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ШНЕНСНИ НОВИНИ* е първия^
Тшгарвя прованциаленъ ьжедневдцьъУ\ГоСНОВАНЪ 1912
ГОДИНА^
\шт* * «Д*иянстрация ул. .Мария Луиза" J6 4]
I
Телефони: 23-23, 23-16, 25-90
*;/
Дневна служба: 23-23.
^$гяъ рслакторъ: ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ- е най-мнот
четения сестникъ въ северна България.

Т А Р И ф А де която „Вярненски новини" пека.
ти рекламитгь: за II и III страници по 2-50 ле. кг.
см., I и IV — по 3 ле. кв. см., годежни и вен
чални—по 60 ле. публикацията, официални ебя$ления по 2'50 ле. кв. см., приставаш по I ле. ня
дума; въ хрониката по 5 лева на гармонденъ ред».
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева, за
б месеца — 160 лева. Годишниятъ абонамент» а«
чужбиа е 600 лева.

Ifipma 6. На е. .Вечерни
*шке слово'—вечерно изУк'-'М органа на чехост « не търпи една обща м всички ведомства
——...- мърка.
..«„—. — Междуведомствената комисия тепърва се свиква. ~ Работата на комн^
щйшкитгь националъ-со^ иаонлитетътъ
сняга.
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служби.
дасциплннарни сжднлища, положението на завареннт* отъ закона на служба
Чалист, съобщаватъ отъ
лица
безъ
нуждния
цензъ.
—
Министър*
Гуневъ да
заявява,
че съ закона
се бтрза.
Ьрижъ;
Софвя 6, Досешно въпроса общъ проектъ за еесмЪняе- може
се уволнява
единъ
на определи поведението
I—Титулеску презъ време на за стабнлятета, м-рътъ на фи мостьта на държавните слу служащъ и кой щ / преценя на закона относно лицата,
[ЗГоаоритЬ съ английските нансите Кирилъ Гуневъ заяви жители, като се държа сметка ва неговата работа, изпи- които ще бждатъ заваре
титпъ, на които ще се под.ржавпици и съ нраль Еду- аредъ представителите на пе за характера и особеностите лигатъ
чиновниците, какъ ни отъ него на служба, а
pi VIII ртхвърлилъ безре- чата:
на разните служби.
ще става назначаването на нтзматъ предвидения въ
pjao всички проекта за възКомисията ще тргьбва до стажанти, ще бжде ли об таблиците образователенъ
— Стабалитетътъ не се изработи
таблицитгь за разуване въ вегько ведомст или служебенъ цензъ.
явовяване на Хабсбургите
поддава
ва
една
и
сжща
мер
служебния
и образовате- во дисцчплинаренъ еждъ и
i Австрия,
ленъ
цензъ
за
всички длъж какви ще бядатъ ньговитт
на
за
всичка
ведомства.
Ето
Работата на комисия
\Тоя ромънски отказъ
ности,
да
посоча
кои висши функции — всичко това ще та е голгъма, но съ тоя
защо
свикваме
една
между
\отпатлъсжщо така
служби ще се заема тъ и тргьбва да 6is.de разучено. занонъ бързаме — завър
0(i въ случай, че се на - ведомствена комисия. Нейната освобождаватъ съ царски
Ъавятъ опити да се въз- цель ще бжде да изработи указъ, въ какви случаи ще Комисията ще требва ши м-ръ Гуневъ.
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и в ши itail ш mi ъшшт пмършив щшш

щновятъ Хабсбургитгъ
рпо се даде на Ерцхер
^гь Ото не титлата
мераторъ, а само хер- Джибути—Адмсъ Абеба. Крвятг» на абиемиската съпротива Предявено! о предъ м-ръ Пешевъ искане. Мнението на м-ра. Труднос
титЪ. Въироотъ за наследствата на мохвиеданитЬ въ България
Ьгска или княжеска ти Рииъ 5 Офицмалната док ген. Г р я ц м й я и щ в за» София
б. M-рътъ на право ^въпроси, подлежащи до сема. - '
дарация, направена неотдав е м а т ъ нагзздорс» т@н еждието Пешевъ заяви
га на шерифекиттъ съди
|Тйтулеску звяанлъ, че на отъ итапиаското прави линияш Ту&ъ. ц а р и у - — Днегъ оркахь глазкня лища, напрингьръ по нас
ffстрия има де избира телство, че то не бто тв- 6еинд»ни©т©, че т о в а мюфтия ш мохамеданите вь ледствата, щгъли да бж
|ежду възстановяване мало ншакво задължение з а в з е м а н е щ@ б ж д е Българин. Разшемихма вдисли датъ прехвърлени къмъ
^И/Тря армия срещу предъ Франция ле отношение емгная-ь.т^. з а п р о я а - па Ш8рмфскйть елднлища.
нашето правосъдие?
Шь си. Титулеску е из- на ж. п. линия Джибути — я я м е т о №&i абмомиока* — Има ли нгьщо вгьрно, — За сега нтзма нищо
г-нъ мичастре, че нгькои подобно, Това е много сло|зйлъ по тоя начияь Адисъ Абаба, се нзшнтира
редъ английския краль оживено въ всички тунзшш
женъ въпрось. Въпросътъ
Кървавата трагедия въ Елхово
ротнвопостааянето на пояятичесни и ф и н а н с о в и
за наследствата на моха
Двадесеиодишна девойка, застреляли се въ квартирата на единъ поя- меданите си остава подъ
(алкото г ъ г л а ш е ние СРЬДИ.
поруч«къ. Резултата отъ предварителното следствие
рещу възстановяването
8 ъ т и я ср-Ьди ©»
компетентностьта на шеЕлхово
5 Завчера сут палунощь въ стаята се • чулъ рифекит+з еждилища.
а ХасбургитЪ и Англия твъ»рдм, ч е нталиан»
|ла възприела това @И&ТО праваителствев риньта г р а д ъ т ъ ни осъм револвереаъ вастрелъ.
— Верно ли е, че оси

Генерль Г н и into ла я и ш. п. №

Щ iioiPTii i MEis'fli вдБОкатскн mi

НАШИЯТЪ
БЕЛЕЖНИКъ
Да се внимава
Отъ единъ месець Варненската
община прави спазаряване за от
даване на наематель игралното
казино въ Варна. Тържната ко
мисия вчера е взела решена* дт
препоржча на постоянното приежтетвие на общината на Хайнц*
Лайзеръ отъ Виена, комуто да
се възложи предприятието.
Безспорно въ тържната коми
сия влизатъ хора, въ безпристра
стието на които нтьмаме осно
вание да не втьрвиме не само нае
но и цтълото гражданство. Фантътъ, че предприятието се въз
лага на лице, което е дало пониска оферта отъ друго, което
е дало по-висока и на гяедъ поизгодна за интересипт на общи
ната, сжщо така не може да
шокира. Вероятно съображения
та на тържната комисия еж би
ле добре преценени, и сигурна
сме, тя е процедирала съ огледъ,
за да не допусне грпшкитть на
недалечното минало. Ние, обаче,
искаме да изтъкнемъ тукъ единъ
другъ фактъ, който споредъ нась
е най-важната предпоставка, за
да не се
компрометира
идеята
за игралното ка
зано вг Варна — моралния престижъ на лицето, което ще екс
плоатира казиното въ Варна.
Сигурно, общината е събрала
необходимият данни за самоличностьта на Л»азеръ, който
не е б ъ лг а р с к и п о д аникъ общината ни и не поз
нава добре неговиятъ търговски
и финансовъ престижъ.
Тргьбва сжщо така да се проегьри,
дали г-нъ Ханцъ Лайзеръ не е бил*
съдружникъ въ предприятието, кое
то експлоатираше това лпто ка
зиното, и ако се установеше, че
действително е билъ съдружникъ,
както се говори вече, той изобщо
не биваше да бжде допуснатъ да взе
ме участие въ спазарявйнето.
Ние впрваме, че постоянното приежтетвие, което въ края на краи
щата има последно думата, ще взе
ме п р е д в ц д ъ извее
тнм
съображения
и факти,
които, колкото и неоснователни да
еж, есе пакь дразнятъ гражданст
вото, и ще даде едно правилно н
законно разрешение на въпроса.
Да се внимава, за да не се ком
прометира повторно идеята, коя
то е скжпа премного и за граж
данство и за управници.

на с ъ страшната весть,
Малко следъ това подче 20 годишнатт Мария поручикъ Илиевъ изтичалъ гурителната вноска на ад
Маркова К з д ъ н к а а а , о т * прй хазаитгь си и - имъ вокатите била определена
на 200 лева?
(екъснати ш п съобщения. Телефонните съобщения съ utла Европа Нова Загора се застре съобщилъ, че Мария се — Не, такава вноска още
ляла съ р е з о л в е р ъ в ъ самоубила, а отъ тамъ не е опредтлена. Още ще се
са що сш прекъснати. Наводненията въ Македония
правятъ изчисления.
Бългрччь 5, Една страш отъ бхрята повреди, те квартирата на подпо изтичалъ за лтъкаръ.
съобщения ручикъ Кирилъ Илиев*, Следъ нгъколно минути -'Преда известно вре не
1 буря се разрази презъ лефоннитгь
г. м-ре, една делегация на
(теклйта нощь надъ 5ьл- Бтьлградъ Загребъ • Люб отъ XaCHOBOt
пристигналъ
д ръ Овча- Женския
съюзъ по
1адъ и в ь много частн на ляна и съ щгьла Европа Следъ обгьдъ пристигнаха ровъ, но встъкаква лгъкар- иска отъ Васъ да се давъ
града
ни
воененъ
и
циви
еж прекъснати.
(госяазия.
ленъ следователь Протве9ска
помощь била излиш датъ адвокатски права на
Въ Македония, поради про депото отъ тп>хъ предварина, тъй като Кадънкоаа женитпг. Какво е вашето
^По ЛЙНЯЯТЙ Загребъ-Бел
мнение по тоя въпросъ?
;радъ, поради голъмата бу ливните дъждове, които се телно следепвие v тановя- била вече трупъ.
—Да, въ петъкъ една де
|я, двйжекяето а проустана- излъжа, станали ех нови на ва следното:
Девойката сз била заст легация на Женския съюзъ
— Подпоручикъ К и р и л ъ реляла съ револвера на офи предяви такова \искане.
18но. Бързите влакове =jfис- воднения. Ж. п. линия Снопис
отдадено на наеиателъ
NrHSxa въ Белградъ съ ед- --Сол^нъ е била отнесена, но Илиевъ жавеелъ въ едва СТЙЯ цера, нзйго той, както вина
Моето мнение въ случая
въ кжщата на адвоката Ва- ги, бмь оставиль върху но не е най-решаващо, Преди Вчера комисията по отдава
| закъснение отъ 4 до 6 по-кгено е била поправена.
нето на наематель игралното
Гръцкиятъ приацъ Пзвелъ, енлъ Стояновъ. Вечерьта къмъ щната масичка.
всичио, тръбва да се проучи казино се събра на заседание.
^Преустановено и еж» който се завръща отъ погре 11.30 часа Илиевъ и Кадън- Въ чантата на самоубита възможностьта за задоволя Следъ двучасово заседание.
р така движението и беаието въ Лондоаъ. е билъ кова се прибрали въ стаята та били намгьрени две писма.ване на това кснане. Требва въ което б-fexa разгледани найЕдното било писано на 1 ав-да се държи сметка за ре- внимателно предложенията но
ц : линиитть Загребъ- принуденъ да чака въ Скопие, на подпоручика. Малко следъ густъ,
1935 година и било съ
всички конкуренти тя реши да
Щйтъи Загребъ-Ушакъ. докато бжде възстанозено дви
спокоенъ почеркъ, писано въ д*ца обективни причини, кои съзложи на Ханцъ Лайзеръ.
то затрудняватъ преждевре Предложението на Лвйзеръ
Порад • причиненият жението съ Солуяъ.
Нова Загора, а второто било
писано преди самоубийството
менното разрешаване на въп 6is следното: 45 на Сто отъ
е една далечна инициатива
София 6. Мра на право- и било съ нервенъ почеркъ. Съроса, иате напримъръ безра брутото на прихода въ полза
Валежите и застудяването въ страната
1<м1|раяя ввлажм и температури. Р*ка Чая прмдошиз. акдйето Пешевъ, запитат него Кадънкова съобщава наботицата между адвокатите на общината, 5 на сто за дър
си, че Кирилъ билъ
ki-' -1|_
Отнесени мостове.
жавата, 100,000 лева наемъ за
по въпроса за въвеждане на близкитгь
невиненъ
и
че тя сама търи още нънои соц«ални усло- инвентара, 100,000 лева наемъ
•Софяя 6. Па евадаяйя на*планинит^, надъ кулата. гражданския бракъ, заяви: села смъртьта.
вчя.
за помещението и 20 на сто
(внтралчия метеорологически Температурата въ стра — 7„ва е една далечна
отъ чистата печалба сжщо за
инициатива,
^върху
която
рневтутъ, на 4 т. ш. при ната се е колебала меж
общината.
за сега само се размгьнятъ
необикновено ниско атмосфер- ду 11 градуса надъ ну мисли.
Общата дължина на въздушните лиинн. Пренесените пжтници и писма Престои общински ежветъ
т напътане, въ целата ьсг- лата въ Свишовъ и 12 Това е мое разбиране. Азъ Извършени отъ аеропланитъ- стопански работи — засяване и дезин да одобри решението на ко
мисията, следъ което ще бж
р а *(?*-^ай-Ьлй умерени градуса 'подъ нулата на мисля, че въвеждането на
февция. Проектите за 1936 година
датъ съобщени мотивит+i, защо
аърхь Мусала.
дъждове.
гражданския бракъ ще бя- Москва 4. Цивилната ави отъ 20 милиона декара.
експлотацията на казиното е
въ Сгветска Русия е
За текущата година се под- възложено
Въ Западна България де сама отъ дооро за дър ация
{ Sf Цепеларе и Смолянъ
на Ханц Лойзеръ.
летпъла
ппезъ
1935
година
жавата.
готзятъ
голзмь
брой
нови
въз
Това
вероятно
ще стане най
Шизтрени
на квадра- отъ вчера следъ обгьдъ
сбщо 350„ООО часа и е обдушни линии:
късно
утре.
има
силно
застудяване,
служвала
през
годината
въз
Шнъ мШъръ 40
литра,
АГЕНЦИЯ
„СТРЕЛА.
душни линии съ обща дъл
— Между Одеса и Батумъ,
че най иде
^ллтоградъ и Гюешево — съ силни студени вп>т- ама за продань
билети жина
отъ
72,000.
ално,
бързо
рове.
Въ
София
и
Запад
редовни
съобщения
съ
хидроШНюстендилъ—24 и пр.
отъ Народната
лотария
акуратно
Презъ това време ци планъ; Москва — Симферполъ
на България падна енгьгъ, на Съюза на
Артисти вилната авиация е пре
поправя
Щмдспьте на голгъма- който се задържа само
— Севастонолт; Москва —Ки- стерит-fe и зех&ърлени чорапи,
mm
—
найдобъръ
изборъ
Щ^алежи, ргьката Чая, по височинитпг. Въ Со
несла 122,939 пжтници и ев1—Одеса; Москва—-Алмаата съ специално за цельта двуЩларско е придошла и фия снпгътъ само пре- отъ разни щастливи но 15,800 тона писма и по и в*колко отклонения до по- жично трико и евтино прила3
Шп>кла два
дървени хвръкваше, но не можа мера Побързайте да не щенски пратки.
вя бримки само
санаториума
пропуснете
щастието, Яеропланит*, предназначе главните минни центрове на за болни чорапи, ул. б Сеп«
Сибиръ, конто по тоя иачинъ темзрий № 2да се задържи.
което ви очаква!
1-0
1-'«!750
ни за специални задачи, еж
ще бждатъ свързани съ Мос
В* «ШЙНИНИГЬ е ж падпретърпяли
презъ
1935
годи
Ha
jJH голъми енъгове.
Сказка — утре петъкъ 6 1 5 на голямо развитие. Така на- ква.
За.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
Програмата
на цивилната
"анйкюлнитЪ
темпеч.
сл.
пл. въ .Зала Съединение" напримтфъ, съ помощьта на
п
аероплани еж били авиация за 1936 година пред
РатУри, измерени на 5 НА БЪЛГАРИЯ" реклама се ще говори г. Д р ъ Г. В. Пас- специални
заевти о5що 1.100000 декар». вижда общата дължина на
J W. сутрйньта е ж били приематъ въ администрацията палевъ върху.' Твйната на мо а еж били дезинфектирани ма- въздушнитЬ линии до бжде
а
рските
дълбочини
съ
свЪтли^ >Р^ високи и на Bcfe- на „Варненска новини" !-10 аи картини
паоиччи гн-Ьзпа съ обшя площ увеличена на 85.000 клм.
*22£j?b'' изключение на
1Ш1ГШШтЮШШ!1Ш&№.

iypRTt и наводненията въ Югославия

Игралното казино

ГРШЖШГоШо

Развитието на авиацията въ СССР

Престой Здни. Груповъ паспортъ. Под
робности и записвания 6. Н. Морски сговоръ, ул. Царь Ьорисъ № 6> тал. № 2C-S7
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-ПОДЪ УРЕДНИЧЕСТВОТО НА КОЙШШЪ, ИЗЛЪЧЕИЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА АГРОНОМИЧЕСКА КОЛЕГИЯ-

БорОата [1 lumntj штшл жтмтъ м и
Огъ всички културни земледЪлски растения овощното дър
во страда отъ ней*много бо
лести и неприятели. Жално
картина представляввтъ забо
лелите дървета, Съхиатъ, слабо
се розвиветъ, деформиратъ се,
покриввтъ се съ рани,струпеи,
плодътъ преждевременнъ па
да, става дслнокечествено и
пр. Съ сигурноаь може да се
каже, че загубите, които търпи
овощарството у наСъ, цолечъ
недминаватъ половината отъ
очаквиния доходъ, в въ отдел
ни места и градини или години
тия загуби достигатъ до 80 —
90 на сто.
Налога се водене на едно пра
вилна и системна борба, за да
опозимъ нашите овощни дър
вета отъ погиване. Защото не
е овощарстване да посадишъ
дръвче, което ще живъе само
10 — 15 години, ко ато него
вия животъ требва да бжде
неколко десятки години
Голтзмъ Д-БЛЪ за честите не

успехи при водене борбата
срещи болестите и неприяте
лите на овощните дървета има
късното отпочввне на нея, т.
е. когато дървото е въ безнадежно положение на болникъ.
Грешка е сжщо да се мисли,
че пръскането на дърветата е
единствения начинъ на борба.
Той е ввженъ и усп-вшенъ, но
требва да бжде предшестванъ
отъ прилагане на редица Mtpки. които отъ една страна улесняватъ пръскането и увеличааатъ резултата отъ него, или
пъкъ могатъ сами да предпазятъ дррветат отъ заболяване.
Въ настоящата статия ще се
спра на единъ важенъ моментъ отъ борбата съ болес
тите и неприятелите и който
често се йзпуща изъ предъ
видъ отъ овощаритБ. Това е
моментътъ на засаждане ноаа
градина. Впрочемъ, въ тоя моментъ требва да започне при
лагане и на борбата срещу
вредите по овощните дървета.
Засаждане
здравъ
посадочень материалъ е първо
то условие, което требва да
се спазва. Bct-ко едно дръвче
требва внимателно да се пре
гледа — да не носи зараза
или да не боледува. Добре е
зв случая да се търси компе
тентния прегледъ на агронома.
Второ сжщо много важно
условие за бждащата здравность на посадено овощно
дръвче е поставянето му на
подходящо место, кждето то
ще може да се развива нор
мално. Това е една отъ найголемите гаранции за устойчивостьта му по отношение
едно евентуално нападение отболести и неприятели. Знае се,
че всеки видъ овощно дърво,
даже и отделните сортове огъ
единъ и сжщъ видъ исквтъ съ
ответния зв тЬхъ климвтъ. поч-

аа, теренъ и пр. И*въ случая
се налага гол+зио внимание, а
ако овощарьтъ или любительтъ нЪмотъ достатъчно поз
нания, добре е и тукъ да търсятъ съветите на агронома.
Самото засаждане на овощ
ното дърво има сжщо реша
ваща роля. Особено е важно
спазване нуждното разстояние
между отделните дървета. На
всЬко дърво тр-вбва да се оси
гури достатъчно слънце, саътлина и въздухъ. Безъ т1зхъ
или при малъкъ тЪхенъ досгжп,
дървото ще стане гнездилище
на редица болести и неприя
тели, развиващи се именно въ
ср-вда задушлипа, неосаетявана, влажна.
Тр-вбва да се обърне вни
мание на следното остоягелство: тамъ, кждето ще се засаждатъ нови дръвчета, мгьстото да бжде
очиспено
отъ всички стари,
гнили,
болни дървета, които еж ис
тински разсадникъ на болести
и неприятели. Пс-добре е да
се махне изъ коренъ едчо съх
нещо дърво,
отколкото да
го държимъ, въпреки че то
може да ни даде още 1—2
години плодъ. Особено това
важи за дървета заболели без
надеждно. Яко останатъ, Г Б
сигурно ще заразятъ и мла
дите дървета. Почистването
требаа да бжде пълно, като
се извацятъ и корените, защо
то много често и въ гвхъ има
зараза.
После всичко требва да бж
де незабавно изгорено,, или,
ако е нужднО) да се отнесе въ
кжщи и тамъ сжщо въ скоро
време да се употреби за горе
не. Това се прави поради то
ва, че точно тия остатъци еж
огнище на зарвза, която може
лесно да се пренесе по дър
ветата въ кжщната градинка
или тия на лозето.
Требва да се обърне вни
мвние и на растителностьта по
глоговете-храсти, горски дър
вета и др. защото и тв може
да еж заболели
Добре е овощарьтъ да се
споразумее въ съседите за
общо прилагане на гореизло
жените м%рки, защото колко
то грижи и внимание да при
лага той въ собственото си
место, ако сжщото не правятъ
и съседите, резултатътъ ще бж
де слабъ.
П. Н. Стойяовь — агрононъ

яттаиятга

Отъ 6 т, м. започва масо
во зимно пръскане на овощни
те градини въ камчийската
долина. За цельта агроноството инсталирва въ селата на
общините Доленъ чифликъ и
Пчелпикъ необходимите каза
ни за приготвяне на сероваренъ разтворъ. Отъ м-вото на
Згмледелието
еж отпуснати
2,100 кгр. сера Сероаиятъ ра
зтвор ше се раздава безплатно.
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ПРОЛЪТНА СЪЙТБА НА ЕЧЕМИКА"
Като догтавчикъ нп зърненъ
фурвжъ, ечгмикътъ е много
важна културв у насъ. Еже
годно се съятъ отъ него около
2,500,000 декара въ нашето
селско стопанство, или това
прази нржгло б но сто отъ об
работваемата земя,
Ней голомата часть отъ ече
мика у насъ се ска презъ есеньта, ведно съ другите зим
нини — пшеницата и ржжьта.
Има местности, обаче, каквито
еж по-големата часть отъ Верненска околия» гдего сжщиятъ
ечемикъ се сее нвпролеть и
то нгй аажно поради честото
измръзване Това измръзване
на ечемика въ тия местности
се обуславя отъ леките почзи,
отъ честите и продължителни
есенни засушавания, конто не
позволяаатъ ранна есенна се
итба и най-после отъ нерядко
то безенежие презъ зимата.
Звсеването на ечемике презъ
пролетьта требве да стане по
възможность рано — презъ
м. феаруарий, или началото
на м. мартъ. Естествено, за да
бжде възможна подобна сеит
ба, необходимо е почвата да
бжде предварително отъ есеньта или зимата изорана и го
това за момента.

ржка или редосеяша. При ржчния посевъ се хвърля около
15 кгр. семе, което се заравя
нпй-често съ грапа и по-редко съ орало. Вь последния
случай почвата требва да се
зоглеои съ тръненъ влякъ.
Семето, което се сее, треб
ва да бжде доброквчественно,
безъ каквитв и да е примеси,
съ една дума, прекарано преЗъ
веялко, която отделя както
дребните и кухи семена, така
и буреновите такива, като хардаяъ и пр
Ечемяното семе, ако е зара
зено отъ главня, твърда или
праховите, требва сжщо да се
подложи но лекуване. По-лесно
се лекува първата — почти
както пшеничната мазна ГЛЙВня. По този въпросъ заинтере
сува ниятъ земледвлецъ требва
де потърси съвета на агронома,
за да му се обясни съ какви
средство и по какъвъ начинъ
ще си служи.
Доходностьта на ечемика.посеввнъ на пролеть, особено
когато има добрао бработко, е
висока. Тъй напр. 5 годишния
доходъ, двденъ въ килограми
зърно на декаръ отъ опита,
прозеденъ въ Опитното Поле
въ е. Новгрвдецъ-Варненско
при 12 кгр. семе на декаръ,
посетъ съ редосеялкв, е сред
но 260 кгр- а при 15 кгр. се
ме на декаръ, посето сжщо
съ редосеялка, е 257 кгр. Зш
сжщото време селските ечеми
ци еж дали средно едва 150—
180 кгр. на декаръ. Ясно е, че
при по големото умение, безъ
дори влагане на трудъи капиталъ, доходътъ се повишава
значително.
т
jgjjB. Тодоровъ-вгрономъ

на овошнитъ дървета
То се извършва презъ зим
ния периодъ на дървото, Съ
него се цели ^унищожение на
заразата, която е останали отъ
минвлптв година, или съ дру
ги думи, извършва се едно пъл
но измиване и дезинфекция на
дървото.
За да бжде улеснено това
пръскане, о сжщо до не се
пилее много разтворъ, требва
предварително до се извърши
почистване на ^всички етери,
изсъхнали клоне, преплетени
такива, сжщо почистнене не
старата кора и пр. Следъ то
ва се приегжпва къмъ самото
капръскване.
Има разни средство и пре
парати за пръскане Най-добре
е, обаче, да се употребяаатъ
най-евтините, но сжщевременно и ефикасни. Като едно мно
го успешно действуващо сред
ство за унищожение болестите
се е оказвлъ сероваровиятъ
разтворъ. Подобенъ на него по
действие е и Барнягь, който
се продава готовъ. Срещу не
приятелите като
щитоносни

ВНИМАНИЕ!
ЯКО ИСКАТЕ да БЪДЕТЕ
МЕЖДУ СВОИТЪСЬГ.
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ
СЛИЗАЙТЕ ВЪ '
КЛЕМЕНТИНА 12 София
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛЯ
И СТУДЕНА ВОДА, БД.
НЯ АСАНСЬОРЪ ПЯР.
НО ОТОПЛЕНИЕ.
Съдържатель:
ПЕТЪРЪ ТАССВЬ
въшки, яйца на розни пепврй
ди, на листни въшки и D
успешно действуватъ кащ

линеумитгь или маслени^
емулзии.

«Употреблението < а всич|
горни средства требва да С т |
ва въ дни не студени, бе^
зомръзъ. Точно такова е щ
мето го настоящемъ. Затои
не бива да се губи нито ерщ
двнь Ако н е к о й о90>
шеръ или любитель не |
достатъчно запознатъ съ те|
никага но пръскането, нека «
обърна за упжтвания до щ
близкия агрономъ.

Щщйж идна Издшято дри Праващми шшт Щ
ОБЯВЛЕНИЕ 0011922-1331F. » П . Х ™ Г . . И „ Х ^ Л

Изпълнитель при Провадийски Околийски Сждъ, на огновбнт
изпълнителниятъ листъ по ч. т. пр. дело № 389—93Гго|
издаденъ на 9-й мартъ 1931 год. отъ Провадийския Мирой
Сждия, обявявамъ не интересующите се че съгласно чац»
8 0 7 - 8 2 3 отъ 3 . Г. С , следъ (15) петнадесеть дни отъ пу6«|
куввнето на настоящето ще започне и ще свърши не Ц
мартъ 1936 год. до 17 чиса въ канцеларията ми — гр. Пде
вадия, проданьто на спедния недвижимъ имотъ находящъс!
въ землището на с. Ветрино (стар. име Ясж-тепе) проввдийою
принадлажащъ на Стоянъ Господииоаъ отъ с. Ветрино, ар|
задийско, за удовлетворение искътъ не банка „Българи
Презъ настоящата зиме топ
кредигъ" А. Д. (Съединени български банки) Проввдийй
лото време даде възможностъ
клонъ, a именно: 1) Нива въ местностьта „Пиркнчията" щ
на селските стопани да под(3 2) три декара и дза ара при граници: Продчнъ Госпо!
готвятъ нивите си за пролет
новъ. Иванъ Калчевъ, наследниците на х. Вълю Вьлкано»
ната сеитба, включвя и тая на
и Стоянъ Ивановъ, оценена по (560) петстотинъ и шест|
ечемика. Остава сега да се изсеть лева декара, или всичко за (1792) хиляда седемстотш:
ползввтъ хубавите дни огъ
деветдесеть и два лева. 2) Нива въ местностьта „Пиринчияи
текущия месецъ зо сеитбата
отъ (5) петь декара, при граници: Проданъ Господшед
на ечемика, защото само една
Ванчо Симеоновъ, Иванъ Калчевъ и пжть, оценена по
ранна сеитба гарантира по ви
петстотинъ и шесгдесеть лева декара, или всичко за (2Ш
сокъ доходъ.
две хиляди и осемстотинъ лева. 3) Ниаа в ь местноеш
Сеитбата се извършва съ
«Искърски* (стар. име Акъ-коюнски пжть) отъ (12)'пмщ
сеть декара, при граници: Пооданъ Господиновь, КолюЩ
дановъ и пжть оценена по (400) четиристотинъ лева д е ^
или всичко зв (4800) четири хиляди и осемстотинъ леве.
Презъ текущия месецъ еж
На 1,000 хектара се пада ъ Нива въ местностьта .Искърски" (стар. име Акъ-коюнски ши
възможни изненади, щото ово у насъ 981 броя птици, а на отъ (4) четири декора, при граници: Проданъ ГОСПОДЙНОИ
щните дръвчето да се разви 1,000 жители — 1875 броя, т. пжть и искърски ниви (стар. име Акъ-коюнски ниви), оценен
ятъ ареждевременно, За да се е на човекъ не се пвдатъ да- по (400) четиристотинъ лева декара, или всичко за (ОТ
предвардятъ отъ това развитие
ве тици.
хиляда и шесгетотинъ лева. 5) Ниво въ местностьта ,Кющ
поне съ една седмица, овощ
Въ Белгия на 1,000 хект. мера* отъ (7) седемь декара, при граници: Проданъ Госпо
ните дръвчета се напръскзатъ площь се падатъ 5899 кокош диновъ, Цзетко Л. Цачеаъ Ненко Железковъ и наследници!*
съ 10 на сто чистъваровъ раз ки носачки, а на 1000 жители на Колю Край Ниделковъ, оценена по (400) четиристотин!
творъ и то целите корони да — 2,185 кокошки.
лева декара, или всичко за (2800) две хиляди и осемстотин)
побеляватъ.
лева. б) Ниво въ местностьта „Князевски пжть" (етер. ии
Въ
Дания
на
1000
хектара
Сега е точно момента зато
Бейлнйски пж1ь) отъ (3) три декара, при граници: Яни
ва пръскане. Опръскването по — 6579 броя птици, а на 1000 Карабашевъ," Проданъ Господииоаъ, Стоянъ Калчевъ и Им
жители
—
7787
броя.
този начинъ има още и това
Вь Холандия на 1000 хекта илъ Дановъ, оценена по (560) петстотинъ и шестдесеть леи
значение, че редицв бръмбар
ра
— 8207 броя, е на 1000 декара, или всичко за (1680) хиляда шесгетотинъ и осемд<
чета, като хоботните и др. из
сеть лева. 7) Нива въ местностьта „Боетанлъка" отъ (6)
бягва тъ да си снесътъ яйцата жители 3,378 броя.
шесть декара, при граници: Проданъ Госпопиновъ, Иввй
по пъпките, побелели отъ
Вълкеновъ, Аганасъ В. Деведжиевъ и пжть, оценена по (560)
петстотинъ и шестдесеть леза декара, или всичко за (3360]
ФРИЗЬОРСКИсалонъ
три ^хиляди триста и шестдесеть лева. 8) Ниаа въ местностья
намали
чувстви
пСевплия"
„Кейнака" отъ (6) шесть декара, при граници: Аганасъ В
телно цената на електри
Деведжиевъ, Проданъ Господиновь, Добри Йаановъ и Георгь
ческото дълготрайно
кждБ. Димовъ, оценена по (480) четиристотинъ и осемдесет*
рене. Не се стгьснявайте да
)Цтъ 1 декаръ и лолбвииг!
лева декара, или всичко за (2880) дзе хиляди осемстотинъ и
провгьрите, че наистина
е
осемдесеть лева Горниятъ имогъ не е ипотекиранъ. Ще «
сь кьошкъ въ
^
намалено
чувствително. \
пр дава на части съ правонеддавяне 5 на сто въ 24 чеса
Щомь провгьрите, ще се уве
) мгьстностьта
\
Желвющите да купятъ могатъ да се явятъ въ канцелвриятв
рите!
ми всеки приежтетвенъ день и часъ. за да преглеждатъ «ни
1— 2 8 0 - 0
Огъ съдържателя \Ш А Ш НЪ Н А <
жата и да няддвватъ.
9 Споразумение: Трайкова ^
9
кв. Acnapyxorso 17.
i
гр. Провадия, 25 януарий 1936 година
1г>ов»д. сжпия изпълнитель: (i) Иванъ Ст.Вяжар(М
илдшч.лдяитиа

Мнп щ топлото иhint итищшт
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255 Негърътъ не го резпита, защото знаеше
днаха така, че Самъ остана съ гръбъ къмъ азъ да спечеля една игра.
много добре, че белиятъ му приятель некрие

вия удобенъ случай ще ни изпратятъ трвнзитъ при Св. Петъръ. Лошото е другаде —
измели еж се всички и затова не ще можемъ
дв узкаемъ за кжде еж заминели.
— Не допущашъ ли, — възрази негърътъ
че некой отъ техъ може да е останалъ въ
града, като се е преместилъ на квартира
другаде, за ца ни заблуди?
— Да, верно е. Не е чудно така да еж постжпили.
Негърътъ, като че ли си припомни за нещо,
бръкна въ джоба си и измъкна едно оржжие
сь чудновата форма, което той показа на при
ятеля си.
^.;— Вижъ какво накерихъ въ стаята на япон
ците. Какво може д« бжде това чудовища?
Билъ Газонъ взе оржжието въ ржка.
— Това е револверъ система „Максимъ" —
стреля съвършено безшумно. Ето съ такьвъ
револверъ стреля снощи японецътъ срещу
насъ. Това нещо може дв ни бжде много по
лезно. Щ е видишъ, че много скоро ще ни
дотребвв, затова ще го пвзимъ внимателно.
А сегв, хайде да си вървимъ у цомв!
По пжтя бротътъ на Tea cc отби самъ въ
единъ магазинъ, а приятеля си го остави
вънъ да чака. Кзгато излезе, не каза какво
е купилъ.

врозорецв, докато Билъ Газонъ, напротивъ,
нищо отъ него и щомъ му дойде времето, самъ беше точно съ лице къмъ прозорците.
ще го осведоми.
Негърътъ се приготви да запита защо е не
обходимо именно така де> седнатъ, нещо ко
ГЛАВА 102.
ето до сега не беха правили, а винаги беха
Ч у д о т в О р н и я т ъ портфеилъ. седали и двамата съ едното си рамо къмъ
прозорците, защо такова б е ш е разположение.
Щомъ се върнаха въ хотела си, Самъ оти то на стаята. Въ това време Билъ Газонъ по
де въ стаята си да се измие, а въ това вре стави върху масата револвера .Максимъ",
ме Билъ Газонъ извади отъ джоба си купе безъ да каже нито думо и веднага но Самъ
ния предметъ и се отдаде на усърдно зани всичко му ствно ясно.
мание. Когато негърътъ се върна при него.
Негърътъ не му беше твърде по волята, че
Билъ Газонъ беше вече привършипъ всичко седа съ гърбъ къмъ прозореца, безъ да има
и се беше дори и преоблекълъ.
възможность да види евентуалната опасность
— Тая вечерь ще се хрвнимъ въ стаята си. но все покь се подчини на решението на
Японците нема да прибъгнатъ втори пжть приятеля си, койго ме щ е ш е въ никой случай
до една и сжща хитрость, кегто тая съ жъл да го остави изложенъ на опасность.
тия прахъ, нали таке?
Измина *динъ часъ, безъ да се случи нищо
— Разбира се, — потвърди спокойно Симъ, особено. Никога до сега Билъ Газонъ не 6 t
маквръ вь сжщность да гореше отъ нетър ша игралъ така разсеяно. Може би причината
пение да узнае какво крои белиятъ му прн- за това беше, че постоянно се оглеждаше
ятель.
къмъ прозореца.
Калнерътъ Фернандо донесе поржчаните
Най-после Самъ не можа да сдържи любо
ястиета и двамата приятели се навереряха питството си и запита:
мълкомъ. Билъ Газонъ все още нищо не б е
— Я ми кожи какво си намислилъ?
ше рвзкрилъ на приятеля си
- Абсолютно нищо, — отговори Билъ ГаСледъ вечерята братътъ нз Tea изнесе нз зомъ, потискайки усмивката си. Искамъ само
м«сете една игра на дг:ма и покани негъра an се уверя дали знаешъ добре да играешъ
да играятъ. По настояването на младежа се Продължавай си играта! Има още време и

Негърътъ разбърка отново какънитъ и
продължи играта търпеливо, защото знвеша
че щомъ му дойде времето, приятельтъ «У
сомъ ще му каже каквото требва. Мина *У
презъ ума, че белиятъ му приятель се опа
сява да немо поставени хора да ги подслуша
ватъ и затова може би постжпва по тоя н»
чинъ.
По едно време Билъ Газонъ на-рави един*
съвършено погрешенъ ходъ въ играта, вей'
ната следъ това вдигна револвера и се при"
цели по посока къмъ прозореца. Негърът*
бързо се дръпна настрани.
Не се чу никакъвъ гърмежъ, а само едно
изсъскване. Макаръ прозорецътъ да бШ
затворенъ, не се чу шумъ отъ падане н*
стъкла, само последва единъ сподавекъ 60'
лезненъ викъ.
Билъ Газонъ скочи на крака и извика бър'
зо на приятеля си:
—Ти1ай долу на улицата, Самъ, да спипаш*
тоя негодяй, преди още да е сварилъ Дв сЛ*
зе отъ прозореца1
Негърътъ веднага се втурна навън ь б«3
да се бави да разпитва, още повече ча сег
вече всичко му бЬше ясно като бель ДеН8' „
На свой рецъ Билъ Газонъ отвори пРо3£
реца, койго на б е ш е закаченъ, а само W1^
творенъ и надникна нааънъ. До самия про<
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Mh Щшь mis m n j w отъ Щть

Нш-цепш

Хроника

Стр. 3
шаман

Шщтш Сждня йзпъдиктель прн ш ш и Околийски С.щ

цшане ше се отбие вь Щутгарт», при херцогиня 1*дежда. Из.
1Нето HI Ц«ря »« мрююмтв гара. Вчерашнят* му разгоюри, по
ЮНПРНИР М« Ш 7 1(141 Н а основание изпълнителния листъ
„Нови Стремежи
ш и среши, Едно нядбътмюе съ парижките журнялисги. раз приСекция
иОПОЛСПИС ПО J j l l / i a j j подъ № 4 5 - 3 2 и з д ц й е н ъ ^ ^ Вар
д-во л Майкв" кани свои"
ходкага на Ц«рь Борисъ
ненския Окржжен Сжд на 18 мартъ 1932 въ полза на Борисъ
т-fe гости на танцова забава аъ
тажь 5. Тая вечерь въ прие
ромьнския
м-ръ салона но д-во „Мейка" но 9
К. Дикевъ, адвоквтъ отъ гр. Варна пълномощникь на Баба\са MP* ^o/?eca / / / от- на външнитгь
Има филми, които никога джовъ Мкц. д-во отъ с. гр. срещу Христо Влаховъ — сега
работи
т. м. въ 4 ч. сп. об.
ша за Франкфуртъ на
не се забравятъ и които осго- наслецницитъ му — Венета и Димитъръ Влахови, Александра
&ъ. прядруженъ отъ сви- Титулеску и разговаря За пвчпс/newmtb дрехи вягъ дълбоки следи въ душата Хекиновв,
Александъръ и Ст. Р. Белеви и Пенка Д. Поповичъ
съ него половинъ часъ.
при Матей Надковъ се даве но зрителя. Подобенъ филмъ
ift 'са.
_
отъ
гр.
Вернв
за лева 30,000 плюсъ лихви и разноски и
е и „Епизодъ".
| птпь за България, Следъ това Царь Бо Г!гранция.
съгласно чл. чл. 807—823 отъ Гражданското СждопроизводГ-жа
проф.
Торчанова,
дъл
% Борисъ ще се отбие въ рисъ напусна легацията гогодишна асистентко на про р. дина• • . Виена презъ 1922 го CTBOI ебявязамъ, че въ канцеларията ми въ гр. Варна, ще се
състои публична продань, която ще започне сладъ 15 денаг
пгартъ, пра сестра са и отиде вь хотелъ Ма- Иавнъ Торчановъ, се установи
Виена се весели, танцува и отъ датата на еднократното публикуване настоящето в ъ
щня Надежда.
жестияъ, кждето има въ града ни и дава уроци по
се задушава въ Мостния вестннкъ и ще свърши на онова число отъ следния
^ Парижката гара Царь шьколко частни посеще пиано на начинвющи и нап сжщевременно
обръча на една страшна криза. м«сецъ, което съответствува на датата на публикацията до
(съ ое изоратеиъ и аоз- ния.
реднали. Специална метода за
Въ тази Виена жив^ятъ 17 часа съ правонаддаване 5 на сто въ 24 часа за следния
евъ отъ предстазательт на Малко по-късно Ца -еца отъ 5 години нагоре. Сж- скулпторката Валерия и ней недвижимъ имотъ, върху който има възбрана на сума 60,176
)рьояъ — нодполковннкъ рьтъ 6Ъ посетен?» отъ щеаремекно госпожата има же ната палава приятелко и ко лева, а именно: 1. е) едноетажна постройка изградена върху
да двва уроци на едно лежка „Астрономката".
около 64 кв. м. масивна отъ кпмъкъ и тухли но заровъ раз1елъ, отъ авиацията. Отъ своята леля бившата лание
талантливо д е т е безплатно.
тази Виена Валерия сре творъ състояща се отъ сутеренно отделение» отъ две стаи и
0 ва м-ра на външните португалска кр а л н ц а Справка шапкарница ,Елитъ". щаВъстария
непоправимъ бо- изба приспособена за живеене. Надъ сутерена етажъ о ъ
р Флавдеиъ се ява на- Яиелия.
За чнстеяе. боядисване и гла хемъ и меценатъ Торезани, а две СТРИ и антре, съ дъсчеии подове и мазани тавани, висока
дкътъ на нраокола пра
дене на дреха е най добре по късно младия дженглементъ около 5 метрв, по.срита съ керемиди марсилски типъ. б) до
'ire ва външнигЬ работя В. ,Пти паризиенъ" пише: при А. С. Викицки, ул. Сте- и възпигатель Кицъ, за да тази постройка има изградена отъ квмъкъ и тухли върху
прижиаъе онова ( което пре- около 59 кв. м. друга едноетажно постройка, висока около
1 Между посрещачите 6t- — Въ хотелъ „Наполеонъ* фанъ Стамболоаъ М 19.
живяватъ хиляди момичета по 3 метра, измвзана само отвжтре, състояща се отъ стая, кухня.
Царь Борисъ е ималъ среща съ
1-2870
сжшо така полковиикъ принцъ Гаетанъ де Бурбонъ.
Наредбата- законъ света, останали безъ сръд- пералня и дървврникъ, покрита съ турски типъ керемиди.
\ъ Ламушъ, българскиягь Тая среща нгьма официаленъ „Д.Съгласно
в) стара барака, паянтова, построена върху около б кв. м.
В." бр. 20 отъ 29. I. т. г. ст а.
I. м-ръ въ Нарижъ Батс- характеръ. Принцъ Гаетанъ основния ж. п. данъкъ отъ 30 Живота на една жена, при едноетажна, състояща се едно отделение* приспособена за
i g цълиятъ персонал* на де Бурбонъ е вуйчо на Царя. л в . з а 1935 год. на лицата отъ нудена често да мЪни саоигЬ обущарски дюкянъ — постройката въ п. в) има водна и
51 до 55 завършени години, .приятели*, е само нанизъ отъ електрическа инсталация — всичките горе изброени постройки
арската легации.
Ц
а
р
ь
т
ъ
п
о
ж
е
л
а
л
ъ
заедно съ дворното место около 172 кв. м. съставлявать
ще
се събира безъ глоба до малки епизоди.
уйчото на Царь БоДнесъ единъ любовенъ епи единъ парцелъ и се намиратъ въ гр. Варна, улица . Ц а р ь
с
л
е
д
ъ
това
да
се
разхо
15
априлъ
1936
г.
Следъ
тази
\ -— князъ Рене де Бурдата, този данъкъ ще се съби зодъ, утре другъ и така до Освободитель" № 53, при съседи: последната улица, Илия
s сжщо дойде на гара- ди изъ Б у л з н е к н п л е с ъ , ра по 60 лв.
край, до като дойде и послед Ганчевъ, Тодоръ Пановъ и улица .Балканъ", оценена за
п он еже времето бЪ мно
ния епизодъ
на живота
хавра)
да се Сбогува.
( (72,000) седзмдесеть и две хиляди лева. 2. Лозе (сега
СИНЪТЬ на добре позна края.
го
хубаво,
а
деньтъслънвъ' варненскит-fe лозя, мъстностьта „Ачиларъ" отъ около 2
арь Борисъ бгь въ от
тия на варненското граждан
А всЬка жена жадува
(fliaj дек* рв, пои съседи^-йргзийка Антонова, Димитъръ Влаго настроение и разго ч е а ъ . За да са освобо ство фотографъ Аврамъ Сла- една истинска любовь, а н
ховъ»*Атанасъ Моговъ и пжтй,'-съ около 15 разни плодни
ди
о
т
ъ
автомобила
на
вовъ, собственикъ на най рено единъ крагькъ любовенъ ,
у весело съ всички
дръвчета,
'оценено за (32QQ) три хиляди двеста лева.
\ащачи. Прикачването е с к о р т и р а щ и т е го жур мираното фотографии е с к в зодъ.
Желвющи
да купятъ, могагъ да се явятъ въ канцелавъ града ни шФото
ВсЬка жена търси единъ'Ьл- ~*рията- MulecfcicH. приежтетверъ день и часъ за да преглеждагь
•ъ специалния
вагонъ, налисти, които неотлъч ателие
Изгргьвъ*
—
Славчо
Славовъ
е
таръ на любовьта, кждето да
\тъ се ршува съ всич- но го преследваха, Ц а  заминалъ на
продължителна бжде з*чна жрица и кждето книжата и наддвйатъ^
рьтъ
се
отправи
с
ъ
ко
гр. Варна, 5 февруврйй 1936 година
'fcoumo бгьха дошли на
специализация
по - фотограф- да живЪе, да се радва и да
1-314-1
Сждия изпълнитель: М.
Грънчаровь
та да го изпратятъ, лета си по ул. „Мер ното изкуство въ Прага.
стреда за своя любимъ.
ш
а
л
ъ
Ф
о
ш
ъ
"
к
ъ
м
ъ
Три
Общ. Ветер.
Служба отъ
[на почетна рота отъ
Фипмътъ «Епизодъ" е една
Вълчидолско Училищно Настоятелство
умфалната
арка,
с
ъ
б
ъ
р
4
т.
м.
са
помвшава
въ II етажъ дивна поема на женската ду
\бликанската , гвардия
ша, на женската любовь, една
яде поч:сти на Него- зина о т ъ 110 кявя. въ на старата поща.
хубава приказка, чиито край
часъ.
Назначенъ
е
Улрввитель
на
jeAmecmeo при nomei*
с. Вълчи долъ, 4 февруврйй 1936 година
слива за винаги сърдцата на
Варнен.
Окол.
Ветер.
Л&че5Пооади това, слабите кола
]то на влака.
Вълчи долското училищно настоятелство обявява на интеВалерия и Кицъ.
ница
д-оъ
Чифчиевъ,
досева журналистите не можаха гашенъ Управитель на окоп. Независимо отъ дълбокото ресующите се, че на 31-ия день отъ публикуване настоящето
\ражъ 5. Днесъ следъ ла ДЙГОВЯГЬ н наствгяатъ ветер. лечебница въ гр. Раз- съдържание на този филмъ, въ в. .Варненски новини", ще се произведе търгъ съ явно
%, следъ облда, който иощакя Царснн автомобвлъ. градъ, на местото на д ръ Яна- той заслужава да се види само наддаване въ канцельрията на общината отъ 14 —16 часа
i мръ Батоловъ даде
Въ СЖЩНОСТЬ, Царьтъ не е киевъ, който е преместенъ зв зя туй, защото въ него Играе следъ об^дъ за отдаване на наематель двете училищни
ългарската легация въ бвлъ на ршодка само изъ окол. ветер. лЪкарь въ гр. По« пламенната и очарователна кариери» за времето отъ деня на сключване договора до 31
Паула Весели, чиито погледъ XII. 1936 година, а именно:
\ь на Негово Бел чест Булоксквя лесъ. Както съоб пово.
е
неженъ като утриненъ В-БТ1. Каменна кариера за ломени камъни, находяща се въ
Царьтъ разговаря съ по
д во „Липа" рецъ и милъ като майчина землището на село Кракра, мйстностьта „До село" съ про
то отъ прасг&тствува-щава „Пгн парнзнеиъ", Той е въПчеларскотд
града ни устройва днесъ усмивка. Тя ни пленява. унася, странство отъ 10 декара. Първоначална оценка 5 лева за
билъ на разходка и въ Вер- общо
ta- : .... :,-. - ...
събрание на училището затрогва.
куб. м. камъни,
в 3 45 часа Цавьтъ сайлъ.
Методий. Дневенъ редъ е: Ор

Обявление № 7

ганизиране КооаеративенъПчелинъ и др. ЖеявющитЪ пче
лари и любители да поставятъ
пчелнигЬ си кошарини въ Ко
оперативния Пчелянъ тръбва
въ тов» събрание да заявятъ и
се запишатъ, за да се иматъ
предвидъ. Самото пренасяне
пчелите в Кооперативния пчел
никъ ще стане въ зависимость
отъ времето следъ 1 мпргь.

епизод-ь
198

нт съ>90«а и а а|9тметм*г-Ь
cpeuiv 30 лева

дава

клип
mm

П е т ь «зв» 1 0 0 , 0 0 0 rm. ва швиого д р у г и
^ и®ч*йябг«, и а о б щ а
оутя

Очарова и Карлъ Людвигъ
Дйкъ съ своята темпераментна
и художествена игра.
Интересно е да се отбележи
сжщо, че въ този филмъ участватъ наедно съ големия артистъ Отто Треслеръ и два
мата му сина Хансъ и Юргелъ
Треслеръ»
които въ филма
пзкъ игрсягь като синове на
баща си.
Препоржчваме «Епизодъ" на
всички, които обичатъ истин
ски художествените филми и
хубава музика. Филмътъ е из
ключително хубавъ.
КИНЪ

„Тайната на единъ гробъ*

то ГБЛО иа първия работникъ б е изпратено съ
фвйтонъ, а конта съ другия работникъ се качи
на другъ фвйтонъ и замина къмъ дома си. Младиятъ работникъ скоро се попреви, вследствие на
бързата помощь и доброто гледане. Конта, макаръ
и огорченъ до крайность, въ душата си отъ еждбата на Мария, тръбваше да се усмихне на клет
вите за върность, които му даваше младия ра
ботникъ.
— Добре, каза конта, ако искашъ да ми
услужишъ, по какъвъ и да е начинъ, искамъ да узнаешь, каква слабреть има надзирателя на затво
ра: оТъ това, което ще ми кажешъ, зсвиси цЪлото
ми щастие.
— Ще останете доволни, r-нъ конте, каза
младежа, и наистина устоя на думата си; следъ
няколко часа, той се върна съ желанитъ све
дения.

ГЛАВА 40.
И старците, правятъ глупости
Билети се изпращатъ прсдалатеии по пощенска чеков» см*тка 23 60
АДРЕСЪ: Лотарнеиъ комитета при съюза at aprucmrt, София, ул.
„Пяеел-твъ" № 9.
BBSSSBi

— ВАРНА
^авричвмт» окладъ на вълнени плетове
Ц а р ь Б о р и о г » 3.
в*ов«цава°иа мкегоб»|»йий**1 е«а кпи<аи*№, ч е лряс»
T
»«tn;ixa sa Сч?*еня н«атово з а мжжкм \л дамекя
usmtoim я костюмс, еп&цизпня пк&тоас аа
панта ii«s учеи^ч -m к з»«сг:»чески ш»<

Шш ПЛ№ Шш ««aw»»» и ДР.

Ш №(31411

Надзирательтъ Диецъ донесе порцията храна
на Мария, и понеже единъ неговъ другарь го за
мести, той си отиде ЕЪ дома, за да зааеде жена
си на едно увеселение, кждето 6 t x a поканени нЪколко пжти. Хубавата му жена, която преди свадбатв била безъ всЬкакви претенции и скачаше
отъ радость, когато й донасяше едно букетче;
ивътя, следъ сведбата съвършено се КЗМ-БНИ. ТЯ!
постоянно искаше нови рокли и плачеше съ
гласъ. колкото пж и той на й изпълваше жела
нието. Жената б е красива, а старецътъ б е влюбенъ до уши. За. де й изпълни желанията, той бЬ
похерчилъ всичкит-fe си спестени пари, даже отго
ре направи и дългове, само и само дано я задо
воли. Но г-жа Диецъ бъше излезла изъ кжщи,
кето 6Ь оставила една бележка на масата, написа
на съ моливъ.

2. Кариера за глина за тухли и др. въ землището на с.
Вълчи-долъ, мЪсгностьтв «Кара орманъ" съ пространство 5
декара. Първоначална оценка 5 лева за куб. м. глина.
Залогъ за правоучветие 10 на сго отъ стойностьта на
предприятието.
Закона за Б. О. П. е задължителенъ за конкурентите.
Разноските еж за смЪТкв на конкурентите
Поемнитъ условия могагъ да се видятъ вськи приежтственъ день въ канцеларията на общинското управление
Поелсепг-тепь: С. Поповъ Секолтапь: не се чете

твта.ш1№ш,^1чи1т^т.''1,га;Ш|1иг1:и^11)тт.т1^|ТО^д^шдшь1^на

шиш лиг z;74r:az°ZaZt
плика,

фактури, афиши, некролози и др.
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б е нейното сърдце, като си спомни, че баща й я
омжжи насила, за дл я обвини сетне вь убийство.
Само Беркозъ се бореше още вжтрешно, но как
во му струваха нему чуждите мнение, когато той
постигаше цельта си.
Половинъ часъ мина въ страшно мжчение за
обвиняемата. СЖДИИТБ се явиха. У всички сърдца
та затупеха силно. Мария се изправи още по-блъда. Вь единъ жзълъ контъ Зрини се б е сгушилъ
и следеше всъко движение на председателя. Последниятъ започна да чете вердикта. На първия
въпросъ: виновна ли е маркиза Мария въ убирвна
на мжжа си? звеедателигв бвха отговорили.' Ви
новна е!
Страшенъ шумъ се вдигна въ залата. Публи
ката викаше: тя е невинна! Стана движение. Зала
та биде изпразнена съ стражари. Мария 6fe пад
нала на пода, надъ нея се бъ навелъ контъ Зри
ни и придържаше главата й; тя б-fe примръла.
Берковъ се доближи до дъщеря си,*но Зрини като
го съзр^, рипна иа крака и му извика:
— Нещастнико, още дръзвашъ да се доближишъ до онази, която ти направи нещастна, Мндаи
се отъ тукъ, или . . . И конта се хвърли върху
Бар<овъ, но нвколко стражари го задържаха.
ГЛАВА 39.

Спасена!
Една сутринв, когато Гревъ се канеше да
низлвзе изъ стаята си, на вратата се показа контъ
^Зрини, който, безъ да го поздрави, попита:
— Не ще ли можете до направите нъщо sa
Мария, г. Гревъ?
— Ако можехъ да докажа невинностьта й,
бихъ гонаправилъ отдавна, отговори дедективътъ
но азъ не мога да се бламирамъ.
— И така, вие се съмнявате въ невинно
стьта й.
— Не, още не съмъ загубилъ надежда, защо-

Стр. 4

«

БРОЙ 5fe

„Варьейск* ао »тьй

ВАРНЕНСКИ

БОЛЙЙЯТЪ

въпросъ на Европа

^

1МШ91

гярня [Е ош

вь сравнение съ всички останали

София 6.1лавниять

мюф

ТУОСИИ

малцинства. Какво заявява главннятъ люфтия

Вь никоя друга, страна тур

АвстриИскиагъ вшросъ следъ ангажирането на Нгалнн въ африкаисм- тия Хюсеинъ Ахмедовь, за- ското малцинство не се ползва
та война. Кое наложи нопото прегрупиране на силите въ
питанъ относно положени
Цснгрулн* Екроиа
ето на турското население съ такива широки релегнозвв

Големи дипломатически пром*н|

София б М-ръ председателя Кьосеивановъ|
то замтТстникъ на Държавния глава е подписал!
Парижь 6, В. ,Ла репуб регентъ Павелъ е било га въ България, заяви предъ и училащни права, както въ казит-Б съ които се правятъ следните големи 1
лика" пише на уводно мгъсто, рантирането
независимо представителите
на печа България,
ломатически промени;
„ '• '%
еь връзка сь дипломатически- vmbma на Аестрая,
та:
На
Балканите
има
про
—Досегзшенъ
нълн.
м-ръ
въ
Бълградъ
Дино
Ц
тгь разговори въ Парижъ:
Г-жа 7a6vu твърда, че
— Една часть отъ мохацентов
най-мвого
турски
учи
совъ
се
озояава,
като
за
пълномощеиъ
м-ръ
въ
БЦа
— Центъръть на парижки Югославия се била резерви мвдансиото население вь Бъл eV
те усилия по настонщемъ е рала по австрийския
въп гария е за премахване на лища въ България. Единстве се назначава д-ръ Караджовъ, досегащенъ ПЪЛНОЦА|
Дунавска Европа.
росъ,
ното висше турско училвше м-ръ въ Прага,
I
Никой отъ проектитгь за
Споредъ „Пти паризиеиъ", духовните ождилхща. но го-оа Балканите сжщо така се
За
пълномощень
м-ръ
въ
Варшава
се
назщй
Дунавски пактъ, предложени князъ Щереибргъ бвлъ далъ лъното мнозинство отъ насе
Отзовава Щ
до сега, не можа да завърши
лението държи за тъхъ, за намира въ България—това е П Чраяновъ, запасенъ полковншъ.
съ положителенъ резултатъ. увъренвя ва Фланденъ, че Ав щото то се чувства напълно висшето турско духовно .учи досегашния пълномощень м-ръ въ Анкара 7}. раещ
стрия, безъ да се отказва отъ
Както е известно пълномощенъ м-ръ м Анй
лище въ Шуиенъ
Единстввниятъ факторъ за монархията, по првтципъ би равноправно въ България.
отива досегашния пълномощенъ м ръ въ БерлиЩ
гарантиране независимост ьта ла наклониа, въ случай ва
7. Христовъ.
; I
на Азстркя — И т а л и я — споразумение между държави
днесъ вече е з.губялъ своя те отъ це трална Европа, да нъ финансовото м-во. Изявления на вь шуменска и пгьвенска области
Пълномощенъ м ръ въ Букурещъ е H?|
главния секретар* Н. Стояновъ
София 6. Ш рътъ на тър ченъ Сгва Кировъ досегащенъ пълноноц1|
та стойиость. Това 6% раз даде обещание никаква про
брано въ Лоидонъ и Парижъ, цепа въ режима да не бжде
София 6. Главниять се- говията Вълввъ подпнеа за-'
^ „щнд,,,,, ^
Малкото съглашение иВивн . вззършвана отъ Австрия безъ кретарь на мвото нафа- повьдь, съ НОЯТЙ се заври- м-ръ -въ Варшаве.
Ето нанъ се зароди идея предварителна спогодба съси- нансиитгь Н, Стояновъ за ватъ гладните седмични па
та за прегрупиране на сили лягв, подписали тоя пактъ. питат какво вгърно има зари, понеже нъватъ стои,илюзии. Пврижкит* разговори не с а деди резултати :
тъ въ защита на австрий Така че въ това отноше въ слуховетгь, че биле из пансио оправдание:
— Плтьвенска облаешь — Парижъ 6. . Т а н ъ ' о т ъ тая Щ д о Ю ГОС Л ЯВЯНСКН H i
ската нвзгвисимость.
ние ще бжде направена ед вършени висши промгъни въ
Въ е. „Льовъръ" г-жа 7а- на сериозна крачка нап- персонала на министер пазарътъ.въ с. Джулюница вечерь помества статия подъ
заглавие .Парижкитй разгово
бми изнася, че главната редъ по отношение дър
и Полакраище, горно оргъ- ри". въ която, между другото,
ството каза:
тема на разговора
между
— Промгъни не еж пра ховско, Вишовградб, тър казва:
Фланденъ, . кнчзъ
Щарем жането на Австрия спргьбергъ и югославянския кпяяъмо Ма тото Съглашение. вени, нито пъкъ ще се новско.
Шуменска область — с
правятъ
такива. Отъ
Умоляватъ
с е дружестве
Копривецъ, беленско, с.
ните членки но Женското Бла- време на време ставатъ Кардамъ, поповско, с. Бр+з«
Едкнстввяъ случай!
размтьстгота. Д-во за издържане сиро само текущи
Не го пропущайте
питалище
«Надежда"
да
привания
на
понишия
пер- стенъ, провадийско, с. Бо-;
БООИЕЬ
ИЗЛЪЗЕ
ежтетвуватъ
на
общо
годишно
соналъ вь връзка с из- рисово, русенско, с. Цавече отъ печлтъ въ съвсемъ огра
събрание на 7 II. 1936 г. петъкъ исканията и
Е д н а №ii©Tepifsa е
ничено количество и се разпраща
нуждитт ревдопъ и Ил. Блъсково,
въ 2 и половина часа следъ
веднага въ заиечатаиъ плнкъ дълго
шуменско.
Трупъ на уд«вникъ въ квнала. Убвйство или семоубвйаво. КойI
очаквания художестпенъ Елбумъ,
о б е д ъ въ концеларията на сж- на службитгь.
в и и и ? Следствието.
По нататъкь г. Стояновъ
щото на ул. Кракра 2 . задъ
съобщи
че
е
нампрено
вече
Арсенала. Дневенъ редъ: 1)
Яко се ежди покамъкв;
Тази сутринь изъ града се
Отчегь — настоятелството и здание кядето ще ci'ndMnпръсна спухъ, че въ кгнала, то е майсторски аьрзанъ!
контр лнвтв комисия. 2), Из-щаватъ службитпг на Дър
съ 53 художествени репродукции
срещу индуструалния каарталъ кръста на удавника, по so
огъ най лобрит* иайстори. Цена
боръ на ново настоятелство и жавната лотария вь сгра
има изхвърленъ човешки трупъ. личи, че въ случая има
50 ла. Специално за читаклигЬ на
контролна комисия. 3 ) Опре дата на Чиновническото за
Отзовахмо се на месгопроиз вършено престжппение (
ГОТВЕТЕ
СЕ
ЗА
мгь „Bapitciic.iH новини" отстапвдделяне дейностьта на д-вото страхователно д-во.
да се прикриятъ следит^!
ке тази, наистина първа DO рода
шествието.
Процента *'на пласьорите
презъ 1936 г.
си книга за
На 4—5 метра отъ брега въ ледс.йие убития е 'ход
на лотарийните билети нема
•
сачгго 3 0 л е в а
водата плува подутъ човешки въ канала.
да
се увеличава. Той ще оста
ако този купонъ бжде изрЪзлп.
трупъ.
ЗА
РЕКЛАМА!Ace
emdu
no.
не 5 на'сто, колкото е опре
и язпратенъ веднлга, з а е д н о
Къмъ 12 чеса семолич!
Пристигатъ полицейските
иез 15 т . м .
pesvAmamamtb ~- рекламирай дт^ленъ въ закона.
съ 30 лева въ namлпо запазени
на
удааника б% точно
власти,
Неколко
души
вплте
само
въ
„Варненски
новигербавн марки, плюсъ 2 «е. за
въ салона
загь въ една лодка да изтег вена. Той се казва Кир|
разносни. Краеиъ срокъ за изпра
ни*, защото се чете най-мнещането на купени; Юфевруарийт.глатъ трупа.
тиръ Бундевъ, 26 пад
го от всички провинциални в-ии
II
Изрежете н изпратете куооиа вед
собстаеникъ на магазиш!
Оказва
се,
че
удааника
е
вага, докато изданието не се е
вьрзавъ презъ кръста съ дъл продажба на разни жел!и|
«зчернало.
В а р н е н с к и
н а р о д е н ъ. : т е а т - ь р ъ
Доставя само книгоиздателство
га тел ь, на която виси камъкъ находящъ се въ въ ул,;»Ш
„АЗБУКА"
отъ ,7—8 килограма. Съ голе б р о д с к а * .
•••'',"%••••]
Акц.Д-во. бул. Дондуков* Лк 74
ЧотЕз-ь>рт-ьм>. 6 т . м . 8 м п о л . ч . в е ч ® р ь т «
ми усилия удавника бив« из
Отзоваваме се при 6^ini
Софяя - • . . . , . 1 3 1 9 1
каранъ на брега.
Кирилъ, той ни обяснявв:|
•.игшиил
Картината е интересна: ли
—На Т януарий братъЩ
цето на удавника е подпухна завърнавъ 11 чвеа ъ*Щ
s
Драма въ 3 действия (6 картини)
ло, обезобразено, очите изко- Ние живеемъ на ул. Шщ
)
Наскоро: „Една же«*а о ъ -гяйиа"
(
чили изъ орбитите, устните № 3 . Веднага Кирилъ « I
разкървавени.
на. Сутриньта ние съ ^
Кожата е вече започнала де констатирвхме че Кирил*!
се бели отъ лицето и ржцете. нема въ стаята си. Час*,;1
По всичко изглежда, че тру къмъ 5 сутриньта. Отъ той
па е на некой интелигеитенъ до днесъ около Збденаяй|
човекъ, който е на около 25— можахме да научимъ нищ|
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26 годишенъ.
него
Той е облеченъ съ ново чер
— Какво б е ш е настроени
но сако, рае панталони, х у то на Кирилъ напоследък*.J
то тя може да бжце помилвана, въ всЬки случай
Контъ Зрини вървеше по улицитъ- безцелно,
бввъ черенъ балтонъ и жълти загатваше ли Hewov3B.'f«|
не бива да губимъ надежда.
страдащъ силно отъ приеждата на възлюбленат*
обуща.
Зрини седна не единъ столъ съсипанъ. Гревъ
си. Като закриви въ една отъ улиците, той виде
убийство?•":' •'*!
Удавника
е
съ
хубава
коп
извади една визитна картичка изъ чекмеджето си
ГОЛ-БМВ навалица. Стражарите с ъ голЪма мжка
— Ни най-малко до^и- М
ринена връзка и елегантно обикновено б е добреI'm
разпръснаха хората, които се притискаха д о заду
и рече:
шалче. На сакото си има коп роенъ Язъ самъ се чуд« «*]
шаване.
— Право да ви кажа, никога не съмъ ималъ
ринена бела кърпа.
по-тежка з а д а ч а отъ настоящата. УвЪренъ
ноправилъ т о в а . . .
.
Шумътъ бЬ голЪмъ, навалицата гледаше
На брега се трупатъ любо
съмъ, че убийството е извършено отъ мжжъ. Той
къмъ камбанарията на църквата на пазаря. Преди
Некаквв любовна истор
питни. Правят се най-различни
е влтззълъ въ стаята по стълбата, която води отъ
Н-БКОЛКО месеца тукъ, въ олтара, избухна пожарь,
— Нищо подобно." Кир*
догатки
и коментарии. Едни
горния етажъ, ударилъ си е главата о бронзовата
който срути старата, останала отъ стотици години
б
е
сериозенъ човекъ, неказватъ, че удавника е убитъ1
статуя, политналъ е и се е облегналъ на масичка
5
църква, и то въ момента, когато щЪше д а бжде
увличаше
и после, за да се прикрие пре
та, на която е били тази картичка.
— Парични >атрудне!ния?
венчавана една девойка. При всичките усилия на
стжплението, е хвърленъ въ
- Н е , б р а т ъ ми б*ше д о |
Гревъ подаде картичката на Зрини, който за
пожарникарите, пламъкътъ обвзе цялата църква
морето,
а
други
предполагатъ,
Разговорътъ
ни свършвм
почна д а я разглежда внимателно.
и въ разстояние не половинъ часъ всичко дърве
че той самъ си е вързалъ ка
но
изгоре,
а
за
днесъ
6fexa
решили
да
свалятъ
Наистина
какво
е- н е к а р |
— Яко погледнете съ увеличително стъкло,
мъка
за
да
потъне
по-лесно
на
камбаната отъ камбанарията. Множеството наблю
продължи дедективътъ, щ е забележите, че върху
26 годишния Кирилъ да свош
дъното и да се удази
даваше тая работа, когато единъ отъ работниците
нея има знакъ на пръсть отъ ржка» и че на тоя
-._ -. „_ „ /м „„ г „
край на жиаота си? AanHJ
се плъзне и падна на земята, рездробенъ на кжСамоличностьта на удавниковслучая нема престжппение^
пръсть има една вдълбнотина, като отъ перодръжПредстои
на полиш
еще не е установене.
-•-..-«<•««
сове; една жена плачеше около него и си чупеше
ко, което показва, че лицето пише много, освенъ
т
На полицейските власти пре органи да разбулятъ №Щ
ржцегв. Огъ скелята се чуваха викове за помощь
това има една малка следа отъ мастило. Това по
дстои тежката задача д а разбу- та около тъй трагичната Й
— една отъ ГБХЪ се б е срутила и 6 t затрупала
казва, че убиецътъ е човЪкъ,който работи много.
•лятъ този мистерия да и усто- чинв на Кипилъ Бундевъ
другъ отъ работницигв! Никой не се решаваше да
— И адвокатит-fe сжщо могатъ да сиоцапатъ
новятъ дали въ случая има са
се покачи горе. Нпй-после единъ младежъ се по
пръстите съ мастило, каза Зрини, като разглежда
моубийство или пъкъ н-Ькое
качи бърже по големета стълба, която се люлее
ше картичката.
кърВвво злодеяние.
ше
подъ
краката
му.
Той
скочи
на
скелята
и
зах
— Яхъ, и вие ли подозирвте Берковв? Н о
вана
до
хвърля
на
страна
дъските,
за
д
а
спаси
какъ да докажемъ тоаа? Стариятъ е много хитъръ
нещастния работникъ, и следъ големи усилия спо
чов-Ькъ, знае да се пази, н о а з ъ все пвкъ. се налучи
да го избави. Работникътъ, потъналъ в ъ
дЪзамъ, че щ е го пипна.
Съобщавамь на почитаемото Варненско граж^ в
кръвь,
стисна ржцете на избавителя си и му каза;
— Кажете, господине, какво да направимъ, за
данство, че продължавам» работата вь ф
Г-нъ контъ Зрини, съ какво ще мога да д о 
да избавимъ нещастната Мария? извика конта.
книжарницата ни
й
кажа моята признателность?
— Не бива да бързаме, отговори полицейс
— Познааашъ ли ме, отговори конта очу
кия. Вие трЪбва да имате търпение и да ме с л у
„ М Е Р К У Р И Й" Ф
денъ.
шате.
въ сжщия духъ и рвзмери," както б е при покойния §
— Н е мога да сторя тоаа, г. Гревъ, а з ъ или
— Д е , азъ съмъ братъ на
т съпругъ КСЕНИЙ ЯТЯНЯСОВЪ и моля почита- $
ВЕШИЯЛ
акеи
и
трЪбва да я избавя, или щ е умра с ъ нея, каза
съмъ* • • .
i-i
«
t ^
"емото
гражданство до продължава да оказва еж* ф
Зрини.
По-вече той не можа да каже, понеже едиМС^Я10 A 0 B t P H e и подкрепа къмъ менъ, какаето -.ни;^
—- Хмъ, рече стариятъ чиновникъ, гледейт*
му кракъ бе смазанъ и отъ силните болки najLe
« м о да не й причините по гол%мо зло вместо д о 
С± 't
е оказвало д о сега.
ч : |
въ несвесть. Конгьтъ го върза съ едно вжже^да
1
с. {
бро, като изпращаше конта.
\С1
рчцтание
.
s
гна го на гърба си и слезе по стълбите. ВъзЦй**
цанията и радостните викове бехв общи, МърЩЖ и в п г Имайки Итззма
%&

1 ШП

Ш п ш п пазар

„1аи" врррши o w пйи мий

щ mm n -'Ш1Щ
ШтШ щ&шшщ, т1

— Общественото миовне трМва на Щг предпазена отъ то- Ьагопрмшт! -щцш г
йт шшт и мшин. Когато mi ш шштшг ц
Папь
коадь Каролъ, князъ ши 1щшшщ т

емв и щтшт

И1К ( Н III)

отъ Ш П IPS

•

*

Четете в. вариш ии

Сензационенъ процесъ

Шт. Мша № '

тшшЛ Щ

• * » •

