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БЕРЛИНЪ. _ Райхстагътт. «,
то на соаиалистит* да се„.йЛВЪрли н ш н е трудови дни „ д Г с е \ Z ! m T \ S r 2
работятъ по фабрикитт, Парламенть „еш!
р
да удвои броя на лига
лотаниит*».™
ии
чинт, ппихплнт-t " Р ™. като по този начинъ приходит* на държата отъ лотапин
mi>
Р
Ш
се увеличи съ милиона марки

ПАРИЖЪ. — Трикописъ, водачь на гръцка
та опозиция предъ специалния дописникъ на
,Танъ" заяви, че не вт»рва въ ycntxa на мор
ската демонстрация на великигб сили срещу
Гърция. Ако се устрои блокада, Гърция ще
хвърли въ въздуха флотата. Ако следъ това
великигЬ сили окупиратъ Атина, петнздесеть
дни по-късно ще се види, че всичко това е
било безъ никаква полза.

шщт ш ям

Атина 23. Днвсъ слвдъ
ввьдъ водачите на опозн
а т а се събраха на заседа
шв, въ което разгледаха по
дане, въ М-вото иа фмианситЪ продължаватъ да постжпване искания за разходи, конто търпятъ отлагане
Гражданска отговорность аа всички ангажнментии звъиъ олредвпеннтЪ отъ и>ра на финансмтЪ разлитическото положение въ
мЪри на кредити т«. Дадена запов*дь до смЪтнит-Ь палати
страната и гьпроса за учас
София 24. Общото фи вото бгь решило да се пес да постжпватъ искания за раниченитгь
кредити,
тието на опозиционнтъ пар нансово положение
на тятъ дори и предвидени- разходи, които търпятъ от- съответнитп» длъжнотии въ предстоящите закон- страната ни налага да се тп> и разрешени по бюд лагане.
стни лица ще
бждатъ
дателни избори на 9 кшй. правятъ колкото се може жета кредити.
Предвидъ на това, вче- j държаниграждански
Въ тоя духъ недавна м рът ра м-р-ьт-ь на ф и н а н с и г Ь ' _ , „ „ „ _ „ „
; Папанастасиу
заяви, по-голгьми съкращения въ
Ряоков-ь и з д а д е н о в а наОтговорни.
че неговата партия
не разходитгь и да ' се пес- на финансите Рясновъ бе рнае дсто
в а двсички
а н а м а лр
я та ъз рс-ь
Ю
СметНЕТЕ палати нема Да
еше
може да вземе участие тятъ наличнитгь сргьдст- далъ едно нареждане да се ни по т е к у щ и я б ю д ж е г ь визиратъ платежните запове
правятъ всички възможни ико кредити з а в е щ е с т в е н и
ьъ изборитть и изложи ва.
р а з х о д и , съ из ди за разходите, извършени
Следъ
като
въ
бюдтета
номии при прилагането на килдруги
най-подробно причинитть
ю ч е н и е на кредититЬ
извънъ определените побюдпо личния с"ьотавъ>.
поради които
партията на държавата бгьха сък бюджета.
За поетиттъ ангажи- »ета максимални кредити, наВъпреки това, въ М-вото
&у отказви да
участ- ратени всички неналежащи
рузходи,
правителстна
финансите
продължаватъ
менти
извънъ така ог- ма лени съ 10 на сто.
Bvea въ изборитгь.

Предложено му е да демонстрира
разни видове борби.
София 23 май. {Телефона)
Днесъ, при случайна среща
съ борцитп Данъ Коловъ и
Хари Стоевъ, последнитп
ми заявиха, че еж. получили
покана отъ нпколко вар
ненски организации, които
ги молятъ да посетятъ гр.
Варна и демонстриратъ видоветгь борба.
По този случай, борцитп
ми заявиха, че по принципъ
еж решили да посетятъ гр.
Варна. Кога точно, — ще
зависи отъ отговора, кой.
то наскоро очакватъ да
получатъ отъ едно мини
4
стерство.
Всички останали
во
•1
Подробности относно ид
Изплащането на дветЪ заплати
дачи на опозицията
ре
Кирилъ
Д.
Велчевъ.
Зящо
е
било
извършено
убийството.
Пълни
под
ването
на борцитп вь Вар.
ще
стане
къмъ
края
на
текущия
месецъ.
Защо
се
е
наложило
заба
шиха,
че
събранията
робности. Какъ еж биле извършени дветт> убийства и грабежа. Убие на ще науча допълнително.
вянето.
ДвегЬ
причини.
иа Папанастасиу cm на
\
цътъ останалъ цЪлъ леиь при жертвитЪ си.
In обещаха да ме държатъ
пълно
основателни.
София 24. Едновременно
Освенъ това чл. 115 отъ Пловдивъ 23. Тая вечерь
въ течение за свитп наме
Господиновъ
Конференцията реши опози то изплащане на априлска правилника за прилагане къмъ 9 часа се приключа го спестени пари, съ кои рения.
и майската заплати закона за БОП постано разпита на Кирилъ Д. Вел то възнампрявалъ да си
цията да не вземе участие въ та
ще изисква една обща сума
изборите.
вява заплатитгь на чонов- чевъ, който уби преди нть- купи друга кжща.
отъ 500 милиона лева.
Решението за убийст
амъ ще ста ницитгь да се изплащатъ колко дни богатия арме- вото било взето на 18 на военнитп лица измпнен
| Софулисъ, отъ името на неИзплащането
нщъ
бакалинъ
Вартанъ
вгьроятно въ предпослед следъ вегъко 25 число на
Либералната партия, днесъ ния работенъ денъ на те месеца. Понеже се изпла Хайрабедиянъ и жена му т. м. събота вечерьта. съ наредба. Полк. Лукашъ
Мойрамъ.
На 19 т. м. недп>ля назначен. Продължен срокъ
шт,зе съ единъ апелъ къмъ кущия месецъ.
ща и майската заплата,
ирода. Въ този апелъ той
Пречиитъ да не бждатъ спазването на това пос \ Убиецътъ знаелъ, че сутриньта Кирилъ Д. София 24. М-рътъ на война
та ген. Цаневъ, запитанъ въ
излага причините за неучастие изплатени тия заплати преди тановление се налага^
съседътъ муималъ
мно Велчевъ казалъ [на же връзка
съ назначаването на
на си не ще отиде при полковникъ
въ предстоящите законода Св. Кнрилъ и Методи еж отъ
Лукашъ, заяви?"-—
телни избори, които той нари чисто формално естество. Посрещането на югославянск^гЬ гости бакалина да купи кю- — Г-нъ полковникъ Лукашъ
мюръ. Преди да излтзе е.назначенъ за началникъ на
ла .комедия*.
въветътъ на ОН вероятно
снощи
на
софийската
гара.
Посрещачитъч
Привествияга.
отъ кжщи, той взелъ софийската окржжна жандар
въ
последното
си
заседание
Правителството утре ще се
София 24. Снощи 10-40 славянския и българския на единъ чукъ, за да извър мерия.
събере на заседание, въ което на 26 т. м. ще удобри ре часа
На запитването какво
съ влака отъ Бгьлградъ
ши съ него убийството. става
ще разгледа положението, съз шението на финансовия коми- пристигнаха въ столицата родни химнове.
съ отговоритп на
Почукалъ на вратата на ба- ония лица отъ военното
Инж. Кайряковъ и Манодадено следъ отказа на опо тетъ по сконтирането при групата, югославянски го
зицията да участвува въ избо БНБанка с ъ к р о в и щ нитъ сти, на брой 241 души чле ловъ поздравиха гостите. От калницата. Бакалинътъ му от- ведомство, които сега зае.
граждански служби
бонове, на ъа обща сума отъ нове на югославяно българ говори Бартуловичъ, който из ворилъ и двамата слезли въ матъ
рите.
м-рътъ отговори}
ската
лига
отъ
Бгьлградъ
избата.
Щомъ
бакалинътъ
каза
пожелание
българо-юго
300 милиона лева. Едва следъ
—На тпхъ имъ бпше даГрупата се води отъ пред славското сближение да се почналъ да му тегли нюмюръ, денъ
това ще може да стане из
срокъ да отговарятъ
седателя на казаната лига —- осъществи отъ Адриатическо Велчевъ му нанесалъ двколко Тоя срокъ е продълженъ до
плащането.
,Не можелъ ли и ние да напроф. Владимиръ Митровичъ. море до Егейско и Черно море. удара съ чука по главата и края на настоящия месецъ.
правимъ една Варна"?
В. Савичъ, писателътъ Ник, Гоститл веднага следъ арменецътъ падналъ на земя
Една часть отъ техъ ще се
Турокия в. „Тан-ь* СЗотова бгьха отведени съ ав та въ безсъзнание.
Бартуловичъ и др.
завърнатъ
въ своите части
ра) отть 18 т. м. подъ гор
томобилите
на
общината
Бтлградъ
23.
Тази
суУбиецътъ
веднага
се
затиПри
пристигането
на
влака,
въ
казармата.
ното п о д з а г л а в и е п и ш е :
чалъ въ спалнята и се нахвър— Ето В а р н а е н а о р е щ а тринъ въ 11 часа се за софийската гара бе задръсте до разнитп хотели.
Следъ това м-рътъ каза, че
Днесъ гоститгь ще взе- лилъ върху съпругата на ба
ни. Т я ни д а в а примери... върна въ Бтлградъ кня
на
отъ
повече
отъ
2,000
пос
има
издадена наредба-законъ
Отъ А години отиватъ от
матъ участие въ тържест калина, която въ това време
Цариград в-ь В а р н а мно- гиня Олга, съпруга на рещани.
,за
изменение
на чл. 8 отъ
вата
по
случай
деня
на,Св.
се била събудила отъ шума.<
гн е к о к у р з и я н т и и това княза заместник Павел.
Кирилъ
и
Методи.
Между
официалните
позакона
за
военните
лица, оба«
Ударилъ и нея няколко пжти
,отана мода. Д а л и не мо№вмъ да н а п р а в и м ъ HfeТя се завръща отъ срещачи бпха цплото на
съ чука по главата и тя падна яе тая наредба впася само
Що и ние к а т о в а р н е н ц и , Сплитъ, кждето кръс стоятелство на Българола върху леглото въ безсъз малки изменения въ чл. 8,
на турокото Ч е р н о море,
югославянското д-во, наче
нание.
« « д е т о има доота х у е а ти на свое име новия ло съ Никола Захариевъ,
които еж безъ особено значе
се очаква наскоро
Следъ това Велчевъ отно ние.
а
3
РИВЛв
Лондоаъ 23. По съветите на
н вмъ 5ужде ниитГ?
' Iюгославянски параходъ инж;. Кайряковъ, пом. кмесе върналъ въ избата.
тътъ на столицата Мано- лекарите по очни болести, Мак- во
Забелпзалъ, е бакалинътъ
ловъ, югославянският пълн. доналдъ въ едно близко бж- давалъ признаци на живот, Д-ръ Георги Алексиевъ се ус
м-ръ Цинцаръ—Марко вичъ,
на частна, практика
даще ще подаде оставка и ще грабналъ единъ г о л п> мъ тановява
С р ъ б н а весть
хорътъ „Гусла" и пр.
въ Варна на улица «Колони",
ножъ
отъ
бакалницата,
Съ неутешима скръбь съобщаваме на всички роднини,
Щомъ влакътъ влъзе въ бхде заместенъ отъ Балдуинъ. ударилъ съ него нпколко № 12.
1—2
приятели и познати, че многообишия ни баща и дЪдо
гарата, гръмна силно „ура".
пяти жертвата си по гла
вата и го довършилъ.
Отъ влака отговориха съ мамърилъ сирити 170.000 лева,
Нетър-бь 3 . Караганав-ъ
Лавалъ
ще
председателствува
кон
хане на кърпички.
Върналъ
св
въ
спалнята
и
въ баннноти, обвити въ кър
на 80 год. родомъ отъ с. Кюлевчв (Бесарабия)
ференцията на МС и БС
Хорътъ »Гусла" изпе юго- Женева 23. ГолЪма сензация виделъ, че и жената не е па. Въ друго енривалищо наследъ кратко боледуване предаде Богу духъ на 23 май, 6 ч.
следъ об-вдъ, като ни остави въ неутешима скръбь.
предизвика въ тукашнит-fe ди още умръла. Съ ножа тога мърилъ 20 златни турени
Богъ да упокои душата му.
пломатически кржгове вестмв, ва я доубилъ, като и првръ- лири.
че френскиятъ м-ръ на вън залъ грънланя
Въ бакалницата намЪрилъ
Почивай въ миръ скжпи татко1
на тютюнигЬ. РазмЪритъ- на
шнигЬ работи Лавалъ ще пред18.000 лева.
Тленнитъ- останки на покойника ще се вдигнатъ отъ
единствения данъкъ
Като
свършилъ
по
тоя
надомътъ му ул. „Милариновска" 84, а опътюто ще се извър
София 24. Споредъ приета седателстлува съвместната кон чинъ и съ двете си жертви, Убийството и грабежътъ про
ши въ църквата „Св. Петка" на 24 май въ 4 ч. следъ объдъ. та вчера отъ Мин. съветъ на- ференция на Малкото съгла убиецътъ започналъ да та- дължили цЪли три часа.
Понеже навънъ вече било
редба-законъ по облагането на шение и на Балканското спо
Варна, 23 май 1935 год.
разумение, която ще се състои рашува навсЪкяде изъ къ станало съвсемъ свЪтло, убие
О п е ч а л е н и : синъ Александъръ, снаха Соня. дъ- тютюнитп, по която вчера днесъ въ Женева.
щата. Въ едно съндъче на- цътъ се побоялъ да излезе и
шепи- Яня Мика и Еленка, зетьове: Ллександъръ, Стойко и дадохме нгькой подробности,

ЗАКОНЪТЪ

барда плаши т п и !

та №

ще става оолаганото

допълнително се узнава, че Тази конференция ще се
данъкътъ ще се събира при из занимае съ твърде важни
насянето на тютюните отъ Международни въпроси, между
които не първо мЪсто въпроса
складоветт, както следва:
— За партиди до 50.000 за предстоящата конференция
кгр. ще се плаща по 30 сто въ Римъ.
тинки на килограмъ.
18—20 Г О Д И Ш Н О
Облагането ще се увелича
за келнеръ търся за
ва прогресивно аа по-голгъмибюфета си гара Кае• тп> партиди, като ще достига
пичанъ. Заплата, квартира, прадо
1.50
лева
на
кгр.
за
партиJ дитгь отъ 300,000 кгр и нагоре.не отъ менъ. Постжпване вед
Никакви други данъци нгъма нагв. Споразумение при менъ
щ
съдърж. бюфета Петъръ Коевъ.
да има върху тютюна,

Ж е л ъ в п и л и я , Петъръ, Наумъ, Таня, Нели, Малания,
Юдия Семейства: зап. полк. Илия Тодорови, Добри Стойкови
Перелингови, Дршинкови и др.

Й Д-РЪ В. СТОЙКОВА - В А Р Р О ,
Q
А

лЪкарьзлболЪкарь
се завърна и наново приема

2

Кооперативенъ домъ „ Б а л к а н ъ " - Мусалла
311

додее»®*********®*

|

ЩУШРИШ
В А Р Н А

5ъ центъра на града, най
хигиениченъ, уютенъ, съ
централно отопление.
:: Цени достжпни за всички::
1-2352-0

Чшпшв.,,

презъ ц%лия день останалъ
при жертвите си.
Едва къмъ 11 часа презъ
нощьта той наиусналъ бакал
ницата и си отишълъ у дома.
Тамъ той призналъ на жена
си, че билъ извършилъ убий
ство. Жената писнала да пла
че, Велчевъ й хвърлилъ 500
лева и избътълъ отъ кжщи.
Презъ цЪлата нощь се върт%лъ изъ крайните квартали и
сутриньта съ влака въ 7'40
часа потеглилъ за София.

Е

Ш Ш П М Ш Н {ШИЕШ

Живота съ своите конюнк
тури налага промени въ едно
стопанство съ огледъ да се
постигнатъ резултати задово
ляващи. както отделния сто*
нански д*ецъ, така и държа
вата. Обаче, въпреки стопанс
ките конюнктури създаващи
се отъ международните политико-икономичесни отношения»
вс+зко стопанство се стреми да
се [развива, като се нагоди
къмъ условията, при които е
принудено да работи, да пре
успява, да завладява пазари,
за да осигури своя просперитетъ въ полето на икономика
та.
За този просперитетъ народигЬ водятъ една нестихваща
борба въ полето на културата,
техниката и стопанството, чия
то развръзка достига до меж
дународни конфликти, разре
шението. на които е съпрово
дено съ война, и така се дос
тига до положението, вземане
предимство на едни държави
отъ други, временно спиране
на икономическия развои, вся
ва
разтройство въ между
народната търговия, положе
ние затрудняващо стопанския
животъ въ държавите, докато
настжпи чрезъ усилията на
държавната власъ и стопанс
ките дейци нормьлизацията.
Днесъ. именно стопанствата
преживяватъ периода на рес
таврация на стопанския животъ
разстроенъ отъ европейската
война, плодътъ, на която бъ
следващата следъ нея криза,
жертва, на която еж всички
държави.
Големи еж усилията на дър
жавите да възвърнатъ нормал
ното развитие на стопанствата
си, като взематъ участие...въ
устройството и реорганизация
та на стопанството, , правятъ
жертви за да нагодятъ стопан
ството си, така, че да задово
ли народните нужди и своите
като се стремятъ да иматъ по
не единъ уравновесенъ платеженъ балансъ.
И понеже барометърътъ на
международния стопански жи
вотъ е стокообмена, респек
тивно външната търговия на
държавите, всека се стреми
да я засили предприемайки
редъ реформи въ стопанския
си животъ, които ставатъ съ
темпа на изискванията на вън
шните пазари и условията за
пласимнтъ, тъй като външни
т е пазари определятъ култу
рите и артикулите за износъ
съобразно прирородните ус
ловия на страната производи
телка.
Вследствие международните
икономически
нововъведени
системи на стокообменъ» па
зарите на артикулите на земледелското ни стопанство се
ограничиха и ние требваше
да нагодимъ нашето стопан
ство, така, че да произвеждаме
артикули, които биха имали
осигуренъ пласименть за да
подържаме външната си тър
говия, което, значи, да про
дължи развоя на стопанство
то ни, защото зърнените хра
ни, които преди беха главно
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перо на нашия износъ, мина
лата година взематъ едва. 5
на сто отъ нашия експортъ.
И може да се каже, че на
шето стопаство се нагодява
чрезъ държавната подкрепа
къмъ изискванията на чужди*'
те пазари.
Новите насоки, въ които се
развива земледелското ни сто
панство
еж говедовъдство,
птицевъдство,
птицевъдство,
свиневъдство и овцевъдство,
защото за тези ертикули и
техните деривати ние имаме и
ще имаме за въ бждаще оси
гурени пазари само да съблю
даваме изисквания на външни
те пазари, като Палестиня,
Египетъ, Малта и др.
Яко съумеемъ да завладеемъ
Лондонския пазаръ за износъ
на беконъ, ние ще осигуримт.
единъ източникъ на доходи за
нашия земледелецъ.
' Сжщевременно въ земле
делското ни стопанство забе
лязваме културните растения
да изместватъ некои отъ зърне
ните храни, излишеците на
които се игнасеха, понеже
новите култури еж по-доходни,
а знаемъ, че дохода е, който
кара земледелеца да сее тази
или онази култура.
; Ето защо външната търго
вии дирижира производството
и физиономията на едно сто
панство, и като такава днесъ
на нея всички обръщатъ го
лома внимание, понеже, само
чрезъ външната търговия е
възможно да се развива и
крепне едно стопанство.
Стопанство, което е лишено
отъ външна търговия, то не
може да се развива —- и рух
ва, защото външната търговия
е сърдцето на едно стопанство.
Контролирайки износа на
нашите експортни артикули ние
ще спечелимъ нови пазари,
разбира се чрезъ доброкачественостьта, която е главното
условие за завладяването на
единъ пазаръ.
По-вече грижи отъ страна
на държава и експортьори и
ние ще имаме за въ бждаще
осигурени пазари и реформи
рано стопанство, което ще
задоволява изискванията имъ,
ще носи облаги на държава
и народъ и ще засили вън
шната ни търговия.
Петъръ Петковъ

щчай
преотстжпва се КРЪЧМА съ
цЪлия инвентаръ, съ добра
клиентела и голЪмъ районъ
удобенъ н за гостилница
Справка редакцията. 1-3

ПИАНО |
'Много добре запазено с е т
1
продава съ много нама
лена цена и условия.
Справка Поповъ — 15
линия 9 —- Варна
1-5

ФшашчшЪ щшшчеш на Билъ Газонъ
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Б л у ж д а ю щ и огньове

Две слъвца
Л. М. W разказаз следната р а д и . И н а ш и т е г ю л л е н ц а т о й
Преди впкове две велики души случка за имането и късметя. безстрашно нарезвлъ, знае се
запалиха съ сърдцата на ела- — Д ъ двора на кжщата ни,
че вжтре барутъ има. Не бавннекитгь народи огньоветгь'' на
находяща^се край девическо рутъ било то, ами жълтици.
проевгътата.'
Дгьлдто на се. вв. Кирилъ и то училище, сестра ми в*иделв Нали късметя е неговъ, съМетодий нгъма да умре никога... отъ стаята си нощемъ огънь; бралъ си човекътъ златото и
То ще гори вгьчно като факелъ
надъ евгьта и ще- стопля, ще ивилъ се, заигралъ и изчезналъ. днеска е въ положение, Завър
на Нерсесъ Курдянъ
загргьва сърдцата на' онШзй, кои Братътъ. големъ";,' иманярь, и швайки разк»за си, моятъ събето жа>>уватъ за по вече свптли-"азъ двамата решихме да из- седникъ въздъхна излеко, още
изработва всЬкакаи мраморни «
на, за по-вече красота и правда. вардимъ огъня. Любопитство
гранитни ПАМЕТНИЦИ, безъ дефект*
Двамата равноапостоли раз- то ми големо. Зеръ имане е. му е мжка по неверното щас
и при най-износни цени.
тие, донесено отъ блуждающия
късаха леденйтгь окови на невеЕдно посещение е достатъчно д«
Подирехме
съ
гърбове
дува
жието, тгь пробудиха душитгь
се увърите,
ул. Шуменъ J6 1|,
огънь, които изтървали без
ни за подвигъ и борба, тгь разлгъ- ра и зачакахме мълчаливо. възвратно.
(до Редакцията на в. В. Новини) 1-р
ха сладкия дъхъ на културата Настжпи нощь. Сърпътъ на
Никола Стателовъ
по стъпкит/ь ни и ни превърнаха месеца се заби на Франга. Въ
отъ варвари на човгьци.
двора тъмно вече. Не се ми
*
Колко пжти ми е дохождало на половинъ часъ и ето огъна умъ: защо ние тачимъ единъ ньтъ: появиха се пламъци изъ
день презъ годината дгьлото на земята трептейки не малки ви
се. се. Кирилъ и Методий, а оста- сочини надъ почвата, т е се
налит/ь дни го тъпчимъ.
дънера на % на парчета о т ъ английски поплини щ
Повечето отъ хората днесъ еж загубиха край
@
за нагръдници, маншети и
А
се превърнали на бухали. Не старата черница.
мъ
яки
за
м
л
ж
к
и
горни
ризи
7
обичатъ евгьтлината, не обичатъ
Братъ ми набелеза местото
истината, правдата и красота и започна на другия день ко
2
само до 28 т. м. в ъ ателие
?
та.
Че това е така, не тргьбва и пането. Не помня колко метра
да се съмняваме.
беше слезълъ въ земята, ама
Какъ може да се обича исти половината черница май беше Н
1*5
ул Шейново № 4
•
ната и да се тъпчи свободата; засипана съ пръстьта, когато
какъ може да се обича евгьтлиБЕЛЕВСКО УЧИЛИЩНО Н-СТВО, ВАРНЕНСКО к
на та и да се сгье мракъ и какъ на дъното се показа едно
най-после може да се обича кра раждясало кълбо. Поть ни по
сотата и да се издига до култъ би — имането. Работата почна
лъжата и подлостьта"? <
съ яростно усърдие. Но, дяволъ!
Има ли сега красота по евгьта,
с. Белево, 21 май 1935 год.
има ли правда, има ли свобода? Указа се гюлле. Чакай! След
Белевското
училищно
настоятелство, въ допълнение обяв-^
Ако днесъ бгьха живи се. се. ваха още две, той — броихме
Кирилъ и Методий, увпрекъ съмъ, седемнадесеть големи кафяво- ление № 9 публикувано въ Д. В. брой 111 отъ 20 май т г.*
че тгь щгьха да кажатъ:
ръждиви гюллета. Нищо друго. обявява на интересующите се, че на 5 юний т. г. (среда)
•— Деньтъ на проевгътата, не Се,пакъ братовиятъ малджий- отъ 9 до 12 часа, въ канцеларията на Белевското общинско
тргьбва да бжде день на паради,
управление, ще се произведе търгъ съ тайно малонаддаване
а день на ку tmypama, день на ски нюхъ верно подсказа, че
правдата и евгьтлинота!. . .
има нещо. Той и на това б е за отдаването на предприемачъ постройката на ново учили
*
доволенъ. с ще повече, защото ще отъ 8 класни стаи и нуждникъ въ с. Белево, Варненско,
Блазе на онгьзи, които еж сепъкъ дадохме малко нещо
Исканиятъ залогъ за правоучастие на търга е 5 на сто
родили слп>пци, че не виждатъ
върху
девизната цена 1.226.000 лева, въ банково удостове
e
t
p
a
на
неговото
твърдение,
какъ днесъ се разпъва българска
рение.
' ''":
че
д
е
т
о
.
огънь
блуждай,
се
та книга по ветринитт на кни%
Закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е зао'
жарницитть. Тя лежи по цгьли има нещо. .Само че, който е
месеци тамъ, лежи дгьлото на късметлия", казваше братъ ми, дължителенъ за конкурентите.
евгьтитп братя и чака да дойде
Поемните условия и плановете могатъ да се видятъ въ
нгькои.и да го спаси отъ тежка като седеше на изравнената
пръсть и гледаше съ ядъ Белевското общинско управление, всеки приежтетвенъ день.
каторга.
Има една легенда.
праздния трапъ.
Всички разноски по търга еж за сметка на предприемача."
. . . Когато Богъ сътворилъ
Председатель: Ник. Гр. Николаеви
Минаха години, спомнямъ си,
българина показалъ му единъ
Счеговодитель: Бор. Ив. Нанковъ;
к\ть прочитни книги и едно го че тези гюллета,.следъ, като се
лгьмо блюдо пълно съ разни т ъ р к а л я х а сума врелакомства и му казалъ:
м е и з ъ д в о р а — за
— Кое отъ дветп искашъ?
Българина се охилилъ подъ купи ги некакъвъ железарь,
сиромахъ човекъ. Гюллетата
мустакъ и рекълъ:
— Не знамъ кое да избера. той майсторски режелъ и форКажи ми кое какво ще ми до миралъ такива стоящи вази,
несе, пъкъ тогава?
#
най-нз носно при
Дгьдо Господь погладилъ бпла- к а ж и г о ч а ш и за огта си брада и рекълъ:
Съобщава
се
на
Варненските
— Този купъ прочитни книги
Ще ти даде евгьтлина, ще обла граждани, притежатели на ку
Варна — телефонь № 319
городи душата ти, ще те напра чета, да ги докаратъ въ Вете
1-2628-3
ви мждъръ. Блюдото съ разнитгь ринарното отделение при Варлакомства ще напълни стомаха нен. Град. Община за прегти и нищо по-вече . . .
Българина се усмихналъ и от- ледъ и регистрация като взе
матъ съ себе си по 100 лв. за
върналъ:
— Какво ми тргьбва мене мж- регистрация за фонда „Епидрость, евгьтлина на празенъ зоотии". Нежелающите да пластомахъ, предпочитамъ да жи щатъ тия такси, могатъ да уни
вгья безъ тгьхъ. но стомахътъ
. 2 3 май 1935 год. гр. Шуменъ
щожатъ кучета си. Регистра
ми да бжде пъленъ !. . .
Обявява
се
на интересующите се, че на 29 май г. г. отъ
цията
ще
започне
огъ
25
май
ПРОМЕТЕЙ
т. г. ще трае до 20 VI. с. г. 9 часа предъ пладне, въ, тържните зали на Шумненското,
На
регистрация подлежатъ Варненското и Провадийското Данъчни Управления, ще се
всички кучета отъ 3 месеца започне спазаряване по доброволно съгласие за доставка на
оттуснатъ за лозари, чрезъ по нагоре включително и лов следните хранителни и фуражни припаси: Сирене 4.000, хап
зарската
кооперация »Д«- джийските. Кучетата, пазачи ва таханена по представена отъ конкурента мостра единъ
мятъ", наскоро ще пристигне. на стопанства, военни, и ов- кгр. 3C00 кгр., сливи черни сушени .2.000, соль ситна 2.000,
Поканватъ се лозарите още чарски плащатъ по 10 лв. Сто соль морска 500, захарь 6000, растително масло двойно ра:
сега да запишатъ нужднитв паните, които не докаратъ за финирано 5000 и ечмикъ 15000 кгр.
имъ количества за да го иматъ регистрация кучетата си, ще се
Залогъ за правоучастие се депозир*а на председателя
на по изгодни условия, оси глобяватъ и таксите ще се на тържната комисия въ размеръ 10 на сто отъ предложена
гуренъ за своевременно
пръс. събиратъ.
обща стойность на предприятието.
кане.
Доставката е делима по видове. Предприятието е едно
Записвания въ управлението на коо
ф С к. «Варна* наскоро и сжщо за трите града и показаните по-горе коли чества,; ще
перацията (Д-во Л"роздъ" телефоиъ № 37) ще чествува юбилей на свои
се взематъ отъ тамъ гдето се добие по-износна цена.
и клововетБ: ул. Търновска № 27 и ул.
Поемните условия и описанията могатъ да се видятъ
Бузлуджа № 5
1-2591-5 ; т е стари играчи г. Ставри
Петровъ (алабаша) за 15 год. всеки приежтетвенъ день въ щаба на дружината въ Шуменъ,
Фризьорския
салоаъ „Се- спортуване, на Стеф. Даневъ а въ деня на спазаряването въ поменатите по горе данъчни
— Чафана за 10 год. и Боянъ управления.
вилла" намали чувствително Минковъ
•— Бугито-фамозния
за гербъ, данъци и публикация еж за смет
цената на електрическото дъл за 10 год. сжщо за спортува ка наРазноските
предприемачите.
готрайно къдрене. Проверете! не.
'
Отъ Домакинството

22 страшната нощь, прекарана върху пирамида техъ. Продължавайки

цето изглеждаше, като че л и , беше спрело
на едно место.
Ушите на нещастника беха започнали да
фучатъ, предъ очите му се преметаха искри.
Отпусна чело върху нагорещената земя и
запозна да се счита за загубенъ. Не изпитва
ше вече никаква омраза срещу ония, които
го беха довели до това положение. Изпитва
ше само една безкрайна умора. Разпаленото
му въображение започна да плете какви ли
не прекрасни видения.
Най-после слънцето започна да се спуща
къмъ западъ. Лекъ ветрецъ започне да духа
надъ степата. разхлади челото на Билъ Газонъ и го разбуди същевременно отъ полу
сънното му състояние. Едновременно съ тове,
обвзеха го обаче, наново жаждата, гладътъ,
болките и страшните мисли за предстоящия
му край.
Започна наново да се ГЪРЧИ, съ надежда
да се освободи отъ вжжетата. но въ края на
краищата б е принуденъ да се (.ткаже отъ
тази си мисъль, напълно изтощенъ. Ясно б е 
ше каква еждба го очаква.
Макаръ че беше изтраялъ на жаждата и
на адската горещина презъ, нощьта му пред
стоеше да замръзне или да го разкъсатъ
вълците.
Потрепера целъ, като си припомни за
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КОСИ И МОТИКИ S
Киколов-ь & Тинк«г-ъ

4-а Пехотна Работна Дружина

ОБЯВЛЕНИЕ №8

все така, коньтъ до да не огорчава живота си, обаче, реши въ
та на Буриятите и обсадата на глутницата толкова разслаби връзките, щото младежътъ себе си да си спомня само за добрите
можа да ги смъкне, безъ да държи сметка, преживелици, както подобава на една чиста
вълци.
Тогава все пакъ имаше известна възмож- че ще си охлузи кожата по-ржцете.
душа. като неговата.
Видя Се отново свободенъ. Въ изблика на
ность да се спаси, а сега лежеше всредъ сте.
Мисъльта у.у непрекъснато беше при сес
пата, здраво завързенъ м безсиленъ, дебнатъ радость презъ първия мигъ, Билъ Газонъ зат тра му Тея. Дали ще успее да я издири въ
вори очи. Животътъ отново се връщаше въ оная страна, за която сега се запжтваше?
отъ една страшна смърть.
Презъ ума му минаваха какви ли не стран всички жили на телото му. Кръвьта отново
ни мисли. Дали не можеше да се случи да се раздвижи изъ телото му.
Ч Я С Т Ь IV
мине отъ тамъ Царьтъ нз пжтищата или пъкъ
Трудно му беше да стане, обаче все пакъ
да минатъ случайно селяни. Наистина ли б е можа да се издигне, сграбчи главата на ко
Червениятъ рубин-ь
ше решила еждбата така младиятъ му жи ня и я обсипа съ милувки.'
ГЛДВЯ 10
вотъ да завърши тука?
Още не беше мръкна по, когато влезе за
По едно време зачу удари отъ конски ко втори пжть въ Троцкосавскъ. Мина покрай
Мраморпиятъ храмъ
пита. Обърна се на другата страна и виде кжщата на търговеца китаецъ. Целата беше
въ далечината единъ оседланъ конь, безъ заобиколена отъ войници и полицаи. ЖълтоЦелъ день пжтува Билъ Газонъ съ влака.
стопанинъ, да скита изъ степата. Повика го ликиятъ сводникъ го изведоха отвжтре, съ По причина на непрекъснвтото друсане стру
съ изсвирване. Животното повдигна внима белезици на ржце. Девойката беше уведоми ваше му.се. като че ли целото му тело е
телно глава и се ослуша, а следъ това започ ла полицията за всичко. Беха настигнали кер разглобено. Главата му тежеше, а стомахътъ
на да се приближава. Б е ш е неговиптъ соб- вана, а сега разчистваха и целото сводни- му като че ли се беше издигналъ чакъ до
ческо гнездо.
пресъхналото му гърло.
ственъ конь.
Нова надежда започна да го изпълва. За
Билъ Газонъ не се бави много въ града.
Въ това състояние пристигна Билъ Газонъ
почна още '' по-силно да подсвирва на коня Отъ аванса, който му беше далъ търговеца, въ
Янгра. Парите му стигнаха евмо до
съ обичайните подсвирвания, съ които се ви си накупи най-неибходимите неща за пжту- тукъ. Отъ тукъ нататъкъ требваше да се упо
ка конь. Животното дойде чакъ до него и го ване и скочи върху седлото, въ най-добро вава само на голите си ржце и да очаква
помириса. Съ последното усилие на всички разположение на духа, загдето напуща послед милость отъ прищевките на еждбата, самъ
те си сили, Билъ Газонъ издигна ржцете си ния руски градъ по пжтя си.
всредъ тази непозната страна.
къмъ главата на коня.
Сега вече цельта му беше Индия. Б е ш е
Това не го отчайваше. Беше" възхитенъ. че
Животното започна да ги ближе, о следъ ситъ до гуша отъ досегашните си патила. най-после можа да стжпи кракътъ му въ Ин
те ва захапа въжетата и започна да ги тегли Беше срещналъ и добри, и лоши хора, беше дия. Отъ тукъ нататъкъ можеше вече да за
насамъ-нататъкъ, като че ли си играеше съ се натъкналъ и на добри, ина мръсни дела. За почне същинското търсене на сестра. Досе-
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hiwnri ш ш ш й ! нап-деионрашчвата ш свЬта
им сь B o - S ! ° H H 0 право - ~ Българската конституция в . ср.внеA n . L ™ » ™ , И ' я г Р ъ « к а т а . белгийската, сръбската, американската,
Фравцуската, швейцарската, английската и др. - ПоукигЬ отъ
прилагането до сега на Търновската конституция.
специална анкета на в. «Варненски новини'.

* \послеДНата
книга 3 на
сп. .Юридически архивъ", проi ,eco P" b T' b w no Д ъ Р* а в но. право
*?» Софийския университетъ,
Гг Д ръ Л. Владикинъ, е пубяикувалъ една добре аргумен
тирана и интересна студия —
яриноси върху историята на
българс к о г о конституционно
право.
Студията разглежда подроб
но какъ е била изработена и
лосувана Търновската Конс
титуция. Дадени еж въ текста
интересни извадки отъ първо
образа на Конституцията, отъ
станалите разисквания въПър1ото Велико Народно Събра
ние при приемането й, сжщо
яка ~ сведения и за мнени
ята на заинтересованите по
гова време държави за цър
ковното устройство на Бълга
рия (Русия, Англия и Явстро^нгария). Въ тази си часть стуцията буди твърде голЪмъ ингересъ.3
Върху повечето въпроси, ко<то се разглеждатъ въ въпро
сната студия, ние се изказахме
вече, черпейки сведения оть
1ругй източници. Предвидъ на
ова при доброто желание,
гоето имаме ние, ние не на(ираме за потребно да повтаяме Н-БКОИ съобщени и изветни вече факти.
Помолихме, обаче, г. проф.
•ръ Л.' Владикинъ да ни раз
«ши да препечатаме заклю
нгелните редове отъ студията
iy. Той ни даде съгласието
и, за което на това место му
зказваме нашата благодарость.
— Обикновено казваме, —
ише г. проф. д-ръ Л. Влади(|нъ,
че нашата конституия е една отъ най-демокраичните. Обаче, взремъ ли се
ювнимателно, можемъ да ка<емъ, че тя не е .една отъ",
е била най демократичната
институция на света, по вреето на нейното създаване. '
£ръбскиятъ органически ус1въ отъ 1869 г. е установяшъ едно непарламентарно
•равление, съ скупщина отъ
|борни депутати, съ държа!нъ съветъ и пр. Румънската
|нституция 01ъ 1866 г., макаръ
|имствувана направо отъ бълрската, е ограничено-демоштична, главно поради мно
i високия избирателенъ цензъ
•имотенъ и о б р азавателенъ.
ръцкета консоитуция отъ 1864
| най.много се доближава до
ршата по демократичность,
р И тя не я надминава нито
> избирателната си система,
по по институциите си; има
i е и Държавенъ съветъ, пр
« отмЪненъ.
Но не само на Балканите
онституцията на Северо-аме
«анските Щати установява
шна камара и сенатъ,съ сил•>' правителство: президентътъ
»'а широки права, а минис№t еж отговорни само предъ
!Г0.
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:

|Въ Европа къмъ 1878 г. гос|дствува конституционно-нерламентарното управление
|ички германски монархии,

Лвстро-Унгария и др. Италиянското кралство има една октроирана конституция съ парламентаренъ режимъ, но при
ограничени избирателни права.
Англия, люлката на парламен
таризма, има втора камара отъ
наследствени и назначавани
лордове, но независимо отъ
това—пълно всеобщо избира
телно право е въвела едва въ
1917 г. съ което избирателите
еж се увеличили отъ 8 на 21
милиона. Английската избира
телна реформа отъ 1867 г., ко
ято е била въ сипа до рефор
мата отъ 1885 г. е била зна
чит.елно по ограничена отъ из
бирателната- система на ново
създаденото българско кня
жество.
Белгия, която се дава за примЪръ на парламентарна мо
нархия, установява въ чл. 47
на конституцията си имотенъ
цензъ; избиратель може да бжде само този, който плаща
прЪкъ данъкъ най-малко 20
или най-много 100 флорини —
цифрата се определя отъ оби
кновения избирателенъ законъ
Следъ реформата отъ 1893 г.
Белгия
въведе „плюралния
вотъ", който се състои въ то
ва, че известна категория ли
ца (главно имотенъ и образователенъ цензъ) могатъ да
иматъ по два или три гласа,
докато масата има само по
единъ гласъ. Този множественъ
вотъ бе отмененъ едва презъ
1919 г. подъ далечния натискъ
на болшевишкигБ идеи. Въ
Белгия кметовете се назначаватъ отъ краля съ указъ и се
емвтатъ делегати на правител
ството и представители на кра
ля въ общината. Независимо
отъ това, въ Белгия се избиралъ по единъ въ депутатъ на
40.000 жители, а България —
на 10.0001
Най-свободолюбивите репу
блики на онова време, Швей
цария и Франция, иматъ по
две камари: Федералното съб
рание (Наиионаленъ съветъ и
Държавенъ съветъ), респектив
но Камара на депутатите, и
Сенатъ.
Новоосвободена
България
получи пълно демократичнопарламентарно управление, как
вото н-вмаше нито една дър
жава въ света по онова вре
ме: само една камара, избра
на по правилата на чистото
всеобщо изборно право, безъ
никакъвъ цензъ и по единъ
народенъ представитель
на
10,000 жители отъ двата пола.
Дали за добро или за зло
получи България такава кон
ституция — нека отговори ис
торията.
До тукъ свършзатъ заклю
чителните редове отъ студия
та на г. проф. д-ръ Л. Влади
кинъ. Ние предоставяме на чи
тателите сами да преценятъ
изнесените факти.
Обещаваме при случай да
дадемъ подходящи извадки и
отъ други две интересни кни
ги върху българската консти
туция.
П. Г.

КЕЛЕШ
[ И И й Z j D . l l U u JIB. До вилата на б и в ш и я м - р ъ
Нуровъ на два етажа съ 6 стаи. два салона, две кухни и клозетъ и
4 обширни веранди - ц*лия на нзба съ дворно Mtcio около декарь.
Мераклиа ла собственъ домъ изпокзувайте случая да се сдобиете съ
самостоятелно жилище, вмъсто апартаментъ. Безъ посредииин до
Никола Върбанов, телефонъ № 1 6 7 - д во Решителпостъ.
1 2599 10
амай!

ГОРНОБАНСКА
Олитахте ли най-реномираната
въ града

ШКЕМБЕ HOPfeA
която ви поднася ectsa сутринь

Частната НАРОДНИ 1 ! Ш
W. Русенска № 13, срешу хотелъ
«Яю-Иоркъ* както и иай-вкуснигЬ
» ш и л блюда супи 3 лв., готвени
4 лв., печени 6 лв.
ЙповЪдайте всички въ най-евтитината гостилница. 1-2607 i s

ШДРШ

НДРЕЧЕНСНД
СОЩЕРВШШ
и ЯМБОЛСКА

минерални т

ще намерите всеки день
пресни при представител
ството на минерални поди
на ул. 27 юлий 16 до ап
тека Русевъ.
1-2615-30

„Sa

ОГРАНИЧАВАНЕ ПА ПОМЯТАНИЯТАВЪ СССР
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Шу м е нъ

Конференцията ще се със
тои на 26 т. м. въ читалището
„Напредъкъ" на която ще се
четатъ реферати:
,1. Новите мероприятия на
Министерството на народното
стопанство за подобрение на
скотовъдството;
2. Нови методи за преработ
ка на млекото — ще чете спе
циалиста Ганчо Добревъ и
3. Бъ точка разни ще се об
мисли въпроса за кооператив
ния износъ на около 20,000
кгр. вълна.
Поканени еж много ското
въдци и др. да приежтетвуватъ.
Шуменското ловно д-во „Coколъ" свиква на 2 юний, т. г.
годишно събрание. Ще се да
де отчетъ отъ временната 3
членна.,комисия за, дейностьта
й отъ 19X11 1934 г. до годиш
ното събрание и пр.
Ще стане и изборъ на 8
души делегати за конгреса ^на
ловната организация, който
ще се състои на 3 и 4 юлий,
т. г. въ гр. Русе.
*.
Отъ вчера, 23 т. м., започва
приготовлението на 5000 бор
дюри за нуждите на общината
и военните части. Постигнато
е съгласие въ смисъль — во
енните части ще набавятъ
пЬсъкъ и реченъ чакалълъ, а
общината ще достави необхо
димото количество циментъ.
Подвижната Народна опера,
въ пъленъ ансамбловъ съставъ
артисти, оркестъръ и георъ тия
дни ще пристигне въ нашия
градъ. Репертоаръ: Травиата и
Риголето.
*•
Мурадъ Мохтемимитянъ, отъ
гр. Загазикъ — Египетъ, еже
годно праща на тукашното
Д-во „Инвалидъ" членски внос
—помощь. И тази година то
зи " блогодетель е изпратилъ
една сума отъ 500 лв. а много
пжТи е изпрощалъ и по неколко хиляди лева. Дружество
то благодари сърдечно,

— Ощ^едивд1 дринципъ н^ кбмуниМа отнесенъ.^ архЬата r, \

то взема участие и колоездач
ното Д-во Манифестацията за
върши въ ловния паркъ кжде
то се приемаха и поздравле
нията. При бурни овации и не
скончаемо ура се прочете те
леграмата* на Н. В. Царя—пър
вия ловецъ, съ която благода
ри за отправените му привествия и поздравява Разградски
те ловци по случай праздника.
Следъ обедъ при масово по
сещение се състояха стрелби
те по асфалтови гължби въ
ловния паркъ. Вземаха награ
ди следните - ловци:
1) Илия Минковъ който взе
ма знамето на Двото. 2) Ни
кола Ил. Теодосиевски; 3) Ни
кола Наневъ
Последните двама ставатъ
асистенти на знамето, раздаде
ни беха и парични награди.
Късно до вечерьта ловния
паркъ огласянъ отъ веселите
и дружни смехове и песни на
ловите.
Ив. Бегача.

За

въ България

1.130 Еман. л. радиоактив
ность, 1615 гр. количество на
солите и 0TJ439 гр. свободна
вжглена киселина въ единъ
килограмъ, това е съдържа
нието отъ тъй нареченото „Со
лено изворче" при Наречен"
ските минерални бани — пър
во въ България и четвърто въ
света. Доказано е отъ неколколко анализи и изследвания,
направени о т ъ професоръ
Бончевъ, инж. Малеевъ, лека
рите д-ръ .Русевъ, д-ръ Язмановъ»., д-ръ Стойковъ.
д-ръ
Попноевъ и др., че нема друга
вода въ България, която тъй
ефикасно да лекува нервно
болни, а особено стомашни
болести на нервна почва.
Чаша вода, взета сутринь на
празенъ стомахъ, действува
разслабително, а въ последст
вие регулирва стомаха, неутрализирва киселините и ги
премахва.
"Всеки день пресна ще на
мерите при представителство
Разградъ
то за минерални води, нахоНа 19 т. м. Разградското Ло дящо се на ул. „27 юлий" 16,
вно Д-во отпразднува своя пат- до аптека Русевъ.
1-2615-4
роненъ праздникъ съ подобающата тържествен ность Зараньта въ стройни редици лов
ците на чело съ музиката и
Фиьтъ 5о9
знамето си отидоха на църква,
торпедо четири местенъ
кждето следъ отпускъ на цър
съвършено запазенъ
ква беха поздравени отъ на
чалника на гарнизона г. полСЕ ПРОДАВА
ковникъ Стефановъ.
Цена оказионна
Направи се внушителна меБРАТЯ Г Е О Р Г И Е В И
Нйфастация изъ града въ коя
ул. ЛДзрь Борисъ" — Варна

ЙВТОМОбИЙЪ
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.Потайностите на прицъ Карла"

— Ревиньи преди много години е .билъ ис
тински консулъ въ Хавъръ, Ваше превъзходителство.
Внезапно, обаче, му бидоха отнети и длъжностьта и титлата, и той се опасяваше да не бжде
предаденъ на ежда за измама.
- Единъ сжщински инфантъ е билъ въ Хавъръ,
и е билъ купилъ тамъ, посредствомъ Ревиньи,
единъ корабъ. Отъ тая сделка консула билъ пъхналъ въ джеба си една значителна сума.
Ревиньи отъ дълго време насамъ живее въ
Парижъ и се препитава, както се види, като играе
ролята на чичероне на чужденците, а за това му
занаятие му помага знанието на много езици.
Тоя занаятъ е само една маска, съ която той
прикрива своитъ други планове.
Той е играчъ и привлича чужденци въ ком
панията на другарите си, зе да имъ изтръгне па
рите.
— И тоя Ревиньи прави часть отъ гостите
на нотариуса^пи?
— Да, Ваше превъзходителство!
0:венъ тия, идва и другъ единъ трети господинъ, съ не до тамъ добра репутация, продължи
Кроа.
Господинъ де Велмиронъ, на всекждесе титулова виконтъ, като играе ролята на господинъ
отъ~висшето обществоОтъ думите на госпожа Бери, разбрахъ, че
виконта придава блесъкъ на кружока около но
тариуса и Люсиена Бери се интересува за него,
но както се вижда повече за титлата му.
— УспЬлъ ли си да посетишъ обществото,
което се събира у нотариуса?
— Не още, Ваше превъзходителство!
Надевамъ се, обаче, че въ течение на идущите
дни ще мога да го посетя, особено като вчера
се запознахъ съ виконта, на когото изразихъ же
ланието си да бжда въведенъ въ обществото на
нотариуса Пероке.

Москва 23.
-- • - Полицията
арестува едиць военен$,лгь>
карь, който, въ жилището
си подпомагалъ
системати
чески на жени да помятатъ.
При обиска била намгьре
на една крупна
парична
сума, събрана
отъ
този
лгькарь отъ
възнагражде
ния отъ клиенткитть. Паpumn cm
конфискувани.
Това обстоятелство
би
било отъ много дребно зна
чение, ако съ него не се
подчертаваше
коренната
промгьна въ
становището
на правителството
по въп
роса за
помятанията.
Наистина, следъ 1920 го-

ЗемледЪлски вести
Размп>на на селски
мла
дежи съ цель за
взаимно
стопанско
опознаване
се
урежда презъ това лето, споредъ cin о р а з у м е н и е
между Кмета на Бейнешчаба,
Сегедински окржгъ, Унгария и
нашето Министерство на На
родното Стопанство. Младежи
те ще бждатъ настанени въ
стопанствата
и по-богатите
селяни, гдето ще работятъ въ
продължение на 5—6 седмици.
ИнтересующигЬ се, за по-голе
ми подробности, да се отнесатъ до Държавните агрономи.
t Заекване на соята
като
втора култура съ цель да
се използувагь нивите, които
еж засети отъ рапица, веднага
следъ жътвата й, ще се пред
приеме т. г. Тоя опитъ е отъ
големо икономическо значе
ние особенно за Северна Бъл
гария, гдето ежегодно повече
отъ сто хиляди декара се засеватъ съ рапица. Известно е,
че соята спада къмъ пеперу
доцветните растения, които не
само че не отслабватъ почви
те, но още ги обогатяватъ на
азотъ.
По застраховката
на
земледп>лскитп>
произведе
ния отъ градушка.
Застра
ховката на овощните дървета
противъ градушката започва
отъ 1 май, а тая на лозята и
маточниците отъ 10 май. Но
вите застраховки влизатъ въ
сила единъ день следъ полу
чаването заявлението—описъ
при Българската Земледелска
и Коопеоативна Банка, а {сро
ка за искане оценка, въ слу
чай на пострадване културите
отъ градушка или измръзване
е три дни.
• Застраховките се сключватъ
безплатно въ общинските уп
равления, чрезъ които не се
изисква оценка.

'.:

дрна и, до» скоро* шшятанията
въ ^Съветска* Русия i б^ха» съ
вършено позволени* и се> прак
тикуваха въ твърде широки
размери, подъ контролата на
лекарите. Върно е; че имаше
законни предписания и усло*
вия, при които се даваше
разрешение, обаче това беше
повече една формалность и
много р-вдко се отказваша
разрешението за помятане.
Отъ скоро, обаче пра
вителството е промгьнило коренно
станови
щето си и разрешения
та за помятания еж
строго ограничени и се
даватъ само въ краенъ
случай, като изключе
ние, при умственъ
или
телесенъ недостатъкъи
крайно лошо материал
но положение.
По този начинъ, още^
единъ отъ принципитт
на комунизма въ Съвет
ска Русия е изпратенъ
въ архивата.
въ магааинъ

Еделвайсъ
м.,ул. Царь Борисъ № 2
Носни кърпи европ. 18
Килоти
%20-25
%
Ризи партида
90
Ризи партида
70
Каскети
30-45
Ажурени фланелки 20-30
Корсажи
20-30
Халати, кърпи за лице и
др. галантерийки стоки

на много намалени цени
2-2394-15

31

Георги Бъчваровъ-Варна улица
Царь Симеонъ .№ 23 срещу
Беглишкия хамбарь въ кафет
нето до ребарите продава, спи
съци и декларации и двата
формуляра за 1 левъ. Тия
формуляри еж необходими за
работниците съгласно наредбата-законъ и требва да бж
датъ представени най-късно до
25 того въ Инспекцията по
Труда въ Варна.
1 -2620-3

НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
ПАРИ на улицата. И при
все това има хора, кои
то плащатъ за реклами
които не
постигатъ
цельта си.
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Следъ това Доминика и Габриела туриха въ
едно легло младата и болна девойка.
Те не можаха да получатъ отговоръ на питанията си.
Бедната беше паднала въ несвесть.
При всичко' че тя"отъ време на време, OTBQT
ряше големите си и изгаснали очи, виждаше се
обаче, че не чувствуваше где се намира, нито
чуваше когато й говоряха.
Доминика и Габриела съ големо състрада
ние и умиление се грижеха за нея.
XVI

Графа изчезва
Презъ сжщия день зараньта, когато слугата
на графа се безпокоеше за господаря си, префек,
та като влезе въ работния си кабинетъ, наедно
съ много други писма, получи и едно отъ графъ
Варезе, което както се виждаше, съ голема бър
зина беше изпратено отъ Диепъ до министра на
полицията.
Графъ Шатильонъ отвори писмото и проче
те написаните неколко реда, тия редове обаче
имаха голема важность.
Ето какво съдържаше писмото:
«Господинъ министре".
«Позволете ми да ви известя покорно, че
„престжплението въ Гренелъ сега е открито.
«Ще ми позволите, да ви изкажа устно всич
ките подробности.
«Приемете уверенията ми въ уважението което
питая къмъ васъ,
„Жакомо Варезе*.
Една радостна усмивка се появи по сериоз
ното лице на префекта.
Знаехъ язъ, избъбра той, като хвърли още
единъ погледъ върху редовете на графа.
Прочее, престъплението въ Гренелъ е откри
то най-сетне!

Стр. 4,

№ 3930
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Молебена. Речьта на тл. инспекторъ. Манфвстацията.
Полагането на венци. Народни веселия.
Преди векове на българско
Епископъ Андрей придру
то небе пламнаха две големи женъ отъ капитанъ I рангъ г
слънца: Светите братя Кирилъ Вариклечковъ, заместникъ кме
и Методий дадоха на племето та, училищния инспекторъ и
ни, на всички славянски наро директора на Мжжката гимна
ди светлина и просвета; гЪ зия г. Аракчиевъ поздравиха
запалиха въ сърдцата ни по учащите се съ праздника.
жарите на културата и ни на
Бурно «ура* разкжса небето.
учиха да обичаме своя роденъ Молебена се придружаваше
езикъ, замя и народъ.
отъ катедралния хоръ, подъ
Тази сутринъ по-случай де диригенството на г. Кръстевъ.
ня на тези Свети РавноапосЕдна хубава и съдържател
толи, жреци на българска на речь държа училищния ин
та просвета се отслужи тър« спекторъ г. Димитровъ. Той се
жествена архиерейска служба спря върху светия животъ и
въ катедралната църква.
делото на двамата равноапоКъмъ 9 и пол. часа големия столи и между другото каза:
квтедраленъ плошадъ започна
— Българскиятъ народъ ро
да се задръства отъ народъ. ди велики синове, които про
На първа линия еж ВОЙСКОВИ славиха името ни изъ Ц-БЛЪ
ТЕ части, родолюбивите и светъ.
спортни организации, емигра
Делото на светите братя е
цията, стопанските съсловия и безсмъртно и то ще живее
учащата се младежь отъ всич вечно.
ки държавни и частни училища
Да живее любимеца на вси
Точно въ 10 часа започна чки ни Царь Борисъ IIL да
молебена отслуженъ отъ епис живее Бъргария.
копъ Андрей въ съслужение
Громко ура зале последните
отъ целия свещенически клиръ. думи на оратора.
Предъ специалния анолой
Особено милъ бе момента,
украсенъ отъ зелинена, лико- когато всички учащи се отъ
• вет% на ТБХНИ Величества и мжжката гимназия, придруже
иконата на Светите братя, еж ни отъ музиката на сжщата и
заели местата си капитанъ I военната музика, дирижирани
рангъ г. Вариклечковъ. Той отъ г. Дюкмеджиевъ изпълни
замества г. генералъ Халачевъ ха химна на равноагсостолите.
които отсътствува отъ града
Изпълнението бе отлично.
Зам^стникъ кмета Н. Дими' Присжтсвующите акламираха
тровъ, придруженъ отъ двама учащите се и диригента, за тъй
пом. кметове, офицерското те хубавото изпълнение, което
ло начело съ полковникъ Дим затрогваше.
ковъ и подполковникъ Младе
Спедъ това всички приежтновъ пол. командантъ, Варн. ствующи се разделиха на две
окол. управитель. училищния колонии. Въ първата колона
инспекторъ г. Димитровъ, пред се наредиха ВОЙСКОВИТЕ части,
ставители на всички спортни и учебната часть, учащите се
-—родолюбиви организации, пред- отъ първоначалните училища,
ставительт на Популярната бан прогимназии, частни училища,
ка г. Хр. Теохариевъ, предста
вителите на разните стопански спортните родолюбиви и сто
организации отъ града ни и пански организации. На чело
на този колона тръгнаха све
множество видни граждани.
щеникъ и учитель, носящи на
Следъ молебена сборния ржце иконата на Св. Братя,
хоръ придруженъ отъ военна последвани отъ музиката музика изпълни химна на
Въ втората колона се наре
светите братя. Пъхеньта се но диха учащите се отъ Девичес
сеше като една велика симфо ката, Мжжката и Търговска гим
ния и.разказваше за подвига назии, Търговската академир,
на онези, които дадоха живо сираците отъ войните и уча
та си за тържеството на сла щите ee. ©тъ. 5Т9ПаНскит* Учи
вянската култура §ъ света.
лища. Начело нагази''колона

Шшъ ще се щвшш п бжшще контролно в ш и п и щ т
<•

'•>

'ч -т" 4 1

J •

МП

Изявления на мра на външните работи д-ръ Кьосеивановъ

ЮТА 3D Ш И Ш [Е ЩЕШ ОТЪ Ш И Прана ви рашшпи

София
24. Ми
въ София. Грандиозната мани
Парижъ 24. На шЕко де Пари' съобщаватъ отъ
ни с тъфестация
Лондонъ:
рътъ на
София
24.
Тази сутринь на
— Твърди се, че британското правителство въз
външни
площада
„Ял.
Невски" се от>
намерява да вземе инициативата за свикването на
те ра
една нова конференция, въ Холандия, на която да се служи молебенъ по случай де
боти д-р
разисква по сключването на единъ новъ договоръ за ня на Равноапостолите Св. Ки
рилъ и Методи. Присжтствува
Кьосеи
миръ.
се младежь отъ всич
вановъ
Това би било триумфа на ревизионизма. вероятно учащата
ки училища, съ изключение на
по въпвъ Берлинъ ще бжде връченъ наскоро единъ меморан- децата отъ основните учили.
рооа за
думъ, съ който ще се поискатъ предварителни изясне ща, всички министри безъ м-рч,
председателя Андрей Тошевъ,
разфор
ния.
Стойчо
Мошановъ и ген. Ращ.
мирова
ко Атанасовъ, ^които еж въ
нето на
белослатинско по обиколка на
Дирекцията на обновата и — патронния празникъ на подофицерит* и деня на Св. Кирилъ и пострадалите отъ градушката
прехвърлянето на контролата Методи. Награденъ отъ Царя. Областниятъ диренторъ Казанлневъ про- области.
възгласенъ за почтенъ членъ на зап. подофицери въ България
Следъ молебена бе образу
на пе печата върху ДирекШуменъ
24. Тази зарань въ кждето ученичката Вера Ата вана голема манифестация, на
цияга на печата заяви:
9*30 часа въ църквата „Св. насова положи венецъ, а чле- която приежтетвуваха около
— какъвъ ще бжде Възнесение' £>е отслуженъ MOJ нътъ отъ управителния съветъ 50,000 души.
и панахида, по случай на подофицерското д-во Мларежимътъ на контро лебенъ
патронния праздиикъ на тука денъ Даскалсвъ държа речь.
лата по печата, ще шното подофицерско дружест Следъ тая кратка церемония
стане известно идната во „Князъ Кирилъ Преслав Жеко Къневъ се отправи къмъ
Причините за незадоволство
седмица. Мин. съветъ ски".
областния директоръ Казан Лондонъ 24. Петима npt£
само реши Обновата да Следъ религиозната служба, лиевъ, комуто вржчи дипломъ върженици на правител
к о и - ството — Торбъ, Ашбери,
бжде разформирована и запасните и действуващи по и з н а ч к а , с ъ
прехвърли в. .Нови дни„ дофицери бъха строени въ то се провъзгласи за почетенъ Тодъ, Нолъ и херцогиня
на съюза на запасните Атолъ съобщиха, че се
и контролата по печа строй. Началникътъ на гарни членъ
подофицери въ България. То о тд/ьлятъ
зона
полк.
Михайловъ
и
зап.
отъ консер
та въ моето ведомство ген. Куцаровъ поздравиха стро ва отличие на r-нъ Каканлиевативната
партия,
Мин. съветъ още не е изра-ените подофицери съ празд ва му се дава за неговата понеже еж недодволни
главно
ботилъ директивите, кои ника.
преданна служба къмъ роди отъ правителствената полити
то тргьбва да следва кон Полк. Михайловъ вржчи на ната, въ битностьта си на по- ка за Индия, както и отъ спо
тролата по печата. Дали председателя на подофицерско- дофицеръ и офицеръ презъ годбата, разрешаваща неогра.
тая контрола ще се изра-щ™ д-во Жеко Къневъ орденъ войните, окржженъ управител ниченъ вносъ на яйца отъ
Полша.
•• '.;
зи въ срещи и съвещания за гражданска заслуга .Ял и областенъ директоръ.
Г-нъ Казанлиевъ, силно размежду
представитилитгь Невски", съ който НВ Царьтъ
на печата като при дадени е благоволилъ даЦнагради г-нъ вълнуванъ, каза че запасните
Щ
офицери еж не само фактори
случаи се даватъ конкретни Къневавъ
казармата,
но
и
фактори
пристигатъ
днесъ
въ
столицата
указания или ще има едно
Отъ тукъ се образува шест
София 24 Днесъ въ 4*30 чЦ
бюро на печата, съ задачи, вие, начело съ областния ди зъ обществото и иматъ да иг
близки на досегашнитгь, това ректоръ Казанлиевъ и начал раятъ своята роля и за въ бж- са съ експреса пристигал.
играчите отъ германския наще има да се реши идната никъ на гарнизона полк. Ми даще.
седмица.
Областниятъ директоръ бе ционаленъ футболенъ тимъ,
хайловъ, до паметната плона
поздравенъ отъ всички офи който въ неделя следъ o6etfii
тръгнаха ученички отъ деви* венци на бюстовете на леген циални лица за високото отли ще се състезава съ българския
ческата гимназия, носящи еж дарните герои Ботевъ, Левски чие, съ което бе награденъ и националенъ футболенъ тимъ,
щи сжщо иконата на светите и паметника на падналите гра следъ което всички се отпра
братя, последвани отъ музика ничари.
виха за общия молебенъ, кой
та на сжщата.
насоченъ срешу Абисиния
Въ морската градина праз то се отслужи по случай деня
Първата колона премина по ненството приключи.
на Светите равноапостоли Ки
Римъ 24. Мусолини разгова-^
улиците: Преславъ, Царь Бо
рилъ и Методи.
Следъ обедъ въ горната часть За значението на праздника ря два часа съ Фуадъ Намуа,
рисъ, Сливница стигнаха до
м-ръ на външните работи на
морската градина и положи на морската градина имаше говори областния училищенъ Хеджасъ.
в е н ц и на бюстовете н а народни веселия. Свири воен инспекторъ Каровъ. Ученичка
Разговорътъ се е отнасялъ]
И в а н ъ В а з о в ъ и Отецъ ната музика.
та Радка Атанасова и учени- до отношенията между Итали^
Паисий. Втората колона пре Тъй днесъ Варна чествува къгъ ГоспОй.иновъ казаха две и Хеджасъ, като държава отъ
мина по улиците* , Ма рия Луи- деня на двамата жреци на стихотворения, а общия хоръ крайбрежието на Червено мо-|
38* бул. ,С/)н§нича*}етйгЬ"СГ" славянската култура и прос- на учителския институти изпе
ре, намираща се срещу колс;
Тпмка no говноапостолить.
|ЩО до градината и положи - вета,
нията ЕрИТрея- Изглежда, че
Италия държи да запачи до
брите си отношения съ мю
Москва 23. Отъ всички час сюлманите въ Арабия, К№*",о
ти на Съветска Русия започ- тя събира войски за африкан*!
ватъ да пристигатъ телеграми, ските си войскови части.
Библиотека „Варненски новини"
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съ които се съобщава, че еж
Атина 24. Следвайки прими
започнали волните пожертву ра на либералната партия вси*
вания за постройката на но чки останали опозиционни бив
.йше ли въ салоните на госпожа Бери,
к
р
вите три въздушни гиганти — ши републикански партии ре
—попита той съ задавенъ гласъ.
„Владимиръ Ленинъ", „Йосифъ шиха да се въздържатъ отъ
— Три вечери наредъ, Ваше превъзходител
Сталинъ" и „Максимъ Горки", участие въ предстоящите из
ство,—отговори агента Кроа.
които ще бждатъ построени бори за Народно събрание»
— Позна ли те некой?
вместо загиналия въздушенъ4 главно поради обстоятелство:
— Не|
гигантъ „Максимъ Горки".
то, че правителството търпи
Зо щастие избегахъ бтъ подобно нищо.
Работниците
и
червеноармоНархистическата пропаганда.
— Говори ли съ стопанката на заведението?
менците отъ Ленинградската и
Въ изборите ще участвуват*
— Госпожа Бери най-сетне вчера ми се до
харковска области еж напра обаче, дне нови опозиционни]
вери.
вили предложение да бждатъ партии — едната на ген. Mel
Дъщеря й Люсиена е въ надвечериего да
построени общо петь нови въз такеасъ. а другата на бивши*
стане съпруга на нотариуса Пероке.
душни
гиганти, като останали диктаторъ ген. Пангалосъ
Другите й дъщери се намираха въ салоните.
те два да носятъ имената:
— Узна ли, безъ да възбудйшъ подозре
«Сергей Кировъ" и „Кримъ Во
ние у некого, отъ где произхождвтъ средствата
рошиловъ*.
на нотариуса?
ще иска френското правителство;
Тази сутринь замина за Со
— Госпожа Бери ми даде да разбера, че но
Парижъ 23. Въ официални|
фия директора на полицията те среди се потвърждава, Ц
тариуса Пероке ималъ некакво особни парични
г. Бакърджиевъ за да заеме правителството ще иска ori
източници.
поста си.
Тя се хвали съ неизчераемите му средства
парламента неограничени пра
На телеграмата на енорийския ва, за да може да се справи
и казва, че живеелъ като некой принцъ.
свещеникъ въ квартала Аспа- съ стопанските и финансови
— Пероке не беше ли въ салона?
рухово, по случай Храмовия
м
— Твърде редко дохождалъ съ Люсиена Бери.
празднакъ на квартала, Н. В. затруднения и да заздр»
Изглежда, че около нотариуса се събира ед
Царя е отговорилъ съ следната окончателно стопанските устои
на компания, която вервамъ, че въ жилището му
на държавата.
'телеграма:
се занимава съ*игране на карти.
Неограничените права, ко»
„Негово
Благоговейство
свеще
— Отъ що заключавашъ това?
то
сега се готви правителство
никъ Златаровъ кварталъ
— Узнахъ трима мизерни играчи, които
то да поиска, ще бждатъ съ
Аспарухово
—
Варна
отъ дълго време ми еж известни, ходятъ на гости
Благодаря сърдечно Вамъ и щите, които кабинетътъ и?
у нотариуса.
на енорийсшите Ви за хуба Поанкаре презъ 1926 године
Бившия полицейски комисиръ Лавалъ, който
вите благопожелания които ми поиска и попучи. __^__^^»
е билъ некога поручикъи който още се величае
правите по случай именния ми
като такъвъ, се брои между тия кржгове.
день".
ЦАРЬТЪ
— Познавамъ го!
ш
—
— Този Лавалъ, който единъ пжть беше падналъ въ подозрение, че е убилъ хазяйката си
разговоръ на френски или английски
Кпаудина Маре, е единъ отъ гостите на нотариуса.
срещу немски. Предложения писмени
Госпожа Бери ми разказа сетне за консула
до Вила жГинка".
1—3
Ревиньи, нареченъ „Червенъ-Петльо".

Нова парш въ А в
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Потайностите на принцъ Карла*

И тая тайна се откри, благодарение на ста
ранието на графъ Варезе!
Съ нетърпение очаквамъ да чуя съобщение
то, което иска да ми направи!
Надевамъ се, че приеждвта на нещастния
- и т п се изтезава въ Брестъ, ще бжде униМЖЖЪ, n v r . . -

.

щожена сега,
Ника.къ *& разбирамъ, не, чудна работа, где-'
тб не се знае, где се^ е изгубила вдовицата на
капитана и дъщеря й!
Всичките претърсвания излезоха неуспешни!
Отт- онзи день, когато случайно бехъ узналъ
отъ маркиза жилището имъ, и двете тия лица се
изгубиха, безъ да оставятъ ни най-малката диря
и човекъ би повервалъ, че това нз е станало
случайно, требва некой да има пръстъ вь тая игра
защото не мога да разбера по никакъвъ начинъ,
какъ въ тоя случай моите хора, иначе толкова
изкусни и способни, да не могатъ да узнаятъ
ннщо

_ ,.

Где прочее еж се денели Доминика и Габри
ела?
,
Въ целия Парижъ не остана место непреровено и непретърсено.
Не остана ни едно место ненвблюдавано и
то по цели седмици и пакъ не се намери ни наймалката диря.
Тия неколко реда, които получихъ отъ графа
ме успокояватъ!
Безъ съмнение, Варезе нема да ме остави
да чакамъ дълго време.
Съ големо нетърпение очаквамъ известието,
което има да ми направи.
Най-сетне надевамъ се, че ще се разясни
дълбокия мракъ, който покрива мистериозното
престжпление въ Гренелъ.
Най-сетне!
Чу се хлопане.

Тайния
агентъ
Кроа влезе въ стаята и се
поклони
предъ
префекта.

Диктаторски прав^

Четете УТРЕ Вада, л и "

— Какъвъ е този консулъ?

