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Братя Д. 8. Кпшиц

joudoHb 8. Въпросътъ за
тването на една голтьма
щдународна конференция
Унищожената чрезъ комюникета ар
ни» на расъ Мулугета втръснала.
fmo да се занимае съ про- " " " " е аала първата грижа на правителството
— Постигнатитгь
резултати.—
Създавать
се условия
за
Какъ гледвтъ въ Франция на щун\митгь, които вълнуватъ рилешение
на кризата.—
Страната
ни не ще може да удържи напора
на отрицанието
Какво е постиг
нитЬ
италиански военни комюникета
щчеството и го тласнато до сега.— Голпмишть стопански
въпроси
Магията
ia абисннстпЪ имена.
София
9.
Единъ
отъ
чле
ць къмъ кръвопролитие,
Какво решение ще се вземе логодишния бюджетенъ депатъ.
Постоянно
и
си
щмйва много сериозно новете на правнтелетаого гурно се създаватъ все и кога—това не може да се фицитъ, поддържаме редо
Парижъ 8. Подъ загла
Ьийскптгъ
ръководни определя по следния начинъ повече условия, за де oipeflfenn още отъ сега.
вното изплащане на -запл- вие »Смазана ли е абисинtwee. Това за сега е най характеристиката на прави се^ пряближимъ къмъ <*— Относно дейностъта amumtb ипенсиитп, плаща ската армия*, в. „Манщ правителството,—зая ме редовно, както това до риамь" пише следното:
)6одневния въпросъ.
телството:
[укъ не се скрива, че — Първата грижа на пра най-разумното разреше- вява м-рътъ, до сега тая сгеа нг е ставало, и теку
— Абисинската армия,
(не е в ъ състояние вителството бгь да запази шение на кризата въ дейность се °. насочвала щите платежни заповгьди чието разгромяване бгь съ
лазреши тия въпроси, спокойствието въ стра страната]!
върху консолидирането на
общено съ голгьмъ шумъ,
Нека се чуе и разбере, че muiumtb финансии и урав|о въпроса е ж били ната.'
Голгъмитп> стопански въ-изглежда си остава въ
jge разменени мисли
Щ о се отнася до ре: илюзии си правятъ ония, кои новесявае на бюджета ни. пооси С/К проучени и къмъ
«ду френския м-ръ на гистриранигв факти, т е то смЪтатъ, че странато ще Постигнати еж доста ре- тпхното разрешение ще се твърде добро състояние,
Самата армия на расъ Му
|щнитй работи Флан могатъ само да ни рад-®може да удържи напора на яуитпти. Покрихме мина-, лристжпи тепърва.
0 тоицанието.
лугета,
която 6 t уннщижвна
нъ и тоя на Англия
чрвзъ
комюнике
№ 130 на
одъ Идънъ.
италианеното
главкокомандваТщъ се очаква поме
не, продължава все така
лата конференция да
Логическата последица. Какво предстои на българскага
отъ частнитъ предприятия. Какви данни ех нужднн за изготвяне
енергично
борбата.
те свикана още презъ
общественость. Обшиятъ повнкъ
законопроекта за пенсиите на занаятчпитъ и частнит% чиновници
шение на тек у щата София 9. Войската се от защото общъ е
Може би въ последния слу
София 9. Комисията по изра има характеръ на истинско
повикътъ
рна, Въ нея ще бж- тегли отъ вепкакво учас за вътрешното
чай
ще требва да търекмъ
занаятчиите
заздравява ботване законопроекта за пен преброяване на
щъ поканени да учас- тие въ политическия жи- не, като условие за обще сииттъ за занаятчиите и чинов и чиновниците отъ частнитгъ
обяснение за нейното въз
\$ватъ, освенъ члено- вотъ. Тя съ политика нгьма ствения
ницитгь отъ частнитгъ пред предприятия.
напредъкъ.
кресяване въ онзи вфзнтъ
$гьнаОН, още иЯпн- да се занимава.
Ролята на българската об- приятия бгь взела решение да
Отпечатани еж спец на имвната, съ чиито магия
Америка и I ерма- Логически следва тежка шесгвеность се възстановява, се извърши една анкета, съ иални формуляри, върху абмеинцить умъятъ тъй добре
та отговорность за рабо- обаче самъ живогътъ подсказ- иель да се установи ергъдната
които ще бждатъ даде да си служатъ, защото на
титгь отново да мине вър ва.че тая общественость тр-Ьбва възрасть.
ху българската обществе да бжде подготвена сериозно Тая анкета ще бжде произ ни сведения за семейно етиопени езикъ '„Мулугета"
ность.
смърт- означава .Пъленъ сь богат
за звдачит%» които жизотътъ ведена въ края на идната сед то положение,
мина въ цгълата ступа и ще ностьта на родителитть ства". Това име изглежда на
Тоя фактъ изглежда, че е ще сложи за раюйщвние.
билъ претълнувавъ зле отъ
заплатата,
хигиеничес- пълно подходящо за единъ
чиновници i t ше бяде готовь
нъкои
среди,
въ
тоя
сиясълъ
киттъ
условия
въ пред геиералъ, чявто боготствасе
ЧЕРНАТА ХИДРА НАДЪ ДОБРУДЖА
до десетина дни
че
българското
общество
се
приятието
и
пр.
тзмереа съ хора и военни
Нова
стихия
бушува
надъ
иамжяеното
добруджанско
население.
Ъфяя 9.. За днесъ следъ
к?8 е свикана на заседание отказва отъ овя духъ на пре Ареститгь и изтезанията, по поводъ на фантастична обвинения. За тая анкета щ е бж- материали.
Пъклената роля на единъ продажникъ. Дейнастьта на агентъшмата комисия за изра- творяване
вашия общестяатъ мобилизирани дея.
провокаторитгь. Разкарването на стотици невинни,
Задъ армията на расъ
тне законопроекта за дър- венъ животъ.
заблудени хорица
телите
на
Дирекцията
Мулугета,
къмъ
Дете
щтгъ. рлужителц
и тоя
Тъкмо оЗратного е в%рно. Пращатъ ни' следната дЪ]- '•"* Д^5у'гйгЙ двама еж били сж- н* статистиката, инспек по встка вгьроятность,
Шабилитета имъ.
Щеданието ще бяде пред- Българската обгдественость,по- писка отъ Добруджа, въ кояг що обвинени, че еж дали под- торите по труда въ про се намира и друга армия,
Шелствувано отъ главния вече отъ всеки другъ пжгь, то се изнасятъ изаънредно ин; слонъ на НедЪлчевъ Това об- аинцията, учителите и комадвана
отъ Асфао
Штарь на
Вжтрешнрто ще бжде изправена предъ го- тересни данни за една нова винение се оуславяло на пока секретарите отъ бран Восенъ, чието име озна
н
а
п
а
с
т
ь,
която
е
споле
занията на единъ турчинъ отъ
I и ще изслуша
доклада
чава „Разширени гра
с. Параджикъ, който заявилъ шовите; сдружения.
ралката
комисия.
Следъ лемата отговорности за поли
Следъ получаването ници".
Шванията, ще бжде назна- тическия редъ д спокойствие I1I31I18. добруджанското! на-' •на стражарите, че малко пре
ди да бжде рвненъ/ Н. Хр. Не- на всички тия сведения,
Ш' втора малка
комисия, то на страната, или по-пр во селение;
Споредъ последните воепни
д^лчевъ е разгоаврялъ съ гор- комисията ще изработи
im да изработи самия за. тая общественость ще поеме
— Край с. Ярмутлий биха нит-fe двама селяни.
операции» абисиицигБ изглежда
рцоекть за стабилитета отговорностьта за ГБХЪ.
поставени неотдавна червени
Отъ следствието се е усга- таблиците за пенсиите се възвръщатъ къмъ тактика
Мщъ на финансиитгь Гузнаменца — неизвестно отъ н о в и л о, че действително и веднага следъ това ще та си, която имаха въ нача
Не
се
касае
за
форми
или
Ц е пожелалъ
законопроек
начини, нито, за времето, кого и съ каква цель. Скоро Диневъ, 28 год. и Г. Васи се изработи и законо лото на войната — да отегжпта бяде приготвенъ до некогато
ще стане това. Ка следъ това край сжщото село левъ, 17 год., се с р е щШо завръщане отъ чужбисае се за едни констата б-fe заловено и лицето Недел нали край с. Ярмутлий съ проекта за последните. ватъ предъ превъзхождащите
циа по начало, защото нгъ чо Хр. Нед-влчевъ.
заловеното л и це но то Това ще стане не по- ги сили на противника съ въ
щата еж напреднали въ Въ връзка съ това 6txa ва е станало съвсемъ случайно рано отъ м. юний.
зможно най-малки загуби, ка
своя развой, защото тп» ок арестувани надъ 30 жители отъ Когато Диневъ е изпращалъ
то
оставятъ на неприятеля си
днесъ по.далечъ, отколкото това село. Отъ тЬхъ 6texa за сродника си Василевъ за бли
колкото
се може повече логоъ
революционна
организация
(Д.
еж били завчераили вчера, държани само трима: Иванъ зкото с. Ерджий, отъ кждето
Р.
О
)
,
които
усп-Ьватъ
да
го
теренъ
за
организиране.
Николаевъ
бакалинъ
въ
село
ЬеврУарий и пенсиитЪ за трие бипъ последния, 'НедЪлчевъ
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. месеяието
рия 9. Комисията по усшанв:
средствата
на
Дивното съкровище, съ ог
I на изплащането на плащнитгь заповгьди за февру.
% ще прецени
възможнощгь за изплащане и на
fuumib за първото
тримеЩ на 7936 година.
(описи ята се събира днесъ
"Mtedanue.
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въ столицата, гчера откритъ
София 9. Футболниятъ
съюзъ откри вчера се
зона съ мачъ между
ФК13 и „Ботевъ", съ резултатъ 2:2.
Отъ свря страна, и БСФ
откри футболния сезонъ
съ мачъ между „Левски"
и „Шяпка", съ резултатъ
5:3 (1:1) за „Левски".

то, Колю Диневъ и Господинъ
К. Василевъ.
Първия е билъ обвиненъ, че
е приютилъ НедЪлчевъ, поне
же последния при залавянето
му миришелъ на парфюмъ.което показвало, че се измилъ
съ парфюмиранъ свпунъ, ка
къвто можелъ да има само ба
калина!..
Следъ щателно разследване
доказало се, че тази несъстоя
телна ипотеза не отговаря на
действителностьта и Николаевъ
е билъ освободенъ.

ли идеаленъ с-ъпругъ н а с в ^ т а ?
К о п н е ж ъ т ъ на ж е н с к а т а душа?
З а щ о изнев-Ьряваттз м ^ ж е т Ь ?

Ц, Ето р е д и ц а парливи въпроси, на к о и т о отгоиарятт-

СКАРЪУАйЛДЪ и БРИГИТА ХЕЛМЪ
въ филма

|^оувЪнча н затвърди славата на тая жрица на ненствеяостьта въ филмовото изкуство
Премиера отъ д н е с ъ 9 т. м. в ъ
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интересенъ световенъ тонпрегледъ съ състезанията н а
З м м и а т а Ояиипиада аъ. Гармишъ,

ги е спр-влъ и питалъ за пжтя.
Въ жандармерийския постъ
невиннитЬ младежи еж били
жестоко изтезавани.
Вчера r b б-fexa пуснати на
свобода, не доказвайки се ни
една улика на виновность,

Тайната хидра надъ добруджанца

Още не отминали болезне
ните последствия отъ случката
край с Ярмутлий, друго зло
връхлети добруджанци.
Съдесятки българи отъ почти
всЪко село еж призовани въ
Букурещъ, като свидетели на
подеждимия предъ столичния
воененъ еждъ Димитърь Ганевъ Върбановъ.

Кой е Дим. Г. Върбановъ
Роденъ е въ с. Грвдецъ
(България). РодителигЬ му еж
имали овчарска
къшла въ
село Хашладжекьой, калпакренски о к р ж г ъ, но еж се
изселили ощо презъ 1918 год.
въ Градецъ. Димитъръ Вър
бановъ е училъ въ Варна и
Слиаенъ. Следъ завършване на
гимназията стева учитель въ
селата Сунгуларе и Ново село.
Поради протиаодържазна про
пагинда бива уволненъ, следъ
коего отива въ София и пос
тъпва въ гол^змъ магазинъ,
кето чнновникъ.
Няколко години Д. Върба
новъ е водилъ приличенъ жи
вотъ» докато се запозналъ съ
богато платените агентъ провокаторигЬ Пламенъ,
Длдото н др. провъзгласили се за
водачи на .добруджанската"

вплетагь въ мрежигЬ на СВО
ИТЕ агентъ-провокаторски пох
вати.
в
И отътогозъ блудниятъ синъ
на гордия котленски Балканъ
Че реоторант-ъ *
се отдава на жалка нелегална
дейность. Между другото, той
Я
се оженва за добруджанката
на ул. .6 септемврнй" 26..
Славка Петрова и мма дете —
Ви предлога най-разнообмомиченце.
рвзна храна при месеченъ
Въ Базарджпкъ агентъ-проабонгментъ
вокатора има братъ—Върбанъ
който бъше на нъколко пжти
виканъ отъ полицейснитй вла
сти. Върбанъ Ганевъ съ види
Хрвна впусна и питотелна
ма отврата говори за брата си
тръгналъ по ГНЖСНИТБ пжтищв
на продажничеството и .предателствуването къмъ Ц-БЛЪ НОм^т!Я8|тШ|Я1
родъ.
резервуарни
Преследванъ отблизо отъ поперодръжки
лиц ИТБ на България и Ромъотъ 80 на 35 ле. цагьния Дим. Г. Върбановъ б-Ьше
тове
съблазнителни,
арестуванъ миналата година
марка
гарантирана
въ Букурещъ вървейки всрЪдъ
съ специални
стъклени
една г р у п а
терористи, по
пера, Ви предлага
улицата.
КНИЖАРНИЦА

Кш взеше joSsa Шти
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ш

OHuiiiii

Продажничеството и лудориитъ
скхпо платени отъ народа

И днесъ сютици добруджан
ски българи еж принудени да
биять пжть до Букурещъ, да
харчатъ губятъ време повече
отъ седмица, а като се завър
н а л . да иматъ тъй пагубната
репутация на „болшевици". До
ри отъ сега, когато шефовете
на жандармерийскит-fe постове
еж имъ вржчили призовкитв,
еж имъ казали: «Идете да подълитг палата на нашия крапь,
ще ви се падне по една тухла,
пв елате тука съ нея1..."
Следва на 3 страница

I
За да бждете винаги
бодри, жизнерадостни и
здрави до старость, к ъ 
пете се всека седмица
въ модерната баня на
П. Вергиевъ, IV линия,
№ 53—Вариа,
120

Чига 8. bun. Jhn

Стр. 2

№ 5583

.Варненски новини'

и бащи, стреснете te!
Живвемъ въ несигурни вре
мена. Нижатъ се изненади отъ
н"й-рвзновиденъ хвректеръ. По
квврвта залисва съ шеметна
бързина.
Всекидневно се натъкваме
нв случаи и простжпки, които
уронватъ човешкия п р е о и ж ъ
и тласввтъ къмъ пропасть мла
ди сили, които, умъло водени
и напжтвани, биха творили жи
вота,
Веригата на нещастията рвс
те все повече.
Необуздани младежи под
хлъзввтъ лековерни момичета
Tfe пъкъ по-после, добили ве
че опитъ.в желанието си да се
добератъ до женитба, плетатъ
езкусно мрежитв си, въ кои
то попадвтъ доверчиви младе
жи и разбиватъ за винаги жи
вота си,
Наоколо ни цари лжжа, из
мама.
На щрекъ бждете, майки и
бащи! Дългъ ви зове на подвигъ да запазите вашите дъ
щери и синове.
Не осмивайте, не оежждайте. не съжелявайте спмо, а дей
ствуаайте!
Не рвдко ще чуете призна
нието на майки, че връзката
съ децата имъ се кжса и че
безсилна е да се справи съ
възрастните си вече дъщери и
синове. И като че ли нвкаква
сила ги изтръгва изъ ржцетв
имъ и ги влече вънъ.
Почувствували се вече са
мостойни, отърсени отъ пред
разсъдъци, вихрено се втурватъ вь живота, примамливъ
съ многото си удоволствия,
развлечения, флиртъ и др. и
тъй въ забрава минаватъ кахъри и ядове.. •
Пропиляватъ се сили и вре
ме напусто, докато свободата
премине въ необузданость, коя
то ги предава въ пленъ на
пороците — най-тежкото роб
ство.
Кой ще ги избави?
Щ е може ли поне въ брака
да го пресъздаде неговата раа
носилка другарка?
Ето млечната проблема предъ
насъ.
— Ключа на нейното разре
шение пази тая. която държи
здраво въ ржце съдбините на
свеитв рожби.
Велика е нейната мисия въ
всички времена.
А такава ли е тя на днеш
ната майка? Не й ли нашепва
нежно майчино чувство: «Май
ко» потърси лика на майката
отъ миналото, вгледай се въ
него дълго и , . . . може би ще
позчаешъ себе си.
Тоя св^втълъ обликъ трвбва
да изплава въ съзнанието на
днешната майка.
Вдълбена въ своята мисия,
ще й поднесе въ жертва свои
т е суети, които поглъщатъ
скжпото й време ще и се отда
де всецело ней.
Първите й грижи ще бждатъ насочени главно до опоз
нае своите деца, за да заздра
ви връзката съ техъ. Нейното
наблюдателно око ще открие
ценните заложби или лоши
прояви и съобразно с ГБХЪ ще

нагоди
възпитателните
си
средства.
Най-старателно тргьбва да

корегара лъжата и то въ найранното детство, защото отъ
несъзнателна, тя става навикъ
и дори порокъ.
Лъжата гнети духа, подри
ва живота.
Майката да джде винаги за
детето олицетворение на ис
тината.
Нека разумътъ често и на
шепва:,, Майко не допущай да
се промъкне измамата въ твоя
домъ!
Широкоразтворенитгь детс
ки очи всичко виждатъ, всичко
долавятъ, всичко
поглъщатъ.
Тгь еж прозорчетата на кргьхката детска
дша.
Горчива ще бжде отпла
тата,
Днешната майка ще тргьбва
най усилено да заработи за
своето усъвършенствуване. Ду
ховно издигнатата, тоя е найдобрата възпитателна на не
връстнитгь си деца и най цен
ната съветничка.и
сътрудни
ца на своитгь възрастни вече
дъщери и синове.
Тя ще

затвърди

у

ГБХЪ

убеждението, че удоволствията
не еж цель на живота, те услаждатъ само отежнелия такъвъ. Тя ще имъ вдъхне лю
бов ь къмъ висши духовни нас
лади, които осмислятъ техния
животъ.
Тя ще имъ втълпи своя разумъ:
— Бжди ввренъ стражъ на се
бе си! Тоя цененъ майчинъ
съвет никога не ще се забра
вян». Той ще се вреже дълбо
ко въ паметьта имъ.
Безучастиетз на бащата не
ка не я обезнадежди- Съ твър
да ввра въ своитв сили, тя ще
поеме и носи тежкия сикръстъ.
Такава е нейната орись.
Та малко ли еж мойки—глави
на семейства, но чиито плещи
тежатъ издръжка и грижи?
Стоически понасятъ тъ не
сгодите нв живота безъ стонъ,
безъ вопли. Техното себеот
рицание е най-мощното възпи
тателно ервдетво.
Техните деца не познаватъ
капризи; тъ се борятъ само съ
лишениято.
Тая борба калява ТБХНИТБ воля
и характеръ, твърдината, която
отбива лошитв външни влияия. Следвайте тия безмълвни
майки г е р о и н и ! Майчините
жертви ще бждвтъ оценени.
Яко ДО сега жената е била
крепкия стълбъ на семейството,
днешната майка ще даде на
живота здравомисля^и, духов
но силни младежи.
Тв ще творятъ новото семей
ство, което ше се крепи на
два равноценни стълба и за
това ще бжде по-здраво; вър
ху него ще сегради благоденс
втието на човвчесгвото.
Семейството е спасителния
поясъ въ днешния стихиенъ
животъ. Него търсятъ погледи
те н в ЦВЛИЯ СВВТЪ.
Въ Съв. Русия големите съ
бития разстроиха съвършено
семейството. Въ последно вре
ме прави се всичко възможно
да се възстанови то, защото
създадените възпитвлища и
институти далечъ че постигатъ
цальта си. Нейните ржководни
фактори разбраха добре, че
ново сграда не строив въздуха
Въ Германия се чува зов-ь чв
\мяяхшшмж&Ж1тт№яшжяаяя№
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Про/гЬтьта
Пролгьтьта, закичила се съ буке
1x1 Решението на Междуна
ти отъ теменуги и минзухари, гри
мирада се съ цвгьта на бужура. се родното бюро на труда за на
спустна отъ Стража баиръ, носена маляване работното време на
отъ крилата на немирния влтрецъ. 40 часа седмично е било въз
Свиленитгъ й коси се заплетоха въ прието нвпоследъкъ
и отъ
клонитгъ на дърветата отъ Шейновия паркъ, тя изохка отъ болка и правителството на Нова Зелан
събуди спящия дгьдо Ангелъ — „Ба дия. Подобенъ законопроектъ
ронъть". Ето го и него да открехва е билъ внесенъ и въ шведския
вратичката на тъмната си и влаж парламентъ. обаче той го отна землянка и, съзрялъ слънчевия
ликъ на пролгьтьта, той се усмихна хвърлилъ.
f;| Бюджетътъ нв гр. Франксъ усмивката на праведникъ влизащъ
въ градинитгъ на рая.
фуртъ, Германия приключип съ
— Добре дошла мила! Можахъ единъ дефицитъ отъ 2 400 000
отново да те вадя. И като закопча марки Дефицитътъ се обясня
единственото копче на червената
ва съ общвта криза, която наси антерия добави:
— Ьхъ, да бжде
благословена стжпила следъ изселването на
пролгьтьта!
еереитъ.
Въ циганската MIXгла
и5л«Ui Вь Ядисъ Ябеба били по
тяха тъпани и писнаха
зурли.
Мургавитгь потомци на Фарао- лучени нъкопко писма, съ едновцитп посрещнаха хубавицата ресъ върху тЪхъ; .Мусолини—
съ ппени и свирна. Децата се пог Ядисъ Абеба".
Абисинската
наха по полянитгь на „ройгяка" поша въонала всички тия пи
и стигаха до мътнитт води па
Янтра. Изподъ глагинптп, теме- сма въ Римъ, съ забележка:
нужкитп срамежливо
показаха .Ндресентътъ нгпознотъ в ъ
виолетови челца.
, Лцисъ Ябеба".
Ахъ, огнелика пролпть! Съ дър
Щ Неотдавнашните
сонди,
зостьта на младь любовникъ та спуснати въ Будапеща и окол
разкжса бгьлота пола на зима
та, размрази скованитл въ ледъ ностите, установили, че подъ
потоци, пробуди цтлата приро Будапеща се намира едно под
да за новъ животъ и изпълни земно солено езеро, дълго ме
просторитп
съ птицитгъ на ZsJUit жду 30 до 40 клм. Учените еж
мЗШИ и съ блгьенето на малкиустановили» че ще бжде въз
тгь бгьлоентъжни агънца.
Лхъ, бунтовническа пролЪть. Ти можно да се черпи отъ тая
вля надежда и вЪра въ душитЪ, ти солена вода, която имала бо
събуди наново любовьта въ сърд- гато съдържание на соль и
цата и, напукъ на старитъ моми, на
кара коткигЬ, котарац^тЪ безсрам йодни съединенгя и поради
но да се гонятъ изъ таванитъ и по това имала силно лековито
покривитЪ на кжщитЬ.
д действие.
Яхъ, ти пролъть, размирнице ве
Z1 Въ едно село въ околнолика! Ти идешъ да замЪстишъ един ститв на Рмавъ НБКОЯ СИ То
тъменъ св-Ьтъ, пръскайки потоци
отъ свътлина, отмахвашъ бълин те- дора Ткаченкова навършила
роръ на зимата и освобождавани» тия дни 114 годишна възрасть.
бецнитъ отъ гнета на цвлия ужась, обаче, при все това, продъл
за да разстелишъ приказнитъ с?и жавала да обзавежда цвлото
губери отъ цвътя и за да изпълнишъ въздуха съ финни аромати, домакинство на една отъ дъизлжчващи се отъ твоята божест шеритв си Тая старица имала
вена снага. Ти идешъ да смънишъ 23 деца, отъ които 15 еж още
единъ порядъкъ, оковалъ въ леде- живи. Баща й живвлъ 125 го
НИТ-Б си вериги много човъшки ежщества и съ готовность предлагашь дини, а мжжътъ й — 111 го
сочната си гръдъ на везки жаду. дини
ващи радость, красота.
Ахъ, пролпть, проллть:
titlHMAinifc!
Днесъ цялото изстрадало човгь •
чество съ радость те приветствува:
ЯКО ИСКЯТЕ да БЪДЕТЕ
— Добре дошла слънчева царице!
МЕЖДУ СВОИТВ СЪГ
То ти поднася букети отъ поже
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
лания и надежди:
— Царице, бжди и политическа
СЛИЗАЙТЕ ВЪ
пролптя за народитп. Съ великата
мощь на огненото си слънце стопи
ледоветп) на недовгьрието и безчовгъчието. Изпълни сърдцата съ мр
I КЛЕМЕНТИНА 12 София
бовь, но . . , и съ у мраза къмъ Мия?
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛЯ
които желаятъ върху земята вгьчното i арство на зимата. Стопли
И СТУДЕНА ВОДА, БА
земята съ страстнитп си цтлувки
НЯ ЯСАНСЬОРЪ ПАР
и посади въ недрата и цвптята на
НО ОТОПЛЕНИЕ.
правдата, братството между наро
Съдържатель:
дитгь и мирътъ

г
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ПЕТЪРЪ ТАСЕВ Ъ

ДЪдо Янгелъ Баронътъ се препи
ча предъ землянката си, гледа какъ
слънцето топи последнитЪ енъжни
остатъци по островръхото чело на
Стража баиръ и си мисли.- елздото
нъа.о правятъ и годинитъ съ нашия
животъ- Бедностьта ни подтиска,
грубиятъ ботушъ на живота сгазва
най-свътлитв ни мечти и надежди
и нашето всекидневие прилича на
една тъмна и дълга нощь б е з ъ
слънце, безъ цвътя, безъ радость
и безъ пъсни. Я душитъ ни?—Души
безъ пролъть.
Отъ къмъ Стража баиръ полъхна
немиренъ пролътенъ ветрецъ и раз
пиля чернитъ мисли на дъда Ангела.
—Хей, пролъть е дЪдка,пролъть—
погледни!
—Дано, дано да бжде пролъть —
отвръща сепнатъ дъдо Янгелъ и се
^тдава отново ни своитъ мисли.
Тоню Бербята

стегнатость. На

него

oiroaa

рят с ързи навременни мврки.
Дзно не бждемъ последни и
да чакаме да ни се наложи?
Съ общи сили само може
здраво да се сте-не обръча 1
на нашето семейство.
В*"*"*в м я й«я тп-ьбяа ле гъ'-

Приморска
юпулярна бан
ка въвежда отъ 1 мвртъ слу
жбата на банковите чекови
смв1ки Едно голвмо безплатно
улеснение за всички търговци
клиенти на банката съ всички
селища въ страната.
Заингересовайте се и се спра
вете въ Банката около тази
нова служба.
1—422—2
ЗА РЕКЛАМА!Асе ежди по
ргзчлтатитгь — рекламирай
те само въ „Варненски нови
ни", защото се чете най-мно

tan в. пшш ш и
яш

нае ьеличието на своята мисия
Когато нейното творческо де
ло се уввнчае съ успвхъ, то
гава само може да бжде спо
койна предъ себе си, че е из
пълнила своя върховенъ дългъ.
Заслужено и достойно ще

iiSil.il №
Ршанъ отъ М. ЛЕЛИ
превела
(21)
1Л.Д . К А З А Н А К Л И Е В А
ИШЯГдГЖ^тВНМР - **!!!

На младата жена се стори,
че всичко наоколо й се върти.
Въ продължение на нЪколко
минути тя замълча, като си
чупеше гантиранитъ съ бело
пръсти върху дръжката на омбрелата си.
— Невъзможно е до искате
такова нещо отъ менъ, про
шепна най-после тя съ печвленъ тонъ. така лесно не се
промЪнява религия, още по
вече че моята е най-правдиаа
и азъ повече отъ всичко на
света държа за нея.
ОЧИГБ на Сергей сввтнаха.

— По-вече отъ всичко на
св-вта!? Но знайте, Лиза, че не
требва за нищо вече да дър
жите и се стремите освенъ са
мо менъ да задоволявате въ

ПО-ГОЛ-БМЪ деспотизъмъ, откол

кото обикновено. Безъ съм
нение, искаше да даде на жена
да разбере
си. че е безпо
лезно да упорства.
Дори и тогава, когато Сер
гии отежтетваше, Лиза чувства
ше да тежи надъ нея неговата
тиранска воля, която й се на
лагаше и въ най-малките, ра

той самъ й бъ сложилЪ н а
ржката, б-в действително сим
волическа—принцеса' Орманова бъ една робиня, чийто гос
подарь и с к а ш е да влааЬе
надъ цълвта й душа и съвесть
Тя знаеше сега каква роля
й б-Ь предопределена при тоя
сграненъ съпругъ—Сергии Ормановъ б е ш е единъ дил*».тгнгъ,
който искаше да вижда всичко
около си въ ней изященъ вид ь
Между другигв
префинени
пуксозности. съ които той бъ
обкржженъ,една огч нвй-важнит-в за него б в приежтетвигто
на една млада жеча, красива,
съ плавни дваженияи идеална
грация, и тоалетитв на която
6txa художествено деликатни.
Последните тръбвйше вевкогг
да хармониратъ съ рамката.
въ която младчта принцеса
бъше повикано до се намира.
Въ тоя или оня часъ презъ де
ня, случваше се често тя да
бжде принудена да променя
два пжти рокля, която Дчшз
втори пжть й я обличаше, спо

при Българското Търговско

~~

Параходно Д-во — Bip Ha

П о к а н а

Управителниятъ съветъ на кооперативната спесто»
взаимоспомагателна каса на служителите при Българске
търговско параходно д во Варна, съгласно чл. 26 отъ у С г |
на касата, поканва г. г. членовете на 5-то редовно o6(j
годишно събрание, което ще се състои на 22 мвртъ 1936'
9 ч сутр. въ помещението но магазията на Българското тй
гозеко параходно д-во, при следния дневенъ редъ:
1. Огчетъ на упрввителения съветъ.
;
^.2. Отчетъ на контролния съветъ.
3. Приемане * Баланса* и сметката «Загуби и Печели
и освобождаване отъ отговорность управитепния и контр<
ния съвети.
'
3 Избиране двама члена отъ управителния съветъ?
мвстото ке излезлитв по изтичане на мандата имъ г.г. Ста^
Велико-ъ и Димигъръ Ивановъ и* двама заместници членй
5: Избиране 3 члена за контролния съветъ и 2мз j
пасни членове.
j
6. Разни,

\

При липса нв кворумъ, съгласно чл. 28 отъ устава )
касата, събранието се отлага за следния день, 6 ч. веч. ^
сжщото помещение и при същия дневенъ редъ.
у
Отъ Управителния съвеп

Бяламсъ.
Активъ

Пчсщ

с ъ с т а в е н ъ нп 31 пекемвой 1935 г.

Капителъ
lS47(j
РезервенЪ фондъ
397d
Задължил спестяв, 113546
Фондъ посм. каса
507б
Дебитори и кредит. ад
Чиста печалба
33?!;

36979
385300
207620
434823
439090
1250

Каса

Портфейлъ
Аванси
Банки

Текущи сметки
Мобили

:

1505062

15050ffl

runi Зегубм и Печалби
Удобрени лихви, ко
мисионни, общи разходи и др.
Чиста печалба

• - • « !

' • . • !

Отъ лихви комисион
ни и др, 10626/
;

72553
33711
106264

• • • * !

"IOMS
,1

7 Ш 936 год.
Конт. съв. Любень
Чобановь
Ив.
Димитриевъ
Георги
Маноловъ
Счетоводителъ: Марко

7. Марщ

Д О К Л А Д Ъ

|

Огъ проверителния съветъ на кооперативно взан*
спомагателна каса на служителите при Българското търо
ско д-во — Вара.
;«
До V T O общо годишно събрание на членовегв на^
щата.

Драги

колеги,

Въ изпълнение закона за Кооперативните едужейй!
чл. 43 отъ устава на касата, считаме за нашъ дългъ де?
съобщимъ, че презъ течение на отчетната 1935 г. сме
верили операциите на касата, както и воденето на лъЩ
китв и книги, които намерихме редовно водени.
Провърихме .Баланса" и «Сметка Загуби и Почал
приключени 31 дек. 1935 г. и намерихме, че еж B-fepHOj
влечени отъ КНИГИТЕ на касата.

Молимъ Ви, поочее, да удобрите представенитЬЦ
„Балансъ" и с/ка „Загуби и Печалби" както и да освободи
отъ отговорносгь членовигЬ на Управителния съветъ и»!
сата за дейностьта имъ презъ изтелклато година, тъй к«»
действувалъ съгласно предписанията на устава.
Ш
:
гр. Варна, 7 мартъ 1936 г
'А
Контроленъ съветъ: Любень ЧзбаЩ

Ив. ДамитрШ
Георги Маном
^двяяя

КРОЯЧЕСКОТО АТЕЛИЕ

ул. Мусвлла № 2
Телефонъ 28 31
И тая^прсл-Бть сюрпризира многобройната си кли
ентела г.ъ нови десени платове, но достжпни цени.
2 i- w Работа прецизна, задоволяваща и най
S: * § взискателния вкусъ на клие«та. Преди
й oi -е
да се информирате въ ателието, не пра
ц u d
вете вашигв поржчки за дрехи, както и
« е *
покупка на плетъ.
'м,щ

чп*и гпг.отп име
П П-Кс.
ша ВЗШКД аШ1}!ШШ1;т?1ЖВ!8{ | 1УШЗ^-*'»^

1Г?ШШ8»?»*ШМ»ШВтТ¥тажг85ВйШ всичко И всякога. Но сега не е боти. Златната верижка, която
редъ

момента за подобенъ разго
воръ, прибави той съ повелителенъ тонъ,като посочи фай
тоните и пешеходцитв, които
ги кръстосваха.
Следъ това вече т е замъл
чаха до пристигането си въ
вилата. Ужасно неспокойствие
вълнуваше душата нв Лиза
Разбира се, че Сергии щъше
да я попита за причината на
нейната съпротива и тя се гот
веше най-енергично да се бо
ри, око не успееше другояче
да го убеди.
Обаче княза изглеждаше, че
съвършено е забравилъ тоя
инцидентъ, сомо че той проя
вяваше презъ следнить дни

Коопепативна спестовна вшмшшшашема к ш а иуцщ|

нзрежданияю на княза,
на когото естетичното око бъ
строго взискателно до най
малката дреболия.
Тя бвше за него само едно
украшгние на кжщата му, удо
волствие за окото му и за не
говия есгетиченъ мозъкъ на
елагантенъ благородникъ, по
добно на художественигв пред
мети, които пълнеха вилата му,
както скжпчтв цайтя въ гра
дините му, красивитв му коне
иколи, на които нвмоше по
добни въ Канъ.
Колкото и да б в неопитна,
Лиза имаше високо интели
гентна душа и деликатно сърд
це, за да разбере вь тече
нието на нвколко дена стран
ното хващане на ролята която
принцесо Орманвва трвбввше
да играе тукъ.
Тази именно роля на луксозенъ предметъ, украсена era
туя за представяне, която мо
же би щвше да тласне една
обикновена натура, не само
възмущаваше сериозната неж
на душа нг, истинска христи

янка на Лиза, но и нанасяше
остра душевна болка. Мпадата
душа не емвеше нищо да про
яви отъ това си душевно роп
тание. Сергии внушаваше такъвъ строхъ, че тя само при
шуматъ на сгжпкитв му цвло
се разтреперввше.
Дори въ най-приятнигв си
моменти на душевно настрое
ние той б в за нея ужасна за
гадка. Особено я терзаеше че
княза б е напълно деспотиченъ
господврь и тя са чувствуваше
тъй малка и беззащитна предъ
него. Нвколко дни следъ при
егигането си тя б е съвсемъ из
тормозена отъ желвзнвта воля,
която тежеше надъ нея, огъ
следния инцидентъ:
—Това б е ш е единъ с л е д а бедъ.
Лиза бродираше въ
белия салонъ съ з ;атисти та
пети. Малкия Саша, като я за
белвза, че б в сама, дойде при
нея, седна и почна да разгова
ря весело. Той б в красиво,
чистосърдечно, живо д е т е
Единствения членъ отъ фами
лията къмъ .когото Лиза още

при първото си виждане J
пита истинско симпатия. Щ
че въ тоя моментъ влиза •*
надейно князь О^мановъ, Д*
жейки въ ржката си две п1*
ма, Още при пръвъ погле
Ллза позна това, което Щ
писала нв саояга мачка сесгр
а другото адресира-ю Д° г '|
це Фурсимъ, съ която тя
можа до размени нито ДУч
следъ венчалната церомоик
Тия два затворени пли.чв 1Щ
беше предала на Даша Д8 '
пусне въ пощата.
'
По повелителния жестт»
вуйчо си Саша бързо се >
плъзна отъ стаята, Лиза •
покойно подигка въпросиг
ния погледъ къмъ съпруг*
- Ето ти една коресяои№
пия която азъ конфискува"
Лиза, казз той строго.
Пурпурна черзенинч обгар!
л и ц е т о но силно развълиу ,
ната младя жена.
(

— З и ц о прочие?

( с л е и 1,

ЧВТЙГВ В. „818821181ВВВИ81

iii no njumt DDB ошлщаое i Derail

Хроника|

Черната хидра надъ Добруджа

lonel \

i, 6p. 3973 отъб юлий 1935 пълняваме задълженията си?
(Следва отъ 1 стрЛ
РЕСТОРЯНТЯ
и 5547 — 2 февр. 1936 r.
При всичко че има още мно
Въ утрешния брой ще поКой е.далъ адресите на тия дигне шумъ, че еж направили
j . „Варненски новини" се го да се пише по тоя въпросъ.
местимъ баланса на Варнен бедни, прости хорица, които до голема работа въ Добруджа,
)ха нЪкои ценни мнения въ заключение ще кажемъ-'
ската популярна банка.
ри не еж чували за Дим. Гв- а нали и полицията имъ по
отпуша безплатно еднпъ отъ
по който да
(у начина,
1. Най-искрена и сърдеч>
салонигЬ си за празднуване
а изплащането на пен- на благодарность къмъ г нъ
Досегашния
кметъ инж. невъ Върбановъ и съ каква мага въ това отношение: жанцель?
именни дни, честване н дру
дармерийските
шефове
еж
Мустаковъ
днееь
се
сбогува
'•fe.
директора на банката и бан
ги забавления.
Между насъ и нашите села заплашвали бедните наши се
Ькои отъ тия мнения 6 t x a ковия персонвлъ, които еж би съ чиновниците при курортна
Възползвайте
се.
се
промъкватъ
жалки
агентъляни,
че
ако
не
отидатъ
въ
та
дирекция.
Следъ
това
г.
Му
1риети отъ
уважаемите ли винаги великодушни и снисул.
6
Септемврий
26.
провокатори,
продали
и
съБукурещъ,
ще
платятъ
глоба
стаковъ
замина
по
обиколка
j служители при БНБанка, ходителни къмъ насъ пенсио
№ 2
оето свидетелствуваше ре нерите, защото и те съзнаватъ въ новостроящия се водопро- весть, и народно чувство за най-малко 2.000 лей, а й ще
неколко
сребърникв,
за
чието
има
и
по-стрешно:
отъ
постъ
водъ
Батова,
кждето
сжщо
та
послед. какао бждеще ги очаква, та
ь по който стана
За .ЗЛАТНИЯТЪ АЛМАОАХЪ
I изплащане на пенсиите за затова не<а прощаватъ волни ка се сбогува съ персонала, оправдание вършптъ пагубни на постъ пешкомъ за 20 дни
дела,
резултатите
на
които
ще
ги
звкаратъ
въ
с
толицата.
ангажиранъ
на
работа
тамъ.
Н
А
БЪЛГАРИЯ" рекламк се
> тримесечие отъ 1935 год. те или неволни грешки —
Ето какъ пъкленото дело на приематъ въ администрацията
•дътъ беше много добьръ всички грЪшимъ!
Днесъ в> Кино Ранковъ ху" изпитватъ тъй горчиво невин
предателите ще успее напълно! ва «Варненски новини". 1-10
;обено въ първия декь —
дожествената премирера
на ните добруджански селяни.
2. Нека г-нъ директорътъ на многошумния филмъ ,ИдеалТия тъмни герои, сложили
(вкемвр., но на следния
i'— 27 декемзр,, едвамъ банкатв да разпореди единъ ниятъ съпругъ", по Оскаръ се въ служба на тайните тар;е задоволителенъ и тръб- месець по-рано да се депози- Уайлдъ, съ Бригита Хелмъ. тори вънъ оть родината ни,
[в си зададемъ въпроса: рвтъ пенсионните книжки въ Филмътъ—знамение за жените, които образуватъ шайката, на
в стана такава бъркотия? банката, та да може да се из откровение—за мжжете. Къмъ речена Д.Р.О, нематъ доблесовреме визирането филма: най-новия световенъ тьта и куража да отидатъ от
j колкото
можахме да вършва
,емъ отъ компетентно ме- на книжките-, 3. Строго цо се тонпрегледъ, съ състезанията крито предъ народа и да излоВЪ ПАРИЖЪ
ВЪ ПАРИЖЪ
жатъ доблестно предъ него
причината на тая ано- спазва изплащането по -по на Зимната Олимпиада.
редния
номеръ
на
представе
своите
идеи,
защото
не
еж
Е
Л
Е
Г
А
Н
Т
Н
И
Д
Р
Е
Х
И
ПРИ
ля е, че ний пансионерите
На конференцая представи вдъхновени отъ никакъвъ идебеловласите старци, сме ната пеннсионна книжка въ
1
1инг"та, а именно: 1. Имало банката; 4. На пенсионерите телите на Музикалното, Кел- алъ, в еж чисто и просто хит
(нсионери, които не еж отъ селата да се изплаща отъ нероготварското, бояджийско реци и пъзлювци, които еж
?вали поредния полученъ държавния или общин. секре то и лодкврекото сдружения.се успели да се наредятъ хубаво
до Бирария „Кристалъ", \я. „Царь Борись" № 26
§ръ, а еж ходили да си слу тар ь бирникъ, за да не пра- свикватъ въ вторникъ 5 часа и удобно въ града, отъ кжде
вятъ
разноски;
5
Г-нъ
дирек
следъ
обедь
въ
кабинета
на
то
отъ
време
на
време
залаЕ чрезъ
ходатайства и
ш
вятъ по некоя наивна жертва
)еждатъ другарите си и торътъ да ходатайствува предъ инспектора на Труда.
Ново Пазарена Банка А. Д. „Съединение*
централата
на
банката,*
по
отъ
селата,
обличайки
я
безНови
Пазаръ
»оя ?начииъ еж объркали
Споредъ сведенията на Ди
ля редъ; 2. Непавременно- пулярните банки и ТПС да из- рекцията на труда, презъ изте жалъ на страдания, черна бждрадстовяне на пенсионните плащатъ пенсиите, като се из- клия месецъ февруарий т. г. нина и често смърть.
Но тази банда отъ агентъ«ки въ Банката, съгласно пращатъ едновременно до го всички регистрирани безработ
учреждения сжщите
Управителния Съветъ на Ново-Пазарска Банка R. Д.
|ената й покана, вследст- рните
ни въ България еж били 49,000 провокатори не се спира предъ
.Съединение" — Нови Пазаръ. съгласно решението си отъ
!на което става невъзмож- разпоредби и наставления за души, отъ които 2,600 интеле нищо, за да запази собствена
и
та си кожа. И когато некой 6 того протоколъ № 1, поканва акционерите на сжщата на
гьй бързото манипулиране изчисления на одръжкиге
ктуалци.
4
отъ нейните наивни жертви се редовно общо годишно събрание, което ще стане въ гр,
шрупалите се изведнъжъ пр. защото и сега има чиновПрезъ идната седмица но- окопити и реши да се отърве Нови Пазаръ въ помещението на сжщата на 29 мартъ т. г.
;йонерски книжки, а осо- никъ да отива за осребряване
•> при такъвъ малъкъбан- заложени пенсионни книжки виятъ радиопредаватель въВар- отъ злокобните й мрежи, тя въ 10 ч»са сутриньта съ
при техъ, та защо да не при на ще започне своите пробни невъзмутимо произнася дори и
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
> персонвлъ, понеже пре- еме и една часть още други предавания.
смъртна ( риежда.
1. Отчетъ на Управителния съветъ за дейностьта му
кдането на книжките пре- пенсионни книжки на свои
ЗА ЧИСТЕНЕ, боядисване
и Презъ една тъмна ногдь . . .
презъ е четната 1935 год.
авало презъ четири ржце, членове-кооператори?
гладене на дрехи е най доб
2. Докладъ на контролния съветъ.
jero достигнатъ до каПреди неколко години .об
ре
при
А
С.
Виницки,
ул.
3. Одобрение годишната равносметка и сметка .Загу
6. Представените по описъ
>в, 3. Допълнително пакъ
ластния секретарь" на Д Р. О.
|арямеГчв"ний сме "си при- пенсионни книжки отъ Пенси- Стефанъ Стамболовъ М 19 Иванъ Димитровъ, житель отъ би и Печалби" съставени на 31 Декемврий 1935 год.
1-2870
4. Освобождаване отъ отговорность членовете на уп
1та, защото не сме д и с ц и п - о н е р . кооперативна банка или
е, Касаплий, разбралъ на как равителния и проверителния съвети за дейностьта имъ презъ
Протоирей
Д.
Попвасилевъ
арани, з а щ о п сами себе популярна банка да се изплаще говори въ салона на чит. ва гнусна кауза служи, решилъ отчетната 1935 год
ie уважаваме като се над- тятъ най-напредъ по обявения »Ярх. Михаилъ" — Шуменъ да те откаже отъ .поверените
5. Гласуване бюджета за 1936 год.
дварпме да се блъскаме, редъ на изплащане пенсиите, на 9, 10 и 11 т. м. понедел му обязаности".
6. Вземане решение за намаление, съ 25 на сто, капи
за
да
нз
ставатъ
бъркотии.
Но скжпо звплатилъ за това тала на банката съ съотоетното намаление стойноттьта на
гискаме и пр. а пъкъ исникъ, вторникъ и среда, 6 1 5
Още веднъжъ изказваме бла6 отъ хората да ни уваакциите, като намалението се отнесе въ резервния фондъ,
часа вечерь, т^и сказки на си решение.
годарностьта си къмъ служи
Презъ една тъмна нрщь Ди за спазване разпорежданията на чл. 7 отъ закона за защита
атъ?
теми: „Сърдцего" по Габриелъ
Це требва ли и за въ бж- тели на БНБ, като ги молимъ Зайделъ, „Скръбьтв* — Джа- митровъ бива примаменъ вънъ на спестовните влагове.
:
-fi да се ' напомня, какво да следва гъ по сжщия редъ и комо Леопарди и Иоань Да отъ дома си, извлеченъ на по
7. Избиране новъ управителенъ съветъ отъ 5 члена
5ва да правимъ, когато ис- начинъ раздаването на пенси маскинъ и „Лю&овьта" — Сафо лето и съ небивала хищность действители и двама запасни, съгласно чл. 30 отъ устава.
Пенсаонеръ
%' нещо, а пъкъ ний не из- ите.
Хойне, Хамсунъ, и ап. Павелъ. убитъ съ мотики и лопати.
8. Избиране двама членове на проверителния съветъ и
Предателсцитъ похвати
Сказките ще се състоятъ отъ
двама запасни и единъ членъ заклегъ експертъ счетоводиимето на ученич. християнски
R защо еж посочени за сви тель и двама запасни."
д в а при слетата гимназия — детели толкова добруджанци?
Яко на определената дата не се явятъ акционери,
Шуменъ. Входъ 3 лева за въз
Скжпо платени агенти на представляващи нуждното число капиталъ, съгласно пред
растни и 2 лева за учащи се, провокаторската Д. Р О., за писанията на чл. 22 отъ устава на банката, събранието се
къмъ 3* пенемврий 1935 годчна
въ полза на бедните ученици. да оправдаятъ грамадчите су отлага за следния неделенъ день, на сжщото место и часъ,
Сжщите сказки отецъ Д. е ми, които получаватъ, еж на безъ втора покана.
Наименование на
I ОБОРОТЪ 1 ОСТАТЪЦИ.
изнесълъ въ гр. Русе и Попово мерили разглежданото въ Б у
гр Нови Пазаръ 7 мартъ 1936 год.
Да
дчваЩа
ем>
|
Ячтивъ|
Пасив>
сметките
при масово посещение. Сказ курещъ горепосочено дело за 1—442 — 1
Отъ Управителния
съветъ
ките еж много интересни за най-удобния поводъ.
2815
199652 196838
интелигентното общество.
Каса
Щг домъкнатъ стотици бед
13000
13000
*4№«та,ч*;.'^'<^^»**|да(»^»8а^»<И*»Ш*«
Двлове въ съюза
ни хора въ столицата, ще се
п
Съ
огледъ
на
правилното
53550
581200
634750
Заеми
ппн"
приема
вегькакъвъ
видъ
отправление
на
износа
на
гро
950853
Вземания по закона
""И поржчки като: бланки,
зде, овощия и зеленчуци презъ портния институть ше посети
950853
з а О Д З . К . чл.14т. а.
предстоящата
износна
кампа
111360
Отъ
9
до
14
т.
м.
всички
екс
Ш
3
6
С
плика,
фактури,
афиши, некролози и др.
Д8иж. недвиж. имоти
ния, една комисия отъ пред портни гари въ страната, за да
225502 184478 41024
Общи доста а. (стоки)
ставители на Б. Д. Ж. и Екс- установи нуждите имъ.
451 46121
46572
Дебитори(длъжници)
42654
42654
Фондъ аморт- имоти
137196
137196
ДБЛОВЪ капиталъ
4952
4952
Членски вноски
23452
23452
Резерве*ъ фондъ
Фондъ и обществени
326
Данната на единъ гробъ"
•Библиотека Варненски новини"
323
23312
23312
начинания
24927
24927
Разни фондо»е
82652182^521
Българ. 3 . и. К. Банка
кмте отъ града, и Берковъ съ свръхчеловечески
Аида дигна воала си. Ирина остана поразена, като
20651
24703
052
Кредитори
сили се мжчеше да скжса вжжето отъ краката си.
позна бившата си другарка и лицето й се изкри
40677
51С 41187
Срочни влогове
По
едно
време
той
усети,
че
връзките
отслабнаха
ви отъ ужасъ.
146867
8706 155573
Безсрочни влогове
и една дяволска усмивка се яви на лицето му.
465952 389367 76585
Контъ Лгонъ върза ржцете на Берковъ съ
Разни активи
4099
25054 29153
— Кулите, които се виждатъ, еж отъ града
вжже, при всичките му съпротивления. Като видя,
Разни пасиви
нали? попита Берковъ.
че съ зло нема да я изкара, Берковъ захвана да
433686 433586
Печалби и загуби
се моли и казваше, че щеше да се венчае съ
3119649 3i 19649II2953J8 1295308
Всичко:
— Да, т мъ ще .бждешъ заведенъ на подЛизета само, ако тя се съгласеше.
"едседатель: Дорби Ма риновъ. Кае. деловод : В. Ст. Петровь
сленъ, отговори коларя.
— Да мълчишъ, изроде, ако не, ще те ударя
Берковъ са усмихна съ ирония и отговори:
съ камшика по лицето! — извнка конта.
вгубите къмъ 31 ХИ. 1935 г. Печалби
— Тъй ми се следза, много я обичахъ и за
Следъ това той каза на Лица, да повика ко
това не знаехъ какво правя, когато я насилихъ да
ларя и единъ слуга. Тя се завтече да ги вика, а
Наименование
на
Наиг>зенованне на
Сума
ми стане съпруга.
Сума
конта остана да варди Беркова и Ирина, която
приходите
[:,
разходите
падна въ несвесть. Ди.наха Лизета и я занесоха
Коларьтъ го гледаше съ презрение. Той взе
на ржце въ една стая, гд-йто следъ дълги мжки тя
да
мисли:
какво
означава
това,
защо
безделникътъ
1
Лих. и глоби (събрани 3282881
1
Бюд.разходи
се свести, позна Яида и Леона и ги попита
се
укрори.
Берковъ
стоеше
съ
нлведена
глава,
44915
12955 зтъ заемите (несъбр
Запл. на персонала
съ страхъ:
като че ли ю гризеше съвестьта. Коларьтъ мис
704
Лихви отъ дебит, с/ки
Канцелар. осаетл. и
леше,
че
той
отъ
страхь
се
е
укротилъ
и
не
го
180
— Кжде еж неприятелите ми?
1550 Печ отъ др. машини
>
отопление
погледна вече.
680 Печалби оть общи
Възнаг. на упав. тела
— Бедно дете, много си страдала отъ техъ
доставки 27659
Берковъ не стоеше прахенъ, а полека из
280
Делегатски
затова
се страхувашъ толкова! каза Леонъ, като
980 Печалби отъ продаж
мъкна краката си изъ вжжгтата, само ржцете ма
Непредвидени
я поглади по челото.
1133
ба
яйце
беха още вързани; за бегане немаше нуждА
//. Погашение
395
Разни
— Лхъ, Леоне, пемогни ми да замина отъ
отъ ржце.
Погаш. на дефицита
253
тази проклета кжщо; не искамъ да се срещамъ
3846 Огь изправ. грешки
— Олеле, Боже, какво става отзадъ? извика
отъ мин. година
30157
Дефицитъ (загуба)
вече съ тебе и да ти развалямъ семейното щастие.
|
///. Лихви.
Берковъ.
9426
Лхви на влоговете
Коларьтъ безъ да подозира нещо, обърна
— Азъ щастливъ? каза Леонъ съ угорчение.
61168
главата си, а Берковъ скочи отъ купето. Упла^хвиБ.З.иК.Банка
И ти ме мислишъ за щастливъ съ подобна жена?
шенъ коларьтъ скочи подире му, в конта извади
Дресрочени лихви по
Тъкмо днесъ искахъ да направя постжпки за
револвера си и излезе отъ купето.
„
заемите 338248
рвзводъ.
— Леонъ, не стреляй извика Лизета, остави
3» вестници списания
335
— Леоне, не бива да сторишъ това. Ирина е
.
и книги
го, нека Богъ да му плати, нвма д > остане нена660
ужасна жена, когато мрази, отговори
Лизета
Загуби отъ стоки
казвнъ.
381
съ ужасъ.
^Данъци
Конте се подчини и се качи въ купето, а ко
253
ларя се върна ядосанъ, че не можа да го хване.
'„** изправ. грешки
— Да се стратувашъ отъ нея и да живея съ
2924
Разни
Лизета беше щастлива, че не виждаше вече
нея?
При
това нали ми каза, че моя братъ е живъ?
Всичко: 4336861
Берковв и че отиваше при родителите си.
Всичко:
4336Й6
Лйзето не отговори, но предчувовувеше ед
Нещастното момиче не предчувствуввше как
на ужасна мжка. Яида се яви съ дрехите за пжть.
5е
ви мжки я очаквгха, причинени пакъ отъ Берковъ.
Дссдвтель: Добри Мвриновъ, Кае. деловод.:В. Ст. Петровъ

РУБИНъ

т
и

П о к а н а

ташщм

лшШшшш" t. Ошшо-Швио

Годишна равмаслиЪтка

Боо«ГС558з

„Варненски новини

РНЕНСКИ

sssazsssssi^sa

Годишно събрание

на иеасионерската коопер&тивна банка — Варна
Вчера въ единъ отъ салони глежда, че нуждения сь малка
те но БЗКБонка се състоя ре пенсия пенсионеръ намира дру
довното годишно събрание на гарска подкрепа само въ него
Пенсионерската кооперативна вата банкв.
банка въ града ни. която сжСледъ даденигЬ отчети на
ществува отъ 4 години. Като управителните rfena, казаха се
кооперативно сдружение, тя насърдчителни и похвални сло>
има за цель да подпомага съ«ва за далото на банката. Съ
леснодостжпенъ кредитъ изклю абсплютно болшинство се прие
чително членове на сдружение глобалния бюджетъ за 1936 г.
ft между другото се реши да
пенсионери.
Въ присжствието на голЪма се проогетира между неорга
часть отъ членовет% събрание низираното пенсионерство да
то се откри въ 9 часа отъ влйзе въ редовете на-сдруже
председателя на управителния нието, като му се обясни, че
съветъ г. Хр. Стояновъ, който то вреди на себе си сь своята
сь възторжни думи приветст* индеферентноств и че е изло
вуво кооператоритЪ-пенсионе- жено на пренебрежение въ ну
ри съ постигнатия резултатъ жда. Приятно впечатление пра
презъ изтеклата 1935 г. набан веше спокойствието съ което
коаото предприятие. Отъ изло. тия старци съ победели коси
женото въ отчета на управи обсжждаха всеки въпросъ- и
телния съветъ и доклада на даваха обективна преценка на
контролната комисия се кон' всичко, изпожоно огь ржковостатира, че това скромно за дителигв на банката и на всесега кооперативното сдруже ко свое напжтствие.^дадено за
ние, въ дае години направи ржководство въ бждаще.
гопЪмъ напредъкъ и обещава
да разрастне, като се има предвйдъ, колко е ценна и навре
ч
менна взаимната услуга, която
то прави на членоает-fe си. Из-

Съ какво me се шшге

днесъ йввистерсшя съветъ. Ввссяш* въ квввспряшя съветъ завзвопроекти. Двата ваш,,

София 9.
Министерския
егветъ ще има днесъ следъ
обгьдъ заседание. На първо
MtbCtno ще бжде разгледанъ
законопроекта
на минис
три на
Търговията
за регламентиране
на
вътрешната
търговия,
Въ министерския
съветъ
CJK постжпйли
за
раз
глеждане
още:
законо
проекта за
измгьнение
закона за акщзитть; за
гербовия налогъ; за ин'
дивидуалнитгъ
и колек
тивнитгь трудови дого
вори; за изменение
на
закона за
настаняване

интелигентни
безработ
ни и пр.
Иай-важншть законо*
проекти, които съвета ще
разгледа въ близко бждаще
еж: закона за чиновничес
кия шабилитетъ
и за
въвеждането на граждан
ския бракъ.

шиш не Hiшип i n ;

София 9. Дамянъ Волчевъ въ касационната си « i
ба е изтънналъ само петь нарушения на заиотитъ, Ц
издаване приеждата по заговора. Спорвдъ защитата т!
щълъ да представи съ допълнителна жалба НОВИ "щ
шения —- около 20.
Жалбата на Ннрилъ Станчевъ била по подробна
нея се посочвали 29 нрдушвния.

Въпроса за въвежда е гра
жданския бракъ се " прозчва
на Capo. Френскиятъ народъ е готц1
усилено отъ кодификацнонния Снощнати речь
Предупреждението на Сара
1
съветъ.
Пармъ 8. Таявечерь мръ вчера отъ трибуната на г||
|
председатель
Capo произнесе манския Райхстегъ."
l»li
Азъ
не
ще
разглеждам
речь, предавана н по радиото,
въ която, между цругото зая германските предложещ
за новъ пактъ, но ний Й
ви сяедното:
д а постщщ
, — Френскиятъ народъ, къмъ искаме
който шефовете на правител Страсбургъ подъ стра^
покрай германската^граница. Въ какво се състоятъ военнигЬ мЪрии. ството отправятъ това посла на германските изс/преЩ
Парижъ 9. Съобщаватъ отъ п о е м а т ъ нормално. Д о  ние, и международното мнение
Вероятно ще се запитате^
Мецъ:
бавя с е , че п о настоя- които требва да приематъ съ що Хитлеръ така прибързан|
— Миналата
нощь и щемгь не става в ъ п р о с ъ непоколебима вЪра отзвука, се се отрече отъ Локорнския до!
тая сутринъ нгьколко пол за каквото и д а б и л о йужцаятъ въ тоя моментъ отъ говоръ? Той вид-fe, чеФратЦ
ка отъ гарнизоните
на д в и ж е н и е на войски в ъ ясни, спокойни и Отмерени ду по настоящемъ е отдадена Ц
ми, чиято обективность ще бж- цЪло на изборната кампании!
Мецъ и Тионвилъ замина в ж т р е ш н о с т ь т а на стра де въ прртиворечие съ разпа- той се над-вва, че ще мЬже!
ха, за да довършатъ зае ната.
леиигв думи, които кънгъха се възползва отъ разногласкц
1-ви Бирннкъ при Варненското Данъчно Управление
тв между френските партЙ
мането на укрепленията
за да може да се домогие!
и казармите
въ гранич-{
цельта си."'
••••••• ^>;^
ката область.
Подписаниятъ Иорданъ Костовъ I бирникъ при Варн. . Отъ друга страна се Какъ се тьлкуватъ италианските военни комюникета. Какво не еж 1 Но Хитлеръ т знае, т
данъчно управление, на основание изпъл. дЪло № 785/33 из
*
знаели италианцит*.
гато става въпросъ ро
дадено по опредЪлен. 791/33 на Варнен. окр. съдъ. въ полза узнава, че въ Сарлахтеда бжде нападната,\'вЩ
на държавното съкровище срещу Димитъръ П. Станевъ отъ рнъ и Саарлуи е присти
Лондонъ 8. Дописни- телно сражение. Тая запартии
лрекяанятъ глави пр"
с. Кичево за искъ отъ 11,128 лихви и разноски и съгласно гнали една дружина отъ кътъ на Ройтеръ с ъ о б повгьдь на Негуса е била
чл. чл. 807—824 отъ Гражданското Сждопроизсодство, обя- 17 пехотенъ
германски
спазвана
до свещения олтаръ на Отвчей
вявамъ. че 15 дни следъ датата на обнародването на настоя полкъ а една моторизи щава отъ Адисъ Лбеба най-точно
вото.
-\-:-'''::Щ
сега.
следното:
щето ми въ в. .Варн. Новини" въ канцеларията ми гр. Варна
': когато маршалъ Бадолио Нена Германия знае, i
ще почне публична продань за втори пжть на следния рана група отъ 7риръ.
—
Италианските
хвърли
петь армейски корпуса френскиятъ народъ е roTOSil
длъжниковъ им отъ, а имзнно:
Между населението въ
съвъ
действие
на северния фронтъ
общения,
че
всички
аби1. Нива въ землището на село Кичево, кЪстностьта Мозелъ
владте
най-гоби било' сжщинс^а' лудость
сински
армии,
съ
изклю
.Тепелеръ" отъ 7 декара, при съседи: Ив. Янковъ, пжть и лтмо,
спокойствие.
Вълко Петровъ, оценена за лева 5440; .
чение тая на расъ Ниси- абисинцигв да' правятъ'опитъ
Парижъ 9. Тая сутрунь бу, е ж били разгромени, да го възспратъ. Ябисинскигв спира действията си на секрад
2. Нива въ сжщото землище въ мЪстностьта „Орманъ
Пунаръ" отъ 6 декара при съседи: Калчо Божковъ, Иванъ бгь съобщено, че въ северо се считатъ отъ абисин армии се оттеглиха по единъ фронтъ. Изненадата въ Joaw
Какъ се тълкува това
Марчевъ, Лефтеръ Кировъ и Димитъръ ' Петровъ оценена източната погранична об ското правителство ка предварително у с т а й о в е н ъ
Лондонъ
9. (Хавасъ) &р
планъ.
Единствено
ариергарза лева 2304.
ласть еж взети
всички то смешни.
;
дите'
беха
оставени
да
се
сра
щенията
Ътъ
Азмара
мпрки;
3. Нива въ сжщото землище въ мвстностьта „Куру Де предохранителни
жаватъ
"'съ
италианците^
да
редъ
които
маршалъ
Ш
ре" отъ 9 декара при съседи: Скмеонъ Николовъ, Никела
печелятъ
време
и
да
поддърПриближени
д
о
м-ра
на
ли&решилъ
да
npsvemaxi
Въ
връзка
съ
това
се
на
Георгиевъ и ftr. Алексиевъ, оценена за лева 3456. '•' ""• **";
Продажбата свършва нв онова число отъ следния ме- войната лица поясвяватъ помня, че още при започва жатъ връзка съ неприятеля." военнитпг действие*'"Ж
Когато италианците пред верния фронтъ, предвзф
сецъ, което съответствува на датата на обнародването. За- че само ВОЙСКИТЕ В Ъ нето на войната
Щгукаха въ Лондонъ жщЩ^
логъ за прввоучастие на търга-се внася -10 на сто върху граничната
область и сътъ е далъ строга запо- приеха обходното си движение не*ада, тъй като no-pw:
първонвчалнета цена. ЖелающигЬ да наддаватъ могатъ да околните укрепления е ж
вгъдь никога никой абиси- то 'се отнасяше въ 'сжщность шнитп сведения не даваха
се явятъ въ канцеларията ми всЪки >приежтетвенъ • день и
получили
заповъдь
да
,кски
военачалникъ да не само до тия именно ариерга- никакви иказания за
часъ, за да прегледатъ книжата и да наддаватъ.
заематъ
ония
постове,
емгье
да излага
голгьми рди. Когато* маршалъ Бодолко добни намп>рен»я на
гр. Варна, 7 Ш 1936 год..
1—435—2
1 Бирникъ: Иор. Костовъ чиято защита тръбва да войскови части на реши- призна, че * войските на р съ лианскотр главно ком
Касса и расъ Сейумъ успели ване
Сега тия сведения оШ\
да се взмъкнатъ, това въ ежвятъ
впечатлението, Ш
щность еж били тоже само
италианското
правшпЩ
ариергардите на тия две ар
ство
смета
положениЩ
.Тайната на единъ гробъ.
мии. ИталианцнитЪ, обаче, ед
.Библиотека Варненски новини'
324
325
ва по-късно еж узнали за то въ Еоропа като доста$
риозно и отъестестмЩ
ва обстоятелство,
— Лизета въ състояние ли е да пжтува? по
лошо, каза коларя простодушно"на Берковъ.
азтика на втори -плф
пита конта, а тя отговори, че е щастлива и може
Сжщото е било и съ ар
• #•;£•'*
Слугата и колара вързаха Берковъ на кап
да тръгне.
мията на расъ Мулугета, итало-абасинския
рата добре и потеглиха. При тръгванието Беоковъ
фликтъ,
.
';
която'се 'е оттеглила на
Следъ нЪколко минути тя се върна облечена
се мжчеше напраздно да се освободи.
а й
Отъ
това
следва
Д
по-западни позиции и ус— Хайде, Лизето, съ мене; ще звповЪдамъ
БездЪлникътъ трепереше отъ ужасъ. а кола
nnuiko предириема частич зачлючи, че италианското пра
безделника Берковъ да бжде заквранъ въ града;
ра му каза съ презрение:
ни нападения срещу ита- вителство не вьрва вече ft
ие мога да те оставя сама, за да не ти се слу
— Момче, сгБгатъ ли те вжжетата? ТрЪбва
чи н-вщо.
лианскитгь
съобщителни ползата отъ шумннт*•j***
да потърпишъ малко, нъ>;а какво да ти правя.
нонюнинета, основани] ъЩ
линии.
Когато влЪзоха въ църквата, намериха Ирина
силни
фрази зя постигнат!
Берковъ
не
отговори,
но
го
изгледа
лукаво;
права на крека, а Берковъ вързанъ и простренъ
Въ областьта на Хавъ ума му блесна една мнсъль:
успехи,
тъй като вниманивт!
на земя1в.
раръ еж паднали нови про
ка
европейската,
дкпл*1^
— Слушай, приятелю, каза Берковъ.
ливни дъждове,
— Занесете този бездЪлникъ на файтона!
коза конта на единъ отъ слугитЪ и следъ това се
На Огаденския фронтъ по .настоящемъ е OTB/TW*
— Не искамъ да бжда приятель съ чов-Ькъ
въ друга песона. (В.'l..i3
обърна къмъ Ирина:
кп>ма нищо ново.
като тебе, отговори колара. Разбра ли?
— Требваше да заведа и тебе така като
състоятелни близки родн*С
Берковъ прехапа устнигЬ си, но давящия се
него, но ме е срамъ отъ името, което носишъ.
требва да бждатъ изпр«№.
хваща и за сламка.
Да знаешъ, че дълго време не ще носишъ вече
Една запов*дь на м ра на Вхтреш. въ съответните благотворййр
това име.
— Искамъ да ти кажа неколко думи, — каза
ни институти, или да се УРш
... i*5'j нит* работи
Берковъ.
гЬхното подържане е срШщ
— Да видимъ, кой ще ме принуди да се съ
София 9. М-ра на Вжт- на нЬкои благотворителни Щ
— Остави, зная какво желаешъ.
глася на рааводъ, извика Ирина.
f
peuiHumrb работи Саповъ е или общини.
^
—
Имамъ
много
пари
у
мене
—
продължи
издалъ
заповтдь
съ
която
— Това ще стане, госпожо, когато се яви
На
родителите
на
залови
Берковъ.
нарежда всички полицейс въ просия деца, както _и ^
— Много ми струватъ твоите пари!
първия ви мжжъ.
ки 'началници
да опредгь- съдържателите на публич»
— Давамъ ти сто франка, •— каза Берковъ.
Ирина пребледне.
ляпуь
:
специални
унифор заведения и локали, допуд»*»]
Дръжъ си устата, извика колара ядосанъ, ти мис— Вие вероятно сънувате, r-не, вашия братъ
мени и нйуниформени по такива деца да просят* в* за
лишъ, че азъ ще се подкупя съ гвоигЬ пори?
имъ, сжщо така g
е мъртавъ и вие търсите само причини да се ка
Берковъ помисли, че му е далъ много
лицаи, на които да се въз веденията
бждатъ съставяни актоае_И»
рате, отговори Ирина.
малко:
ложи преследването
н а бждатъ наказани съ глоба Jf
— Давамъ ти колкото искашъ, само да ми
просяци и лица, копто съ- 2 000 лева.
— Наситихъ се на вашигв лжжи, отговори
М1||--^
отрежешъ вжжетата отъ ржцетЬ.
Леонъ, като се обърна съ презрение.
биратъ помощи, по заара— Яко не млъкнешъ, да знаешъ, че ще те
нения отъ закона начикъ, ""Атина 8. Софулисъ щМ
Следъ това той се обърна къмъ Лизета, коя
ударя по главата, отговори коларя сериозно.
Заловените лица въ просия, въ условията си да съ«*?
то се притискаше о Аида, треперяща отъ страхъ,
Берковъ разбра, че нема вече никаква на
подаде й ржката си и излязоха изъ църквата.
които поради пред-Ьпнвтр. въз- набвнета, сь подкрепата |
дежда за спасение. Ужасенъ страхъ го обвзе; ку
j
пето нрближввоше града и той не намираше
Иринв захвана да се CMte съ такава ирония, че
расть и гЬпесна немощь еж не пояулистнте.
срЬдсюо за спасение.
Лизета изтръпна отъ ужасъ.
'Софулнсъ
ще
върве
Щ
годни за работа, самите лица
Въ далечината се виждаха кумите на фабри— Не бой се, азъ HtMa да ти направя нищо
еж крайно бедни и нематъ мандата на краля.

Каква е била цельта на Хитлеръ|
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