|Гр, Варна 4 мартъ 1936 год.
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^рИВНСКИ НОВИНИ' е пъртятъ е»
\ щргарпя провинциален® ь жедневникь
| ОСНОВАНЪ 1912 ГОДИНА

Година ХХ1У-та. ~ Брой 3578
.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ- е най-мнагь
четения вестникъ въ северна България*

Т А Р И ф А по която „Варненски новини' тч%
ти рекламитгь: за II и III страници по 2-50 ле, т
см., I и IV — по 3 ле. кв. см., годежни и веч
кални —по 60 ле. публикацията, официал ни обягления по 2-50 ле. кв. см,, приставски по 1 ле. т
дума; въ хрониката по 5 лева на гармонденъ ред*,
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лава, за
6 месеца — 160 лева. ТоЬишниятъ абонаменти *«
чужбиа е 600 лева.

^uuu» и администрация ул. .Мария Луиза" № 41

Телефони: 23-23, 23-16. 25-90.
Дневна служба: 23-23.
редакторъ: ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ
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Прага 3. Вестниците преватъ едни твърде интерес|l и потвърдени съобщения
в ъ
'jk Москва, сноредъ които ео боон пмппам^ 1 Л.^ аПНОЩ *"®
* З И Я - — «нгямм отт» .гиемотони П е т ъ р ъ Вепнкм и до д и е с ъ ч е е. преставала д а
e ett
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Русия. — Ролята
ма ю*ьяовиа
Англня борба
в ъ шзникаанвто
на руско
японската войн*?. — Неда«пяшннятъ яяомскн бунтъ в ъ светлината
на тая
между Диглжя
ч Русия.
ц, Съветска Русия се зараж
Цкгулинт^ на
Англия м Русия в ъ cateroi('rt«n диппоматичеекм .«онцертъ| едно ново и широко опоПоследното дипломат то?
- • . - , . • •/; : рии емчвъ конфлякщъ
рвояно движение, насочено
и Това хззайничене на
тическа
раздвижване
е
|ещу външната н вхтрешна
Въ настоящиятъ dut взаимно
се дебнатъ. Яяглия съ богатствата
знаменателно. Дири се пломатически моментъ Англия винаги се е 6 о- на тая окенюмичегди зарншша на Сталинъ.
I Начело на това дви модуса, чрезъ който ужа цигулгитгь на Англия и рила срещу Русия, из робзни сгршш, накара
жение билъ Георги Да-са на войната, надвесилъ на Съветска Русия ;тт ползвайки като орждия още преди стотина го
iumpoev a това обяс- се надъ земята, ще може оть голпмо значеше да ту китайците, ту ту- дини руските царе да
чяиа защо той изпадна да се отстрани. Дирятъ доброто значение на вегь рцитп, ту
японцитп. отпочнатъ една борба
м-цемилость предъ Ста- се сжщо пжтища,по коитоwu единъ дипломатичес
съ наежпателния англий
щнь и бп> емтьненъ отъ свп>тътъ, напускайки задъки концертъ. И върху Защо е тая враждебность ски нмпериализъмъ въ
iocma си секретаюь на нената улица на днешни- всички афиши, съдържа когато се знае, че терито азиатските земи. И то
тгь стопански противоре щи постигнатите ре риално Днглия отстои на не затова, защото Русия
41 Интернационалъ.
далечно разстояние
зултати отъ водени^гь такова
Георги Димитровъ крити чия, тртъбва да тръгне оботъ
Русия.на
каквото сжЗа иска свободата на тия
прегр пада отъ Изтока?
страни, а защото една
кувал* остро вжтрешната и новенъ и вдъхнозенъ отъ дипломатически
многото рътъ е: интереситеОтговодалечна
страна ограбва
riвашата политика на съ бодритп, химни на слън вори, между
на две
ветското правителство, иасоч чевото утро. Дали съвре имена на, участвуваща те страни, които се преп- богатствата на тия наро
зана рре и всичко отъ Ста менните дипломати. еж та* държави се печат- литатъ въ азиатските земи ди. а Русия, чиито вла
йна. Той дори направилъ смъкнали отъ лицата си атъ съ тлъста букви и ето причината на вЪчната дения се простиратъ въ
цъла северна Лзия, не
|овтъ да организира на) ши- маскитть на политическоимената на две мощни вражда.
може нищо да докачи,
юкн начала зараждащото се то минало— всткидневенъ империи — Англия и Ру
пвзнционао движение. Нъкои маскарадъ—и пристжпятъсия. Дълга и жестощ Английското; влияние проник защото Янглия вече я е
много отъ рано въ Инди?, изпреварила. И тогава
етови статии не били до- честно и искрено п р а е била борбата за no,t4^ ава следъ
последната война Ан
разрешаването
на
голгьмитическо надмощие $<& глия, подобно
руснатн въ бошевишкигв орна милостивъ именно Русия, използ
тгь
евгьтовни
въпроси!
Да
Агия
межд
у
тгьш
две
lef, а скоро следъ това по
бащв. взе подъ «бащинските* вайки слабостьта и ра ли
евгътътъ
ще
може
да
страни,
Още
отъ
време
си грижи „невръстнигЬ" си де покъсаностьта на азиат
следва и изхвърлянето му отъ
излгьзе
отъ
омагьосания
ца
Палестина, Авгзнистанъ» ските Държавици, вклю
то
на
Петъръ
Велики,
управата на Ш ИнтернациоБелуджистанъ, Масопотамич и чва въ територията си
кржгъ
на
варварскитгь
сакойто
е
искалъ
да
про
|алъ, въ която той atma веморазправии и ще тръгне никне въ обширната и Трансйордания. Малко по къс Кримъ, Кавказъ и Буха|е да участвува.
пъкъ тя туря ржце и върху
бодъръ къмъ слънцето на богата Индия, правите но
богатигв
петролни басейни на ра.
Споредъ „Лидове но* справедливото и човгьчно лствата на дветтъ имтПерсия.
(следва на II ра страница)
ини*, Георги
Дими\ровъ биль
изпратень
ь Иремлинъ, да се лгьщяа.-.-^оть.':'-гръдна боВ ч е р а ш н о т о с ъ б р а н и е на е в р е й с к а т а к о н с и с т о 
Тълпата около сградата на Мин. съвегь отъ заинтересувани софиянци рия, 1 Реилението. В ъ з р а ж е н и я т а . Иокатъ» с е с п е 
есть.
.'•'.['••:'• •''''

1 Ш Р ш шип 11111131 шшм т ш шш i мКръстю Раковски

i

;

.-, Евдош! m Eioiiaiajoiiisisiia.iii**» .-Enffi&n...н№а и fpiiiBis J m

София 4. Взднага следъ рито еж вЪрвал-! столичани зъ
'Споредъ ежиция вестникъ,.за
на Цчря оть тия слухозе, се аи>кда огъ об
а се изб^гнатъ по-остри кон- завръщането
столицата стоятелството, че мнозина за
ликти съ Георги Димитровъ, чужбина, всредъ
ойто билъ подкрепянъ дейно започнаха да се носягъ раз интересовани софиянци се на| оть Кръстю Ра.юзски, . Ста- лични слухове, които по най- зъртааха около Ь\лн. съзегъ,
Щт> решилъ Георги Дими всевъзможни вариации трети за да видягъ дал/i не е обяае
тровъ да бжде изпратенъ въ раха положението на кабинета. на вече кризата.
Разбира се, асички тия . сл'у
ЙКрекцинъ, а Раковски до бж- Говореше се ту за оставка на
otexa най-категорично
4е язгоненъ отъ пределите на ц-Ьлия кабинетъ, ту за оставки хозе
опровергани и заинтересувани
&й»атска Русия, като замине на отделни министри.
Най-упорити станаха слухо- те разтуриха обсадата околз
Щ Добруджа. гдето ще се усрнови на постоянно местожи serfe заячера. До копчо утч сградата на Мчн. съвятт^
телство. Както е известно,
Кръстю раковски има имение
|Ъ* Добруджа и той вече е
Неправилъ посгжпки, за да из защо е бяла разтурена военната лига. Кои началници на гарнизони
дири каква е участьта на имо
cs приежтетвували на събранието
тите му въ "Добруджа и дали
ЗДе може да се настани тамъ. София 4. М-ръгь на войната събранието аъ Военния клубъ
ген. Луковъ, запитанъ да даде което стана при закрити вра
Н-БЛОИ осветления dfeono мо ти,
еж приежтегауаали й на
за касационни жалби по дгь-тивите ча взетата мЪрка за чалниците на гарнизоните отъ
разтурване на Военната лига, провинцията, ген. Л/.<озь отлото на заговора
заяви:
София 4. Въ ежбота сут- — Предприехме тая акция, го ори:
риньта изтича 7-дкевни- зо да бждатъ поставени на — Това ><.е е съвсемъ точно.
ятъ срокъ за подаване ка ясно както войската, така и Присжтствуиаха само начални
ците на първостепенните rapсационни жалба по дело обществото.
, Запитанъ. вйрно ли е че на ншони.

Шт\\

и воб&ата щ з п Лукова н ш а

Кога изтича срока

циални в в р о к и данъци.

7я> изтъкватъ, обаче,
об с тоя т ел с т е ото, че
наиголпгмата
часть отъ приходитгь
на еврейскитп» религи
озни общини идватъ отъ
такситп» на брачнитгь
обряда. Ако нгькои отъ
тия приходи бждатъ
отнети, еврейскитп» об
щини не ще могатъ да
сжществуватъ.

София 4, Лрозкгъть за
въвзжданв граждански бдань
у насъ интересува и другеверзниге малцинства въ Бъ
лгария. Съ него сд започна
ла вече да се занймавать
.•«ухамедаясинте и агрзнсичте
духзвни власти.
Вчера консисторията на ев
реите продължи заевддает®
си, посветено само на проекта
за въвеждане гражданския
браиъ. Направено бе изложа
им отъ председателя на кон.
систорията Геронъ и секрета
ря на кдщата Нздлеръ.
Следъ обстойно обсжждане на въпроса,
консисториалниятъ съветъ намира, че евреитп> нпзматъ сериозки
религиозни основания да
се
противопоставятъ
на гражданския боакъ.

По тая причина изказва се
мнение да се въведатъ спе
циални верски данъци, които
да
заместятъ
досегашните
такси.
Специална делегация, начело
съ председателя на консисто
рията Геронъ, ще се яви предъ
м-ра, на правоеждието Пешевъ
предъ когото ще направи ед
но изложение относно начина,
по който може да се осигури
сжществуването на еврейските
общини.

Silna щшм
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се интересува за сядбага на нмотнтЬ си въ Ромъиия.
Букурещъ 3. Тукашните вест
ници съобщааатъ, че е полу
чено въ Букурещъ писмо отъ
Кръстю Раковски, бившъ вредседатель на украинската републияа.

Раковски моли своиг в букурещеки другари
да му съобщатъ за еждбата, която е постигна
ла неговитй имоти, глав
но земи, намиращи се
аъ Ромъния, Стара Доб
руджа.

Убитъ старецъ
край село Батановци]
Радомиръ 3. Тая сутринь въ
землището ^ 3 с. Батановци. на
20 крачки отъ ж. п. линия, до
фабриката на Гранитоидъ е
билъ намеренъ трупа 85 год..
мжжъ.
Отъ намерената .край трупа
накъсана лична карта, се ус
тановява, че трупътъ е на
Крумъ Войновъ г отъ Перникъ.
Ила улики за престжпление.
Полицията се е заловила да
издири престжпниците.

ЬШШ ПОбМ!
за да не прегази две непредпаз.
ли«Г учеиичнн
София 4." На връщане отъ
Княжева вчера следъ обедъ
авти^!оби;:ъ -'£N2-777' Ъобавеность ни лекаря ч Дрифваъ,
билъ шефирянъ г отъ самия
самия лекарь.
За да избегне прегазваното
на две ученички, които си
играели по шосето непреопазливо.
лекарьтъ
направилъ
единъ бързъ завой и автомобилътъ се прдобърналъ;
Въ машината били, освенъ
евмиятъ лекарь, още синътъ и
дъщерята му. И двамата оста
нали невредими, а лекарьтъ
се отървалъ съ леки контузвания.
Самата кола е пострадала
чувствително.
'

Роиннятъ итт

предъ скорошно падане
Букурещъ 3. Добре осведо
мени среди заячпватъ, че следъ
изборната победа на национвлъ-царанистите въ Мехединци и Хунедиоара нацъ упра
вляващите либерали, верва се
че най вероятния звместникъ
на либер в лите въ управление
то еж национвлъ-царанистите.
Споредъ некои меродавни
мнения, ако правителството на
Татареску не намери дъстатъчни финансови средства за
уравновесяване на бюджета, то
български вестници е ще падне въ едно близко бжизпратена вчера за даще.

то Дамянъ Вглчевъ и
Кирилъ Станчевь,
I Законътъ изискве вегъки Проучванията съ телефонните броители
прдеждимъ да подаде отще продълншъ. Прилагането на проектиранит* телефонни тарнфн
ЬгъАна жалба.
става съмнително
40 годишна жена в> пещерско отъ
— Проектътъ ни б е абона
'До сега еж подадени са С«фия. 4. Новнт* твлвфз» ментните
Пещера 3. Завчсра нед%ля била
телефонни такси да
Ююславия. Кжде и по кол
мо три жалби. Както се ни Тарчфи иьма да бждать бждатъ 1.400
лзаа .одишио за въ с. Дорково, пещерско е
предполага, останалите приложени отъ 1 априль. на- 1.100 разговори, като по на- бала намЬрена почааала глу- ко брои ще се продаватъ
ясалби, както и протес- кто се провитирашв първона татъкъ разговорите се заплй- хоаеката Магда Теяеза, 40 София 4. Преди оклло
мътъ на прокурора, ще чално. Запитанъ по тоя въ- щатъ отцепно Предзидъ, оба {годишна.
два месеца 6п> разрешено
че на голямото разнообразие
бмдатъ подадени до пе простъ м-рътъ на железници въ
i
Лекарите
ех
уставовала
по принципъ да се допукатегориите иа абонатите,
Щъкъ, v
те Стояновъ заяви:
белези
отъ
насилствена
смърть.
щатъ
въ Югославия бъл
направенит*;, до сега праучзаI; Военно • касационниятъ Наобходкми СА още нЬкон ния не еж достатъчни. Проуч Полицията се е зало гарските вестници „Ут
за търгоаии и индустри
мнЬ не е обвързанъ съ сро проучвания въ това отноишо ванията съ телефонните бро вила да издири престжп- ро" и яМиръ".
ители ще продъ жпгъ. Вь вей ницитгь,
кове за решението на де затева ще поотложимъ при ки
Тия дни въ Бгьлградъ, е алци продава книжарница
случай, на пжть сме да ноВЕЛЧЕВЪ
лото.
билъ председательтъ на
лагането на тарифите за по- меримъ базата зч ре2решение
.
Гръцката
арши
тю
на въпроса
столичните журналисти
Ааеваиця ио^ойарога за тър- иъсио.
Не била протнвъ партсевъ набннегь Менкаровъ, за да уреди
За.ЗЛАТИИЯТЪАЛМАНАХЪ
По
сжщия
въпросъ
*Щж % индустриалци най-доокончателно
въпроса
з
а
Н
А
БЪЛГАРИЯ" реклами се
Ат»на
3.
Кральтъ
разгзза
Щ качество.Кник* ница.Блъ- главниятъ директоръ на щилвип вешаршшн отдм |
внасянето
и
разпростра
приематъ
въ администрацията
ря
последователно
съ
&о\щчИъ,
1—3 пощитъ Яаковъ заяви:
презъ постите, кейто Ви
зжъ, Цалдарисъ и Софулясь, няването на тия вестници на „Варненски неяимн*. 1-10
предлага ресторантъ
по повитвчаското положение отъ страна на югославян- швшшшшшвшлштшЕзт
ската агенция Авала.
гарски вестници въ Югославия
„ Р У Б И Н Ъ Т въ страната.
—изпо 50 броя отъ „Утро' и
Споредъ
една
телеграма,
Готви с о и по оп<зциОпроверпааа се отъ дост.Миръ' за Бгьлградъ и по 30
а
л
н
а
п
о
р
т
и
к
а
.
пратена
отъ
Бтьлградъ
отъ
овъренъ изтичнмкъ, съобща- Мечкаровъ, аъпросътъ билъброя
!
за Скопие.
ул. „6 септемв^а" 26.
Специалистъ по кожни и венерически
лтто, споредъ което армия решенъ въ благоприятенъ смиразПоотдапило е О А Щ О т а 
^ б о л е с т и , СЕЗЯбЪРНД.
•
к а и с к а н е да с е и з п р а та била протввъ съставянето сълъ и вчера агенция „Стрела"
тят-ь б ъ л г а р с к и в е с т н и 
Япиемаболна ул. Шрь Борасъ,
М27Гел.2&81
на партиенъ ккбинетъ.
изпрати първитгъ пратки цбъли и въ Пиротъ.
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Англия и Русия. Вековната борба за надмощие въ Азия. Англия още
отъ времето, на Петъръ Велики дипломатически с е борн срещу Ру
сия. Руско яоонската война и ролята на Англия въ нея. Днешниятъ
японски бунтъ вь ново осветление. Цигулкнт* на Англия и на. Русия ГолЬмиягъ успъхъ какино Рзнкозъ
въ свътоьння концертъ (продължения отъ I ва странни)
Отъ НВКОЛКО дни насамъ въ
действува
въ
А стпвмвжътъ на русната непрестанно
Кино
Ранковъ се прожектира
на
английскитгь
дипломация за завладяване защита
интереси въ Азия, но и мла единъ изключително ирекрана морени пжтищ* роди рус дата съветска
дипломация сенъ филмъ.
ко турената война, изъ по
скмсала съ много отъ пос „Кьончгсмаркъ" е една див
на Марксо на поема на любовьта, на же
жарищата на която се род» тановленията
вото
и
Лениново
учение, ртвата и същевременно една
свободата на България, коя
въ лицето на
МаксимъЛит- черна повесть, прелистваше
то дълго 6 t играчка въ рж- вг.новъ и много други, и тя страниците на човвшка жаж
(България, Източна
цете на диплшацията. Но не дреме. И то, тя потър да за—власть, неговото прокъл
Румелия, Южна
между нато Каиновско чувство.
това, ипато на времето нв мо си свои приятели
България, Тракия)
намира. i Нито единъ филмъ не е затСъставилъ ПЕТКО
жа да направи руската во ?ържавит>>» и ги
рогвалъ, не е покъ::твалъ зри
Турция,
Франция,
Ромъния,
В. КАРАИВАНОВЪ
енна мощь, направи го днеш
напоследъкъ и Гърция. СССР. теля до сега, както еждбата на
'(Експертъ. на поще
ната съветска дипломация: се стреми до стане гръбнакъ прекрасната
Аврора, която
^ нскитв марки) |
Стглинъ и Кешлъ еж прия на единъ грвмаденъ блокъ, преминава презъ едно гер
Нолгьмъ
форматъ
тели отдавна. Въ единъ бж- койго да се противопостави манско кралство, свързва жи
инъ кваато,
стра
вота си съ принцъ Рудолфъ
нници 256, н подвърдащъ въоржшвнъ конфлнкгъ на германско-полскигъ агре когото
водимъ отъ своята алнамерения. И този
що действуватъ заедно, а сивни
занъ . . . 170 ле.
блокъ, имащъ Босфора, Дар- чность за власть убива, братът
|Сжщия подвързва ь
Турция кма Босфорг, има » двнелйтв, е сжщо опагенъ за му принцъ Фридирикъ
"и снабденъ съ вин
Дарданолитъ, значи има ги и Англия. Какво ще предприеме
Аврора е нещастна. Тя иска
т о в е за да могатъ да
да
отмъсти
на
братоубиеца.
Тя
Англия,
защото
естествено
е.
Русия. Това обстоятелство и
се вадятъ и турятъ
влиянието, иоето СССР оказ тя нвма да стои съ скръсте узнава истината за това стааш
листове- пп. .. 280
но злодеяние отъ писателя
ни ржце?
ва д н е с ъ въ Монголия,
Англия и Р у с и я — дър историкъ Раулъ Виньеотъ. кой
\
ЕДИ
Туриестанъ
и Иранъ жави които играягъ и ще то случайно, търсейки матеусилва още по-вече англий играятъ решителна роля въ риалъ за своя новъ романъ
!
ската враждебнопь. Преди дипломатическия животъ. А „Кьонигсмаркъ" въ дворцовата
открива тази стра
близо шестдесеть години, съ сввтътъ съ трепетъ следи раз библиотека
шна тайна отъ единъ дукуметъ
Съставена отъ
берлинския конгресъ Англия воя на събитията и чака ху нвмвренъ между страницйтв
бавото, чака радостното.
ЯНКО
РУСИНОВЪ
нанесе единъ дипломатически
Какъвъ ще бжде утрешни- на една книга. ,
(Нач. т. п. т. ста ,
ударъ надъ Русия — пресече ятъ день.ще наддвлвели благо
За Аврора настжпватъ нови
нция — В. Търново
руското влияние на Балканите. разумието надъ увлеченията и дни на щастие, радость и бор
Съ
изчерпателни
По-късно тя въвлече Япония страститв, ще пробиятъ ли ог ба за отмъщение Тя е влюбе
седения и Ценитгъ
на въ Раулъ, тя ебдикирва за
по последнитп
ка
въ една - война съ Русия и нените лжчи на слънцето мъг него и за отечеството си. Обя
лата,.спуснала се ниСко надъ
талози
на
всинки
тънката английска дипломация земята?
вена е войната. . . .
Бертонъ
видове
№лгарски
протри ржце отъ задоволство.
Какъвъ е края: една сутринь
пощенски
марки
п
р
е
з
ъ
1
9
1
8
г
о
д
и
Янонците презъ 1905 година
Стр
88,
лв.
.
..30
н а Азрора, цвла покъртенанесоха единъ съкрушнтеленъ
Г о р н и т е Двб КНИГИ
на, съ сълзи уа очи полага
ударъ на руското орхжие.
за марки
при негшдвързанъ
цввтя върху гроба на поруВластьта ва империята отслаб
чикъ Раулъ Виньертъ, паднвлъ
«лбумъ се отстжл
въ полето на честьта.
на, Англия остана пълна го
ватъ за лв....130
1 3560
.
Требва да признаемъ, че
сподарка въ Азия.
при подвързанъ
божествената актриса графиня
Следъ еврбпейската войнатв,
албумъ се отегжпЕписа Ланди въ ролята на
въ която война Русия, страху
ватъ за л в . . . . 230
Аарора е ненадмината. Иг
вайки се отъ Германия, биде
Из^ълняватъ се само
раятъ съ огънь, съ пламъкъ и
принудена да -участвува въ
Въ най уютния
семеенъ
предплатени
зсички останали изпълнители
съюзъ... съ Англия, Франция и
поржчки
ЛОКАЛЪРЕСТОРАНТЪ
Твхната игра нвма нужда отъ
Италия, борбата между г\н
Вноски по пощенска
хвалби, тя седи надъ всичко.
глия и Русия за надмощие въ
чекова см%тка№500 (
Филмътъ е изпъстрен*^ на.,,
азиатските с т р а н и ; ста
.
^СОФИЯ
мвста съ чудесна музикаЛ
на още по-ожесточена. Но
която униса душата. -:
довчерашна царска Русия, об
винаги прецизно
.Кьонигсмаркъ" не се нуждае
горена отъ очистмтелнитв пла
приготвена скара
отъ реклами. Снощи варнен
мъци на революцията» се въз
и чисти Осмароки
прави съ целия си внушиБНИМАНИЬ
в и н а . Пр с t t г- е те; ци доказаха, че ценятъ хубавитв и художествени филми.
теленъ ръстъ на една нова
АКО ИСКАТЕ да Б/ВДЕТЕ
Ул. , б септемлрий" 26 i
Салрнътъ на кино „Ранкоаъ"
индустриална държава -и за
МЕЖДУ СВОИТТЗ СЪГ
№ 3.
бв препълненъ, мнозина се
стана заплашително и дръзко
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
върнаха по нвмане на мвста
срещу английските интереси
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
.
Не
остава
друго
нищо,
ос
въ Азия, Революционната й
вен ь да благодаримъ на ди
фразеология допвднв на екорекцията на кино „Ранковъ",
номически заробенитв държа
СкъсанитЬ и захвърлени чора
че ни дава възможность да
КЛЕМЕНТИНА 12 София
вици и Г Б започнаха да надипи ше Ви се подновятъ и ще
видимъ безсмъртното творе
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
гатъ глави и да предявяватъ
Ви се предадат*
ние на Пиеръ Беноа — „Кьо
И СТУДЕНА ВОДА, БА
искания за национална свобо
нигсмаркъ."
Кинъ.
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
да. Стресна се английската
НО ОТОПЛЕНИЕ.
дипломация. Тя започна да
отъ донасянето имъ, въ Сана
Съдържатель:
,
дразни апетита на Япония,
Дружеството на техницштъ
ториума за белни чорапи
съ ерпдно образование кана всич
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЬ
сочейки й Манджурия и Сиул. . 6 септемврк" 2.
ки свои, колеги и родителитть,
биръ.
които иматъ ученици въ Техни
ЕВТИНО И БЪРЗО ИЗ
ческитт училища, на събрание въ
ПЛИТА1Ъ СЕ БРИМКИ
Обаче Япония,
въпрпки
ертда 4, т. м. 6 ч. сл. об. въ кл\>
Че реоторантъ
увгьренията
на Англия, че е
ба имъ на у г. Аспарххъ № 4 до
1-399 0
бившия
Пазаръ
Парушъ.
Колеги
и
съ нея, не
предприе
родители, е tame на това много
ма
нищо
което
важно за васъ събрание, въ кое. на ул. . 6 септемврий" 26
би довело до единъ
въор/кто ще се вземитъ решения за
Ви предлага най-разнообокенъ конфликтъ.
Тогава въ
отстояване правата на техниразна
храна при месеченъ
цитгъ
на
свободна
практика,
Япония, въ ерпдитп
на нгьтъй като съ готвения новъ заабонементъ
кои военни се появи
недо
конъ за Техницитп /и/ь рискува'
волство отъ
провежданата
тъ да бжда/пъ съвършенно отне
правителствена
политика
ти.
1—2
и последва азвестниятъ
вече
Хрвна вкусна и питателно
бунтъ.
Английската
дипломация

за мщгки марки

ИСТ&РИЯ'

hi пощенската марка

ДВЕСЪ
„И Р А"

Внимание!

ЩвЯГЕ

• %

-.*

при Варненски
аовокатски
съветъ
•fA
Въ обнародвания зачонь за допълнение нв закон»'
вдвокатитв (Държ. в. бр. 26 л>гъ 5 II т. г ) еж предвцй
дое нови законоположения — чланове 17 т. и 17 б, Съг|
но които: 1) .Налага се наказание до 10000 леаа гл0д
до една година наказание тъмниченъ затворъ на оно.а1
ци, което, бем. да бжде вписано въ списъка на адвоквтей
колегия, извършва по ззнвятъ, предъ еждебнит* и »вмй
стротивни учреждения работи, предвидени за адвоквтитй
за конъ или прави по занеятъ справки и ходатайства Л
тия учреждения, безъ да има изискваната по закониН
прввйлницигБ правоспособность и 2) Наказва се съ r d
до 5000 лева оня чиновчикъ, който даде справка или д й |
не ходатайства по чуждо д%ло на лице, което нъма п |
да прави справки и ходатайства по^ чужди дЪло и з в Л
знае, ча то върши това по занаятъ".
1
' Въ духа на тия законоположения, издадени еж 1
правилници, наредби, окржжни и решения отъ Мииисгерст!
но Превосждието. Висшия и Варненски адвокатски съвей
Прокурора при Варн. Областенъ Сждъ, съ които се nepj
за най-строгото имъ изпълнение и спазване.
*
|
За да бжде, обаче, по ясно на гражданството и щ
новницит-Ь при всички държавни и общински учреждУ
зи кои именно други лица (освенъ ВДЗОКВТИТ-Б. които щ
неограничени права,съгласно закона за вдвокатигЬ) с е |
насятъ горните нвредби-закони и правилници, КОЙТОЧ
иматъ изискваната на законигп и привилницитЬ »Пра»о|
собность",'за да изготзятъ въ кржга на своята компег«
ность, както разни молби, тжжби, заявления и др 8HHJJ
така и да правятъ (по занаятъ) справки и хоцатайствч пр|
всички дър«авни и общински учреждения, Варн. Проф^
ганизация на ходатаигЬ и прозбописцит-fe, вписани при Вш
адвок. съветъ. оповестява поименно ходатаите и прозбописци
в гр. Варна, които иматъ изискваната по законитъ и прв»ил|
цитЬ правоспособность да извършватъ професията ходетсад
и „прозбопиство" (въ кржга на своята компетентност) к|
признати за такива отъ надлежния окржженъ сждъ. |]
А именно: Василъ Георгиевъ .Доншилъ х. Ивановъ, Щ
димиръ Г. Сърмаджиевъ, Никола Ганевъ, Георги К. Дмк|
Аврамъ П. Гачевъ, Никола Спасовъ, Матвй С Болтац«иЛ
Петъръ Георгиевъ, Георги С- Воценичаровъ. Харал Hi, J
чевъ, х. Коста Изановъ, Димитъръ Николчезъ, Димит!
Сервфимовъ, Георги Михаиловъ, Петко Стайковь, ГеноС*
ковъ, Василъ К. Мзриновъ. Сгеф^нъ х. Пан. Хяцжиеаь, |
хари К. Харчевъ. Крумъ Филоаъ, Георги Иваноаъ, flpfj
Славовъ и Преславъ Преславски
|
Желзтепно е гражданството и дпъж-го:тнигЬ пищ|
всички държавни и общински учрежаения да си взеи1гу
лежкя отъ горната нагедба —закон»-.
,
|

П о к а н а',

.: 1

Поканватъ се г. г акцчонзритЬ на Мгсарско Якцим
но Дружество .Искъръ" — Вазна, да приежгсгауватъ HJ
що извънредно събрание въ канцеларията на месарй
кооперация , Надежда" — Вчона. кое го щ-i се състои й
мартъ 1936 Год. въ 3 часа следъ обт^дъ n p i дчевенъ р!
— Решение дружеството!са вл^зе членъ въ друго Ц
рателно дружество.
.j
гр. Варна.4. III ]93б год.; . .
„-,««1
1 — 419 — 1
Отъ управителни!!!

wm П9ШШ

(»(лю 5 m

Мш взенете до5;а Шит 1

„РУБИН-Ъ"

600 лв. 5 шншвю

ЬчтшЛ.ШтПшш

[ако въ решраш .1

протегна ржка съ красивъ бо зарното слънца, нито отъ ви ния пеоонъ оть бЪлъ мра
язлиаъ жестъ, който той взе да на буйната южна раститеп- моръ, на които бЪше нареде
ма за знакъ на подчинение. ность, нито пъкъ отъ изгледа на прислугата, въ по-голт*мата
защото студеното му лице се на луксозните квартали на ци часгь руснаци. Сергей помог
разведри.
Канъ, когато минаваха съ фай на на младата жена да enfeje
Романъ отъ М. ДЕЛИ
— Но въ кого е вината, ло тона, който чакаше княза и а тя погледна очудена всич
превела
(17)
шо дета, ако вчера бЪхте мал жена му на гарата.
ки тия хора, почтително пре
I Л. Д. КАЗАНАКЛИЕВА
ко по-благоразумна, не бихте
Обаче възхитително възкли клонени Дали ще требва тя
ш ш ш и д а я ш и и т я ме принудили към тая строгост. цание се изплъзна отъ уегнигв въ качеството си на господар
Той явно
я третираше Днесъ ви прощавамъ, но нена Л-1за. когато съгледа вели ка на кжщата.да запоавдза на
като каещо се дете — особено забравяйте тоя урокъ, Лиза.
честаената вила Ормановъ.
ц*лия този св-вть?
тая жестока сцена на гроби
Той я цЪлуна по челото и я
— Харесаа ли ви се моята
Набьрзо Сергей й наимену
щата.
кжща, малка Ллза? запита Сер ва интенданта, горничната, у4 настани да .седне до него, до
— Охъ, Боже мой, що за като Василий сервираше чая гий, чийто загадъченъ погледъ правителя-домакинъ,
по-заж
човтзкъ 6 t i u e той, който й за Презъ останалото време оть не се откжевате оть нея.
нигв отъ слугитв, числото на
повядваше да забрави мърт пжтя Сергии отново взема сни
— 01 много! колко е краси които той самия като госпо
вите и я отвлече отъ ЖИВИГБ, зходително, сжщевременно пре за!.. Агьнико1а не предпола дарь не знаеше.
безъ да й позволи да се сбо зрително и малко гальовно гахъ. че сжществувагь подоб
Следъ тая формалность кня
гува съ гЬхъ!
държане къмъ жена си, както ни работи!
за и Лиза вл4доха въ вести
Тя б е така разстроена, че презъ време на годежо инъ.
— Вий сте предопредвле а бюла, чиито изящни колони
сутриньта Даша неспокойно я
Вчера'Лиза бйше непослуш да й бждете най-прекрасното отъ бълъ мраморъ, се губвха
запита да не би да е болна. ното дете,което го наказваха, украшение. Ли^о.
подъ цве/ята, и отъ тамъ въ
Сжщия въпросъ й зададе и днесъ разкаяпа се, къмъ което
Комплиментъ ли б%ше това? единъ салонъ гдето седвха
Сергии^ когато тя, следъ като великодушния учитель иска да Нищо аъ студения тонъ нито въ трима души —една млада же
си направи тоалета, отиде при прояви извесно снизхождение, физиономията на княза не из на и момчета на 10 и 12 го
Сергии въ вагонв-салонъ, гдето
Но въпреки пресилената си даваше подобно Н-БЩО. По- дини.
Василий приготвяше ча*.
усмивка, Лиза оставаше въ дъ скоро изглеждаше, че той й
Сергии бъша споменалъ, ка
— Само съмъ много измо ното на сърдцето си смъртно чачертавв програма въ някол то нещо съзсемъ маловажно,
рена, Сергии, тая нощь не тжжиа и това настроение не ко думи.
за сестра си и племенцитв си
съмъ мигнала, каза тя, като му б-fe изменено нито отъ лъче
Файтонътъ спре предъ самот Обаче, никога не ставаше въ

ШЛЯ!

просъ за г-жа Р ю л б а р ь д а п р и сиви очи, интелигентни и
ежтетвува HJ свацбата му. И}- ай, които се устремиха cv«
глежцаше, че брать й не я венъ възторгъ върху мяЦ
мн-го уважаааше и Лиза зна принцеса.
ч!
еше отъ мащехата си, че тя
— Елате да си почине^
5 Б доста незначителна лич- га, Л*за, каза князъ Орм»и|
ность, съ разстроено здраве.
Като се обръщаше й»
Всичко това се четеше въ отзове на тая покана, Л№
лицето на хубавата руса мла намври съ лице jcpewy ^
да жена, малко пълна, съ ху-личность,*която м*ълчали9Д
бавъ бвлъ тенъ и сини очи, ячяваше. като че ли се и,
базъ вевкъзъ изразъ. Сергии гаше по мекия °Р иеНГ8 1
я представи съ тия думи: — килимъ.
"''?
Моята сестра Л^ция Впадими
Това бвше едчв окояв|
ровна, баронеса де Рюлбаръ годишна жена, драбнв, спЩ
Лидия подаде на снаха си ка, облвчена въ черне KOJ
украсената съ блветящи пръс нена рокля. Пъста, РУса ^
тени ржка, като произнесе съ покриваше много м81"*8^
своя монотоненъ гласъ някол глава и изглеждаше, че «Ч
ко поздравителни думи за доб нуждаваше да я дър*и у
ре дошла, на които Лиза, въп наведена настана. Тей*_. .
реки своето вълнение, не се б t ш s бвлъ, съ лунички, ! ^
затрудни да отговори. После черти, доста правилни. Д*
дветв даца целунаха ржка на руси клепки се подиг»а* j
своя вуйчо и на т-вхната нова Лиза види странно «*""• 1
леля Големого русо пълно ници, които й " a f , p a B r t / L„|
c
и флегматично момче прили
I е ч s TjJfMWj^iSjrtgl
чаше на майка си >Нз малкия
Саша бвше красиво ч чернооко
дете, слабичко, малко блвдо.съ
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Мйзъмъ и религиозенъ фанатизъмъ-въ основата на японс
%ироналшзъмьа империализъм.
Богоизбраниятъ народьна
2 я Изтокь. Терорътъ презъ последттгь 10 години накож
L който устрои сегашния превратъ. Избититт до сега япон.
нржавнаца. Изборнитгь резултата ускориха преврата Ка/билъ планът* на заговорницитгь. На хоризонта се появява призракъть на една още по-опасна, Япония.
|вцнална к о р в о п о п д в н ц и я

I

н а „Варн. н о в и н и ' )

Лондонъ, мартъ, 1936 г.

k Япония ставагь известни
^ иЯ , които
нацхаърлятъ
КИТ* н а в Д , , и чисго сжгрег
I разпрааии.
>.

въ тия избори голЪми загуби
•1 товп до гол%ма степень оз
начаваше понижение престижа
на военния фашизъмъ и на
маление на изгледигЬ да дой
ренниятъ превратъ си им* де до виасгьтя по парламен'
уь подбуди ^преди всичко таренъ пжть.
мния японски^кржгове, коиПреглеждайки
резултатитЬ
Цоддържагъ съ всички сили отъ изборит-fe, водачит* на
«ската ."империалистическа японския фашизъмъ решихо
1игика.
ца пристжпятъ къмъ насилие и
|е ще съмнение, японскиятъ терористически деяния, които
Ьривлизъмъ не би приге- се приключиха съ единъ тол
1алъ сегашната си жизле- ковч кървчвъ край.
| т ь и нападателность, ако
Планътъ имъ билъ следния:
"у основата му не лежахо — Да се сложи кръстъ на
вбоки. чисто японски расо японския парламентаризъмъ и
[задачи.
на последните следи отъ де3ms японекия
национали- мократизъмъ, които все още
Kt стяпка по стжпка се сжществуватъ въ Япония. Но
>дШ единъ конкретен* и сители на тая програма еж
кем фашизъмъ, които осно японската военна класа на самураигв, въ съюзъ съ модер
ва своята мистична програ- ната
индустриално-стопанска
\ върху будистическата сек идеология на крупнигЬ квпиj., Итаренъ, известна още листи, които искатъ премахва
tf 13-то столгьтие и първа- не на парламентаризма, или
i твърдо, че японскиять на- чай-мвлкото ограничение пра
дъ е богоизбрангь Тая об- вата на парламента. Цельта е
им српдновгьковна
вгъра била да се унищожи досегаш
ното 1равителство, съставено
рее като най силното орж- отъ умеренигЬ представители
he на японския
национали на военнигв, съюзени съ ум-в
yib. въ стремежа му къмъ ренит-fe капиталисти, които об"шадяване на цгъла Азия, а разуввтъ нещо като .нацио
щ-вечевъ борбата му противъ нално правителство".,
щпя болшевизъмь,
Ако тоя планъбгь
успгьлъ,
Надь всичко това стои и той щгьше да
представлява
револЙзция
Ьънредно бързото,
страшно не само пълна
дъррзото размножаване
на въ цгьлая вжтрешенъ
ж
а
в
е
н
ъ
и
политически
юнския народъ.
строй въ Япония,
не
само
Шсичка тия причини из-една
социална
революция,
Штъ въ насилчическитгъ тъй като военниятъ
фа
ушия на известенъ кржгъшизъмъ си има свой
планъ
конски фанатици, коитоза разрешаване на селска
една
[стремятъ да взематъ та проблема чрезъ
колони
I свои ржце властьта, заимпериалистическа
но щгьше да ама из
i могатъ да оежщест- зация
вънредно голпгма отзвуци и
\тъ своята величествена върху междуниродна
почва.

(

Отъ днасъ запачватъ редовимгЬ работи. Нови 50 ду*|£м на
работа. Кога ща б ж д е готова за функцешммране. Про
нЪствакето на електрическата н р а ж а .

Настоятелството
на дру
жеството „Любовь къмъ Роди
ната" поканва всички членки
и Гражданки на сказката на
г-жа Ст Чобанова, «Левски —•
лячность — идеи*, която ще
бжде на 5 т. м. четвъртъкъ въ
5 часа следъ обЪдъ въ клуб
ното помещение на д-вото.

•заседание. Следъ тоза контролната комисия направи своя
докладъ за изтеклото тримесе
чие. Избраха се трима деле
гати за областното събрание,
което ше се състои
аъ гр.
Шуменъ нгг 8-й .мартъ т. г.»
като имъ се даеоха и съот
ветните директиви. На това
За нарушение на акцизни областно събрание ще приежттЪ зркони презъ 1935 година ствува тазигодишния обласеж съставени въ • Варненската тенъ управителенъсъветъ, как
околия 445 акта.
; то и много гости.
За чистене боядисване а гла
боленъ- е ко.
яМнимиятъ
дене
на дрехи е
най-добре
медията която пожъна голЪмъ
усп к хъ зъ всички театри. Днесъ пай А. С. Виницки, ул. Сте8 и пол. часа въ Варненския фанъ Стамболовъ. М 19.
1-287 0
народенъ теаЧъръ. Елате да
забравите грижите си да се
Завчера една специална ко
смаете до сълзи.
мисия назначени отъ министра
Презъ месецъ
февруарий на финансит-fe е водила пре
еж постжпили отъ преки да говори и спазарила да се за
нъци въ Варненското данъч купи за ну-кдит-fa на данъчното
но управление 5,500.000 лева. управление хотелъ Ню-Иоркъ.
Спазарязането е станало за
3 лоб та на деня въ Варна 2,100,000 лв.
хилядна възхитигекна публика I Варненското
даначно уп
при двудневното прожектира ' равление днесъ издаде запо
не на колосалния филмъ Кьо- вед спорен която всички прите
ниегмаркъ продължава днесъ жатели иа синя боя „Судвнвъ кино Ранковъ Къмъ филма блау *Г" се задвлжвватъ въ 10
най-новия свЪтъвенъ тонпре- дневенъ срокъ отъ днесъ да
съ снимки отъ зимнгта олимдеклариратъ напичнит-fe коли
пияда въ Германия.
чество отъ сжщата боя като
Балерини
л> които ще у- въ декларациите c v най-rontчаствуввтъ въ новата премие ма точностъ се обозначи коли
ра на Варненския народенъ чеството, бооя на кутиикигЬ и
вида на опаковката. Отъ днесъ
театъръ пристигнаха.
съ сжщата заповедъ се обявя
Очаквайте наскоро „ПЯРИ ва т а я боя з а държавна
НАУЛИЦгЛТЛ".
привилегия.
Доставени 5ж отъ Варнен
На 1 мартъ т. г. се състоя
общото редовно 3 месечно съб ското околийско инженерство
рание на Варненското гимнг 2000 акации за укрепяване на-<
етическо д-во „Чгрноморскй сипигЬ по новото шосе Варна
юнакъ", председателствувано — Узунъ кумъ.
Приключено
е съ засажда
отъ подпредседателя на дру
жеството r-нъ поручикъ Здрав нето на Овощни дървета въ
ко Ноевъ. Събранието б-fe доб Камчайската долина. Засадни
ре посетено. Прочгте се и се еж 3500 дръвчета.
прие протокола отъ миналото
Започната е сеидбата на

Китай, Съзотма г*ус«я и При вге че външно
Америка, конто еж изправени правратътъ не успЪ, той
^страшна идея,
Ето
защо
никикъ
не
е
«фвдъ
пълна
иеиззостнасть показва на едно тре
ЦЗ\чия, които преди шь(
йко дни убиха нгъколко чудно, че тоя превратъ досежно утрешшя дечь въ вожно състояние на ду
ховете въ Япония и евржавници, се числятъ предизвика извънредно го- Ялония.
щъ сжщия оня кржгъ, лгьмъ интересъ вергьдъ всичНа хоризонта се появява ропейнкитв държави еж
вече. призракъть на една изправени предъ необ\т ъ който изхождаха ки ония държави, които още
по-опасна Ялонияцзъ 1921 години убийци- еж пргько и косвено засег Вьнъ
отъ непосрпдстве %одимостьта да уредятъ
ift на тогавашния м-ръ нати отъ японския импе ната опасность отъ една спешно заплатенитв си
щдседатель Хара Презъ риализъмъ. И безъ това голпзма война въ Далечния отношения, за да мо
ЩШа година тгъ извър Окада, Такахаши и Хиро- Изтокь, единъ японски ударгатъ да посрещнатъ утша покушение и срещу На се считаха отъ меж би ималь и дмги, хтоачич- решните изненади и да
Щкахаши, тогава тоже дународната дипломация ни отзвуци въ международ иматъ пс-иобри изгле
отношение, както и вър
Шрь на финанситгъ, който като пргъки виновници за но
xv
положението въ Европа, ди да се справятъ с ГБХЪ.
ш 26 февруарий, тая го досегашната японска по
ща бгь убитъ.
литика, която не' може
Щоя сжщия кржгъ , на да се нарече нито миро
|во птти — презъ 1923 любива, нито демократи
11926 година извърши
„Твинетв на единъ гробъ"
306
Покушение срещу живо-ческа. Все пакъ, може да
т на тогавашния пре- се добави, че тгъ еж биватолонаследникъ и ре- ш до сега принуждавани
Не се мина много и двамата нехранимайков
ентъ — сегашния пмпе- отъ военнитгъ да водятъ
ци донесоха Лизетв въ замъка, въ несвесть. Сло
тая политика. Ако пре
жиха «> на канапето въ ориенталската стая, следъ
аторъ Хирохато.
това излезохв и заключиха вратата Берковъ се
Презъ 1929 год. отъ вратътъ бгь успгьлъ, тая
стараеше да се приближи до контесате. Той почу
представители на тоя агресивна политика би се
ка на вратата на Миргия.
Нрмгъ бгр тежко раненъ засилила още повече и би
— Ахъ, г. Берковъ, извика Миртия. намерих
ft-ръ председателя
Ха била доведена до крайни
те пи Лизета?
магучи.
предгьли,
— Долу е въ ориенталската стая, но контеI Презъ 1932 година csimrt Стариятъ финансовъ м ръ
сата тука ли е? попита Берковъ.
|ора убиха м-ръ председателя Такахаши, който въ кабинета
Той не можа да продължи, понеже Миртия
го завлече въ.една стая. Ьъ този моментъ Ирина
рнуий.
въ сжщностъ имаше по голгьмо
влезе въ стаята на Миртия. Тъкмо въ това време
$• Следователно, кървавите на- влияние дори и отъ самия
Лизета се събуди и се огледа наоколо, уплашена.
м
ръ
председатель
Окада,
по
Силая лешагъ въ всаов&та ва
— Боже, азъ съмъ въ човешко жилище, не
наливаше напоследъкъ
Уова движение. Яаоаскиятъ ия- стоянно
съмъ
вече на острова на мъртвите, — какъ стигмасло въ огъня.
Неотдавна
Яатари етически фашазънъ ис той произнесе речь, въ която
нохъ тукъ? каза си си Лизета. Я, Берковъ ме до,влече въ лодката, спомни си тя и ужасена си за
ка чрезъ флийсгски мегояв има дързостьрга да заяви, че
кри лицето съ ржце. Кекво да прави сега?
японскиятъ
милитаризъмъ
во
М завземе властьта, за да
Огаеднъжъ вратата се отвори и контеса Ири
ди
държавата
къмъ
финансова
1оведе да крайна предели
на влезе гордо въ стаята и изгледа съ презрение
пропасть В/ърнО е че Гакаха
[ооаеша агреенвиость, които ши бгь принуденъ да отпусне
нещастната зв-Мюрница. Лизета прибледе, но ре
шително я изгледа.
р безъ Toia сега толкова за- крупни военни кредити, обаче
Ирина мислеше, че Лизета ще падне на ко
|рвжва cetra.
ако не бгь неговата съпротива,
1 Характерно е, че кървавите Япония много по-рано би мо
Сбития въ Япония дойдоха дернизирала напълно войската
^посредствено следъ законо си и много, порано би се впус
дателните избоди, въ които нала въ една голгьиа а реши
|Р«витепството • на Окпда и телна война на Далечния Из
Лквхашц спечели голяма по токъ.
$*Дв» Либералната партия МиЗатова сега, следъ нато
Нсеито yen-fe да стане най-сил*
Чата пвъгия въ парламента, а 8вчв Такахашя е убитъ, ко
'*£*> известно време насамъ у-гато по-виднигь членове на
0и
тия сега м-ръ Такахаши ми- досегашното
правителство
|ааашй като единъ твърде о« избити, манаръ все още
Щиателенъ
вожцъ иа либера
9 Въ Я(10ния

Ж?

-

Шрртията <Сейю«ай, върху
Ж ° се опиратъ военните
:|?!йистки кржгозе. претърп-Ь

пйложанието да не е напъл
но изби8тИ8«о, владео ГОЛБ
ма загриженость въ Англия,

лене и ще й се моли да я освободи.
— Добъръ день, моз дете, каза Ирина.
Лизета не отговори. Ирина седна на единъ
столъ и намести другъ единъ столъ,. предъ нея.
— Седни предъ мене, дете мое, искамъ да
поговоря съ тебе нещо важно, каза Ирина.
— Азъ съмъ на ваше разположение, г жо
контесо, отговори Лизета, безъ дв седне.
— Както знаешъ, ти си доведена тукъ. по
моя запо»едь, каза контесата, като я погледна
предизвикателно.
Но Лазете гледаше на долу.
— Знаешъ ли защо те доведохъ тука? про
дължи И^ина.
Лизета дигне о w, погледна контесата и не
отговори нищо.

Бургазъ 3. Подъ ржковод-угазъ въ началото на м. оприлъ,
ството нч инженерите Клем- когато се предполага» че вън
кинъ и Шмидъ, отъ 1несъ зв- шната кабелна мрежа ще бж
почватъ работа по инсталира де довършена.
нето на въздушната и подземна
Следъ пускането въ
кабелна мрежи, (въ връзка съ движение на автоматич
автоматичната телефонна цен
трала въ Бургазъ), нови 50 ната телефонна центра
души работници-специвлисти. ла, сега сжществуващпОтъ тази дата фирмата Сименсъ та мрежа.заецно съ стъл
Халске започва редовните си боаете, ще бждатъ пре
работи по постройката на цен махнати. Това ще допри
тралата. До сега работеха само
несе твърде много з а
около 10 души работници.

разхубавяването на гра

Споредъ мнението на двама да.
та инженери автоматиескчате
Все въ връзка съ този въцентрала"щз бжде готова за фу
просъ,
упрввителниятъ сьветъ
нкциониране не по-късно отъ
на кооперация „Светлина" об
края на м. юни т, г.
мисля въпроса за премества
Япаратите-автомвти се очак- нето на електрическата мрежа
витъ дв поистигматъ въ BVD- по средяте на улиците.

Ншешето на Царнградъ

Цариградъ 3. Споредъ обна
родваните резултати отъ пос
ледното преброяване на насе
лението, Цариградъ брои общо
740,805 жители, отъ които
383.130 мжже и 357,675 жени.

Търговскиятъ съюзъ
ще издаде изложение по данъка
върху приходите
София 4. Тая седмица цен
тралниятъ комитъ на Търгов
ския съюзъ ще издаде едно
изложение до търговска Бъл
гари*. Въ него ще бждатъ
изяснени всички въпроси, засегаши интересите на тър
говците и становището на
Търговския съюзъ по данъка
върху приходите.
S S S ^
фия, овеса и ечимика въ Вар
ненска •'• колия. Предстои' да
бжде раздадено на селяните
3,200 килограма
люцерново
семе по намалени цени.
Въ камчийския
край се из
вършва усилено пръскането
на овощните дървета съ 'сероваровъ разтворъ, който се
раздава безплатно отъ дър
жавното агрономство. Ще бж
датъ задължително поръсени
всичките градини.
Управлението
на БЗКБан-,
ка съобщава, че популярните
банки ще издаватъ гаранцион
ни удостоверения предъ Б Н.
Банка за получаване на кредитъ отъ държавната лотария.
Тия гаранционни удостоверерения, обаче, ще требва да
бждатъ заверени отъ съответ
ните клонове на БЗКБанка.

[lllpiiill И МШ
Развъдници на жаби въ Италяя
Римскиятъ а. ,Пополо д'Италия* съобщава за нови противосанкционистически
мтврки,
които е взело италианското
правителство. Къмъ числово на
тия мерки, които целятъ да
намалять вноса и употребле
нието на «дефицитните" съестни продукти, принадлежи и
проекта да се развъждатъ ка
лифорнийски жаби- За тая
цель отъ Портъ Холивудъ (Ка
лифорния) еж изписани 50
чифта големи
жеби, които
иматъ извънредно нежно и
вкусно месо.
Калифорнийските жаби —
еднолетки даватъ отъ 1 до 1
и половина кгр. месо и се отличаватъ съ необикновената си
способность да се рвзмножаватъ. Всека женска жвбч съз
дава годишно потомство до
50.000 жабчета.
Въ околностите на Вергели
вече еж извършени подготви
телните работи за настанява
нето на жабешкото царство,
което ще требва да снабдява
цела Италия съ единъ „деликвтесъ", особено необходимъ
за болните. Яко опитите излезатъ сполучливи
подобни
жабешки развъдници ще се
устроятъ и на много други
места.

на в. „Варненски новиив" да
се отчетатъ най-късно до 5
т. м. за продадени вестници и
и събрани суми отъ обявле
ния,
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тата, спугнте съобщиха, че заповедьта й беше из
пълнена.
— Затворете добре всичките врати, каза Роза
Следъ това тя се върна въ стаята, кждето слу
гинята нареждаше мобилите. Роза, следъ като ос
тана сама, извади една фотография, погледна я и
раче:
— Лхъ, мамо, вижъ, че Съумяхъ да отмъстя
за твоята смърт... Ще дойде реда и на другите.
Тя дълго време се мжчеше дв заспи. Съньтъ й
беше неспокоенъ.
Роза се зарадва, когато виде слънчевите за
ри, поззъни и заповеда на слугинята, да й донесе
шоколадъ. Следъ това се облече и запсведа да
впрегнать конете.
— Докато се завърна ще опаковате моите
дрехи, понеже ще предприема едно дълго пжтешествие, заповеда тя на слугите и замина съ
файтона.
Файтонътъ обикаля много и не спре никжде.
Днесъ Роза не направи никакви покупки; по едно
време тя каза на колврв:
— Иване, заведи ме въ улица «Музей".
Тукъ тя говори съ единъ търговецъ на мобили, да дойде и види мобилите й, понеже замичава.
Файтонътъ се върна презъ главните улици. На
жгъла на една улица визя една тълпа, събрана
около единъ вестникопродавачъ.
— Специално издание, една
викаше продавача.

ужасна

драма!

Любопитството накара Роза да купи единъ
весгникъ., Червеното й лице прибледне като про
чете вестника:
Ето какво прочете:

€тр. 4

Брой i

.Варненски новини

АРНЕНСК

i l l БШ 0

W
Вчерашното събрание ва вишитЬ офицери "отъ софийския гарнизонъ и" нмалшц.гъ- на о™9™™<жпЪ
^Z^Z-,^!—
"Ч
ть
о т о влиянис
армая н нейното предназначание. Кое наложи армията да се нМЪси въ политическия *"»
"»"«»•"•• ^ * " * "
«« ••*
животъ. Армията се връшч въ казарнит* и се> отдам па, своето nptKo предназначение.
1
К«де ще бяде построен*- моста. HOBS МОСТЬ надъ каналв. Мость надъ Ш^т&тШ^есим
ю^ьшшюддаи^
Камчията. Колко ще бжде дълъгъ моста.
София 4. Вчера следъ об%дъ общия си идеалъ, ние се вь имем на (Нечеството. 1о е нанесълъ големи здй
I
Предстои направата но нооъ нето на железния мостъ недъ въ воения клубъ м-ра на Вой намгърихме вънъ отъ ка за подвнгъ се иска отъ васъ. нашата войска.
Офицерсгвого ще I
отворяемъ железенъ м о[с т ъ Камчията. Места ще бжде дъ- ната ген. Луковъ събра вити зармата, въ ноято наше Той се очакяа едвакво отъ
лвгъ 90 метра и ще има два
надъ кенвпе.
те офицери и началниците на то велико предназначе Върховния вождъ и отъ на вашата заловъдь бем
Той ще бжде съ 100 метра отвора по 45 метра.
първокласните гарнизони отъ ние ни бе определило да
То сега ще се ОТ^Й
Конструкцията
на
моста
.
се
отворъ. Едновременно съ на
провинцията предъ които държ бждемъ първосвещеници рода.
работи
по
настоящемъ
въ
Берirbno
рчбвта, за щ
правата на този мость Вар
Тон се налага отъ нешта ва m i нето на
дълга речьвърху миналото не на
националните
т
щщ
ненското околийско инженер; линъ.
нашата армия, нейното пред
т! гщ1,19§то ошвна въ рщетв издигане езомтъ
*
стоо е предприело проуавание
на т*хнат|4
назначение и пр. Накрая м-ро %деали и се оказахме и е№ неюбеднма юнска,
то за изменението на трасето Усилено се доставятъ мате- на Войната прочете следната на площади тгь на политичавна Й тактическа год
риалигв за направата не сво- звповедъ по армията:
нескитть борби гдето ниски отъ своя народъ. въпЪша отъ
Варна Нспарухово.
на на недосегавмаещ^
Наедно съ тояа се налага де довъ камененъ мость по шо
— Въ деня.чвъ който преди страсти и политически със ниъ оща в ттшш отъ врагвсето
Варна—Узунъ
кумъ,
задъ
се направи втори мостъ надъ
10 П ВДМИ81Ю Bj]
58 години Великия Царь Осво- тезания потискатъ всички ветЪ е".
санаториума.
жепезнопжтната линия.
бодитель дарува на поробения добродетели на граждани
Посочвайки
задачите
ви,
Той ще бжде построенъ подъ Моста ще бжде дълъгъ 11 български народъ държава, на и отваоятъ п&тя на въ тоя мо )ентъ азъ ви запоКадъръ баба. на сжществую- метра и ще бжде завършенъ свобода и граждански права, долнптп
зедзамъ:
инстинкти.
щето шосе водящо за Яспа- въроятно къмъ края на май приканвамъ Вашата рицарска
1. Разтурвамъ Военния съюз
тази година.
рухоао.
честь къмъ открозеность, коя' И нека откровено да приз и всичките му поддйления,
ная,
че
ние
не
можахме
да
Подъ моста на това мЪсто
то дължимъ на Бога, Царя и
издържймъ на зловреднигЬ каквито могать да сжществуще минаватъ всички линии.
Народа.
влияния на политическата дей ватъ въ войската.
Моста ще бжде дълъгъ надъ за кооперативенъ строежъ на Приканвамъ
2. Възлагамъ на началници
Вашите
ность Ние бьхме победени за
училищата
80 метра и надъ него свободно
те на гарнизоните да иззематъ
войнишки
сърдцана
при
смърка
на
нашия
моралъ,
до
ще 'се даижатъ автомобили,
София '4. Мрътъ на прои книжата на бив
знание за погреш ата като следъ една г о д и н а архивите
коли и други превозни., сред евгътата Иотовъ заяви;
шия воененъ съюзъ и т чно
на
борби
и
л
у
т
а
н
и
ц
и
ства.
— Въ пое', одното си за ст&пка която направих на безполезни вражди, се ви да ги нзгорятъ като за всеки вавею ва една воЛшзлшщ]
При това положение отъ
ме спргьмо
ввликитгь
отделенъ случай ми донесатъ. въ 11Ш1Т1 тп в въ м
техническа гледна точка се седание Мпн. съветъ раз традиции на нашата не дЪхме въ нашите собствени
3. Освобождавамъ офицери
тп т
налага ц-Ьлото ново трасе да гледа и прие по принципъ победима войска, макаръ казарми оголени отъ войниш те отъ всички задължения, KO в?[ова immm
китъ добродетели и опълчени
тчипть
cissm
,
се повдигне отъ сегашното по законопроекта за измгьнете доброволно или насил
беха единъ срещу други като вра TO
ложение на сжществуващия ти- ние закона за кооперати подбудите ни да
Драги господа, пощ
ствено еж поели извънъ войнвисоко идеалистични, це гове, готови да се самоизтреб шката си клетва.
ренъ съ около 2 метра.
вида изразите нашата!
венъ
строежъ
на
основни
ваме
въ
името
на
едни
смътни
Изменението на шосето ще
лейки само доброто на
4. Забранявамъ на офицери тел на воля да следваме
започне отъ железопжтнигв училища. Въ днешното си народа и величието на и съмнителни идеали
те.да
се занимаватъ съ поли
Нарушена 6Ъ дисциплината, тика, подъ
линии, ще мине крей Корало- заседание съветътъще про Родината.
каквато и да е фо ченяя ни ПЙТЬ съшщ\
иерархическит+i различия бЪха рмавагъ, презъ каналв, определе дължи разглеждането на
„ура* за;Царя и за
Офицери, покрусени отъ не на изпитание и постепенно
ното м4сто за новата клани тоя законопроектъ.
Офицери,
премахвайки
съ
висши началници.
щастник край на освободи войската започна да се отда
ца и ще се свърже съ сгщеЗаконопроектътъ за телес
тая
заповгьдь
всички
различия
С л е д ъ продъляо
телната
война
която
водихме
лечава отъ народа. Н%що поствующото шосе Варна—Бур- ното възпитание на младежа
които въ миналото еж могла ното и мощно *ур|
И
окржжени
съ
едно
недове
вчче:
еждейки
по
големите
гасъ, при разклонението на та ще бжде готоьъ въ скоро
рие което фактически продъл изпитания н а незадоволени да ви раздгьлятъ, подканватъ о ф и ц е р и т е , военни]
сжщото за Галета.
време' и веднага 1'ще бжде вне
жи
войната и следъ неспре- политически амбиции на едни ви да си подадето братски
*
сенъ за разглеждане въ съвета.
ведпивия миръ, за да бждемъ офицери, народа започна да ржка въ името на Отечест я и с т ъ р ъ ;ген.:;,i>Луков]
ключи:.'"
' ''r'"'::y|
Започнато е поправката на
удобни и съ доонищожени като държава и се съмнява и въ преданность. вото
шосето Варна-Ссфи?, между
Нека миналото
6 ^
-~ Нека, драги офицер!
хубави голе народъ, Българската войска та на оФицерството къмъ
комитовото ханче и село Акса ми витрини за всякаква цель загуби вярата въ скорошното Държавния Глава — Обичния д е з а б р а в е н о . Н е к а ги да бждатъ хитрите, |
ново.
това т ж ж н о
м и н а л о да бждатъ разс/КДЛивитЦ
дюкени на улица Владиславъ оежществяване на народнигв Царь.и Народенъ кумиръ.
Камъка * почти доставенъ. № 64, се даватъ подъ наемъ въжделения.
д
а
н
е
в
и
р
а
з
д
е
л я в е  ний да си оствнемъ caw
Ето какъ на 29 февруарий
ч
е
.
.
•-..••.••'' лестни войници и бжвет!
на износна цена.
*
Офицера, гордия водачъ на т. г. стигнахме до една приеж
Справка
бакалина
Гяуоовъ
Нека, поемайки всич реии,' •' че.--'г и яА';-'«''«
Наскоро щя почне монтиоаяъоржжения народъ, бЬпри* да— тжженъепилогъ на единъ
разчитаоъ на С И * 6 Р Д
БШШЯЗЗ
ну^денъ да отпусне меча и уни- непроегимъ опитъ всредъ бъл ки цголата отговорност на българската войсквЯ
злини, убедятъ, че еж дпъжни]
жень да приежтетвува на тър гарската войска, крито урони за направените
жеството на неправдата, която нейния лрестижъ и застраши да заработияъ
дружно,
справятъ съ нейния yd
победителите наложиха на не- устоите на нейния мораленъ съ довтрие помежду си, нейната несъкрушймв м
шето нещастно отечество. Ду гредежъ.
се жертва за Върхов!
ховно смазанъ, той заедно съ Равносметката на тая пе да заработимъ братски. вождъ и за интереси
родолюбивата
интелигенция чална междуособица е на лице:
Отечеството.
А
— Днеср нашата държава
поиска да обвини себе си за
.
Да
живгъе
Царьтщ
постигнатите нещастия| подла* поради грешки на собствена
Да жйвъе нашатащ
гайки
на жестока самокрити та й войска, е съ уроненъ вое
съобщава на . своигЬ клиенти и познати, че се
бедима войска!
|
ненъ
престижъ.
ка всички прояви на нашия
премгьсти на ул. Драгоманъ М 3
Възторжени
а
нещ
държавенъ и общественъ жи
Офицери, следъ това чисто
срещу Протестантската
църква
нети яура" изпратщ
вотъ.
клюштелнитгь вьзгм^
кждето ще имате най-елегантно ошитн костюми
сърдечно признаване на сто
военния м оь.
по последни ГБ журнали. Съ почить: Ив Г. Петковъ 1-1
Потиснати отъ нещас рените гръшаа, призовавамъ

Висящъ мостъ надъ ж. п. линия в Варна

ланието за същщв и ;
мнелне и шкш. кош]
ва ш .окшцйп м
ти Cap така i f
да - п ш 1 № Шщ
цЬлннтъ ии народъ 0

Законопроектътъ

tim ш т

- З ш и т ви, че шои не
ще щ е повече прзеледванъ
за увлеченията му въ минало
то, а в[1ки ще гради щбата
си само върху своята служба:

тието и тласкани
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.Тайната на единъ гробъ.

отъ вашата съвесть на подвнгъ
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„Една ужасна семейна драма"
•—Вчера на 7 часа вечерьта съгтрутата на поз
натия златарь . . . се хвърли съ петгодишното
си момиченце отъ новия мостъ въ водата. Тази
сутринь биде намеренъ съпруга мъртавъ въ
магазина. Смъртьта му беше причинена отъ срЪзввна на вратните жили съ бръсначъ. Лошото му
финансово положение е причината за ужас
ната случка".

пренесътъ момичето презъ мочурляка, който об
граждаше замъка, но отведнъжъ се стреснаха.
Чу се шумъ отъ файтонъ; Бусъ и Берковъ се
enpfexa и започнаха, да обмислятъ, какво да
правятъ.
— Яхъ, нема нищо, каза Берковъ, ще кажемъ, че господаря е заминвлъ и туй то. Знаешъ
ли какво, Бусъ? Ти стой тука съ Лизета. азъ ще
се запека да видя кой е въ файтона.

Роза се облегна въ дъното на файтона
замаяна.
Грозни мисли я мжчеха» тя бе убийцата на
тримата души.
— Но майка ми не яли убиха те? си каза тя.
— Око за око, зжбъ за зжбъ! пише въ биб
лията. И Роза повтаряше тия думи съ фанатизъмъ"
ГЛЯВЯ 62.

-— Не се показвай, да не те познае нЪкой.
Берковъ кимна съ глава и се отправи къмъ
местото, откждето идеше файтона. Но той остана
поразенъ, когато видк конгесата Ириио въ файто
на. Защо се уплаши? Отъ конгесата нъмаше за
що де се страхува, напротизъ, споредЬ разказа
на Миртия, тя нема да му препятства въ плано
вете. Но конта не е ли съ нея? Въ ВГБКИ случай,
Берковъ се раши да отиде при управителя на
замъкп и да му съобщи кой дойде.

Н О В И МгтпКИ
Слечъ падането оа Мардецки въ водата, Лизета се вгледа по течението на реката. Отдалечъ
тя виде приближаването на една лодка, въ която
тя позна Роберть Берковъ. Като гръмъ я порази
това видение и тя пвднп но земята въ безсъзнание.
Една дяволска усмивка се четеше по отвра
тителното лице на Берковъ, когато той стжии нв
бр1зга и намери Лизети. Той я дигна и я сложи въ
лодката. Лодката стигна на другия брегъ.
— Требва дя я занесемъ въ замъка Бусъ,
каза Берковъ на помощника си.
—- Не изглежда толкова тежка, каза Бусъ
ухиленъ» нима да ни е тежко да я понесемъ
не ржце.
Доамат.а нехранимайковци се тъкмиха до

— Кой е? попита управителя.
— Господарката ви, контесо Сонорно. Иди въ
ЗВМЪКЙ и виж-ь дали не е дошелъ и конте, но
бързай, за да можемъ дн отнесемъ Лизета отъ
тука, коза Бсркопъ.
Управительтъ се отправи презъ подземния
проходъ къмъ двора на замъка,, кждето. намери
всички слуги разтичани.. Старатн готвачка се
завтече къмъ него.
— Представи си, господарката пристигна и
нищо не е приготвено зв нейното посрящане( каза
готвачката.
—- И господшря ли пристигна? попита Бусъ.
— Не, сама дойде и ще престои една
седмица.
Упрввйтепьтъ веднага се щърнв да съобщи
ноаиньта на Берковъ.

Наергдъ съ Бзга в Царя, къиъ
mwm ва Отечеството!
ta№a ваВозвная м-ръ 61 съо&отт съ \щт н ншшаенв «ура", ирекратеио от търновския о&
следъ Евгтв й тъп тш ва Царя. София i Следствени

flino ш\щшш

по поводъ избора ва Ш1
митрополитъ е пррщ
— Г-нъ генералъ, ний чух търновския областенв Ш
ме вашитпз напжтетвени
думи, чухме вашата кате неке не т т&щш f
извършени прешшш.
горична заповпгдь.'
Началникътъ на столичния
гарнизонъ ген. Златановъ от
говори съ следната речь: ,

Виждаме в а ш а т а
загриженосте> д а издигнете войската на
оная висота, на коят о т я тре>бва д а с т о и ,
За д а и з п ъ л н и преднаЗначениото си! Гнъ генералг., мога да ви
уверя, че офицерите отъ сто
личния гарнизонъ съзнаватъ
че Военниятъ съюзъ, който то
ку що престана да сжществува. маквръ и да е ималъ сво
ите иддалистиоески подбуди.

Следъ влизането 8т>сий
това определение насЩ
се сложи въпроса зв изй»
указъ за назначаването ОТ
брания митрополитъ Щ
ний.
m Г-жа проф. Торчанов»,!
гогодишна асистенкв Hi <1Й
Иванъ Торчановъ, се уст«|
въ града ни и дава.уро1»
пиано на начйнаюши -Щ
реднали. Специална метощ
деца отъ 5 години нагой
Справка шапкарница^Ч
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Дирекцията зо постройка на водопровода •.БатОВв-^
на" обявява на интересуващите се, че на 23 маргъ» »* J\
въ 10 чосч пр об-вдъ въ канцеларията на Дирекцията ш|
произведе тъ-ть чрезъ тайна конкуренция, за изрвбогв» ?
'и доставката на разни железни врати зо •новостроящи^
водопоовоцъ.
"3
Приблизително стойность 60,000 ло.1 "Зчлогъ зв РР
частие 5 на сто.
-ж
Всички разноски по търга, като гербъ. данъци, | , j
кации и op. еж зв сметка на доставчика.
-^i
Поемните условия се виждатъ въ Счетоводста i
Дирекциятн.
'*'.'•':
_>
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