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Гр. Варна 8 май 1936 год$Г
РНЕНСКИ НОВИНИ' е пьрваять Ш .
ългария провинидаленъ ьжедневникь'%^
ОСНОВАПЬ 1912
ГОДИНА

ВАРНЕНСКИ

Година ХХ1У-та. —Брой 5642
.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ' е най-много
четения вестнпкь въ северна България,
Т А Р И ф А по която „Варненски новини" печа
ти рекламитл; за II и III страници по 2-50 ла. л*
см., I и IV — по 3 ле. кв. см., годежни и м»
чални — по 60 ле. публикацията, официал ни обае
ления по 2-50 ле. кв. см., пристаески по I ле. на
о цма/ въ хрониката по 5 лева на гармондснъ ред*.
А Б О Н А М Е Н Т " ! » : за година — 300 лева,
6 месеца — 160 лева. Годишниять абонамент*
чужбина е 600 лева.

mm я администрация ул. .Мария Луиза" М 41
Телефони: 23-23, 23-16. 25-90
Дневна служба: 23-23.
[екъ

редактор*: ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ

Ш пи ши mis ж И риорш ю в oil $ ш ш ш комитетъ

имъ 7. Мусолини
НАШИЯТЪ»
а своя речь, която той
БЕЛЕЖНИК-ъ
произнесе въ ежбота 9 И дветй тия искания сесъстоятть да нм се ргяреши да сконткремс сеови иелнчества държавни бвневе—Въ докяада иа
яОтъ хаоса до ада'
1. въ 23 часа отъ бал финансовия комитетъ се констатира! че Въпгария а кривекв к е ч а въ изпъпиеине н а п р а в е н и * * по рано прелоржки на (Психо философски есета отъ Михавлъ
квинтета.—Какво трЪбва да направи преди всичко българското правителство, аа де м о ж е еа заздрави финансовото
Йордановъ)
а на Палацо Венеция,
и стопанско положена» на страната. — Изявления на н>ръ Гуневъ по достигнатото въ Ж е н е в а
Есето, като литературенъ видъ, не
определи новото полоЖенева 7. Вчера фи- кои отъ
препоржкитгь, предприятия, като счита, че погасяване на евентуалния е ново явление, но все пакъ своя

завършенъ видъ то доби въ послед
нансовиятъ
комитетъ които бп> далъ
финан- това е най-добрия начинъ дефицитъ въ досега действу но време и наложи оная широка обпродължи своята рабо совиятъ. комитетъ,
ласть, позната подъ името есеизъмъ,
а за финансовото и стопан ващия държавенъ бюджетъ. която
стои на синура между лите
та по редактиране про именно при
Въ
окончателния
текопределяне ско заздравяване на стра
ратурата и философията и въ която
чрезь средствата на художественнотокола, заевгащъ бъл приходитп> и разходитгь ната.
стъ на протокола, който то
творчество се прави опитъ да се
гарските, въпроси.
на бюджета,
премахва
единъ предметъ популярПредъ представителите ни б е представенъ, ний разгледа
но-философски. Още на времето си
Българската делегация не на
извънбюджетните на печата м-ръ Гуневъ за направихме нЪкои к г- философесигв
размишления на Монвзе участие въ следо кредити, известно число
рекции, които б-вха при танъ (\580) б-Ьха съвършени есета;
яви:
подтикнатъ и вдъхновенъ отъ тЪхъ
б е д н о т о заседание на специални емтьтки и др.,
ети.
Беконъ въведе и разви есето въ
комитета, когато б-в про- като по тоя начинъ бъл
— Азъ еъмъ езвънредно
Флнансоввятъ комитетъ раз английската литература.
четенъ текстътъ на про гарското
есеисти въ нашата
правителство доволенъ отъ доклада на фи гледа нашите въпроси съ го- Неосъзнатие имало
въ всички пери
токола, който въ поне- е подчертало своята до нансовия коиитегь, тъй като демо внимание. Преговорите литература
оди на нейното развитие. Михаилъ
д-влинкъ щ е б ж д е пред- бра воля да заздрави по съ него напълно еж удовле протекоха всръдъ една атмос Йордановъ не се явява за първи п*ть
на литературното поприще. По
ставенъ на съвета н а вегькакъвъ
начинъ
фи творена язшате две главня фера на пълно доверие, като вее или по-малко усппшно той е
съзнателно творчески въ
ОН за удобрение.
нансовото положение на исаання. Първото отъ тЬхъ се подчерта недвусмислено, че работилъ
областьта на есеизма, за да ни
Докладътъ
на финан България.
се състои въ сконтирането на а за въ бждаще комвтетътъ поднесе своя последенъ трудъ „Отъ
хаоса до ада*, въ който той се
совия
комитетъ
отбезаловени въ Периикъ
Финансовиятъ комитетъ бонове въ р а з м е р ъ па ше даде своето съдейства е явява по вглъбенъ и по обхватенъ.
'ерчпкъ 7. Вчера въ Пер- лгьзва, че не е изключе препоржчва на българско 162.500000 лева, а второто за разрешение на всичии наши Есетата на Михаилъ Йордановъ
ъ въ дрехар нищата на но и вь бждаще предви
— накъ въ сконтиране на финансови н стопанска въпро не еж рожби на спекулативната
мисъль, а еж по-скоро плодъ на
шрь Весковъ влтзълъ деният® дефицитъ
да то правителство да насо поза бонове, въ размеръ на си. (Зора)
една голгьма
съзерцателность,
нь младъ и елегантно бмде повишенъ. Конста чи усилията си най много 37500.000 лева, КОЙТО ще
която се прилива въ чистъ имагьченъ мяжъ. Той нупилъ
къмъ намаление на обще бадзтъ употребена за гласу
Тая вечерь м-ръ Гуневъ и жинизъмъ.
чъ каскеть и една дет- тира се сь едно задово
,3амаянъ отъ
благоуханията,
българското ствените разходи, админи ване на дооълнителенъ бюд- Никола Стояновъ заминаха за опияненъ отъ вълшебнитгь ппена
сандали, далъ две сто • лство, че
разточителство на краски (сяки, взелъ рестото и са правителство
е привело стративната реформа и кон- жетъ в за покриване на из- София, кждето ще прнстигнатъ икашъ
дАгата е пзлпла
надъ
тъль.
вече въ изпълнение нгь- тролата надъ държавните въярелвд разходя, както и за въ ежбота 9 т. м.
свп>та своята небесна
любовь)
азъ стигамъ до дълбоката втра,
ледъ излизането на некоято отрича вепка
творческа
чатия, търговецъть засила: — щомъ природата е тол
гьзалъ, ч? дветгь спголев
кова прекрасна, тя не е сгтворе»
ся фалшиви.
на, защото нищо сътворено не е
иа борда на най-бързоходняя английски воененъ параход ь. Воеиказва
ген.
Метансасъ.
Какъ
гледа
интересите
си.
Какво
съвършено„, . . „(пантеизъмъ)*.
олацияепа прави усилия
нит* MtpKH на англнчаннт*. Маршрутътъ на .Енгърпрайзь"
Лаймсь' на Балканския пактъ
И по този пкть авторътъ иска ла про
издирване на тоя купунзиЪненъ въ последниать комеитъ
никне лъ необозримите области па душа
ь.
Бгьлградъ 7, Днесъ
на нителенъ
договоръ.
та и живота, като спира своя изследващъ

1ие на Дбисиния, която
- ще обяви за ИталианИзточна Африка, споь както е решилъ единъ
ьнреденъ министерски
етъ,
Джорнале д'И галия"
це по тоя поводъ:
-Само едно разрешеi на абисинския въп:ъ е възиожно—чиеи просто присъеди1вне,

шшш тшт

шшшт ш ш § 9 »

Нея яуШга

i връзка съ провалянето на
„Феникоъ"
игна 7. Съобщаватъ отъ
акъ, Югославия:
- Дъриавикятъ съветиикъ
шнътъ Ернстъ Клебингеръ,
ггвеникъ на виенския в.
ндъ уядъ Монтагсцайтунгъ"
замоубя тукъ тая сутрииь.
1мето на Клебингеръ се
ьржаше въ официалния
съкъ навиновницитгь
за
валянето на
крупното
трахователно'д-во
„Фе:съ",
за
злоупотргъбяе на една сума
отъ
W00
шилинга.
Миналата ежбота е биотнета концесията
на
'.бингеръ, следъ
което
I забгьгна [въ
Югосла. Това е вече четвърто
подъ редъ самоубийство
зръзка съ тая афера.
езъ задължение на по
«а проверете качеството и
jpa на домашно тъканитЪ
го маг. РОДНА ИНЦУ
'ИЯ Ви предлага и сами ще
'бедите, че е единстаенния
Варна магазинъ съ под
лъ изборъ и високо каче'
i домашно тъкани.
1 — 805 — 0

Кайро 7. Англнйскиягъ воененъ параходъ „Ентърпрайзъ",
на борда на който пжтува
абясинскиятъ императоръ, за
едно съ семейството и свитата
се — общо 45 душ», мина
днесъ въ 16 часа презъ Портъ
Сайдъ.
Движението въ пристанище
то бе преустановено. Движеха
се само полицейски лодки.
Значителни военни отряди па
зеха изхода на митниците.
Когато сивиятъ салуетъ на
парахода се приближа, пред
шествуват отъ 14 полпцей
ска лодка, тратгь английски
бойни кораба и френскиятъ
кръстосвачъ „Ла Тромбъ", на
миращи се на котва въ залива
поздравиха пристигащия корабъ:
Екипажътъ на тЕнтърпрайзъ' се строи на моета, за да отговори
на
поздрава, а Негусътъ се
появи на вратата съ вдиг
ната
глава.
Абисинскиятъ
консулъ
ескортираше
кораба
н а
Негуса съ единъ
малъкъ
корабъ, върху който бп> из
дигнато абисинско
знаме.
Споредъ последните на
реждания на британското
адмиралтейство,
„Ентърпрайзъ" не enptj въ Портъ
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Записването на нова ученици sa подготвителното
отдп\е и забавачницата за идущата 1936-37 учебна година започа 1 май и ще трае до 20 най т. г. При записването се внася

ПОРТЪ csii

вь ш бравн бзмашото mwmmt

Сайдъ,
гдето Негусътъ
смиташе да размени талеритв Мария Тереза/кои
'
то той е взелъ съ'себе си
о т ъ Ябисиния. На голЪма
та мачта на кораба имаше
издигнато знаме, че парах о д ъ т ъ продължава пжтя
си. „Ентър прайзъ", безъ
да спре, бавно премина
презъ пристанището.

пусна Югославия
гръцкиятъ м-ръ председатель Ме'такеасъ.
На разделяне
съ журналиститгь, той заяви:
— Балканското
спора
зумение ще брани своитгъ
интереси
най-първомъ
по
дипломатически
пжть, а
следъ това съ военни мгьрки, като подчерта веднага
БалканскиПрепятствуващата тълпа следъ това, че
пазеше презъ цълото време ятъ паитъ е единъ отбрапъ/шо и трогателно мълчание.
София\8. Запитанъ м-ръ
Италианската колшя бъ ра Саповъ относно
задържа
звела по протежение на нея
ните
разпространители
италиански зчамена.
на позиви
каза:
—
Зная,
че
ся. задържани
„Ентърпрайзъ"
напусна
двама
души,
които
ся разПортъ Сайдъ, по направление
пр страняшли
позивитгь.
нъмъ Хайфз.
Авторитгь
н а позивитгь
сящо вече ся открити. Увгьряватъ, че биле трима. Въ
Кръстосвачъть „Ентърпра в:п>на случай тия ди
ще
йзъ" се счита като най-бър имате повече
информации
зия корабъ на английската по този въпросъ.
бойна флота.

Заювошшо ва №
отъ завчерашния парадъ на войскит!
София 8. Царьтъ е останалъ много доволенъ отъ за
вчерашния парадъ на войски
те, Това свое задозолство
той е изиазалъ устно и ляч
но на военния м-ръ ген. Луноеъ
Царьтъ е изказалъ задо
волството си отъ реда, дис
циплината и бодростьта иа
в#йчиците, иоито минаха въ
церемониалния маршъ предъ
Него.

1 ЧЙТВЪРТЬ оп годапшата гама ш п SO лв. и записване
1ставя се и кръщелното свидетелство ка детето.
Записването става вегьки приежтетвень день отъ s до I ч.
Ш обпдъ и отъ 3 — 6 часа следъ обпдъ въ канцеларията
па
шщето — ул. Бр, Миладиновп М 14. Телефонъ № 27—51.

Отъ Дирекцията

ЮШТЕШШ 1.0. ВАРНА
5щавв на клиентигЬ си, че за инкасаторъ на Д-вото е
|венъ служащия при сжщото Михаипъ Ст. Еневъ, който
право да събира суми зе с/ка на 'дружеството срещу
тона на редовни разписки съ копие. Инкасатора ще го
*рите вейки день преди обйцъ въ дрехарница «Голото
Ь" на Нисимъ Явидоровъ ул. Преславска № 3.
Юннонтекстнлъ А. Д. Варна

|

№ £7,69 <

>Щи веднага ще ви се дос-*
Ш
тави въ кящи
ч
ф

Представитель

®Шпп

ф

ЦОВШШ

®ул.
27 галий №
W аптека Русевъ.

16 DO J *
1 708-5lH

*

Лондонъ 7. „Тгймсъ"
обнародва една статия
въ връзка съ разисква
нията на конференцията
на Балканското спора
зуиение въ БЪлградъ.
Въ статията, м е ж д у дру
гото, с е казва:
— Българкя, наистина, ке
е нито въ Балканското спо»
разумвш, нитн въ Малкото
Съглашение, обаче следъ вой
ните тя винаги о провежда
ла една политика на добро
съседство и отношенията й
съ Рамьння, Гърция и Юго
славия презъ последните нъколно години СА отанали
много добри.
„Таймсь" накрай заключа.
ва, че БалнанСниятъ паитъ 8
биль създаденъ иато отго
воръ на италианската поли
тика на Балканите.

погледъ пред» всичко иа «рационалното
въ Tt«,„Въ душата на голЪмия художнин* и
творецъ има друга во знавдте.од jygyfc—да вижда какъ вг творевието му има
нт.що повече, отколкото е мислилъ той
самъ, наточели друга рхка е взимала
участие и го направлявала като инстру*
меитъ.
Даже и Твореца, който създаде
евгьта като едно гениално художе
ствено творение, не можа да не
забележи въ себе си онази непонят
на, демонична сила, която ни заста
вя да творимъ и вложила въ това
гениално художествено творение
нпщо повече отколкото е мислилъ
самия Творецъ.
И щомъ Твореца прояви чрезъ
творчеството си тази своя вжтрешна сжщность и безсъзнателна сила,
свЪта стана битие за себе си и от
рече Бога... С.Микелъ Днджело").
Я. Каменовъ

Варненската
колегия отъ
възпитаниците но Морсчото
училище свиква но 10 т. м. въ
9 и пол. часа преди обЪдъ въ
салона на Търговско индуст
риалната каМвра всички своиГ
членове на годишно събрание,
съ дневенъ редъ: отчетъ нв Htстоятелството и изборъ на но
во такова.

Стр. ?

№ 5642

.Варнснеки новини

Въздушни нападения надъ Пловдивъ
Нгъколко атаки на „неприятелска" аероплани. Отбра
на и подпомагане.
Едно голгъмо събитие въ Варна.
Триумфътъ на Нино Мяртинм
Пловдивъ 8. Но 5 т. м. въ ка и около мостовете на р. най-голямото свътило на но-йорк

Кучешкия

раи на з е м я т а

ската опера .Метрополитенъ" (найпрочутата опера въ евгъта).
По съдържание тоя дперень филмъ Единъ американски ве- които произвеждатъ из
Д-ръ ДжорджъГейлорд,
не подлежи на критики.
Разгъната е историята на една теринаренъ лЪкарь заявя ключително специални пре неотдавна, при едни pJJ
пгьвческа кариера. Сядбата на единъ
много народенъ артистъ се издига ва, че кучешккя рай на парати за хранене на куче копки въ Патагония, с!
на най високото стжпало на изкусземята се намира въ Съе та, иматъ вложени капи натъкналъ на скелетин
твото, благодарение на своя извън-динените щати.
тали на стойность не по- на големъ брой живота
реденъ талантъ — гласа си. Раз
бира се единъ прочутъ пгьвець прео Споредъ неговите изчи малко отъ 12 милиарда отъ неизвестенъ до " Сегу
долява всички спънки и пакъ се
на науката родъ.
.*
налага на всички, като го ангажир-сления, въ Съединените лева.
ватъ за примгьрь въ известната на
Тъй като голЪма часть Земните пластове, J
щати
има
общо
15
милио
цгълия евгьтъ1 опера-ню-йоркска „Ме
на кучета, отъ които не отъ кучетата живеятъ по които еж били намери
трополитенъ' '.
Р-дна вълшебна приказка за лю-по-малко отъ 12 милиона домовете и то не на дво тия скелети, показватъ,ч
бовьта, една чмдно изваяна пгъсенъ
еж вписани и за тЪхъ се ра, а въ самото жилище,въ въпросните животни а
за щастието.
За пръвъ пкть у насъ
Повтаряме, на филмътъ само по плащат специални законни битностьта си на луксозни живели преди около {
тоя видъ бойна дейность, вече
себе си и изященъ и е отъ най- такси.
салонни кучета, то никакъ милиона години.
рЪдкигЬ давани до сега филми въ
сьвсемъ обикновено при бждене е чудно, че две трети Положението на главк
Презъ
1935
г.
въ
Щати
св-вта.
Много
рвдко
сме
виждали
и
щит-fe войни, беше изпълнена
чували
на
екрана
толкова
изящни,
отъ студентите по ветери те показва, че живот»
те
еж
се
състояли
не
посъ многобройни активни и па
неотразимо чудно хубави фигури и
сивни средства за противодей
финни въ свое.о облъкло, както еж: малко отъ 329 специални нарна медицина въ Съеди те въ предсмъртния \
ствие на въздушната опасности
Мармя Гамбарели, Аннта Лу- кучешки изложби.
нените щати се специали часъ еж се борили да
иаъ,
Жамеви@въ Тобикъ и
На демонстрациите присжтстВмнчвнте Ескудеро.
Една трета отъ кучета зиратъ вече по болести.пре • мЪрятъ въздухъ, преди j
вуваше съ гол^мъ интересъ и
„Мнражътъ
на
любовьта"
е
та се употребявйтъ като дизвиквани и разнасяни отъ бждатъ задушени отъ
увлечение цЪлиятъ градъ. Про
единъ отъ няй-хубавитЪ, понеже декучетата. И, безспорно, тия паренията на вулкана, ко
изведоха се на близки интер
бютиратъ трй нпй-голЪми знамени пазачи на автомобили.
ново нападение
вали последователни дневни
тости отъ Ню йорската опера .Ме
За храна на кучетата студенти не ще иматъ защо то отдавна е угасналъ и \
въздушни атаки и по-сетне, на Пловдивъ. Градътъ б е по- трополитенъ*.
всекидневно,
въ Щатите да се опасяват отъ липса на чийто кратеръ еж нам!р,
Първата
знаменитость
е
Н
Й
И
0
МЛРТИедна нощна атака, при учас тъналъ въ мракъ, осветляванъ ВИ, царьтъ на „Белъ-кантото"—италиан
се
изразходватъ
по 15 работа, следъ като завър- нше въпросните скелети,!
тието на няколко аероплани само отъ сноповете на про ския теноръкумирътъ на Метрополитенъ
шатъ науките си.
милиона
лева.
Фабриките,
овера,
Той
е
феноменъ
на
п4нието
и
е
Въ 18*10 часа, съ биене на жекторите и отъ блесъка на
единствения
теноръ,
който
може
да
nte
стрелящите
орждия.
Следъ
15камбани се съобщи, че се е
но и тогава ще замре всъкаоперата „ПуританнгЬ" отъ Дш. Верди.
появила въздушна опасность— минутна атака нападението се Само Карузо иожелъ да употрЪбява
къвъ животъ на замята. Единъ
гласовеН си струни съ изключителна вирнеприятелски ееропланъ.Следъ привърша.
гражденинъ-слушатель скочнлъ
тоя сигналъ отъ всички казар
Токио е първиятъ град^
По тоя начинъ втората сто туозность. За това Нино Мартини се на
на крака възбудено и звпиталъ
97)
Отъкжде
произтича
„Замъхтаика на Нарузо", nte арии
ми на града се отправиха не лица но България направи езоя рича
въ
Япония, който е в'
професора:
отъ най известнигЬ опери: „К-валерия Ру обичаять, спазвань и до днесъ
забавно не камионетки военни пръвъ опитъ за отбрана срещу стикана"-Масклии, „Палячо" Леонкавало,
—Следъ
колко
години
казах
велъ
вече постоянна нса
спасителни отряди, екипирени една опасность, която е реална „Манонъ"-М*сне, Вие ще зашяв-Ьемъ въ въ нгъкои страни, при излиза
те,
че
ще
настжпи
тая
катас
не
отъ
църква
нладоженецътъ
ска
полиция.
съ носилки, газови маски, само- за всички граждани—отъ фрон мечта, като слушаме безсмъртната мело
по
на арията отъ ояера вТ0СКА"-Пу- да настмпи младоженката трофа?
Четиридесеть жениид«
спасители, и заеха определе та и въ дълбокия тилъ и сре дия
~Следъ 70 милиона години
чини който съ нея се прослави въ цЪлия обувката?
ните мести за газово тревога. щу която сме длъжни да се свЪтъ.
войки
въ цивилно и ун1
отговорилъ
Тиндейлъ.
98) Чии пантофи въ мина
Сжщевременно бързо пристиг подготвимъ морално и мате
Пгъе стщо Серенадата на Те лото as. били целувани дори — Слава Богу! — въздъхналъ формено облекло ще
неха санитарни пвтраули, със риелно.
38У«Й, У тримата какцонат» отъ
гражданинът!. Язъ пъкъ тол грижатъ на първо врем
Леонкавало, песеньта „Азъ щш и отъ коронованитгь глави?
тввени отъ ученички и учени
кова много се изплашихъ. По- за сигурностьта на деца!
»е пазя като спомен* в ъ моя
99) Защо бедуинитт въ Аф
ци, облечени въ санитарни ко
йжебт,", както и дветт неза рика, при проклятия, спомемислихъ, че ще се случи само въ града.
стюми. Други чистачни отряди,
'
бравимо неясни сладки пгьсенчиследъ 7 милиона години.
наватъ
шапката
на
„фран
съставени отъ ученици отъ
ца: „Мяргж-ьтъ ма а ю б е в ь т а "
Освенъ
това,
ще
има'
— Тоя добъръ човйкъ,—раз
и „СрЪдъ меодь в * Париж-ь" китгъ"?
клоновете на местното д-во за
Презъ изтеклата година оставатъ паметни за творчест
правя Тиндейлъ, не можа да жени-полицайки по дв
газова борба съ пръскачки,
вото на тоя голгъмь мойсторь Отговори на по-рЕно зададе се нвчуди следъ това, защо жението.
кофи съ химикалии, заеха кръс въ Канада е било добито зла на вокалното изкуство. Той е
то
общо
за
115,799
долара.
ните въпроси
ципата зала гръмна отъ гръ
топътищата. Преди това 6 t x e
Известенъ брой жен
типичния представителъ на ита
Канадскиятъ
м-ръ
на
природни
94) Споредъ изчисленията на могласния см-Ьхъ на слушате полицайки ще иматъ зад
лаанското ,Белъ Канто* и въ
настанени на своите позиции
всички противоаеропланни ба- т е богатства заяви, ча презъ това отношение съ право съпер астрономите, утвърдено е, че лите.
чата да се борят/ь протш
на Карузо.
звездата Ярктурусь се движи
твреи, кортечни групи и про идните 5 години Канада ще ничи
Втората знаменитость е госпожа съ най-голяма скорость въ ая^шкштжшшягшмтмтйшжжт. п р о д а в а ч и т е А
удвои
златните
си
запаси
жектори, които требваше да
Шцтманъ Ханнкъ,
За ..ЗЛАТНМЯТЪАЛМАйЖЬ кокаинъ и на бели робии
Щ Въ Индия владее гладъ Е&**встн№
звщитятъ Пловдивъ отъ възду
една отъ найТОЛЪМИГБ ПЪВИЦИ на вселената. Тя се движи съ една
въ
б
бенгалски
области,
съ
об
Ш
БЪЛГАРИЯ" реклада се
.шеметна
скорость
отъ
415
клм.
вчерашното
поколение.
Тя
е
оби
шни атаки.
що население надъ 31 милио колила свЪта и е събирала на всЬ- въ секунда. Тея скорость е прнематъ въ &ттшгщ&тта
Въ 18 30 чеса на хоризонта на души. Една пета часть отъ кжде лаври.
10,000 пжти по гол%ма отъ на »В<аряеискй нопяни*. S-IC?
това население е засегнато Третата знаменитость е
rm-x&jxa и
жоррегьта на ной-бързоходиия 1мумг^шмиижадмя8
Гамбар«1С№,]пакъ отъ опера „~Ме
а
отъ глада.
трополитенъ" известната на свЪю локомотивъ, а 400 пжти по#в6нраятеяските аероплави
Ц§ Страховитъ гладъ владее примабалерина заместница на най- rontMa отъ скоростьтв на единъ
въ две групи. Артилерията за
прочутата въ свЪта балерина Ама артилерийски снерядъ. Арктупочна обстрелването имъ, кон и въ некои области на Катай Павлова, сега покойница.
Нвдъ
7
милиона
души
еж
зас
русъ се движи 20 пжти поцентрираща огъня отъ общъ
ТрЪбва да се види отъ вевкйго, бързо от>ь нашето слънце и е
трашени
отъ
гладна
смьрть.
за
да
има
човЪкъ
ясна
представа
за
команденъ пунктъ. Хълмовете
Ц Германия харчи годишно неговигв гол-вми музикални и худо 80.000 пжти по-голЪмъ отъ
на Пловдивъ и окрвйнините
по
200 милиона марки за из жествени качества, както и да се него.
се тресеха отъ гърмежите на
дръжка
н а
принудителните убеди въ съвършенството на тоя
95) Най-гол%мъ брой сатели
множеството батареи, а екс
опияняващъ и музика*
трудови
отряди.
Въ края на романтиченъ,
плазми съ бели кълба въ въз
ленъ филмъ. Особено горещо го ти има гол-Ьмата планета Садуха илюстрираха пръскането миналата година въ тия лаге препоржчвамъ на ценителитъч лю турнъ—десегь на брой. Освенъ
бителите и пвзнавачит-в на истинс това, учените считатъ, че и
на гранатите. Отбраната пок ри се намирали 182 370 души. кото
вокално изкуство.
Щ Най-чудноввтиятъ колек
сатурновите пръстени еж оста
ри цепия рвйонъ на гарата съ
гр. Варна, 6 май, 1936 год.
ционеръ
на
света
е
америкатъци отъ нЪкой сотелитъ, кой
дебелъ, гъстъ маскироваченъ
Бввмсъ Вейнов-ь
то се е приближилъ твърде
пушекъ, а следъ това и райо нецътъ Баскеръ, отъ Чикаго
Той
събира
колекция
отъ
.
.
.
много до планетата и тогава,
на на военния клубъ. Цели
подъ действието но огромнета
облаци съ сиво-черъ цветъ за свински опвшки, една чвегь
привлекателна сила на Сатурнъ,
давиха кварталите около и отъ техъ изсушени, в цруги
се е рвзпвднолъ не безброй
скриха отъ погледите на гра запазени въ спиртъ. До сега
жданите летящите аероплани, е събрвлъ около 300 хиляди преаъ гол^мъ площадъ, на ул. малки късове. Сега тия оста
Силни взривове по Бунврджи свински опашки, които зае „Д-ръ Пюскюлиезъ", която би тъци се движагь около С«ма ть неколко стаи.
де разширена и въ скоро вре турнъ ка роевй, подъ формата
ме ще стане главна чарший- не пръстени.
МАРКА
96) Прочутиятъ английски
Интересъть
къмъ нашити ска — търговска улица, водя
ягоди този година е голЪмъ ща за пазаря и по която за физикъ и астрономъ Тиндейлъ
ще става движението разказва, че най-интересната
4 ламбевъ "съ отдЪленъ голЪиъ въ чужбина, и особенно въ бждаще
на всички селски каруци.
преживелица отъ неговия жи
Германия.
Износа
ща
започне
вксовогоиоритель и единъ FPAул, „д-ръ Пюскюли в.тъ била следната.
МОФОНЪ английска марка, автовероятно къмъ 12 Май. Износа Справки:
евъ", № 68
—Веднъжъ той чегЬлъ лек
матично спиране съ 45 плочи нови на българските краставици и
ция върху слънцето и звявилъ,
и народни [гЬски. Оказионъ се про пиперки е вече започналъ.
че следъ 70 милиона години
давал» при небеляия складъ на ул. Първата пратка е била изпра
слънцето
ще угасне съвърше
тена
въ
Виене,
'
Цзрь Оме<нгь, Кг 24. Варна 1—2

нвдвечерието но праздникв но
армията, следъ обедъ и презъ
нощьта пловдивчани изживяха
картината — илюзия на въз
душни нападения и на борбата
срещу техъ, влизащи въ про
грамата по чествуване деня на
храбростьта. Вместо обичай
ната заря съ церемонии, ночалникътъ на гарнизона генералъ Тодоровъ б е ш е оргонизиролъ серия въздушни ата
ки и огнено противодействие
въ голЪмъ масщобъ.

Марица давеха представа за
пуснатите аероплвнни бомби
По улиците на некои места и
но големи протежения беха
излети отъ химическите ко
манди разни вонящи химикалии
а поставени войници и граж
дани симулираха задушване
отъ газъ. Те биваха прибира
ни отъ санитарните команди,
а ч и с т а ч и т е команди предпри
еха дезинфекцирането на газо
вите огнища, работейки съ
пръскачки и четки. На две
места се запалиха барачни
постройки, които предизвикаха
явяването на пожарната ко
манда.
Въ 18'40 часа аероплвните
отлетеха, за да се завърнатъ
следъ неколко минути зе нови
атаки. Единъ часъ по-късно,
вече не тъмно, при загасявене
на електрическото осветление,
се повтори
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Луиза бЬ едва петгодишна,
кзгсто презъ една мразовита
януарска вечерь донесоха обе
зобразения трупъ на нейния
баща пиротехникъ въ арсе
нала.
ВаиЬша едъръ снегъ и през
нея нощь малката имъ кжща,
въ която лежеше покойника,
окржжена съ отрупани въснегъ
дървета, заприлича на скрива
лище въ което никога не про
никна вече радостьта.
Отъ тогава при всЬки новъ
сн^гъ, болкв свиваше сърдцето на Луиза. Картината съ ба>
ща й презъ оная мразовита
нощь, остави дълбоки следи
въ крехката й душа. Мпедата
вдовица, заедно съ детето, се
преселиха да живеягь въ род
ния си крайморски градъ. Съ
чуида работа майката отгледа
детето. Pacrfcuis Луиза 6Л"БДВ,
кнемична, безъ радость въсърдадто. Подъ дълги ресници,

тжжно гледаха дза черни въг
лена — очи. Огъ непосиленъ
трудъ, майката се помина, ко
гато Луиза напълни седемиадесеть години. Останала кржгло сираче, тя стана продавач
ка въ единъ магазинъ. Скромносгьта и добрата й душа не
останаха неоценени.
РазцъвтЬла се като маргари
та, съ руси кждрици подъ
дълбокия й трауръ, погладигЬ
на всички се спираха върху
нея. Но сърдцето й б Ъ т ъ й д е в
егвено и чисто, никоя нечиста
човешка ржка не бь- размжтила още кристалните извори на
нейната неаинна душа.
Тя жив-веша като дете, ра
ботеше усърдно, съ откритъ
погледъ срещаше зората, съ
трогателна нежность се радва
ше на цавтята, щастлиав бвше, че душата й е спокойна,
че морето гали роднигЬ брего
ве и чз птичкитЬ пригласятъ

на Оная дизиа хармония, която
6fe нейната чиега съвасть.
Луиза се задоволяваше съ
своята скромна заплата и бед
на храна, тя виждаше колко
скромни 6txa небесните пти
ци и колко щедра бЪ приро
дата къмъ езоиге чистосърде*
Ч|(и и прости чада,
Вечерь сама излизаше по
брът край морето. Съ ча
сове слушаше ВЪЛНИГБ, КОИТО
й напиваха за тжжната при
казва на живота.
Презъ една приказно хуба
ва лЪгна вечерь тя видя, че
младъ м ж к ъ слиза по алеята
и се опжти къмъ морето. Ко
гато той забеляза Луиза, при
седнала на .бЪлъ камъкъ, не
решително се приближи.
— Госпожицота вероятно ча
ка никого, или се любува на
природата въ този тихъ вечеренъ часъ?
—Обичамъ природата и са
ма, далечь отъ саЪта се чув
ствувамъ найдобре. — въ попугласъ дозърши Луиза.
—Сигурно сте загубили Hfe

<ой близъкъ, по когого тжгувата?
—Ягь съмъ сама въ свита,
загубихъ родителите си, нико
го немамъ.
— Но защо ли ви говоря
всичко това, когато дори не
ви познавамъ?
Младежътъ, почтително sacтаналъ, се представи: — Консгантинъ Бакеловъ.
Луиза се повдигна главата и
срещна две кадифязи очи, ху
бави и благородни които тъй
прзданню я гледаха.
Случаятъ и фчтолногтьта сн
б&ха подали рж*а. Луиза и
Константин станаха приятели
Разцъвтй се помежду имъ ед
но чувство по силно отъ техъ.
Срещаха се есЪкп вачярь
крей морето и слушаха унасени музиката отъ казиното и
дансингите.
Въ лодки, млади хора при
гласяха на мелодията и всичко
туй звучеше като акомпониМЙНТЪ на техните влюбени сьрдца. Бъха дивни нощи но
младость и любовь. Тя, чисто

к^то лЯтна зора, запазваше т
лицато си ту строгостьта на
отшелника, ту страстния коп
нежъ на вакханката. Винаги
нова, винаги интересна. Но ду
шета й б е ясна като звезда,
Луиза говореше съ гласъ, въ
който звучеха всички тонове,
отъ лъха на зефира по проле
тните теменуги, до вихъра на
земния мрвкъ, пъленъ съ без
умни вопли. Той все повече и
повече се увличйше по нея.
Празъ една звездна нощь, те
се сгодиха. Фарътъ. съ своето
вечно будно око, ги благо
елови.
ft оть дансинга долиташе
тжжна мелодия на едно танго,
певеца ясно произнасяли ре
френа:
— Може би те чака тежъкъ
кръстъ, Любовьта ти може би
ще те погуби.
Луиза трелнв. Тжжно пред
чувствие сви сърдцето й.
Предупчдилъ вълнението й,
Константинъ продължи н°йHave мисъпь: — Има ли жена,
коя.о да не верва на пред iy-

аствия. кояю да ие трепти
най-голема загриженость н
своето щастие, нвдъ св«
любовь
Луиза притвори клепки
прошепна:
— Ти н а л и н*мв
ме остввишъ никога, мил
— Никога, скжпа моя!
И т о й я о б с ип>
ц е л у в к и ,
з в г л'е'1
нъ съ нежно обичь вт> и
красното й лице. За -иЧ
пжть той държеше въ об»'
та си такава чиста девица, *>
да бущуна въ сърдцето мУ
нена стресгь. Той се 6 i "I
родилъ. Любовьта бе изй
шила чудо, той наистина, *|
за пръвъ пжть обичаше и?
нски.
[
Но следъ една седмиив
получи писмо, ча бвща $
зле боленъ и той требз*
да са върне въ големия ГР!

п. JspiBii
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Стр. 3

Важно за сладкари и бозаджин

членове и нечленове на сдружението гр. Варна.
з о р ч в о к о т о д-Ьло на ф а ш и о т о к и я р в ж и м ъ . ВойОблагането по патентния данъкъ за 1936 година прик
п а в ъ И з т о ч н а А ф р и к а о ъ в о е м ъ н е прЪчи н а
лючи при сдружението.
гроителигЬ на Н о в а И т а л и я д а о л е д в а / г ь т в о р Поканвать се всички да провЪрятъ по списъка който е
»ската ой п р о г р а м а . В ъ р х у н е д а в н а ш н о т о ц а р изложенъ при секретаря Д. Петричевъ, ул. В. Левски, № 24.
гво н а ' к о м а р и г Ь и з н и к в а о щ е в д и н ъ н о в ъ г р а д ъ .
Дежурни аптека: Грозевъ състааъ: Председатель Вахенъ НедоволннтЪ да обжалватъ най-кжено до 25 т. м., следъ, ко
а ч ь т а на Муоолини п р и п о л а г а н е о с н о в н и я кал ъ к ъ на А п р и л и я . С л е д в а щ и я т ъ п о д ъ р е д ъ
— подъ военния клубъ, Ден- Енгибаровъ и членове Нерсесъ ято дата списъците ще се предадатъ на Данъчното управление.
новъ градъ Помезия.
чевъ — ул. „Нишъ", Тодоровъ Папазянъ и д-ръ Берчъ ХадОтъ Варнен. Сладкарско Сдружение
(Специална дописка на „Варненски
новини")
Римъ. мой, 1936 година — ул. „б-й Септемзрий" и Ме* желянъ.
Зложелатели
пускатъ въ
нахемовъ — ул. „Преславъ".
ходъ
клюки,
че
банята
на П. Новмятъ кабинатъ ще разполага въ парпаиента съ адраГрижитЬ по водене на вой дници. Ето защо съ право се Бългагския Народенъ Мор>
Вергиевъ
е
затворена.
Сьоб- во мнозинство. Спадането на ценимтЪ кннжа 'продължава
на въ Източна Африка не казва, че до сега истинска ски Сговоръ — Варна урежда щавамъ за знание на много
бЪгството на алато отъ Френската народна банка.
въ
Нед-Ьля
10
и
пол.
ч.
пр.
об.
|утиха ни най-малко творчес господари на тия земи СА
бройните си клиенти» че завъ
зала
.Съединение"
сказка
ка дейность на италианското били номарить, които СА раз
Парижъ 7. Преговори на външните р а б о т и ,
кривинето на кварталните ба
>авителство. Напротивъ. то насяли на десятки километра отъ лейтенантъ Генчо Панчеаъ ни въ града ни, по решение те за споразумекето на обаче тая вероятность е
тема: «Отбраната на край
трави въпросъ на честолю наоиоло бавната маларичиа на
брежията и военниятъ флотъ" то на хигиеническия съветъ, не бждащето правителство малко възможна.като се
засяга г Народната баня" на ще започнатъ утре.
ie отъ провеждането на цЪ- кмърть.
има предъ видъ че презъ
Входъ свободенъ.
Петъръ Вергиевъ". Тя продъл
ITS програма за обществени
последните избори Ерио
Както
признаватъ
веИ днесъ още сшьрчатъ пус
К. П. Б. Д-вО „Са. Духъ" жава да работи и приема ви
роежи, определени за тая ти цгьли села, изоставени отъ
б
е доста подцененъ.
СТНИЦИГБ,
като
н#приизвънредно събрание наги посетители.
1—5
дина, като че ли Италия съ- жителитгь си, които еж на свиква
на членовете си на 10 т. м. Дружеството на техниците мЪръ „Ентрансижанъ" и
Благодарение взетитгъ
:емъ не се намира въ войно, пуснали тия прокълнати отъ — 10 часа преди пладне въ съ cptflno образование саиква
други,
изборни
резулта
отъ
правителството мгър1секашъ преживява напълно маларията простори и ся. по кръчмата на Фоти Н. Чакъ- събрание въ канцеларията на
търсили другаде по-спокойно ровъ, съ ьаженъ дневенъ редъ. Двото днесъ 6.30 часа. При- ти еж били посрещнати ки, вчера на борсата бгь
зрмолни времена.
Нгьколко месеца преди за мгьсто за припечелване на ко Поканватъ се всички членове ежтетвието на всички техници отъ широкитЬ народни отбелгьзано едно малко
маси съ задоволство. покачване въ курса на цени каарталци да приежтетвуватъ е необходимо.
пването
н а
текущата равия си залъкъ.
Това, което цгьли поколения на събранието.
\дина главниятъ
секретар
Новото правителство ще нитгь книжа. Днесъ, оба
Дружеството на запаснии римски благородници
разполага
въ парламента че, настроението на бор
I фашистската
партия папи
По
нареждане
нн
Начални
rb
офицери
свиква
общо
не можаха да сторятъ презъ
>яви, подь формата
на течение на вгьковетгь, сториха ка на Обл. Ветер. Служба, редовно месечно събрание на съ едно мнозинство отъ сата е отново песимис
екущая фашистски
твор- го само за нгьколко години всички стопани еж длъжни да 10 т. м. — НедЪля ••— 9 и пол. 380 мандата, срещу опози тично и ценнитгь книжа
деклариратъ животните и пти аса пр. пл. въ салона на цията отъ 277 депутати.
Ьки календаръ,
редица борцитгь на Нова Италия.
ците си. срещу подписъ, въ
клубъ, съ дневенъ Поради това то ще има отбелгъзаха ново спадение,
чедприятия, които
щ е
Повече отъ 700,000 дека Ветер. Огд1зление при Общи Военния
редъ: Докладъ отъ председа възможнасть и всичка я ав- Презъ последните не\ptb6aa ди се
извършать ри, преелчени отъ отвод ната, най късно до края на м. теля на д-вото и члена на В. торитеть за провеждане
канали
и диги, май т. г. Това деклариране не- С. съветъ за сбирката имъ въ то на една нова финансо колко дни отъ касите на
резь течение на 1936 го нителни
та, като постройка
на ся вече възвърнати на зе- ма нищо общо съ регистра София на 24,25 и 26 априлъ т. г ва, стопанска, социална и френската народна банка
и се използ- цията на свините и кучетата.
шлища, болници, учрежде- мледтлието
Честна бедна вдовица тър външна политика, които еж били изтеглени надъ
ватъ
отъ
хиляди
к
лони
«я за обществено
подпо сти, бивши бойци, наста £ргс*ш/>о*фризьорското бран си работа постоянна,при дву ще б&датъ вдъхновявани 500 милиона франка злато.
Предполага се, че следъ
членно семейство, при скромно отъ предизборната програ
агане, паметници и пр.
нени въ добре
подредени шово зан. сдружение кани възнаграждение.
Справка въ ма на Народния фронтъ. взетите отъ правителство
Сь математическа точ земледгьлска
стопанства, в с и ч к и бръсниро -фризьори, редакцията „Новини"
за М. Д.
Споредъ в. „Льовъръ", но то мерки, главно повише
гсть, безъ нккаиво атлага- които продаватъ произве членове и нечленоае, на общо
1-813-3
), точно на определения денията си въ двата не извънредно събрание на 8 май
вото
правителство ще бж ние на сконтовия процентъ,
Продажбата
на всички
ень и на уречения часъ ше- далечни голгьмп градове — въ 8 часа ^вечерьта въ зан. животни,
съгласно заповЪдь де съставено отъ Леонъ сподането на ценните кни
клубъ НюЙоркъ, съ дневенъ
ътъ на правителството или Римъ и Неаполъ,
№
67
отъ
6. IV. 1936 год. на Блумъ, който евентуално жа ще спре. (Зора)
ред: обявяване списъка не об
БКОЙ неговъ представотель
В ъ р х у т и я д о с к о р о ш  ложените
общината, може да става са може да стане и м-ръ на
съ данъкъ.
ютавя основния камьиъ, ос- ни б л а т а к а т о ч е л и п о Братството за издържане мо на пазара за животни. външнитгь работи. Въз
ггява завършената сграда, с и л а т а н а н и к а к в а маги безпл.
Продажби, сключени вънъ отъ
за бедни пазаря, еж недействителни и можно е, обаче, Външно
между работници въ Солунъ
згли браздата върху звали- ч е с к а п р ъ ч к а и з а е д н ъ ж ъ ученицитрапезарии
благодари на семей продавача, както и купувача, то м-во или това на вой
Солунъ 7. Вчера стана
ето, върху което утро ще и з н и к н а х а д е с я т к и с е л и  ство Друмеви за даренитъ- 300
ната да бжде дадено на едно кърваво сблъскване въ
t издига нъиое назо селище, щ а , н а ч е л о с ъ д в а т а н о  лева за поменъ по случай 6 се глобяватъ.
1ва сграда, ново начинание. в и г р а д а — Л и т о р и я н Са- месеци отъ смъртьта на майка Варненската Градска Об Полъ Бонкуръ.
града ни, между стачкущина, финансово отдъление
„Натале да Рома" — б с у д и я , йъ о б ш и р н и п л о  нмъ Златка Друмева.
Председательтъ
на
щт-\
работници отъ
ващитгь
Съобщава на гражданите, че
Раждането на Римъ"
калната
партия
Даладие
^\
фабрики и
тютютвитгь
Съгласно Окржжното но Ми първата дата за събиране так
щади, широки улици,вегодишнината
отъоссочи
като
бждащъ
подпредсег
нистерството на Войната № 94 сите въ града зе: паважъ, бор
работници, които
рваването на Вгьчния в е л н ч е с т в а н и о б щ и н с к и отъ 25 й априлъ н. г. съобща дюри и позеиленъ данъкъ се датель на МИЙ. еъветъ. Като група
искаха
да се отклонятъ
тдъ преди 2,689 години д о м о в е и м о н у м е н т а л н и ва се на всички желвющи счита датста 2 юний т. г. членове на новото правител
]ъ превърнато на 21 к а т е д р а л и , к о и т о с е и з - взели участие в ъ войните ОниЯ отъ гражданигЬ, които ство се сочатъ Ивонъ Делбосъ, отъ стачното движение и
арилъ въ
всенародет д н г а т ъ в е с е л о н а д ъ р а з  1912-1913 и 1915—1918 годи до тази дата не се издължат*, Венсанъ Ораолъ, Албертъ Ca да постжпятъ на работа.
да се явятъ въ Общината, нЪма да се ползуватъ съ наСблъскването взе голгьщзднжъ на аталиан- з е л е н и л и т е с е п о л е т а ш на,
отделение, за дв малекмето за платените данъ po, Пверъ Котъ, Жоршъ Боне, ми размпри и стана нуж
тянародъ. На тоя день « и м в о л и з и р а г ь п о б е д а  статистическо
запишатъ за възгюменател ци до 25 феаруерий т. г.
Шотанъ.
да полицията да се наb опредтьлено да се та на ч о в е ш к а т а в о л я и се
ни медали, които ще струватъ
На
19
май
ще
пристигнатъ
иазднува годишнината е н е р г и я н а д ъ р а з р у ш - единия по 25 лева. Срокътъ за въ града ни 60 души полски Предполага се дори, че за мгьси.
пъ зачеването на една т е и н н т е с и л и н а п р и р о  записването е до 10-й май, 1936 студенти, Те ще се бавлтъ вч. м-ръ на иародзото здраве ще Четирма души бп>ха
тъ най-старитть цти- д а т а .
година включително.
тежко ранени, отъ които
Варна 3 дни. Групата ще се бжде иазнгчена една жена.
чзации на свпта. Игьщо
Споредъ некон отъ двама полицаи.
води
отъ
Д-ръ
Янъ
Яндрозви
Всички
граждани,
родени
Тая година на 25 априлъ
7вече — тоя день бгь Мусолини
Регула, секретарь но Кракое в е с т н ц н т е , Ерио билъ
тегли първата браз презъ 1891 и 1892 година сле -ския
ъредгьленъ и като праз- да върху местото,
униварситетъ.
два
дв
си
отбиятъ
10
дневната
зеявилъ, че щ е остане ^«АаднТ^ЛСТОРИЯ-То''™
кждето следъ
лание на клиента съ кафето
чикъ на труда, вмгьсто 18 месеца ще се издига
извънъ състава на ново поднася безплатно ч а ш а
нови- трудова повиность на 11 май.
май, който е между- ятъ градъ Лприлия
Отбиването но трудовата ста
то празитгалство. Други минерална горнобанчроденъ прагдникъ на По тоя случай Мусолини ва лично. Откупа е 300 леае.
1-793-3
съобщения, напротивъ с к а вода.
щиалистшть.
Назначена е тричленни ко
произнесе една отъ своите
говсрятъ
че
не
е
изклю
На 21 априлъ италиан- речи» които нйметъ много об мисия но Ярменсквт» Църков Межна любовь на една руска чено той да стане м-ръ
балерина.ситЪ работници и строи що съ красноречието, но кои на Община въ гр. Варна, въ
то
еж
изразъ
на
д£ла,
изразъ
ли на Нова Италия пра],нуватъ своята творческа на неговата воля и творчество.
другото, той -вяви:
гйность, свързвайки я съ Меясду
—
Основниятъ
камъкъ, кой
гарата величествена тра- то положихме днесъ,
още
дция на своите римски едно доказателство, чеенаша„Библиотека Барнвнски Новини*
554
551
.Тайната на единъ гробъ"
зад-вди.
то воля е твърда, методична
п непобедима. Градът Априлия
приета в най-ористократическитв кржгове. Докато
— О, крайно Be благодаря, госпожо, но страКакто и другъ пжть, н тая ще бжде осветенъ на 28 окРоза рвзежждаваше, така багажът й биде донесенъ
хувамъ се, това да не е само комплиментъ, каза
томврий, 1937 годинв. На 22
дива на 21 априлъ бъха ос априлъ,
и вратврът й съобщи, ча е нам-врилъ една слугиня,
1938 година ще бжде
генерела, като я изгледа пламенно.
която
знае нймски. Роза я нае, като й заповЪда да
тени дълга редвца общест- положенъ основниятъ камъкъ
разпакова
куфарите й.
—
Боя
се,
че
тукъ
ще
се
отекча,
макаръ
че
нн строежи, ката пжтшца, на градъ Помезня. а Помезия
кжщатв
ми
е
хубава,
защото
не
познввамъ
никого.
адски градини, тттшщ& ще бжде осветена на 28 окКато си поотпочина и видЪ, че имаше кой да
томврий, 1939 година. Само
ор.
се грижи за дрехите й, Роза заповЪда да й нае— И азъ съмъ изпадналъ 1въ сжщото поло
нашето дпло ще може
Обаче най-величествено- тогава
матъ една кола и излЬзе на разходка, като мис
жение, госпожо.
да се счита приключено и ед
!> дело, което най силно на нова победи ще се прибави
леше
да потърси и Беркова. Града не й правеше
— Нхъ, съ Васъ работата е друга, Вие имат8
,овлетворява италианско- къмъ другитгь победи, които
никакво впечатление. И тукъ, както въ Германия тя
приятели, обични другари, а пъкъ азъ нЪмомъ
виде много СВ-БТЪ и мжже, които зепаха подиръ
честолюбие — това бъ италианскиятъ народъ презъ
нея, но Бврковъ никжде не можа да го съзре.
никого.
новаването на единъ последнитгь нгьколко години
така
твърдо
желаеше
и
тол
•въ градъ — четвърти кова напълно заслужи.
— Ще се считамъ за извънредно щастливъ,
Роза се върна и когато слизаше отъ колата,
дъ редъ отъ четири говиде предъ себе си генерала, който й се поклони
госпожо,
да
ви
въведа
въ
тукашното
общество.
до земятс.
[ни насамъ — който ще Оввя, нсато слушаха тия
—
Мхъ,
г-не,
какъ
да
Ви
благодаря,
Вяе
ми
думи
на
Мусолини,
могать
да
зде построенъ върху понРоза му отговори съ едно грациозно климане
направихте две услуги днесъ, каза Роза кокетно.
[йските полета, доско- бждатъ сигурни, че на оореиа главата си, защото тя вид-fe, че генералътъ б-fe
влюбенъ въ нея.
•шни мочурища и блата, делеаите дата презъ 1937 и
— Ето че вече изтича една година отъ смър
1939
година
два
нови
града
азвърнати къмъполезенъ
тьта на съпругата ми и азъ отново ще отзоря са
Нея вечерь тя си легна рано, защото беше
ивотъ благодарение енер- ще увънчаятъ делото за опол
лоните си за вечеринки, ще бжда извънредно
уморена отъ дългия пжть и спа Твърде спокойно.
На втория день, следъ като закуси, тя се качи въ
|ят<а и упоритата воля на зотворяване на понтийските
щастливъ, ако приежтетвувате на вечеринките ми.
полета. Ето истинското крас
една елегантна кола и излезе отново на разходка.
усолини.
— Бждете сигурни, генерале, защото така ще
норечие: онова красноречие,
Тя дълго обикаля улиците. Когато бЪ на пло
Десятки столътия стет&ци ясето превръща думите въ
успея да отстраня угекчението на праздните часове.
щада Петъръ и Пввелъ, тя извика на коларя до
лнди декари по тия пела дела, въ теченаи на нъколко
enpfc, понеже искаше да сл-взе.
Гснеральтъ си излезе, следъ като й ц-Ьлуна
\ лвмаяи подъ вода, покри- месеца.
В. Д.
ржката
и
й
каза,
че
е
прекаралъ
нЪколко
извън
— Чудни хора еж тия богаташки съ прищев
i отъ блата и мочурища,
ките
си, измърмора коларьтъ. .
редно
приятни
минути.
ъяни съ водни растения и
СПЕЦИАЛЕНЪ
дамска
проходими rsp», въ мшто
Роза с;*очи отъ колата и бързо тръгна следъ
Роза му се поклони кокетно и го покани да
фризьорски,
салонъ
Иоана"
я
единъ господинъ, като шепнеше:
итаха единствена стада ул. 6 септемврай, срещу цър
я посети, когато има свободно време.
>це и бизойи, пазени отъ квата Се. Никола — елек
— О, на се съмнявамъ вече никакъ, това е
Следъ като гекералътъ бе вече на улицата, тя
|«арич*и евчари и бизшл&р». трическо къдрене съ различ
Стернъ, безд-Ьлникп, кжде ли отива?
са захласна въ смъхъ.
)ва отрошо царств§ ка ш ни апарати, най-трайно и
Тя го проследи и вярваше, че поне сега ще
красиво,
по
желание
може
фитъ" носеше неаяачетели!
—
•
Яхъ,
вижъ
го
ти,
старото
магаре
се
влюби
попадне
въ дирьте на Беркова.
I
)хп^ на ршенктъ бяагоре и комбинирано

Ьт в. \тшж вобш

GTD.

•
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въ страната. Какво ни донесе 19 М«й. Виновна ли е търновската конституция за всични нещастия въ Бългирия, Пжтятъ. който см« л
Вьрбеновъ за нормализирането политико обществения животъ въ България.
Трогателниятъ инъ разказъ. — Защо бегатъ добруджанската
София
8.
Бившия
м-ръ
Д.
и усилие на днешнитгь
българи.
Върбеновъ пише по врпросв управници днесъ е посо
Русе 8. Вчера сутриньта при нЪмо да се върнемъ покъ.
за нормализирането:
полити отъ БЗКБанка, за де мвгагъ да нзвършатъ нЪкои кеждвщ,
стигнаха на русенското приста
Дотегна ни робството. И въ — ДеветнайсетомайцитБ ис- чено какъ
нище, съ една гемия, теглена турско време не е било това. каха да реформиратъ всички ческата мисъль тртбва
заенораздавакия.
щ
отъ моторница, нЪколко бъл което е днесъ въ Добруджа. държавни институти, и то се да се насочи къмъ това
София 8. При държавния надзоръ по застрахователен
гарски семейства отъ с. Старо Моло и голямо се разкарва
— да се намгьри новъ r t д ва (който о натоваренъ и съ контролата върху хщ
село, тутраканска
околия. отъ полицията изъ участъци, знае, като най зълъ врагъ сче*
начинъ
за политическо товно-строителните д-ва) е назначена комисия, която да ц
Търновската
Изоставили имотите си, при младежитъ ги биятъ и нема т о х а
к
о
н
с
т
и
т
у
ц
и
я
,
следъ
организиране
и, какъ на занимае съ вскането иа спестовно строителните дружестц
брали н а б ъ р з о най-необхо на кого да се огслачагь.
като
унищожиха
съ
декретъ
рода
да
взе
не
участие да се измени закова за тия дружества.
дими д о м а ш н и вещи: за
И мене викаха въ участъка:
вивки, по единъ—два сандъци твоятъ синъ комунистъ, коми. политическигв парти. Тази тър въ управлението
Следъ влизането но тоя законъ въ солв
съ дрехи и няколко чували та, ха сега нека ви помогне и новска нещастнищв п о н е с е
спестовно-строителнитгъ
дружества у на4
храна, тЪ еж напуснали родни пр. и пр.
всички удари на носителите на
Требва да заявимъ, че
които
брояха
46,
се
елгьха
въ 11 дружествй
огнища, за да намЪрятъ покой
новото. Върху нея се струпаха който иска да усъвърше
Баба Иванка се разплака.
въ свободна България. Сега
Предстои
ново
сливане
на
тия
дружества.
— На стари години прежи- всички грешки на полувековTt чвкатъ да дойдатъ техни вЪхъ такива работи, че не ис- ния ни политически и държа- нствува и реорганизира
Националииятъ съюзъ на спестовно-строителвнтЪ щ
близки и да*се настанятъ нЪкж камъ да си ги спомнямъ. Яко венъ животъ. Те въ заблужде политическите п и п а л а , жества е изпратилъ специално изложение до БЗКБанка, с
де изъ селата.
все така я карагъ, въ Добруд нията си забравиха, че тя е чрезъ които народа да у- което иска да се отпусне единъ кредитъ на дружестват
ТрЪбво чов-Ькъ да отиде на жа нема да остане българинъ. създадена отъ епохата на въз частвува въ управлението, за да могатъ да посрещнатъ нъкои междинни заемора:
пристанището, за да види въ Не се търпи това наказило, раждането,; по младитъ- дейци требва да си помисли да
давания.
какво окаяно състояние се на- синко не може да се жив%е отъ която 6fexa Славейковъ,
превъзпита
и
усъвършен
Срещу тоя чредигь, дружествата заявяват!
миратъ т-Ьзи прокудени отъ така! . . .
Карввеловъ, Стамболовъ и др.
родните си места българи. И
ствува
интелегенцията
му;
че щ е ипотекирагь строежите си по ипотечни!
Следъ като оставиха
най коравото човешко сърдце
да заличи въ душата му кредитъ на БЗКБанка.
на
спокойствие
търновс
С Ъ О Б Щ ^ H i f f i L ката мжченица и като сеследите отъ робството; да
ще се трогне и заплаче!
Намерихме вчера жените Дирекцията на Варненската де убедиха че безъ участие
гимназия .Мария Луиза"
излжчи отъ нея живото
седнали не една рогозка до вическа
съобщава на Варненското граждан- то на народа не може да
Какво казва гръцкиятъ министеръ председатели
отрупания на купчина багажъ, imeo, че играната съ голгъмъуспгьхь
на
славянския
индивидуаМетаксасъ
Мжжете беха излезли изъ гра отъ ученичкитгь при гимназията се управлява, разгласиха, лизъмъ; да създаде твор
че
политическитгь
органи
да да търсятъ близки. Влъзох оперетна „Девойчето и месецитгь",
Бгьлградъ 7, Преди да страна на България ш%
ще се повтори въ Варненския Нар. зации т, е. бившитгь парчески хора, честни граж
ме въ разговоръ съ т-вхъ.
отпжтува
отъ Ьтлградъставало нито въпросъ |
театъръ на 8. V. 1936 год, — ПЕ ти и еж причинители
дани и родолюбиви и вЪр- гръцкиятъ м-ръ
Баба Иванка Стоянова, май 1ЪКЪ въ 8.30 часа вечерьта.
председа- Ако евентуално шъкй
Предвидъ на хубавата обста на всички беди у на с ъ.ни синове на Царъ, нако на единъ бежонецъ, сеобади
тель
ген.
Метаксасъ,
задгнь София ни изпрат
изкуство род и държава,
— недей
пита новка, задоволителна игра и високо Всичкото
хуманната
ц
е
л
ъ
—
подпомагане
питат
дали
България
ще
нота, съ която да иш
синко — Ние сме отъ Зла- бедни ученички, дирекцията на гим
наруши Ньойския договоръпремахването на Ньойст
тна Добруджа, отъ Старо назията се'осмгьлява% да покани
село, най-измъченото село Варненското гражданство дж посе
отговори:
договоръ, ний ще се аб<
въ нашия ; край. Кой б?га тиоперетката и съ това да подпо И т а л и а н с к и я т ъ кралъ ицв блчде п р о в ъ з г л а о е н ъ
ремъ
наново за да оба
—За
нарушение
на
могне
беднитгь
ученички
при
гим
отъ хубаво?
з а императоръ
Римъ 7, Извънредното
назията, които изнемогватъ.
дамъ
тоя въпросъ.
Ньойския
договоръ
отъ
Баба Иванка се замисли.
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА свикване на Висшия фа фашистки съветъ е единственнятъ
виешъ
органъ
•
мвимивим
— За какво мислишъ, бабо?
шистки съветъ се обясня* Той има правото относ
'••— Какъ да не мисля, синко?
ва съ слухове, че итали но прерогативите на Ко Въпроситп, които предстои да
Язъ още не мога да забравя,
сътрудница на Хнтлера въ Вар
че не съмъ въ Ромъния и ми
анското
кралство, сега уго роната и той е единстразгледа
кръчма
съ
инвентаръ
всички
други
5 т. м. пристигна въг|
сля, че ме разпитватъ въ сиСофия 8. Презъ изтек даНа
удобства на ул. „Братя Милади- л^мено, д^ло да стане вешятъ, който може да
ни министерскиятъ съв|
гуранцата.
№ 134, близо до прогимна италианска империя и че придаде на кроля тит лата седмица министер никъ отъ министерството |
Пъкъ и не мога да кажа нови"
зията ,В Апрнловъ".
1 3 кральтъ ЦГБЛЪ да вземе лата „императоръ".
ския съветъ има 3 засе правоеждието в ъ Берпиц
всичко, защото не зная дали
нининвавнюииииивинншшаишниавЕюнгавннш
титлата питалиански им За сега, обаче тая въз- ления, в ъ които 6fex& г-нъ Енгертъ единъ о т
най близкигв с ъ т р у д н и !
ператоръ*.
можность е само едно удобрени редица теку на
А. Хитлеръ. Още сжща
щи доклади отъ финан- вечерь
Безспорно Висшият т. предположение.
той държа въ село)
Най-големиятъ свЪтовенъ теноръ премиеръ отъ
совъ и стопански хара.ч- на Бьлгаро-немското
дружес]
Метрополитен* опера
теръ. Очаква се завръ во, гдето 6txa поканена Щ
въ филма
Варненски областенъ еждь обя щането на м-ръ Гуневъ ската колония и огРаничен
между французи и италианци вява,
въ че съ протоколното си опре и тогава министерския число българи, прочувстве!
Абисиния
деление отъ 14 декемврий 1935 год.
речь по случей национал)!
Ч. T. дъло J* 86—935 год. утвър съветъ щ е се занимае првздникъ на нова Германия'
Лондонъ 7. Една телеграма1 ino
ждава производството за предпа- съ това, което той е доденьтъ на труда.
|
отъ Джибути съобщава, че зенъ конкордатъ между Панайотъ несълъ отъ Женева.
П/ье ариа отъ тТоска", Кавалерия Рустикача"
Въ
племенната
си
речь
г-н
Юрд.
Панайотовъ,
отъ
гр.
Варна
и
избухналъ конфликтъ между кредиторите му. Дава на сжщия
,Манонъ* и др. венециански птьсни ироманси.
Презъ идната седмица Егертъ нвй-първо направи'
френската желЪзопжтна ком две годишна отсрочка на плаща
Прекрасенъ филмъ, прожектира донедЬля
министерския
съветъ ще динъ паралелъ върху минел
нията
му,
считана
отъ
21
декемврий
пания и италианските военни
на българския и немски»
1935 година.
разгледа законопроекта то
власти, досежно превоза на гр. Варна, 4 май 1936 год.
роди, историята на които, бл
военните материали.
Секретарь: Кулековъ за чиновническия стави- годарение на единство и спл
вввавввавввввваввввввавввававввввввв
литетъ. Сжщо презъ ид тенность въ срЪдитЪ на ц
ната седмица, както два народа, е редица <_ть em
увгьрява м-ръ Пешевъ, хи на възходъ и в е л и ч и
прекжевани съ робство и п
съвета ще почне разгле дения.
все пакъ, подчер1
ждането на законопро той, тияИдва
.Библиотека Варненски Новини*
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«Тайната на единъ гробъ"
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народа, които с
екта за гражданския изживели хиляди години I
бракъ.
слова и борба за свобода
— Покани г-нъ генерала.
Стернъ беше облеченъ елегантно, съ едно
обединение, и днесъ, кога)
Следующия
министер
дълго като човаль пардесю и вирнати съ остри
имъ наложи унил
Момичето излезе и следъ малко вратите се
ски съветъ ще 6is.de въ еждбата
върхове обуща. Виждаше ,се, че той много бърза,
телните
договори,
не трЪб!
отвориха
пакъ
и
генералътъ
влезе.
Докато Роза мислеше за Беркова, Стернъ изчезна.
понедплникъ.
да
се
отчвйватъ,
а
друж^
Роза се спре, огледа се наоколо и като не го виРоза се престори, че не е го забелязала и
обединени
своите
сили,
н
де нигде, помисли, че той е влезълъ въ некоя кж>
продължаваше
да
лежи.
Генерала
я
изгледа
сконпродължвтъ
своята
борба
Произшествия по добри времена и условия
ща. Тя позвъни . на портата на една голъма кжфузенъ.
ща Вратарьтъ отвори и попита какво желаете:
миренъ животъ, когато ще Hi
После тя се стресна, като се престори, че се
Заловени крадли въ Варна гатъ да се предадатъна тру<
— ВлЪзе ли ей сега тукъ единъ господинъ,
уплашила.
попита Роза.
Отъ 4—5 години несамъ Сис и просвета. Още въ начало«
|
—Извинете, госпожо» каза генералътъ считамъ
тематически изчезвали отъ ре- на своята речь Г. Енгертъ п(
— Да, барона Стернъ, отговори вратврьтъ.
сторантитъ- „Гаоздъ" и «Мор кани слушателите си(въ знвк!
се за извънредно щастливъ, че мога да ви донеса
— Самъ ли живее г-нъ барона или още съ
ското казино" покривки за на благодврность къмъ гос«
тази скжпоценность, която вие'изгубихте на улица
приемния и приятелски нарой
некого.
маси/ и салфетки. .
та предъ вашата вила.
събранието да почете обичи»
Преди
известно
време
орга
— Не, госпожо, заедно съ баронъ Берковъ,
и
уменъ Царь на българи!
ните на полицията открили и
— Яхъ, г-нъ генерале, какъ да ви благодаря,
който отиде на визити. Роза му по-благодари и си
съ дигане на ржка и урва .j
заловили
авторигв
на
тези
щЪхъ да бжда много наскжрбена отъ загубата на
отмина и тръгна за въ кжщи. Когато наближи ули
Вчера г. Егертъ, на п*«
кражби,
цата, въ кояго живееше, тя се срещна съ генерала.
тази гривна, защото тя ми б е подарена отъ покой
Tt еж две работнички, кои за Русе, напусгна Варна (
ния ми съпругъ.
Последния, като я видя, тръгна следъ нея. Ро
то перяли редовно прането на най-отлични впечатления >
града ни, неговата околно^
тия ресторанти.
за забеляза това и отвори една отъ гривните си,
Тя му протегна б-впата си ржка, отрупана съ
и въобще за България. J
При
обиска
въ
домътъ
на
която остави да падне на земята, после тя влЪзе
пръстени. Той я поднесе учтиво къмъ устните си.
дветЪ работнички еж били от
въ вилата си и бърже отиде въ стаята си, като
Всички говорятъ само 5
—Изгубихте Вашия съпругъ, госпожо? Какао
крити крадените работи.
веднага си облече единъ robe de chambre, разпласиренето
отъ варено млДО
нещастие, нвма година откакъ и азъ за винаги
Въ домътъ на едната еж на което продава на едро ПР'
те си косата и полегна на едно канапе, облечено
се простихъ съ жена си.
мерени 19 големи покривки и дставителство „Общъ №
съ бела апабесфова кожа.
44 салфетки, а въ домътъ на демъ". ул. . Г а б р о в о " *
— Дхъ, значи ние сме другари по нещастие,
другата 10 голtми покривки и Тел. 29 41
— Дали ще дойде? се питаше Роза усмихна.
1-?]
каза
Роза печално; да, никой другъ не може да
17 салфетки.
та. О, нека той дойде само веднъжъ, азъ зная какъ
оцени
колко
тежка
е
такава
една
загуба.
да го заставя, да не излиза вече отъ кжщата ми.
Бекиръ, неговъ връстникъ.
Предалъ се наранитель
— Дълго ли ще се бавите въ нашия градъ?
Хасанъ я обяснява тази с
Тя се стресна, защото нЪкой почука на вра
попита генерала, който не обичаше дипъ чувстви
Тази сутринь се яви и пре постжпка* като самоотбрвН»
тата:
телните сцени.
даде въ Варненското околии той е билъ нападнатъ отъ Р|
— ВлЪзъ, извика Роза спокойно.
ско управление 17 годишното киръ и още едно тур4]
— Не "зная, възможно е да престоя по-дълго,
селянче отъ с. Момино Хасанъ н е к о й си Саруилъ и »
ако ми се хареса града. Едвамъ отъ два дни съмъ
Слугата в!гвзе,'като й поднесе върху една сре
Реджебовъ.
да се спаси извадилъ ножа в
тукъ, но смЪя да кажа че градътъ има веселъ избърна табла една визитна картичка; Роза трепна
Турчето
заяви
предъ
поли
намушкалъ ЦБекиръ и not'
гледъ.
отъ радость и каза:
цейските органи, че е нара избъталъ
'
нило съ ножъ съселянина си
Води се следствие.
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