Вместо са- ропейски градове съ
контингентъ отъ 232 квинтала това се пристжпи къмъ пред
j ви бордеи, потънали
ставяне на пиесата .Душата
многобройните си паркове бобъ за месецъ маргь.
в, плесень и безъ дос
Дежурни аптеки въ града ни на робините" драма въ 3 дей
Между
техъ
безспорно
еж
въздухъ, ще ви пое
дзата ЗголЪми, стоящи непо до 21 маргь вечерьта включи ствия—пиеса рисуваща гоне_ви — ще ви дамъ
средствено единъ до другь телно еж: Бойчевъ — площодъ нията на християните отъ езич
а, въздухъ и слънце. паркове „Вила'Боргези" (сега „Мусалла", Гюлмезовъ — буле- ниците презъ римската епоха
1хо се цели квартали, •вилв/Умберто") и „Пинчо". вардъ .Мария Луиз*>" до деви и отъ друга страна великите
ш на вертепи,.за да се Както съ естественото си мес ческата гимназия Захаревъ — подвизи и страдания на хрис
•пазарния площодъ",
тияните за спасението на Хри
(ТЬ ВМБСТО ТБХЪ ВЪ ПО- тоположение и съ една ръдка
Балкани"
дава стовата Bfepa.
я Родни
шгБ на града нови. Най- по своята прецизность уредба,
а и най-благоустроена тези паркове , се отличаватъ своята пролетна вечерь на 21
Играта на артистите общо
а града е на масгото още съ южните си дървета, мартъ — ежбота въ Еврейския взето б е добра. Личеше, че
народенъ
домъ.
1—5
1втитй стари квартали. растения и цветя, потънали
Пиано първокласна герман всеки е положилъ максимумъ
и еж довчерашните имъ въ зеленина даже и презъ цеусилия за доброто изнасяне
ли, настанени въ нови лата зима. Тукъ се намира и ска марка, солидна конструк на пиесата. Огобенно впечат
ция и отличенъ тонъ, много
шии жилища, а е блазоологическата градина
добре запазено се продава на ление правеше външния бле1внъ и града въ най-исмного, добре уредена и снаб оказионна цена. — Справка съкъ на самата обстановка и
:ката му часгь,
дена
съ всички видове птици чрезъ Поповъ ул. 15 линия костюмите.
ото нарастване на града
и
животни
Все на това место № 9 гр' Варна.
За доброто изнасяне на пи
1 -2
,нало снагата му неимосе намира историческата вила
Чухте ли вече за големия есата спомогнаха г-ците: Т. Рмного.
„Боргези", сега превърната въ усп-вхъ на божествената Грейсъ Димове, М. Константинова, Ян
i Новиятъ Римъ
музей и картинна галерия, а Муръ, която вълнува всички ка Шивачевв. К. Шивачева.
аденъ по система!а на на
противоположния й крвй
Йор Ж. Баева, Н. Борисова,
«ските кооперативни сгра еж разположени залите на ко среди съ своя вълшебенъ глас Ив. Хр. Чернева, Т. Иванова и
вь
музикалния
филмъ
.За
сд
ха напр. днесъ най-гра- лониалната изложба и сградата
Ст. Нанкова.
!ИГБ и най-високи сгради съ картинната галерия на мо на любима песень"? Прожектирането!продъл
кава
днесъ
въ
Следъ пиесата, свещ. Вл.
вь покрайнините и то дерните изкуства. Като се при[•отдалечените мfeeта отъ бавять и многобройните па кино .Ренковъ"—дневно 4.30 ч. п. Еманаиловъ, съ кратка речь,
благодари за доброто посеще
>а на града. За сега, по- метници,съ които еж осеяни и вечерно 8.45 часа.
На Лозарската кооперация ние, като каза:
1зключителното положе- двата парка, потънали въ тро
к преусганоаени всека пическа растителность, те съ „Мискетъ* общото годишно
— Възлюбпени християни1
1ви строежи, а само се достойнство си извоюзали ела събрание ще се състои безъ сърдечно благодаря, че поче
отлагане на 22 Мортъ неделя тохте съ приежтетвието си ре
изатъ започнатите. Но* вата на райски кжгъ.
9 ч. сутриньта въ помещение
:вартали се изграждатъ
вечеринка, която
Една нова система еж въз то на хлебарското занаятчий лигиозната
рого нячертанъ планъ.
тази
вечерь
християнското
всичко, не се позволява приели фашистите — да съз- ско сдружение, ул, .Котелъ" братсто изнесе. И азъ моливъвъ строежъ преди да е даватъ градове въ града. По М 4 срещу общински* театъръ ствуввмъ въ този тържественъ
1-3
рана канализационната, този маниеръ е създаденъ тъйчасъ, да положимъ за основе
Човгьшкото страдание — на нашия животъ високата
•розодна и електрическа наречениятъ
сказка, ще държи свещ. Йорд. християнскь нравственость, коя
Градъ на градините
1 и преди да еж павираТова е единъ новъ паркъ, Светославовъ въ военния, клубъ то~ще"ни даде възможность
ИЦИТБ. Така ча приоми
fбългарските „контраба- който обема обширна площь. въ неделя 22 т. м. 4 ч. сл. об. да изгладимъ помежду си вси
И* тукъ ч не намиратъ Въ него трудящиятъ се римля- Придружава се съ концертъ. чки конфликти. И само тогава
нинъ намира приятна отмора. Входъ 3 лв.
ще бждемъ увЪрЗни, че ще
Не само се създаввтъ мно
чки улици, дери и въ
^оканватъ се членовете на настане онзи желанъ великъ
^тънтените части на гра- гобройни паркове, "но се под- столарското дърводелскозвна- день, въ който целия българ
j най-грижливо павирани, държатъ най-образцоао. Всеки ятчииско сдружение на общо ски народъ. като едно сърдце,
-голъмата имъ часть ки- паркъ чрезъ паметниците и събрание на 20 мартъ т. г. една душа, радостно ще възани. Редътъ, дори и въ фонтанигв си, носи отпечвтъкъ (петъкъ) 7.30 часа вечерьта въ пеемъ Бога?
ГБ и кривуличещи улици на своята епоха. Всички нови занаятчийския клубъ съ дневен
Нека уважаемите хористи да
гаринния квврталъ, гъм- паркове пъкъ еж свързани съ редъ: Разяснение по подаване изпеягь многолетствие за стъ
|ъ отъ автомобили, мото- новата епоха-фашистката.
декларациите върху данъкъ лба на българската прввосла
юти и народъ, се поддържа
Другите градове въ Римъ ще занятие.
вна църква, Негово В. Преосве[зцово. Сигналните свирки разгледаме въ следующзта ста
митрополитъ
Граждани и
гражданка, шднетво г, г.
:олите еж премахнати и тия.
В. Панайотов* посетете всички на 21 мартъ Симеонъ, за Царя, цвретвую— ежбота юнашките гимна щите домь и{за целия българ.
Младежката груоа при д-во
стически игри въ Юнашкия ски народъ ,на Многоя лета"J салонъ.
Хорътъ изпе , Н а многоя

• „Хипеш, схшл, въздух*". _ loBiirk рнош кирта».—
1Тоноб1»тЪ безъ car пан. — Грцътъ на граднигк.
(От* нашия римски кореспондент)
Римъ, маргь 1936 год.
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ЛЮБОВЬ къмъ РОДИНАТА

кани най сърдечно своите гости на последната

Дружина

Обявление
№,1247.
гр, Варна, 14 мартъ 1936 год.
Обявява се на интересующитъ се, че следъ из
тичането на шестдневен* срокъ, считано отъ след
ния день на публикуване настоящето въ местния
вестникъ, отъ 9 часа въ тържната зала на Варнен
ското данъчно управление, ще се заведатъ прегово
ри за отдаването на предприемачъ, чрезъ спазаряване
по доброволно съгласие доставката на:
1) Чершафи
2500 броя за около 187,500 лв.
2) Калъфчета за възглав, 1875 броя ,
30,000 лв,
3) Сандъчета войнишки
625 броя * 62,500 лв.
4) Партенки
1875 броя „ 20,625 па:
5) Кърпи за лице
1250 броя ,
56,250 лв.
Всичко за около 356,875 лв.
Триста петдесеть шесть хиляди, осемстотинь седеидесеть и петь лева, приблизителна
стойность на Ц-БЛОТО предприятие, за нуждите на
дружината и Варненската окржжна пеша жандарме*
рия за презъ 1936 фин. год.
Залогь за правоучастие при спазаряването — 7
на сто отъ приблизителната стойность на делото
предприятие или за стойностьта на всеки отдЬленъ
видъ отъ материалите, въ банково удостоверение.
Спазаряването, както и отдаването на предприе
мачъ доставката, ще стане по отделно за вейки видъ
отъ материалите.
Конкурентите да се съобразятъ съ закона за
бюджета, отчетностьта и предприятията.
ТържнитЪ книжа могатъ да се видятъ всеки
работенъ день въ домакинството на дружината, а
въ деня на спазаряването въ Варненското данъчно
управление.
Гербовъ сборъ, разноските за публикуване на
стоящето, данъка предвиденъ въ закона за приходи
те публикуванъ въ брой 24 отъ н. г. въ Държав
ния вестникъ и всички други по оформяването на
това предприятие еж за сметка на доставчика.
Домакинството при дружината
Моминско

Училищно

Настоятелство

О б я в л е н и е № 24
с. Момино, 17 Мартъ 1936 год.
Обявява се на интересующите се, че на 28 мартъ 1936
год. въ канцеларията на Училището въ с. Казашка Река,
Варненско, ще се произведе търгъ съ явно наддаване за от
даване на наематель, въ срокъ отъ една година, следния у*
чилищенъ имотъ:
1. Зеленчукова градина, находяща се въ местностьта
Карв-Орманъ вь землището на с. Казашка Река, Варненско,
отъ 57 декара, за време отъ 1 IV 1936 г. до 30 IX 1936 год.
Залогь за правоучастие въ търга е 10 на сто върху
първоначалната цена.
Имота е парцелиранъна 10 парцела и въ случай, ч е н е
се яви наематель за експлоатацията му като зеленчукова гра
дина, сжщия ще се отдаде за ниви, като наддаването стане
по парцели.
Закона за Б. О. П. задължитепенъ Всички разноски
еж за сметка на наемателя.
1-498-1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО
лета",
и много оскждни ср^дста да
Ние пожелаваме на братст подпомогне на страдующите и
вото ползотворна дейнесть, да изтрие сълзите на всички мисее добри чувства повече ху- зерствующи, презь настжпва*
манность и съ своите макаръ щите светли праздници.

си

танцова забава
уреждана въ клуба ул. „Аспарухъ" 4, на 21 маргь.
Свири отличенъ джвзъ. Начало 9 часа. Домакини
на забавата: г ж а Евг. Проф. Арнаудова, г-жа Л.
д-ръ Караджовв, г ци Н. Градева, М. Панайотова.
Р Сжбева и Н. Сахатчиева.
1 493-3
шкира, покривки за маса
и още много други.
Предпочитайте пред
лаганите ви отъ
магаяинъ

за юцганс. чаршафи

с-щу църквата Се. Никола
защото никога нтъма да
бждете излъгани въ ка
чеството и цената. Посе
тете ни за да се увгърите

Въ: 200, 220 и 250
см. шир. а голпмъ
изборъ отъ ДОМА
ШИИ ТЪКАНИ.
Като: платна, пи-
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,Шгшо ПмРшПьПв
до Бирария „Кристал"».', *л „ЦврьJ^O""" Л*,26

Църкопно настоятелство с. Изгревъ — Варненско

О б я в л е н и е № 17
^ ОЗявява се на интересующите се, че на 5 априлъ т. г.
* 2 часа сл. обедъ въ канцеларията на наото ще се про
**>еде т ъ р г ъ с ъ я в н о наддаване за отдавана подъ наемъ на
*«-нжсв църковна нива, единия отъ 18 дек, а другия отъ 17
* в *-з а в р е М е отъ 1 априлъ 1926 г. до 1 октомвоии 1937 г.
"ървоначална оцзнкп на декаоъ за 1 година е w ла "
Зопогъ за празоучастие 10 на сго. Подробности всеки
в
укатствень день въ канцеларията на ч вото, кжцето еж и
!'Й^ъ

У

^ Г р т ъ 1936 год.

01ЪНАСТОЯТЕЛСТВОТО
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.Библиотека Варненски

«Тайната на единъ гробъ"

ня много добре какъвъ шумъ беше се дигналъ
когато изчезна първата му жена. Отъ тогава се
минаха вече 16 години. Мария тогава на кого е? . .
Неюва дъщеря не може да бжде.
Единь викъ отъ гневъ се чу. Гревъ, се обърна
и виде Бгрковъ съ разкривено лице отъ гневъ на
вратата на подземието. Неколко минути rfc се гле
даха вкаменени и отведнъжъ Барковъ като лудъ
се хвърли върху полицейския.
— Требва да умрешъ, шпионино1 извика той
като го хвана за гърлото.
Дива борба
се
завърза.
Нападението
беше внезапно. Гревъ нЪмаше време до извади
оржжие.
Кой ще победи въ тази ужасна

борба?

. .

На гарата Мюнхенъ имаше голяма навалица
Едни викаха фойтонджии, други хамали, трети
беха нетърпеливи, защото не имъ се товареше
бърже багажа,
Дое г-ци стояха на страна и следъ като се
разотиде навалицата, влезоха въ ресторанта на га
рата. Те беха Лизета и Мария, облечени въ черни
рокли, съ гжети воали на лицето.
Мария се реши де придружи Лизета, понеже
я обикна въ дълбочината на сърдцето си. Обичаха
се като две сестри. Tfe говореха весело помежду
си, безъ да зобележогь, че еж наблюдавани вни
мателно отъ двама младежи, които седеха на една
ближна маса.
— Големо щастие имахъ, че узнахъ на кжде
еж заминали родителите на този кукла, каза едина отъ техъ, русъ, бръснвгь и несимпатиченъ.
— Имашъ право отговоои другия, ще гледа
ме да използваме случая. Ще можемъ до си изпълнимъ плановете, както искаме, понеже нема да
ме познае; дчже и бчщч й не можч ме позня.

новини*
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заминали за Кайро. Полицейскиятъ я изгледа зачуденъ и я попита дали наистина е дъщерята на Ро*
тера Следъ като Лизета му отговори, той я помо
ли да го последва въ друга стая, понеже искаше
да я пита нещо.
— Г-це, азъ се запознахъ съ баща ви, каза
Гревъ, като останаха сами, и вие не можете си
представи, кжде съмъ го вид-Ьлъ. БЪше средъ
нощь, въ парка на замъка Сонорно, недъ гроба,
кждето казвагь, че сте заровени вие.
— Какъ е възможно? Не, знаеше ли бвща ми»
че не бехъ заровена? Не се ли е нвмерилъ ков
чега празенъ?
Гревъ въздъхна. Не той беше уверенъ, че
момичето не лъжеше. Той стана повнимотеленъ
къмь нея,
—Значи, баща ви не беше положително уве*
ренъ, че живеете, затова отиде и отвори гроба
въ парка
на замъка. Но тамъ намери единъ
трупъ и тогава бедния старецъ падна въ несаЬсть.
— Какъ е възможно, гнъ Гревъ, да намери
трупъ въ ковчега, когато Берковъ ме открадна
отъ дома изъ ковчега? Дзъ чухъ плача на мома.
чухъ отчаяните писъци на моята лепя и въздиш
ките на годеника си, но не можехъ да се мръдна.
Когато мислехъ. че ще бжда заровена жива, луд о а ь мг хващаше. Уви, когато видйхъ нещастния
си баща да плаче до мене, безгранично стреддхъ
Следъ това всичко утихна и разбрахъ, че си легна
ха. Молехъ се на Бога да ми даде сила да се сжбуда, или дв умра, за до не страдамъ вече.
Но отведнъжъ усетихъ хлвденъ вЪтъръ по
лицето си и кой може да опише редосгьте ми, ко
гато отворихъ очите си. Лизета се спре за малко,
покъртена отъ това възпоменание.
— Дчгвяхъ се гопекл итъ ковчег.- и вЬ^ь топ-
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ДНЕШНОТО заседание
Какъ стои въпросътъ съ захарьта

но и р и м • насационнитЪ жалОи на mm

Речкта
на зашитияка
Георги
поволи, „които итъкналъ
изтъкналъ поелъ
предъ сяда.
сяда. Пререканията
Пререканията межку
межку защитника
защитника ии поеай
предсем*
HllbUliluiti
т и нД
и м^иСтоименовъ.
й Ннкиф^ровъ.
» » шКасамоннат*
\,**тУтре
*ь ще „„„„„„
ПИТ0
Речьта
на защитиш.
говори прокурора.
Кога ще се произнесе
ежда по касационни
жалби. : ; , |

Озлобението въ Франция срещу Анг|

Фабрикитъ миналата година cs използвали напредналото време. Твър
София 19. Тази сут- лестенъ еждъ, е за членЪ но
дото становище на правителството Изчисленията на н-ръ председа ринь въ 9 часа Военния състава е билъ назначенъ. сж>
тели. Какъ ще стакс вносътъ на захарь отвънъ
отъ другъ областенъ еждъ Открититгь нападки на печата. Язвителнитп, I
лежки по адресъ на англи&скитт държавници
касационенъ еждъ про дия
подполковникъ
Николовъ рт>
София 19. Следъ снощ времето бе напреднало и треб дължи
Парижъ
19, (Германска те жестоко иго*
разглежденето Пловдивъ.
леграфна агенция) Озлобение
ния Мин, съветъ м-ръ пред- ваше да се зесве съ захарно на касационните жалби
Нарушена
била
и
тайната
Вестникътг възпроизм
съгласихме се на из
то, което се проявяваше до
седателътъ
Кьосеивановъ цвекло,
вестни отстжпки. Сега, обаче на осжденитЪ по заго на заседанието, като въ зала сега срещу Германия, започва и коментира по-нататъм*;
та били допуснати цивилни по
митв, които прочутиягь хи
заяви:
имаме достатъчно време и акР вора.
вече дв се проявява и cnptMo ристки идеологъ д-ръ pj
лицаи
и
стенографи
—
лица,
Нвйнопредъ бе дадена ду които не еж имали роднински Англия.
— Законопроектът*
за предложенията на правителст
бергъ каза: снощи .въ. и
засилване
приходитгь на вото не се приематъ. ще бж-. мата на защитника на Дамянъ връзки съ обвиняемите. Следъ
Вестниците
зопочватъ
вече
своя речь:
д
общинатщ които по-рано демъ принудени да внесемъ Велчевъ—Георги Стоименовъ. това въпросниятъ листъ билъ да поместватъ нападки срещу
—
Само
въ
Берлинъ.
Е)
бтъ отложенъ, за да се на- !захврь отвънъ. Захарьта въ Председателя на ежда го пре подписанъ само отъ председа английските държавници.
по
ще
бжде
добре
запазе»
ч
у
ж
б
и
н
а
се
продава
по
v
правятъ нгькои допълни • 2 60 лев.. Да предположимъ, дупреди да не говори по еж- теля, в не и отъ членовете. И
„Журнвлъ де дебв* пише
„Либерте" пише: ••-.,:
телни проучвания, сега бгь че до тукъ ще стигне до с А, ществото на делото, в само въ него били добавени, думи на уводно мтзсто:
—
HfeMO вече ОНЬХитя
следь първоначалното му ре
приетъ отъ Мин, съветъ дори до, 5 лева.Катосе при? по касационните жалби.
въоржжи Германия. Герм!
,
—Англичаните
гледатъ
Въ
своята
речь
Стоименовъ
въ окончателна
форма.
,се мжчи до раздали Фрв;
бави. и акциза'отъ 13 лева, це посочи 27 нарушения, на кои дактиране.
Разглеждайки касационна германскитгъ делегати
'Следъ това Ман. съветъ нота става 18 левв. Захарьта то
се спре подробно. Първото ните жалби, Стоименовъвъ ОМ като на спасите отъ Англия. Е добре! Та4
се занима съ вьпраса за за у насъ-се продава по 22 лева. нарушение, споредъ Стоиме
лучи! Англия гледа веч!
харьта. Както, е- известно, При; 20: милионо кгр. консума* новъ било, че Демянъ Велчевъ вллзе въ пререкания съ пред ли. Тгь съ радость гово Франция като на рези*
захарнатп фабрики, съ из мация, TOBBS.прави една разли не било требвало да бжде сж- седателя на сяда. Полков рятъ за тп>хъ, като че листрана и й; задава въпрос]
ключение на кооператив ка отъ.80 милиона лева, кои денъ отъ воененъ еждъ» защо никъ Никифорьвъ каза на гермачекитгь делегати ид — Защо не исквщъдв
разберешъ, съ Германия^;
ната фабрака » Българска то бихи могли^ да обезщетятъ то отъ 1928 г. несамъ той е защитника.
—Имате право да говорите ватъ да ги освободятъ отъ^то не ТЪРСИ нищо друго?
захарън; 1 представиха: > л/м -цвеклопроизводителите докато езободеиъ граждвнинъ и въ
компрни искания, на кои приспособятъ нивигв си' за момента когато е извършилъ само върху правните основа
приписваното му деяние, е ния ва жалбите. Оставете тоя
то правителството.не мо други култури.!
же да се съгласи, тъй ка • За вноса на захарьта отвънъ билъ сжщо таке свободенъ дълги приказки. Ние имаме
при БДЖ започва да функционира'отъ 1 апрам
то желае да запази' инте. не ще стане, нужда да изнася гражданинъ.
жалбите
и
можемъ
да
"ги
про
:
София
19. М-рътъ нв желъ- возъ съ тия камиони.
Освенъ това следствието
реситгь на
цвеклопроизво ме девизи, а ще се възползва
Тарифите за превозена;
зницит-Ь
инж.
Стояновъ е подчетемъ
Ако
въ
областния
еждъ
хме
отъ
нашите
клирингови
не бипо водено правилно, зедителитп.
спогодби съ държавите п ю щото въ него еж участвували е имало нарушения, такива писалъ заповедь, споредъ ко' ки съ камиони ще с& on
Миналата година* понеже извопитепкии
двама души, които не еж • сле нъма да бждатъ допуснати въ ято отъ 1 оприлъ при Главна- деля по нареждане на Ди|
та< дирекция, на желЪзниците цията на автомобилните ct
дователи по делото. ..•-•-..
Касационния еждъ.
, .;J
създава камионна клужба щения.
Стоименовъ изтъкна Оставатъ да говорягъ * още се
за превозъ нв колети, багажи * ПодготвителнитгьМ
сжщо така, че Дамянъ 8 души защитници, Следъ и други стоки. •
боти ще бждатъ извър,
Велчевъ билъ задър- обедъ ще говори проф. До- ! Стопанскиятъ отделъ при ни най късно до 25 щ
върху когото защи М-вото на железниците опре
жанъ въ не надлежно лапчиевъ,
тата възлага голЪма надежда, деля градовете, гврите и всич' а редовното фунщиот
Съ прискърбие съобщаваме на роднини, приятели и место по закона.
че ще изнесе некои неоспорими нй пунктове, МеШду кбито ще не на новата служба.
познати, че многообичния ни баща, свекъръ, аЬцо, аетъ,
чичо и сроднйкъ'
Като второ важно наруше касационни поводи.
се извършва сточниятъ пре-\започне отъ 1 оприлъ:
Предполага се, че днесъ ще
ние той подчерта, че при раз
следването на' обвиняемите, се изкажатъ всички з щитнимейоръ Добревъ, който е билъ ци и утре ще говори проку
на 92 години
полковникъ Наумовъ. и заплашва съ строги санкции. Вмешателството на политшп
натбваренъ съ следствието, си рора
следъ кратко боледуване почина днесъ 19 мартъ 1936 год.
послужилъ съ незаконни ме Следъ това ежда ще се произ'
унивирситета. Кой подклвжда студептекнт* борби
Тленните му останки ще се вдигнетъ отъ дома му, ул. тоди нв разследване.
несе, дали делото да бжде
София
19.
Ректорътъ ^а уни на Общостудентската орге
„Караджа" 35. а опелото ще се ИЗВЪРШИ ВЪ църквата „Св.
върнато обратно за н о в' о
Накрая Стоименовъ въ ре- разглеждане, ако има каса верситета проф. Мих. Ярноу- зиция .Христо Ботевъ".
Никола* на 20 мартъ — пегькъ 2 ч. сп. пп.
На една страна стоятъ i
07Ъ ОПЕЧАЛЕНШЪ чьта сн спомена, че отъ всич ционни поводи и формални довъ, запитанъ относно сту
дентските
борби,
заяви:
дентигЬ
привърженици на I
нарушения
по
прилагането
на
ки 87 свидетели, които обви
•— До колкото съмъ осведо- демичность и безпартийно^
военно
еждебния
законъ
и
за
няемия посочилъ, не е билъ кона за 333. или да потвърди менъ, споровете между сту а иа другата страна еж чя|
Продава
допуснатъ вито единъ огъ пър приеждата.
дентите се свеждатъ до бор вете на разни клубове, п)$
на м н о г о
вата
инстанция.
бата кой да.овлпдее управата дори бивши партии. Щ
Срока,
въ
който
трлбва
намалени
само до края на
отъ тия последните,
сяда
да
се
произнесе
е
7
Друго не по малко наруше
ц е н и , пла
ни на методите. си£
дни,
но
той
може
да
се
ние
е
било
и
това,
че
състава
месеца
тове аа к о с т ю 
по-рано, се домогватъ да 0
на ежда не билъ вербуванъ произнесе и единъ день следъ
ми, парче
въ
изложението
въ
бреелву
челятъ мледежьта за свой
закриване
на
заседанието.
отъ
членове
на
Софийския
обта. с п о р т 
ЕкСпортниятъ институтъ е съвсемъ нч академически|
ни п л а т о в е
съобщилъ въ камерата, че е ли и резпелвагь страстите]
и одеала
започналъ подготвителната ра своите последователи» пр|
бота по участието на България виквайки спорове за' създ|
с к л а д я л а п л а т о в е само д о ирая
на 62 то 'изложение на земле- не кредитъ за партията S
на месеца
ул. Ц а р ь Борис-ь 3.
делски машини, продукти и идеологията си.
1
др. въ Бреслау — Германия,
Намирамъ тая пропвгай
презъ 1936 г. отъ 7 — 10 май. за оеждителна и вредна, щ
Въ бългврекиятъ щандъ на съжаляввмъ много, вко HW
сжщото изложение ще бждатъ студентски среди станагь, l |
следните артикули: тютюни; яй но или неволно, орждия 1
ца. пресни и сушени овощия и обществени групи, които ;1
зеленчуци; свинска мась и че скжпятъ престижа и све|
360
тина, животински мехури и дата но университета и j
.Тайната на единъ гробъ,
•Библиотека Варненски новини*
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черва, телешки стомаси и за увлекъгь въ борби. Вътак*!
клани птици;' бобъ. царевица, случай ще последаатъ строй
кова слаба, като малко дете. Чухъ да се от
ка да изхвръкне изъ кафеза, требва да бждемъ
пшеница, просо, ржжъ и ече санкции и наказания, отъ ко|
варя прозореца и обзета отъ ужасъ видЪхъ единъ
предпазливи.
микъ; слънчогледово семе, соя то ще звгубятъ еднакво и ctj
чов%къ да влиза Не можахъ да се мръдна или да
и др. маслодайни семена и дентите и техните родители.|
.Беркоаъ излезе на вънъ. съзре коминочиста
извикамъ за помощь. Усещахъ, че пакъ ще падна
кюспе; розово масло и други
ча
и
му
извика
остро,
че
немаль
нужда
сега
отъ
въ онзи припвдъкъ. Познахъ добре човека, който
етерични масла и билки; вина
Агитационната
седииц
коминочистачъ, затова да си иде.
се доближи до мене; -ой беше управителя на наша
и виненъ спиртг; туристически за провеждане торищата •>
та фабрика Робертъ Верковъ. Съ блестящи очи
кожухчета; килими и българска KflOseTHTt въ селата на* Щ
—Г-не, азъ съмъ пратенъ отъ полицията, та
той се наведе надъ мене, за да ме изводи изъ ков
бродерия и туристически ре ненска околия5 започва* от|
кава е дпъжностьта ми, отговори той и мина пок
чега; понататъкъ не зная какво се случи, понеже
клами.
рай него да се изкачи на покрива.
днесъ. Въ провеждане на ек
паднвхъ въ несвесть отъ ужасъ.
Желающите да учвегвуватъ цията еж ангажирани органи
Когато стигна на покрива Гревъ, огледа ко
на изложението ще требва те на Министерствата на sen,
Гревъ не отговори нищо, покъртенъ отъ стра
мините, догдето намери този, който търсеше. Той
най-късно до 5 априлъ т. г. дв леделието, просветата и Щ
дание, като гледаше нещастното момиче, толкова
слезе презъ комина въ съседната на тайната стая.
изпратятъ
на свои разнос решните работи;
* ]
красиво и невинно. Той се реши да не си почине
Тамъ владееше една странна светлина и той биде
ки въ експортния институтъ
Вчера на стоковата 6Щ
до тогава, догдето не бждатъ докарани стария и
обзетъ отъ ужасъ.
добре подбрани и опаковани е било продадено 30 тона слъН
младия Беркови. Макаръ че бЪше увЪренъ, какво
своите мостри, придружени съ чогледъ на 3'27V2 лева *Щ
— Станалъ съмъ страхливецъ и половина, ка
Робертъ Берковъ е убилъ брата на Лизета, той не
необходимите обяснения, та грама. Тази сутринь пристигна
за си той. Може би да се мамя, но нема друга
и разказа какъ е станало нещастието Той не й
блетки етикети и евентуално- ха 7 вагона царевица и един!
стая. Н 0 ззщо Берковъ се уплаши, когато турихъ
разказа нищо за своето откритие. При раздалата
анализи.
ржка на дървената стена до огнищото? Той захва
той й казе:
бобъ.
на да пипа и дв чука докато намери кухото место.
— Г-це, ако искате да замините при редите— Тукъ има една врата, измърмори Гревъ. До
телигв си, да нЪмате никакво доверие въ никого.
като пипаме, отведнъжъ се отвори тайната врата
Освенъ това даде й и други съвети за пжть.
шъ дълбочината излизаше нетърпима тежка ми
Лизета му благодари, като го увери, че ще
ризма, която го удари въ лицето. Неволно той си
изпълни всичките му съвети, излезе и седна въ
науми за откритото отъ него подземие съ трупове
файтона.
въ Парижъ. Такъвъ тежъкъ въздухъ излизаше и
отъ тамъ. Той запали малкото фенерче и влезе въ
Общинското Стопанство М
Подиръ, като се отдалечи Лизета, Гревъ взе
подземието.
електричество
— Варна, яре?
шапиата си и отиде у дома си; извади една фор
Сред»цъ 18, Зввчера къмъ дупреж;,а*а оаия отъ '^t
ма отъ гипсъ, визитна карта, скжпоценностьта и
Както г-жа Берковъ, той отвори първия ков12 часа преди обедъ Иванчо гражданите, които еж 9$**j
цигарата, която се съмняваше да е на убиеца на
чегъ, но пакъ го затвори, понеже вжтре имаше
Стефвновъ. 5 год, и Парника ли електромери на и>плви^..стари дрехи. Отвори втория ковчегъ, но тамъ наЧерецки. Тури ги въ джоба си, взе единъ пакетъ
Тодорова 6 год. отъ с Бели и на кг>ито сроковете se,H ?*h
мери актовете. Като се огледа на около, той си ка-'
съ дрехи и отиде при единъ берберинъ въедна да
ла,* средецко, погълнали 22 та ките еж паче изтекли. д а "lj
за, че няпразно му е билъ труда. Въ стаята HTJMBлечна улкца.
блетки хининъ, който билъ о- бързата п* сгарятъ това «
ше друго нищо. Но като отвори третия кппвкъ,
Следъ половинъ часъ отъ берберницата из
ставенъ на прозореца отъ ма срокъ отъ 7 дни, считано ош
щеше да изпусне капака, понеже виде скелета на
лезе единъ коминочистачъ. Съ всичките си принад
йката на Мврийка,
днесъ. Иначи стопанството•«•
женота и детето. Сигурно тези две сжщества беха
лежности, той се отправи къмъ вилата на Берковъ
СжщияТъ день къмъ 1 часа бжде принудено да спира елек
турени
живи
въ
ковчега
и
тамъ
еж
умрели
отъ
и тамъ се спре. При влизанието му въ двора той
следъ обедъ Мврийка почина трическия токъ, а електром»
задушаване.
чу стария Берковъ, да дава заповеди за заминаване:
ло. Живстътъ на другото дете рите взмиа обратно.
— Лхъ, този чов*къ • чудовище! Пом— Ха, ха, изсме се коминочистача, птичето иса епвсенъ.
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