fr Ядрна 14 февруа;?ий 1936 гоц

Година XXlV-та. •— Брой 5559

'лАРИЕНСНИ НОВИНИ' е пьрвиять вь
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.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ' е наЛ-мнот
четения вестникь вь северна България.
Т А Р И ф А по която „Варненски новини" печа
ти рекламитгъ; за II и III страници по 2-50 м, к»
см., I и IV — по 3 ле. ке. см., годежни к вен
чални— по 60 ле. публикацията, официални одя$
ления по 2-50 ле. кв. см., приставски по 1 ла. п&
дума: вь хроникати по 5 лева на гармондень ред*.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева, за
'J месеца — 160 лева, Годишниятъ абонамент* зя
чужбиа е 600 лева.

Щарижъ 13. Последицитп
1щ побоя, нанесенъ отъ груL студенти националиста
Литераторътъ подъ кревата. КърваMt Леонъ Блумъ, ся много
ввятъ край
ШгйАЛми, отколкото се пред
затрупани педъ една пр-Ьспа, спасеим к*то пс чудо. — Нареждеието на м-рь Сопов-ь шв
Видинъ
13. Вчера въ града
щагаше до сега.
раадавине помощи на постцадаямтЪ въ Слмвенъ
ни
се
разигра
една кървава
Мтомобилътъ на JI е о нъ София 14. Отъ полученитгьнатъкнали се на единъ замръз- ж и з в о ,
А в т о м о б и л ъ т ъ рьть, но билъ намЪренъ на
иумъ, който пятувалъ наед- въ столицата до снощи сее налъ банковъ чинозникъ, азели имъ з а т ъ н а л ъ в ъ е д н а време и животътъ му билъ драма.
Тодоръ Стаменовъ, 39 гоfj съ депутата Моне, се на- дения, узнава се, че броятъ на го аъ колата си и съ усилени
спасенъ.
дншенъ,
отишълъ на ловь и
Ьраль по бул. Сень Жерменъ,жертвитгь, загинали отъ сту- разтривки съ сн^гъ успели да п р е с а а и с к о р о СЙ-ЬГЪТЪ
М рътъ на вжтрешнигв ра
ги з а т р у п а л ъ с ъ в с е м ъ . боти Саповъ заяви:
се завърналъ у дома са към*
Ъгато настигналъ група мла-да, е много поголгъмъ откол сласятъ живота му.
Следъ 18 часа миналъ единъ
630 часа.
цжи, осигуряващи реда по кото се съобщи вчера.
Въ Бургазъ има све кърджалийски
— Веднага наредихъ да
автомобилъ,
фай минаването на шест Само въ старозагорска об
Щомъ чула етжпкитв
щето следъ ковчега на акаде-ласть ся. намерени до сега 43 дения за нЪколко цущи Шофьорътъ намприлъ трима започне раздаването на му, жена му излЪзла
трупа на замръзнали въ енлж изчезнали, но трупове- та чиновници живи и здрави, помощи—пари и храни —
шка Бенвилъ.
нитгь пргьспи.
гв имъ о щ е не е ж на- прибралъ ги и ги докаралъ въ на пострадалитгь отъ го- смутена отъ спалнята и
> Студоитигъ познали автого поканила да влезе въ
Момчиловградъ.
Въ бургазска областъ до мерени.
лгъмата буря въ Сливенъ
|вбила на Леонъ Блумъ, спре снощи еж били намерени 20
кухнята, защото печка
Поради настяпилитп) вне
IH го и ишчулнли всички трупа на замръзнали.
Отъ Момчиловградъ запни студове въ старозагор и сливенско.
та въ спалнята не гори
11 т. м. аечерьта старозагор- съобщават*., че трима ско и бургазско, измръзнали
Раздаването на помо- ла.
|Ьш.
I Леонъ Блумъ и Моне слезли скиятъ областенъ циректоръ чиновници щ шаейцар ся. всички овошки, като баде щитгь ще започне веднага.
М х ж ъ т ъ се усъмпилъ,
тръгналъ отъ Сзипенградъ съ
кайсии и други, които се Назначена е комисия, коя
fib автомобила, ни били про автомобила си за града. Съ ската тютюнева фирма ми,
влЪзълъ
въ спалнята.забгьха \разцъвтгъли,
то ще установи точнитгь варилъ тамъ леглото раз
ядени отъ 50 студенти него билъ и облестниятъ поли Бз«рть били заварени отъ
Въ кърджалийско еж зам
в|ОНЪ БлуйЪ, КОЙТО бИЛЪ OX- цейски инспектор Христо Стой- бурята м е ж д у Момчи ръзнали ецно стадо отъ 150 размгьри на причиненипггь хвърлено и намЪрилъ
ряванъ ,*само--'0|"ьг" триш ЧЕБЪ. Ня 2 кпм от-ц гппаядЛОВГОаДЪ И «•. Ч о р б а д eifne Пп*»мпъ*нз<чъ и овча ' щети.
подъ кревата учителя по
i
йлицейсш агенти м отъ
литература Иванъ Кръср а ф ь о р а си билъ на
тевъ.
|дяатъ и битъ съ юмруци и
Разяренъ, Стаменовъ из,:
Наскоро ще бжде назначена специална комисия. Кои ще
Разколъ между правителствените парламентарни групировки. Два нови
|ТШЦИ. МвЖДУ ДРУГОТО, Шй
вади,ъ
ножъ, нахвърлилъ
учаавуватъ
въ
нея
инцидента въ камграта. Натискъ надт. двама министри
се
върху
литератора и го
1едч1 рана по челото.
Б/ълградь 13. Две прави. с е т ъ с ъ Миланъ Стоя
София 14. Въ единъ разго съдийството, на адвокат
I - ••, ' • : • • , • ' • *
наранилъ
на нгьколко мл
телствени групировки об
вор* съ представителите на
раражъ 13. Следъ като Де- народваха едно комюнике, динозичъ, с ъ цель да печата, м-рътъ на правося ския съюзъ, църквата, ино- ети.
и
lb Блумъ 6t отнесенъ въ въ което заявяватъ, че раз- се предизвика микистер дието Пешевъ заяви следното вгърнитгъ малцинства
някои
обществени
сили.
полагатъ
въ
Скупщината
ска
криза.
Тоя
натискъ
по въпроса за въвеждането на
одвщата, лекарите заявиха,
сь 177 мандата, т.е. иматъ до сега е останалъ безъ гражданския бракъ у насъ.
Родителско учителския комиЗаконътъ ще бжде въ
е аоложенаето му не е маого мнозинство.
Това сочи, че последствие.
Tel ъ при училището «Св.^Свсила
по
отношение
на
всич
ериозно.
—Съ разработването
верпдь
правителствените
ва" устройва Танцова семейна
Въ тазисутрешного заседа па'Проекта ще се зани ки български
граждани, среща на 15 т. м. въ сжщото
Нападението срещу Леонъ групировки е настжпилъ раз ние
на скупшината станеха два
независимо отъ тгъхното училище съ благотворителна
щщ?аредизвика силно въл-колъ.
нови и значителни инциденти. мая веднага следъ яато вероизповедание.
цель. Гости еж лобре дошле.
Радикалскиятъ съюуь изклю- Единъ депутатъ отъ опозици г^дш. .съветъ приеме моя
енае въ канарата, въиржпзчи
депутата
Мита
Дими
триеята поиска да прочете- отчета гаюзнопроектъ за изме
ert на левицата и на крайвичъ, председатель"на финан
т лъваца. По винцнатавата совата комисия, който съ по на едно заседание на Скупщи нение на Наказателния
ната, обнародвано въ -единъ
съ 15 младежи. Щастливото имъ избавление
а депутата Лабрагодъ, 6t ведението си стана причина чуждестраненъ вясгникъ.Пред- ззкояъ. Това ще стане
Русе 13. Съ настъпване
Ушгсътъ е билъ кеописуемъ.
ввкана бързо на заседание правителството да получи мал седатеяьтъ му отне думата.Ора- д о два-три дни, защото то на студа по Дунавска
Благодарение
на това, че во
[цаалистнческата парламен- цинство по бюджета.
торътъ тогава обвини предсе последния законъ е ела- та равнина, водитпни Ду
дата
нз
това
место е била
Димитриевичъ и 12 други дателя! че се подчинява на за- женъ вече на дневенъ нава започнаха да замръз
арва група и бъ решено да
депутати образуваха една но ПОВ-БДИГБ на правителството
но
по-дълбока
отъ
1 до 1,20
редъ за днешното засе на тъ покрай бргьга. Това
I свикатъ делегати и o n ва парламентарна група, коя
Депутатътъ б/в изключенъ отъ дание на Мин. съветъ и даде поводъ на любители- метра, падналите въ водата
игятъ групировки на леви то скясва съ м ръ председа заседанието на камарата, кое
тп> на спорта съ кънки да могли да се измъинатъ Поч
ци, за чда се разгледатъ теля Миланъ Стоядиновичъ.то предизвика суматоха. По бгврвамъ, че щ е б ж д е започнатъ
пързалянето. ти премръзнали, всички по
itpiBrfe за избягване на ноБившиятъ с р ъ б с к и настояване на ;!приятелиги си, приегь взднага.
Днесъ
къмъ
4 часа следъ
1
За изработване законо об)здъ 15 младежи те отправи страдали побързали да сепри[обем инциденти въ бхдаше централенъ радикалеки депутатътъ се извини предъ
проекта за гражданския ли къмъ близкия островъ Св. бератъ по домовете си.
i да се сложи край на въл- комитетъ е упражнилъ председателя.
Къмъ края на заседанието ДраМятей, кждето имало хубазъ
ьенвяга, поддържани отъ по- натискъ върху Антонъ гиша Стоядиновичъ нападна рЪзко бракъ ще назнача една ко ледъ.
Следъ като се пързаляли
ншческнте групировки н а Корашецъ, м-ръ на вжт- правителството и това предизвика мисия, въ която ще влгь- до насита, младежите решили
зътъ представители
на да се фотографиратъ. Избрали
решнитЪ работи и вър но па суиатла.
»»
Гкннцата.
Моля, отбийте се въ
подходящо мтвсто и се нареди
ху
Мехмедъ
Спахо,
м
ръ
I .
*'
ли единъ до другъ. Ледътъ,
книжарница
на
съобщенията
—
чле
|Пврижъ 13. Социалистичес
обаче, се оказалъ слабъ да из
.Меркурий* да си
нове
на
изпълнителния
Какви суми ся оставени и за какви цели ще се използватъ
ката група реши да внесе не
държи цЪлата група отъ 15
наптлните резабавно ин ерпелация върху комитетъ на радикал
София 14. Миналата секретарь на М-вото на про- души, струпани на едно м-всзервуарната
1а п о д е н и ето срещу Леонъ ския съюзъ, за да скъ- вечерьАкадем ческиятъ евгьтата и пр На времето ето, пропукалъ се и всички пад
перодръжка
завещалъ 20.000 лева златни,
Иумъ.
безплатно
съветъ при държавния за даване премии за студии нали въ ледената вода.
|Въ камарата всички депутати
съ специ
танаха на крака, когато пред- С;]ро, въ качеството си на университетъ се занима изъ областьта на отечествоално ма
рдательтъ Буисонъ отдаде по- м ръ иа вжтрзшнчтЪ работа, с ъ въпроса за изпълне ведението.
стило
Завещанието
на
съпругата'
(ить на Леонъ Блумъ и порица подчвев за под1иеъ на пред ние завещанието Йосифъ*
Книжарница
„МЕРКУРИЙ* 15
присядате
[одпото нападение срещу него. седателя на републиката един f\. Ковачевъ и жена му му Екатерина, направено през
Ексъ
анъ
Провансъ
13.
1928
г.
допълва
неговото
заве
1 М ръ председательтъ Capo у«азь, съ нойто, съгласно Екатерина, иодомъ и двадири работа
щание. Тя оставя 70000 лева Тримата усташи, оеждени
Ь «ечи но трибуната» посрещкаквато и да
мя^а
отъ
Щип>.
ззноиа
отъ
Юянузрий.
1936
на
фонда
на
столичното
ос
на доживотна каторжна
|»ть сь ржкошгЬскания и се
може ресторант, или гости
Йосифъ А. Ковачевъ е билъ новно училище „Иосифъ Я. работа на островъ Гвияна, е,
присъедини къмъ думите на г., са нарежда разту ванвто
лница.
Справка редакцията 1-0
Ковмчевъ*,
100.000
лв.
за
ку
|уисонъ, съ които порица на НА следните дружества и дългогодишенъ учитель и прозаявиха,
че
възнамгъряфесоръ при държавния универ пуване дрешко и обуща на
рдението.
.
групйзовин: .Аисизнъ Фран- ситетъ отъ основаването цу беднигЬ ученици отъ това учи ватъ да обжалватъ при
|Свро заяви между друго- йвзъ", .националната федера до 1898 година, народе нъ пред-лище, 1,259,502 лв. за научни съдата.
и благотворителни фондове.
U-Не е вече достатъчно ция" и .Националната cvy ста&ителъ въ търновското Be0(Ъ
то» фондъ ще се даватъ
Шо да порицавам
подло- доатена фздврацня". (БТА) лико народно събрание, главенъпо една-дей
степендии на след
ШШа. Репресията шргьбва
ващи въ историко-филологиР се извърши върху центче.ския факултетъ или за спе #
на ГаОроаоката вечеринка
щетщ, кждето тия атеи
К О Л О С А НА Е К Р А Н А Н Е З А М Е Н И М И Я
циализация въ чужбина по ед
въ салона . Е Ш М Е Д Е М Е "
сти умишлено се подгот
на 16 т. м. II. 1936 год.
на
огъ
тия
две
дисциплини.
| и*.
КйРШ ВйР1з
Изпълнението на завеща
Правителството е реше
нието се предоставя на униизвестния гениаленъ артистъ отъ Нои> да действува твърдо. То
аерситетската управа.
меда
Франсезъ
ГЗивръ.
Бяяшшар-ь
въ
гмгьта за недопустимо, въ
>Юя страна на свободата
съ 700 печеливши номера
I мц разбирателство межна 1000 билета
V «синки французи и на сибилетитгъ отъ държавната
Самри о х р у н в н ъ . д ж а а ъ > о р и о о т ъ р ъ
Шнозтьта, нейнитп граж
лотария
Ши да бждатъ застрашаvqatfByBan. нашите видна артнстя, габравцш Ф
^София 14 Главниятъ секре*
mm отъотвратителнит/ь
тарь
на
м-вото
финанситв
Ни
и габровски зетьове:
ттвия на насилие.
кола
Стояновъ
заяви".
^М-тетъ
ще бяде свиКръстю Сарафовъ,
— Билетите на държавната
0
ад !.кеза(5йв
«
1
за
да
равискИорданъ Сейковъ,
лотария ще бждатъ пуснати
ипт Ч аак<>на за въоряженачиная отъ 1 мартъ.
Драгомирь Бочаровъ
По
б
е
з
е
м
ъ
р
т
ш
ш
ровиадъ
на
55J*
Щжения
(живи
ряПрихода
е
въ
полза
поставяне
памегникъ на ЯптЛНйт>я отъ лтицата и
Варненскиятъ Народенъ терилова въ Морската градина.
Щтщлмица).
атъръ ще представи утре веВсички габровци и габровски зетьове, а еж що
Отъпонедпулткъ
вь Отъ понедгълниш
черь премиера най интересна
ВСИЧКИПЗСТИСЖ _ДОбр_в_ flOJJJUlH.
К ? ^ » h 13; * Официалното
та комедия която ще се играе
HUHe>
Томболни
билети се ангажираатъ въ магазинъ
за пьрви пжть въ България
iar^
обнародвано следъ
11
10
„ДЪдо
Мразъ" но „Царь Борисъ*.
«Една
жена
лъже..."
Предвари
Шщ ^" :^ Мин. съветъ,
телна продажба на билети.
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Въпросътъ за гражданския бракъ

Злополуката по Дунава при Русе

врший"

Запишеш щ Но;* в Шщт К и ш

ШШ ш обжалват!
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Пра Mxatptoa оть Багжать

на абасинскитгь
бойни фронтове. Характеристика
главнитл
ркководни
личности, които държать
ржцетгь си везнитгь на войната

на
въ
(3)

ЕлъХобъ се-полазеше .съ'•слава'
та едаа ли не на библейски мждрець. Въ залесената,'му';' градинка,
кждчто Е/гь ' Хобъ биваше 'почти
Прочутата- творба н е Д„0н
Всйчки сме -чували, малаО бЙЩителна служба между Ян- танъ Суифтъ - .Гвливйрт,
винаги, изтегналъ се на мвкъ диКато единъ отъ най-способ
Геаералъ Грацванн
J
глия
и
Ирландия,
чиято
един
нанъ.
кдваха
прзооаЬрнитЬ,
кланяха
йли много; че въ г\нгпия-грв1
ните млади хора въ Аоисиния,
Главнокомандующи<тъ
на ку с« до яейята И' го молеха; за цициит-Ь се йпазватъ тЬърде ставна -цель е била да съоб царството на лилипутигЬ »
му е била пов1врено*отбрйната италианската армии на южния съвети. Елъ Хобъ, впилъ погледа
вече преработена за ф»ад*к
на Хараръ — най важното ме- фронтъ ген. Грациани се ечи си въ висинит-Ь, сЬкашъ душата му много и затова много често щава вс-Ьяи день на ирланд първиятъ филмъ е вече м}1
сто въ цъла Абисиния следъ та днесъ ~ особено следъ се кжпеше въ слънчевите водопа Лчглия се нарича „Царството ците точното лондонско вре з е н ъ в ь е д н о мЪсковскбстмЯ
ме За тая цель единъ прате
Ядисъ Абебо, стратегически шумното заминаване на фрон ди на нирвана, се понадигваше на традициите*.
Безспорно това е един"11
бавно,
и
като
прокарваше
ржце
по
никъ
на Ддмиралийството идНо,
все
пакъ,
малцина
отъ
най-важната точка на южния та на трите въздухоплавател дългата си бЪлосн-Ьжна брада, за
най-крупните
ycfttxH HB?J1
валъ
вейки
день
на
гара
Ю:насъ иматъ точна представа
фронтъ и главната цель на ни ззезди графъ Чнзно и литваше кротко, кротко. •
мовата индустрия, i''ВьЩщ
тънъ,
въ
Лоадонъ
и
предавалъ
до
какви
крайности
отива
това
италианската офанзива въ Ого- двамата му шуреи Бруно и — Ха. чоджумъ, кажи сега, какво
те е довело до мждростьта на спазване-;на традициите. Ха- на т. п. чиновникъ единъ ча *1илипутуте еж представки!
денъ.
ситторио Мусолини и без- ориента.
Щ
рактереиъ въ това отношение совникъ, сверенъ точно съ помощьта на кукли.
И съветваше Елъ Хобъ. учеше на
шумюто имъ завръщане въ
Снемането
на;
филмв
в
т|
времето по
обсерваторията
Отъ италианска страна се Римъ — като найтолвмия на- умъ и мждрость хората. Годинит-Ь. е следния*прим*ръ:
ло
н«
по-малко
отъ--две
т
а
Гринуичъ.
—
На
лондонската
гара
Ю:споменвватъ въ военнит^ ко« ционаленъ герой на Италия. деца безпризорни, идваха и отмини, поради извънредно гй
нуваха. Хората напускаха свътана тъиъ всЬкидневно се представя
. мюникета главно две имена:
На крайна станция Холихедъ мите трудности, свързани!
За него се п-вятъ хпалебни
и гр-БХовет-Ь и поемаха единъ пратеникъ на Адмиралмаршалъ Бадолио и генералъ а-вени, въздигатъ го до небе сьблазнитй
всички часовници биволи све необикновения сюжетъ. f
лекиятъ пжть къмъ Мохамедовия
тейството и предава на т. п. рявани съ тоя часовникъ и псГрациани.
сата, отъ него се очаква всич рай. Единственъ Елъ Хобъ' остава
Техните личности сжпо-по- ко. За !него се говори като ше недокосванъ отъ косата на чиновникъ на влака за Ирлан раходите за Киигстеунъ зами
смъртьта, за обща радость на пра- яия единъ часовникъ, постаамати отъ тия на абисинскить- бждащъ
навали винаги споредъ това
главнокоманцующъ вЪрнитЪ.
венъ въ кожена кутия.
•оеноначалница. И за двамата на цълата.* италианска аомия
време. Сь следния влакъ ча
Веднажъ, въ тиха привечерь,
Всичко крачи напред-ь; 8 |
Когато влакътъ стигне на совникътъ бивалъ връщанъ об
е писано твърде много, затова въ случай че маршалъ Бадо къмъ Елъ Хобъ пристжпи една поко
се модернизира. ,
1
ще припорторимъ само най лио се завърне въ Римъ по лу прегърбена човъшка евнка и местоназначението си Холи- ратно въ -Л зндонъ.
Въ народното стопанспй!
пристжпваше свикате нЪкакъ не хвдъ, пакетътъ сь часовника
главното.
ради ежщитъ
здравословни решително и . свънливо.,
Макаръ отъ тогава да.-чеж-' Канада риболовътъ на"иря
се причаква огъ едиаъ тамо— Ела. ела чоджумъ, ела и бжди
причини, поради които мар
щаствуветъ
толкова много н а  и пвстърви играе твърде |
шенъ
т.
п.
чиноаникъ,
който
Маршалъ Бадолио
шалъ де Боно се оттегли отъ спокоенъ- Елъ Хобъ мнозина) е поемя часовника и го отнася учни възможности, на първо лема роля, тъй като npesif
посрещалъ и изпращалъ, на мйозине е билъ л-Ьчителъ и съветнйкъ и аъ т. п. станция. Тамъ пружи место радиото и телеграфътъг- то го съ стотици хиляци тув|
Маршелъ Бадолио не за Източна Вфрика
Родолфо Грациани е роценъ тебе съ etpa и добро ще изпрати. ната на часовника се навива които д«ватъ единъ много по ти идватъ отъ Америча *ъ%
нръвъ пжть воюза въ А^исиния.
Фигурата се придвижи все тъй не
лесенъ начинъ за сверяване на нада, специално зе да пЬвяРоденъ презъ 1871 година; презъ 1882 г. Училъ е по пра решително
панапредъ и запъвайки по най-тържественъ . начинъ и
во.
Презъ
това
време
изслуоще като млвдъ офицеръ той
часовникътъ се връща по сж- часовниците, англичаните не пастърви имрени*въ нане!
се
подзе.'
участвува въ войната презъ жилъ и военната си служба, — ВеЯикий мждрецо на ориента. щия церимониалъ въ Лзндонъ еж променили нищо отъ тая ките реки. въ които тиа= л
1896 година, която завърши станалъ запасенъ офицеръ и при тебе идвамъ за съветъ. беликъ
Тая сцена се повтаря съ све- традиция, освенъ това че пра- вида риби еж твърде, мно|
ти въ своята мждрость и учесъ поражението при Адуа. След дошълъ до убеждението, че си
щана точность всЬки божи теникътъ не Лрмирвлтейстаото бройни Тия туристи, бе»ъ$Ц
ность, ведихъ . . .
сключването на мира въАдисъ войската го привлича много — Кзжи, кажи, всичко ми кажи, день, отъ 183*7 година насамъ. не пристига на гара Юстънъ нение. оставятъ въ гтраУ
Абеба, върналъ се въ Италия. повече, ОТКОЛКОТО правните не бой се ти отъ нищо, чоджумъ...
?i
Презъ 1837 година е била иа конъ, както въ миналото, милиони долари.
— Мждрецо, години двайсеть слу; въичденя е а н я специвл^в съ- а съ поа9емнатв жеп*знииа.
Това е била първата му афри науки. Веднага следъ като по
Тъй като властите въК«|
ложилъ изпитите си въ прав жа .на падишаха, и служихъ му
канска авантюра.
да еж дошли до заключи
• • — w . » ^ . ^
върно, честно и смирено. Години айшм|ММ1>М1|ИММ1|»1|1ИП I I . I I . II.II •
Когато избухна войната аъ ния факултетъ, постжпилъ на двайсеть нося кръста на скромния
•j€ съ T'-^HHe-HSBpesero
Либия презъ 1911 година, Ба активна служба и помолиль да пацишаховъ служитель и е й ' нау
личестшото
на мренигв и
утре дето се дума, гроба ще ме
долио отново отиде въ Африка, то изпратятъ въ колониите.
тьрвите въ канадскитй
нч
рабогмйцятЬ
До
1913
г.
Грациани
е
билъ
повика, а азъ си останвхъ все еж
37) Какъсе тълкува обстоя
тоя пжть като капитвнъ. РабоНа 8 т.м. текстилния работнически ща намалее, вследствие
щиятъ: беденъ, тихъ, бтъ никого
}илъ е тогава само .въ щаба и зъ Абисиния, кждето изучилъ незабепЪзанъ. Моля те, , мждрецо,' телството, че *ъ предпотопна- браншъ отъ града ни изнесе своята усиленото имъ ловей«,|
арабски
и
гигрейски
езикъ.
презъ течение на войната е
отъ душа те моля, открий ми тай та ера на земята ся. жавгье първа браншова литературна танцо шили е ж д а предвврятъ:з«1
ва вечерь въ салона на киното въ
билъ повишенъ въ чинъ ма- Следъ това билъ изпратенъ ната на успъх* въ живота, кажи ми ли много тежка и тромави кв.
За цельта еж били:нает|
Аспарухова.
въ
Либия,
кждето
е
останалъ
кжде
да
нзмвря
кг.юча,
РЪ,
който^
животни,
които
все
пакъ
ся
йоръ.
до влизането на Италия въ да отключа вратигв, които водятъ1 см били в състояние да летят? Салона бЪпрепълненъ отъ пуб- вестенъ брой аероллани, »Г
ЛРКЗ: граждани и работници, а така летятъ на около 30 мегра ^
Въ свътовнота война е вл-в- световната война. Презъ вой къмъ приказните замъци на блъсъ
38) Кой прочуть френски пи сжщо .приежтетвуваха и директора чиня надъ реките и иъ$
ка,
знатностьта
и
богатствата,
въ
зъпъ съ чинъ полковникъ. Из- ната е бивелъ раняаанъ на живота . . .
сатель е искалъ
Айфеловата на Варнен. Нар. Театъръ г. Черке въ техъ големъ брой кп
зовъ, артиститв г. Икономовъ и г.
пратенъ на" фронта, отличилъ два пжти и краятъ на войната
Елъ, Хобъ се понадигна, пона- кула да б..,де разрушена?
Сейкоиъ, бившия полит- инспекторъ рибки — мренкии пасгьр!
се е при Монте Сабатино Огъ го е заварилъ като командиръ мъсти се по удобно и заслуша:
39) На кой иявестенъ сръб и организаторъ на работницитЪ г. ки, отгледани специвпнг
—
Гледа
мъ.
чудя
се
и
не
разбитемъ произхожда и титлата на полкъ въ Македония.
рамъ — продължи полуприведена- ски държавникъ е билъ повгь- Из. Иванчевъ, а така сжщо- не за тая цель въ специални pi
му мсркизъ де Сабатино, ко
Следъ световнатн война Гра та
години късня да дойде и началника на
фигура. Довчерашни мои друга-, ренъ преди петдесети
.-'\.,0^
ято Мусолини презъ 1929 го циани продължи да служи въ ри, зная ги хе още отъ ученичес- строежа на общинската сгра Варнен. инспекция по труда г. М. въднициИввновъ.
Установено било, че |5;
дина му даде.
колониите. Цели десеть годи КИГБ скамейки, най- ленивитв, ней- да въ София?
Литературната касть бгь мно сто отъ хзьрленш£'no'ri)!
ни прекара въ Либия, първо глупавитъ о-fexa, а гледамъ . ги сега,
Следъ свърщека на сватов-' начално въиеоюззне, а следъ ста'няли паши, везири и мк^чюр^яйк,. ОтгавоййЛл- по>рана задедснигь гз добреузнвеена.* Зистжпени бгь- начинъ рибкч о!гавать'г1|
ха де/сламацаи. хуморески,
бале
ната война» огь'която той из това кято управитель на Три а 'азъ, "учителитъ " на йре^йтч*''- а й
*-•••••;•- въироск:
ти, ряченици,
казачокъ, а прог. и се разаиаагъ следъ тввв
казваха, заложби нЪкакви «:ъмь
лезе съ чинъ "генералъ, Бадо поли и Киренвйка. По тоя на- Вмалъ,
рамата бп> разнообразена и отъ пълно иорм-злно й 'фяощ
умъ, талантъ... съ една дума
.Червенъ благосклонното участие в на го телно.
лис стана комисаръ на Ве чинъ той си спечели славзта бждеще бляскаво ме чакало, а то... 34) Названието
().
Икономовъ и
неция.
сбръчкаха челото ми ; и снегъ", което често се чува спода артиститп
на най-добъръ колоииаленъ Годините
Поради
огромните'n'pocj
г.
Сейловъ,
които
казаха
по
една
посипаха съ сребро КОСИГБ ми, [ а отъ устата на народа, най вече
Огъ 1919 до 1921 година е полководецъ въ италианската пакъ си оставахъ все сжщиятъ: зъ разни поговорки, не е из хумореска и декламацпя и дори на Канада, единствено J
отъ директора на театора г нъ ропланите еж били въ «i
войска.
Като
твкъвъ
б
е
изпра
дребенъ, беденъ и никому нопо
началникъ на генералния щабъ.
мислица. Въ ЯлпитЬ и въ дру Черкезовъ, който сжщо каза ед> ние да се справять сь й:
знатъ
служитель
на
падишаха...
'-•
тенъ
презъ
февруарий
1935
г
Огъ тогава правителството за
Публиката
живо
Елъ Хобъ изслуша съ внимание ги нъкои високи планини а на хумореска.
почна да го изпраща въ чуж зъ Италианска Сомалия, кжде изповъдьта на тая жалка и полу сжщо и въ полярните краища, акламара господа артиститгь, и вената задача — да са>|
развълнуяанъ катъ рибките по р^китЦ
бина съ разни дипломатически то подготви всичко потребно преведена игура, изпустна |нъкол- често пжти действително вали г, Черкезовъ, видимо
и тпогнатъ благодари на публи стоящи чгсто пжти на ХЙ1
ко кълба тютюнеаъ димъ и попита:
мисии: първомъ въ Ромъния, за войната съ Абисиния.
като километри отъ нзчапниг1|
— Ти, говорилъ ли си нвкога на червенъ снегъ, оцветенъ сът ката U работничеството,
Грациани го наричатъ „Ита
следъ това въ Съединените
примеси. ги и сюрпрязира съ следната пра
своите
за ГБХНИТВ поло разни органически
лианския Кйченеръ*. Казватъ, жителниначалници
КТОВв!
щати и въ Бразилия.
качества, изпускалъ ли <и Чгрзениятъ цветъ на снега се ятна новина:
че притежава всички ония ка фрази като тая: чудя се, защо» ве получава обикновено отъ едни
„Поинвамъ всички ви тая вечерь. да
Презъ '1925 год. Бадолио се чества, които споредъ Цице* ликия падишг.хъ още не те напрапосетите безплатно въ срЪда — 12 т.
малки, микроскопически алги м. цаесат» .Сензационено процесь-.която
върна въ войската, отново ка ронъ, правятъ единъ вел^къ вилъ везиръ?
— Не съмъ, мждрецо, защото т}з и споредъ количеството имъ, ще се даде въ В|рнен. Народен* теа
то началникъ на. генералния полководецъ: специална под
никога не еж притежавали подобн се мени и силата на червено тър», като за цельта ще си служите а въ В»рненско. $ Разговоръ cvi
щабъ, а презъ 1926 година б е

Въ царството на традициигЬ
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Ьщтши}] ши

повишенъ маршалъ.
Малко по-кжсно го изпрати
ха като губернаторъ на Либия,
което до известна степень оз
начава изгнаничество. Обаче
Бадолио, макаръ и да не е фашистъ, се радва на ззкрилате
на ония, които се осланятъ на
вЬйската.
Когато започна итвло-абисинската война, Бадолио,е- от?
ново въ-Римъ..
Тъй като де Боно нъма до
статъчно бързи-успехи въ Тигре, вместо него бе изпратенъ
тамъ маршалъ Бадолио, като
специалистъ по колониалните
войни и познавачъ на Абисиния.

готовка, решителность авторитетъ и . . . щзстие.
Сжщите г тия качества ги е при
тажавалъ и лордъ Кйченеръ.
Него го е придружавало щас
тието му извънредно дълго
време, обаче въ края на жи
вота му изневери. Грациани
вече цели двацесеть години го
следва
неговото неизменно
щастие. .
<
Сега борбата въ Сомалия
ще има да реши дали ,Итд'
лианския Кйченеръ",
който
презъ целия си животъ е
ималъ
само ;,Киченеровско
щастие", го очаква, въ края
на неговата колониална кари
ера, и Киченеровата еждба.
— Край —

Соямдна м луксозна иа&аботкя,
иредпйгй камзиеснм ценм 13 уяее н е н н я за и з п л а щ а н е
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Продаваме американски облагородени
лоза,
пъленъ
асортиментъ, строга астентичкостъ и гаранция
съ
прочутия Варненски кехлебаро- жълтъ димятъ и ефузали—ноутъ U др. продажби на едро и дребно;
схшо
дръвчета разни сортове, праскови отъ най рснит/ь, и
късна венерини гърди, череши бгьли и черни, круши, ябъл
ки, с men, кайсии, дренки и др. Производството е де
корирано отъ лозарсккттъ изложения се над 20 първо
степенни награди и похвални отзиви. Склсда е оккритъ презъ вегько време, ул. Мария Луиза
срещу
Военния клубъ— Варна.
\
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то оцветяване.

HTi«0.

билетвгЬ, коят» сте купили

таа вечерк

женеръ Р«девъ.

:^

sa настоящата ве-.ервнка" Публиката вик— fix»; . , . Ями тъй, не си . л!
Преди една седмина Ш
35) Дристотелъ, единъ оть ва вь громко ура и благодарноси къмъ
използвалъ служебното си положе»
наха проучванията за търй
ние за свои лични облаги и инте; най-прочутите древни филосо- г. Черкезова.
реси...

•• |_

— Я, не влизай въ гръхъ, вели»
кии мждрецо, далечъ отъ мене'та-!
кива мисли! Язъ винаги съмъ по>
ставяль интереситъ на падишаха
предъ личнитв...
i
— Така, така. . . вми съгласявалъ'
ли си се съ мненията на по гол-fc-j
митъ отъ тебе?
|
й — Само тогава, когато тЬ... t ж,
били прави.
\
— Значи държалъ си много нв|
своето достойнство?
— Разбира се . . .
— Разбирамъ, разбирамъ.. Ямиг
приспособяват, ли си собствения
си вкусъ къмъ вкуса на демаго;
гията?
''
— О, какво говоришъ, мждрецо! ,
— Не, азъ питамъ, питамъ само,..
Видите ли какво, бедний и върний
служителю на падишаха, ти никога
нвма да нзивришъ ключ», за да
отключишъ вратите, иодящи къмъ
приквзнигв замъци на блвсъка,
знатностьта и богатствата. Ти нико-1
га н-Бма да откриешъ тайната на
ycntxi въ живота, защото ти гово
ришъ винаги и навевкжде истината,
сомо голата истина...
— Но какво говорите, мждрецо...
— Говоря истинага, чов-Ьче, исти
ната не винаги тръбва да се казва,
честностьта не винаги тръбва да
се спазва, пко наистина ти си по
ставилъ за цель да станеш* нъщо
повече отъ това, коего <-и ти сега
Иди си, ти не си човъкъ за приказ
ните замъци. Иди си, казвгмъ ти, и
не търси ключа, ти никога не ще
го намъришъ, късно е, късно е
сече.
Така завърши съвета си Багдатскиятъ мждрецъ и се опъна отново
на дивана.
Тоню Бербата

200 кв м. прзздно
Mtcro на ул. Нишь
№ 1, сь 13 м. ляце.
Мсж« егдаю и кекцчсия
за фурна. Споразумение, пъ
дома до сжщото место.
13

Следъ правършване на литературната на петролъ около Девнгнад
фя,е сметалъ.че земетресенията
веселата танаова забава вродължи езеро.
'1
се дължатъ на натрупани поц- часть,
до зори.
подземни водни пари. Лрисго- Работничеството отъ текстил
Та,зи сутринь имахме ffl))|
телъ е билъ запознатъ с ъ . до ния браншъ публично
благодари да гоаоримъ з а ' тези npoylf
ста, природни тайни и е знаелъ на г.Ааънъ Николова за дарени ния съ преставителя на мий
сжщо така, че налегането на тъ-отъ него 2,000 лева и 300 м, то отделение при М«нисте|
платъ за изнасяне на вечеринка
водните пари расте съ уаели та и подпомагане
на беднитп, зото на търговията инже«Ч
ченивто.на температурата. Вул- и безработни работници текс- Радевъ.
благодар
каническите изригвания еж би стилци, сжщо изказва
Той ни обясни:
ностите си и на г. Черкезова ди*
ли доказателства за него за ректора
— Игучаанияга ставвть
на Варнен. НароОенъ те
огромната горещина а недрата атъръ за посещението и уваже елект 'ически начинъ с > ^
на земята,вследствие на воето, нието което оказа на варненско цивлни апарати '•— геоФч
за изпълне
по неговото мнение, въ дълбо- то работничество,
отъ него номера и жеста, чески проучвания. Те Щ«вд
:чинета на земята водата се нитгь
съ който поканва
работничест аьлжать около 4 месецв|<ад
превръща въ пара и търси от- вото да посети безплатно Вар. което ще може да <л,'Щ
душникъ. По тоя начинъ Яри Нар},театъръ — пгесата „Сенза- има ли или нема петрол*"*
стотелъ е създалъ първата хи ционенъ процесъ",
т«зя область. Изучванияп?
потеза за произхода на земе Това е единъ много благояоденъ възложени на една UX^&
тресенията, поставена върху и хуманенъ жестъ, защото се дава фирма отъ Сокхолмъ/ №
възможнесть на много отъ работ
една научна основа.
ниците покрай хубавата пчесв, която ни проучвания се правят*
36) Уставътъ на ОН говори ще видятъ, да видятъ за прьвъ пжть първи пжть въ Бьпгарня 1
и хубавата сграда и салонъ на; на — Щ* правите ли проуча»
единствено за ония колонии шия
градски народенъ театъръ. Сж
(членъ 22), които еж принад що благодари на артистите г. Ико и другаде?
лежали по-рано на държавите, номовъ и г. Сейковт. за изпълненитъ
— Доуги търсения зе ?
които изгубиха световната вой отъ тъхъ декламации и хуморески и не ще има.. Ако се н»^
на всички ония, които допринесоха петролъ това ще бжде .*
на Надъ тия колонии ОН даде за
доброто изнасяне на вечеринката.
мандатъ на нъкон отъ победи
събитие за нашето нациоя*
Бояншя
телките, оправдавайки се съ
стопанство— заключн г. и1
това, че . в ъ тия колонии жи
ЗА РЕКЛАМА 1Асе скоя-по неръ Радевъ.
веели-народи,, които сще. не 'пезултаяштть •рекламирах.
еж способни сами да.се управ- те само въ „Варненски нови
ляватъ. Благото и paзsиrиeгo• l 4 к * , защото се ке.те най~мн>.
„ и,
на тия народи съставлява «дно •го-от всички чпттатпл„,
JJ ще избегнете Jj]
света мисия на цивилизация
като се снабта . . . " Уставътъ предвижда пСевилия* намали чувства
й , дите сь пожа- g
резни режими за бившите вла телно цената на електри
рогасителъ ^
дения на Отоманската импе ческото дълготрайно кжд
рий», за германските колонии рене. Не се стеснявайте да
въ Централна Африка, въ Юго- провгьрите, че капетана е
заподна Африка и въ Индий а намалено
1Гоеаст8ви1елс1В9 ^
чувствително.
ския океанъ. Въ уста не се в Щомь провгьрите ще се уве
а
говори абсолютно нищо за ни- pumel
какви други колонии, нито за ln?§P-"0
On. съл^пжчтее*
S 1 5ул Охоидъ21 Д
каквито и да било .други на
роди, които не еж още спо нито за светего мисия нв
rfcx
собни сами да се упрввляаатъ", ното блего и развитие.
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Варненски новини"

Това е н а й - н е ж н а т а в-ь св!ьта с и м ф о н и я н а любОвьтаШ
*ам дни .мавнемоии иошиии" щ е з а п о ч н е даnewtr&a к ъ под<шо

^шшша

Пасма отъ чужбина

-!.:*Л

шната политика иа велика нитляя

I

Шк* Англия защитава своитгь интереси.
на политика. Едуардъ у/1/. Един* гениалень рефо.
юр*. Едуардъ VIII краль на мира. Англия ще пре
търпи важни социални преобразования.
(Специална кореспонденция на „Вари. новини")
Лондонъ, февруарий,Т936 год"
№* Англия днесъ води
ктивна външна политика.
j охрани своите интереси
Нщиземно море, тя успъ
стави въ движение почти
i « Б Г Ъ ; Отъ друга страна

-осигури мира въ .Далеч•
13токъ»?тя протегна ржка
своя ввчовенъ арагъ. На
мвсто. въодушевяваш!
идеигв: на колективната
ность, чрезъ засилване вьета: «в ОН,-Англия • успе
разбере съ Франция почти
ички европейски въпроси.
:ледствията отъ това еж
це: всички спорни въпро.
Европа бвхв нвй-внима
.^ИЙЙСКВОИИ ЕТ» "ЛОНДОНЪ

*ижъ и . днесъ ние сме
тели на ецинъ колкото
'нателенъ, толкова и ваv
истсрически фактъ —)ния, кокто се отлжчи отъ
£• поиска д« води само8лна политика,
получи
• добъръ урокъ.
ТБЗИ, КОИТО СЖ ВЪ ТвЧв-

натр -нищ,

гербъ и »р.

шиш

шшм^шят^шш0^^ш^Ш0тш^шшштшт1ШШ^^т1т шштттшшшт
Нови мероприятия за Варна въ\mtvmwi
Хроника
Варна. Занаятчийска анке

™,'1™*«1:^Г£7п1"'ь

~Л№Ш'

-

разширение на кшала. Новъ иостъ. НовнгЬ проекти за нондстира
та въ града ни. Нога ще се
,Св. Констачтинъ". Бмгоустройстаенъ превиляинъ за Варна.
предприеме
Преди няколко дни постоя- съ ОКОЛНОСТИТЕ.
Завчера се състоя конферен
ното приежтетвие на Варнен
Този пжтеводитель ще слу цията на управителните тела
ската градска общине е одо жи за ориентирвнг на посети на всички кооперации и занятбрило .проектите на курортното телите на Варна.
чийски сдружения, свикана по
стопанство „Са. Константинъ",
*
инициативата на стопанския
на преградието ,Кокарджата"
Изготвенъ е плана за МБС-съветъ при Варненската попу
и курортното преградие „Ло- тото на бждащата кланица. лярна банка и околийски сине
ята". ,
Тоаа мъсто се-намира между цикатъ.
Въ плана не курортното Морсчия квналъ и квартвлв
Въ тази конференция се раз
стопанство »Св Конс1внтинъГ «Аспарухово".
гледаха редица въпроси свър
сд предвиждате м-вста за: гоВь плана се предвиждатъ зани съ дейностьта на стопан
л t м ъ общински хотелъ, от- три индустриални"кварталв'съ ския съветъ при Популярната
ДБЛНИ вили. спортни игрище, два басейна.
баНка и специалния занаят
казино, гаражъ за автомоби
Морския каналъ между езе чийски кредитъ и престоящата
ли, търговски центъръ, пар рото и морето се разширочава занаятчиски кредитъ и прескове площади, булеварди и зе съ 100 метра
тояща занаятчиска стопанска
ленчукови и озощни градини
Нздъ канала ще бжде пос- анкета въ града ни.
Плановете на „Сз. Констан троенъ новъ желБЗобетоненъ
Конференцията заседава въ
тинъ" и .Кокврджата" еж обя мостъ.Той ще бжде дълъг 100 салона на Варненската тър
вени на пърао игучване за за- метра. Той ще се П5ваи*аме говска камара. Тя се откри отъ
инте аесуванитъ, а плана иа ланически и подъ него ще мо преседателя на околийския залозята е изпратанъ за отвър- гатъ свободно да минаввтъ нятчиски синдикагъ г. Любенъ
жаение въ М^вото на благоус зсъкакви параходи.
Станчевъ.
тройството.
Той съ НБКОЛКО думи обясни
*
значението на тая конферен
ВНИМАНИЕ!
Въ най-скоро време ще бж АКО ИСКАТЕ да Б7ВДЕТЕ|
ция, като подчерта, че подоб
де виесенъ за одобрение въ
ни конференции еж отъ голеМЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
общинския съветъ изработе
ма полза за занойгчийството.
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
ния «Бпагоустройственъ пра
Д.дена 6 Б думата на .ржкоСЛИЗАЙТЕ ВЪ
вилнкъ за застрояване на[градъ
водителя нестопанския съветъ
Варна.
при Популярната Банка г." Б а лабановъ. Той направи изло
Съ този прввилникъ града
жение върху дейностьта на сто
КЛЕМЕНТЙНА
12
София
Варна се раздъля на зочи, ка
панския съветъ, прочете пра
СЪ
ТЕЧАЩА
ТОПЛА
то са предвижда въ ВСБКВ зо
вилника за специалния занаят
И
СТУДЕНА
ВОДА,
БА
на какви здания щз могатъ да
чиски кредитъ и,изтъкна необНЯ
АСАНСЬОРЪ
ПАР
се строятъ.
ходимостьта отъ една стопанска
НО
ОТОПЛЕНИЕ.
*
занаятчиска анкета, за която
Съдържатель:
Изработенъ
е плаиътъ за
управителнкятъ ерветъ на По
т
ПЕТЪРЪ
ТАСЕВ
b
пж <*яопитепо ня т я п а Варна
пулярната банка да се извърши
презъ месецъ Априлъ.
Тази анкета ще се извърши
е» д е в№ -ь
съ цълъ да се установи мате
риалното положение и стопен-

Ш
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Съобщева се на членовегЬ на кооперьцията, че отло'ното на .9 т. м. о б щ е т г о д и ш я ©
ат»Ь$шнм@
* се състои на 16 този месецъ, 10 часа прзди плздна аъ
^«Щението на Българската ЗемпедЪлсча и Кооперативна
риа - Варна, колкото и членове да приежтетзуочтъ.
Роканватъ се членовете до приежтесвуватъ на събрйниего ю

ИИТ1Й

СКИГБ възможности на отдел

ните занаятчийски предприятия
По повдигнатите въпроси се
изказаха престовителит-fe н а
различнитъ кооперации и . з а чвятчийски епружечия.

шшш
най-интереснета комедия презъ този сезочъ.
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По?яяао?!теляй нпояяжба на билети.

230

АГЕНЦИЯ
„СТРЕЛА,
ама за продань билета
отъ Народната лотария
на Съюза ни Артиститп> — най-добъръ изборъ
отъ разни щастливи но
мера. Побързайте да не
пропуснете
щастието,
което ви очаква! / - 0

•Библиотека Варненски новини"

Дайяатг на единъ гробъ"
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— А?ъ да го примвмвамъ? г— иззика Лизета
ядосано?

то знаеше, чз се бори за свободата на съпруга си,
отговори:

— Не те ли е целувалъ въ гардероба?

— Азъ много пжти вечерящъ повече, откол
кото обвдвамъ. Приставътъ се вгледа хубаво въ
ОЧИГБ й и му се стори, че чете ужаса въ ТБХЪ,
макаръ че тя гозореше толкова хладнокръвно. 1

Лозата си спомни, че ЛеонЪ

я целуна по

ОЧИТБ, когато б% при нея въ стаята й.

— Виждзшъ ли, че имамъ^ право? каза Миртия тържевено, да не мислишъ, че Лгонъ те
обича. Той е казалъ иа жена си, че всичко, как
вото се е случило, било отъ милость къмъ тебе,
Контесата знаг, че мжже!Б ие могатъ да издържатъ винаги изпитанията си, и^ помоли конта Mapдец«и да те-доведе Ty«j и да те държч, догдето
ти премине любовьтв.

— Моля, г-жо, поззолете ми да претьрся
кжщата, може би ще го намеря.
— Заповъдайте, търсете, отговори жената.
Приставътъ претърси навевкжде» но напраздно. И
като се огледа въ стаята, каза:

имамъ

— Щ е бжцете тъй добра, r-жо, да ми даде»
те ключовете отъ дулапв. Г-жа Рогеръ изтръпна и
отговори, че отиза да донесе ключовегв отъ дру
гата стая. Тя се върна съ единъ снопъ ключове и
ззхзана да ш опитва единъ по единъ, но ни единъ
не можа да се стане.

— Тогава контесата е измислила тъзи лъжи,
конта ие е изззлъ такива обидни думи, — каза
Ллзага.

— Ахъ. сега си спомнямъ, чг загубихъ ключоветъ/ съжелявамъ, че не мога да ви услужа.
Приставътъ не поворза на думитв й и каза, че е
принуденъ да строши долапа.

— Де, спомни си картичката, която ти е донесе
Мардацки, на кого б ^ почеряа? Това 6fe негово
желание, да та доведатъ тукъ въ пустинята.

Тогава приставътъ извади едно длгто и з ъ
джеба си и захвана да разваля бравата.

Каналия, извика Л<зета, като изгуби търпение,
.да си оттеглишъ думигБ, защото ще те науча. Но
Миртия блъсна Л-13втв и повтори думите си съ ви
роглапие

ГЛАВА 48.

— Льжашъ! извика'Лазете; ти си изпратена
да ме мжчищь съ тзоитъ подигравки.

Обявява се на интересующитв се, чз следъ изтичане на
дни огъ публикуввне настоящето въ в- „Варненски ноЩ' отъ 8 - 1 0 часа преди об-вдъ въ тържната зала не
^ненското даанъчно управление ще се произведе търгъ
явно наддаване подъ нвемъ за периодъ отъ 3 години
бавната сграда на ул „ Ц * р ь Калоянъ" № 25, бивша
ственость на Урания Пястийва.
Първоначална цена 15,000 лгва за цепия на?менъ пе»ДЪ, Залогъ за прввоучастие аъ търга е 10 нв сто отъ
звоначалната цена.
Поемнигв условия могатъ да се аидятъ вевки дснь
вди об1здъ.

•^wpmA.U

РОБИНЯ . . . ИЛИ ЦАРИЦА?

ардъ VIII ще положи усилия
да се приближи още повече
до живота.
Заслужава особено внима
ние още и следния фактъ:Още
като ученикъ' младиятъ краль
За чистене, боядисване и гла
се е дразнълъг когато- сж ( го дене на дрехи е най-добре
наричали. «Ваше -Височаство". при А. С. Вишщки, ул СтеТой всБкога се стремелъ да се фанъ Стамбалоаъ М 19.
приравни съ обикалящата го
1-287 0
ервда. Съ моряцитЬ той е билъ
За.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
морякъ,> съ артиститБ—артисть
Н
А
БЪЛГАРИЯ" реклгш» се
съ спортистите":.—спортисть,
съ аристократите — аристок- првематъ въ администрацията
ратъ. Разбира се, това никога иа „Варненска иовани". 1-10
не му е пречило да бжде Уел
Кино Ранкоеъ
грандиозна
ски принцъ; днесъ краль на двойна програма, дяа филмз
Велика Англия. Той е облада- наведнъжъ: 1.Художестваниягь
валь за тоза 1 ръдко умение- доаматиченъ филмъ Малкото
тактъ и приспособность, бла вариете съ Луиза Уярихъ, изъ
годарение на което всекога задкулисния жиаотъ на варие
предразполагалъ къмъ себе си тата, 2. Шумната музикална
окржжаващите го хора.
комедия Антония
съ Марсе
Въ европейския печатъ» осо ла Шанталъ, съ прочутия ци
бено напоследъкъ, твърде мно гански оркестъръ на Алфредъ
го се занимаватъ съ личность- Роде. Къмъ програмата: Новъ
та на новия английски краль. сввтовенъ седмиченъпрегледъ.
Авторитетно се изтъква. . че Цени неувеличени. Начало точ
Едуардъ VIII сигурно не ще но дневно 4 1 5 ч. и вечерно
^
се откаже отъ своите досе 8 30 часа.
гашни привички. Прибавя се
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Образувана е пожарна ко
манда въ с. ВБТРИНО Прова
дийско. За цельто е купана е
ДНЙ специална ржчна помпа.
Здрпво тпло има само въ
чисти дрехи. Матей Недковъ
. Варнен. устно ще изнесе
недъля 16 т. м. салонигБ на
воения клубъ своята традици
онна -танцова вечерь съ отбра
на програма. Поканва се граж
данството. Начало 9 часа. Санри оркестра на 8 ма дружина
Настоящето земБня пропусна
ти покани.
1-2

ia международните сппеттъ сжщ^ствено значение
)акта, че днесъ престо
на; Велика Англия се. въз* че той НБМВ да страни отъ
I, отъ Едуардъ VIU, Ние ще дипломацията и разнигЬ пра
т м ъ по*долу НБКОИ чер- вителствени инициативи, раз
ъ неговия характеръ и бира се, доколкото тоаа се
1жнитъ
предположения, допуска огъ конституцията и
> тукъ'добре осведомени енглийскитБ традиции.
прааятъ за нозия курсъ
нглийската външна и- вжт- ' За Едуардъ VIII се казва
ia политика, свързвайки я още, ч е . той ще бжде краль
1ЧНостьта на новия ен- на мира, бидейки неговъ възторженъ привърженикъ. На
:кя кроль.
лицето на Едуардъ VIII биаа, обаче, да се забравя, че
чето англичани внждатъ въ политиката чувствата играза на неговия дъдо, ва- ятъ най-малка роля.
Вь лицето на новия англий
я Едуардъ VII. З з тъхъ
ски
краль всички виждатъ още
ииятъ уейлеки принцъ е no
lo диппоматъ и човЪкъ на чзяБка на социалнитв прео
<авническия замахъ, кол- бразования- Още като принцъ
— ярка, творческа инди- той често беседввлъ съ много
отъ видните работнически ли
алность, ЧОВБКЪ съ СВБТхарактеръ и рефзрматор- дери. Твърди се. че сближени
духъ. По този случай НБ- ето не покойния му баща съ
движение е
английски вестници съв- работническото
ь не случайно напомниха, лично днло на Едуардъ VIII.
Въ заключение.'
4БДЗТО на днешния английк р а л ь — Едуардъ VII. е —•Англия ще претърпи ввжни
,ч за своето време единъ социални преобразозания. Така
1впенъ; реформаторъ на вн- тярще: оздрав1ГС50я'вжграшенъ
\с*т живртъ. Въ; тоза;от- фрочтъ. Укрепнала,:, о щ е , по
1ение той се е различаазлъ вече национално Притъпила до
енно отъ- великата англий- минимумът социалнйгв борби И
крапица Виктория/прочута противоречия, тя ще се при^
готви за отговорната и важна
:воя~ консершатизъмъ.
зърде интересна е и след* мисия,, която я очаква на вън*
*
i констатация: По отноше< шно политическото попе.
режима,., установенъ отъ"
Тукъ за своето езмосъхра*
ргъ V r негоаиягь достоенъ нение и ~за подчертаване нй
педникъ сигурно ще заеми свЬтоаното: си могжщество. тя
близитепно сжщото попо им-даа преодолява агресивната
ве. Мвкаръ че презъ п о ; политика на Ячдния, ; възхода
цно време английскиятъ неда понислямизма,
ютъ извънредно много с"
вбоци отъ рутината на ми-експанзията ие Италия.
ото, преаполчга с«. че ЕлуАлексачдъръ Петровь

ГЕШНЪ

Стр. S

— Азъ да те лъж1?
отъ това?

Каква

облага

— Да. чухъ когато конта разправяше, че ти
си се обесипз яз волта ку и ВИЦБХЪ, когато той
написа кзртиччатв! Като кзза това, Миртия, отзоои
вратата и изчезна. А-1чч издвзг отъ скривалище
то си, слож 1 ржчп нз рзмзто на Лчзето и й каза:
— Дз не й аерзашъ, тя е пратена отъ Ирина
да те мжчи.

Единъ глухъ шумъ, единъ женски писъкъ се
чу и вратата на дулапа биде отаорена.

Изложена на страдания
Този, когото Лизета съзре, бвша действител
но Робертъ Беркозъ.
Преди да опишемъ неговитъ дЪла, да се
върнемъ на момента, когато конгь Сонорно влвЗе
въ неговата стаз.
Контътъ чу думигв но Робергй, който си го
вориш»:

Стр. 4

*>

„Варьенски новини'

ВАРНЕНСКИ

е

Otfi
O
BHO
поептройегво
на
полицейския
ииститутъ
у«
Постройка-на- плажъ-хотелъ въ;Варна
Кжде ще се построи. Нуждата о«ь подобен J хотелъ въ града ни
Вь всички европейски МОР ще има поне най-малко, една
ски курорти сжществуватъ съ вана за студена, топла, сладка
десятки плажъ хотелии морска баня.
Въ гЬхъ всеки летовннкъ
Въ хотела стаигЬ ще бждатъ
намира всички удобства, необ групирани таке, щото да има:
ходими за единъ кулгуренъ стаи съ солонъ и баня, стаи
ЧОвЪКЪ.
съ баня, огдЪлни стаи. Въ
Въ града ни нуждата отъ първия и отчасти въ втория
подобни плажъ-хотели отдавна етажи ще бждатъ разпред-fcе назрялъ.
дтзлени предимно стоите съ
Това даде поводъ на Вар салонъ и баня, а единичните
немската община да изработи стаи ще бждатъ въ останалите
едно програма за постройката етажи.
и експлоатация на подсбенъ
Ще се сьздвде сжщо единъ
хотелъ но концесионални на хубввъ поркъ между хотела и
чала.
морето.
Той ще бжде на морския
Предполага се, че този
брътъ.
плажъ-хотелъ
ще бжде поХотелътъ ще бжде снабденъ
съ централно отоплление, кое строенъ на местото, кжцето
то ще дааа възможность той сега се намира асарето.
Концесията е за 20 години,
да бжде използванъ зимно
следъ което плвжъ-хотела мивреме.
Споредъ програмата хотела иаза въ владение на общи
трЪбва да има ней-молко 150 ната.
стаи, съ огледъ т% да се увеПостройката но хотела трЪб
личатъ до 200.
ва да почне най-късно 3 месе
Всички стаи ще бждатъ ца отъ подписването на дого
обърнати къмъ морето и ще вора и да бжде свършена
иматъ тераси.
•най-късно въ два пълни строи
Въ вс^ки огд-Ьленъ етпжъ^елни сезона.

Оашош п н и п м онтвеааадавцнтЪ е m i n t

Мнннстра на ВаЯната генер.ль Лукмъ е изготвил* новь законопроект Вь « ' ь " ^^^
жаидарервт Ветия полкцаи се събиратъ въ едно. Днсцнпинарно ше бяд«т1. подчанени на ииииерп на нейната, какъ т сщ
нението на полтеожгЬ ченеве.
_
'••*

Ссфия 14. Наредъ съ за министра на Войната, квто се
обаче въ разпореждане
кона за стабилитета на даде
на отделннгЬ министерство на
чиновницитп, >. правителс които те еж инструментъ за
твото ще прокара и друга прилагане на законите.
една , крупна реформа, Назначаването'и уволнение
отнасяща се до реоргани то на полицейските чинове ще
зирането на полицията. става отъ мра на Войнатс.Въ
Въ миналото много опити дисциплинарно отношение ТБ
еж правени да бжде орга ще бждатъ нему подчинени, а
отношение на службато на
низирана тя, да $жде стапо
съответното учреждение въ розбилна полицията, обаче пореждането
сж|цадени
все пакъ тя оставаше да както до сега,накоето
съ тази разли
зависи отъ мероприятия ка, че полицията нЪма да се
та на ония въ чийто рж- грижи за работи, които еж
це се намираше.
длъжность на общинигв — ре
. Полицията се превръщаше гулирането на движението, чи
въ инструментъ за избори, за стотата и др. Зв това общини
изнасилване на волята на гра- гв ще иматъ своя полиция.
Дирекцията на полицията се
жданит-fc. За да се премахне
згпезза.
Тя ще*има своята до
всичко това, м-ра не войната
сегашна службь и ще се под
генерапъ Луковъ изработилъ чинява преко на м-рв не Вжгединъ закснопроектъ за ос решните работи.
новното преустройстно на по
Реформата за с * г а само
лицейския институгъ. Тоя зв- униформената полиция. Съста
конопроектъ е готовъ и ско ва на жандармерията ще се
ро ще бжде внесенъ въ ми черпи отъ кадригв но бивши
те военни съ подходяше об
нистерския съветъ.
Министра на войната гене- разование Понашигв полицей
ралъ Луковъ даде следнитЬ ски чинове ще се рекрутиратъ
отъ средата на подофицерите.
пояснения по него:
— Въ сжщность, каза г. Лу Началствующите лица които
ковъ, не става дума за новъ за- ще следятъ за дисциплината
конопроектъ. а за и з м t- ще се взематъ отъ средата на
нение и допълнение на сжще- офицерството.
Законопроекта, в.трочемъ е
ствувещия законъ за жандар
мерията. Следъ квто се иапре- готовъ и скоро ще имамъ въз
итпи
о п о нЪкри по
можность
виха сравнителни проучванияЛ"
*-'и «дая «дамъ
'
на нЪкои е в р о п йскщголеми подробности
Формирана така жандарме
з а к о н о д а т е л с т в а въ това
отношение, дойде се до зак рията ще съставлява общъ релючението. че въ интереса но зервъ. Когато стане нужда отъ
страната и на самия 'полицей помощь, Н-БМВ да се прибъгва
ски институгъ, е на полицията до войската, а къмь жандор
мерията.
до се даде едина по стегната
:
организация. '•
~ j ^
Това значи, че всички видо
ве полицаи, дейностьта на
коиго има чисто охранителеиъ
характеръ ще се събере въ Съживена, но въ безнадеждно
положение
едно. Така въ жандармерията
ще се включатъ всички дър
София 14. МисканаМижавни, горски и акцизни и др.
полиции и ще образуватъ един ланова Ташкова отъ с.
ц-Ьпъ инегитутъ, който ще бж Покоръ, софийско заеде подъ преко завискмость на еера отишла
да са

въ Варна. Молебена. Прнвектвиятя. Другарската среща
Днесъ Търговското Питие- вителя на Варн. данъчно уп
продевско браншово сдруже равление пом. данъчния нание чества своя пвтроненъ чалникъ Н. Табаковъ и пред
праздникъ ,Св. Трифонъ" изъ ставителите на всички браншо
ви организации отъ греда ни.
цЪлата страна.
След молебена бе раздадено
Въ града ни празцника бъ
отпразднуванъ по единъ милъ светена вода на приежтетвува.
щитЪ лозари богомолци, които
и скроменъ начинъ.
Въ 9 часа сутриньта всички си носеха за цельта стъкла, о
питиепродавци като една душа сжщо приежтетвующигв офи
зотвориха своите заведения, циални лица и представители
за да манифестирвтъ своята на рвзннгБ браншови органи
зации поднесоха поздравления
сплотеносп.
Въ 10 часв 6txa отслужени но председателя на питиепропанихида й молгбенъ въ цър дав^кото сдружение г. Лл. Никвата „Св. Никола" отъ двама коловъ, като пожелаха сдру
жението да бжде сплотено и до
свещеници.
Присжтствуввха: представи работи за своя проспбритетъ
теля на нечалникъ гарнизона и тоя на България.
иейоръ Шоповъ, представи
На края всички питиепротеля на Варненската община девци, начело съ знамето и
пом. кмета г. Димитровъ, пред официалнитЪ лица, се отправиседателя на Вари. Търговска ха за ресторентъ Ешмедеме,
камара г. Б. Абаджиевъ» ди кждето 6~Б сервирана малка
ректоре но Варненската Попу закуска на всички.
лярно Банка г. Духоаниковъ, Тя мина при една приятна СКИГБ лозари
представителя на полицейския и задушевна атмосфера.
По тоя случай б*ха отслу
комендантъ пристава при цен
жени панихида и молебенъ.
*
тралния полицейски участъкъ
Присжтствувахв почти всички
Днесъ празднуввха своя пв
Стоянъ Панайотсвъ. предста троненъ праздникъ и варнен- лозари.
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Данната но единъ гробъ*

— До живЪе контеса Иринв.
— Г-не, съ какво право влизате въ стаята ми
извика Берковъ, следъ като се съвзе отъ уплахата
— Дойдохъ до ти исквмъ сметка, — отговори
Леонъ, като мислеше, че той е открвдналъ Лизетв
отъ театъра. Кажи кжде занесе Лизето Ротеръ?
— Какво ви влиза въ работата това момиче;!
— отговори Робертъ съ презрение.
— Не си ли я звдигналъ изъ тевтърв? Не си
ли ти, който я открадна отъ бащината й кжща и
я държа цели седмици плененс?
—Касто ми се вижда, г-не, вие имате желоние
до се корете, отговори Берковъ нахално.
— Да бихъ захввналъ сериозно да ти говоря,
требваше да те утрЪпя, отговори конто.
— Съ други думи казано, искате да ме
убивате?
— Не! Да се научишъ но умъ1 Конто удари
два плесници на Берковъ; последния, ослЪпенъ
отъ ярость, гребна единъ ножъ и искаше да се
хвърли върху своя противникъ. Но конта извади
изъ джоба си револверъ и го принуби да хвър
ли ножа.
— Отивамъ да съобщя но полицията да те apeстуватъ за това, което си вършнлъ до сега, коза
конта и излезе. Берковъ набързо събра багажа
си, закл". се, че ще си отмъсти за плЪсницигЬ и
, излезе.
— Ще го изгоня изъ замъко като бЪсно ку
че, каза той, като налагаше мокра кърпа на ли
цето си Още сжщата вечерь той замина за
Унгария.
— Охъ, Бпже, какао да правя и какъ де се
запазя отъ тоя бездвлникъ, каз Лизета.

№МШт 13 ИВШГ) Ш № fiffi;
Софня 14. Главшчтъ дкректоръ на Жел*заищ|
чевъ заявя:
1
— Семействата ка загиналите актници вря ц
ката прн гара Аспарухово ще иолучатъ обезщете|
50,000 лева, защото всекн нжтянческа билетъ щщ
осигуровка по 50,000 лева.
|
Държава & а обезщетява
семейството « я |
заганаль при изпълнение ка службата си желщ%
съ максимална сума отъ 30,000 лева.
>>
Осигурителната каса на Желп>зничерстя1
сжщо така плаща осигуровка за загиналитл щ
ничарй.
i
При железничарския съюзъ има фонд|
обезщетяване при уволнение или смърть, Kaf
плаща въ разм-кръ на четири месечни заплати
че семейктвата на загиналите железничари пр!
тастрофата на гара Аспарухово ще бждатъ об
тени съ' сравнително голема сума.
:j

Забраната на петрола е сложенъ въц]
ПротиворечивитЬ сведения изъ ср*дихЬ н* 0Н. Вьзиожец;]
фоонтъ срешу Сгединеннт% щати
j
Женева 13. С/гециалк^-|цателно

титть по петролния въ
просъ се установиха найпосле на цифритгь, коиmj представляватъ вно
са на петрол въ Италия
отъ Съединенитгь щати
и Венецуела.
Сведенията отъ Аме
рика отчасти разведрих®
атмосферата, а отчасти
разочароваха делегатит-Ь, които дойдох! до
убеждението, че на въ
проса дали е възможно
да се приложи възбра
ната върху петрола тр4б
ва да се отговори отри-

Безъ да се'*дърясцщ
ка за това, ебане, |
се задъ кулиситп,,^
пакъ ОН ще тргьй
приложи забраттй
цина вгьрвать% обачщ
ция, Англия и Сщ
Русия биха могли д>
зуватъ фронтъ щ
Съединенитгь щатц
Говора се, отъ %
страна, за възможн
та комисията цвЛ
да опредгъли презЩ
датата за ecmMtsl
сила на забраната)
г
петрола.

Въ |£8къвь снисълъ ще стане норекциятл на зккона. Въ кш!
изчерпех участието й въ шевота на страната
София 14. Бждащето уст- съ поправянето но нМ
ройство на професионални' нове, които опрерМптШ
тп> организации,
както и тието на организации!
тпхното отношение
къмъ публично.правните инй
управлението на държвата на държавате.
:||
вземе брашно
оть се поставя отново на дне
Въ
наредбзта-законъйй
воденицата, но по пж- вень редъ.
не се споменува, че про|
тя била настигната оть Тия дни м-рътъ на търго оналните организации вЦ
снпжната дуря а замръз вията Вълевъ назначи едца мать участие въ попития
нала.
коми еня, ксято да нзготяа животъ на страната. СлЧ
нъноя изменения на закона за телно, при сегашното по|
професионалните организации. не на закона никнкво из*
Въ сжщность, изменението ние въ тоя смисълъ шЩ
J
на закона ше се състои само са лозчи.
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— Докато ще бжда азъ тукъ, никой не ще
може да се доближи до васъ, азъ зноя кжде до ви
скрия, отговори Лидв.
— НЙ ще ме освободятъ вече отъ тука, каза
горчиво Лизета, обзета отъ едно печално пред
чувствие. Не се отдалечавай отъ мене, Яидо,
страаъ ме хваща сама.
— Ще остана, но ме е страхъ до не дойде
никой до ме намери тукъ.
— Слушай, Яидо, ти ножешъ да се скривашъ
въ огнището, когато чуемъ, че иде нЪкой. Така и
направиха, колкото пжти идеше нЪкой, Яидо из
чезваше въ огнището. Л.-)зета й даваше отъ най
добрата храно, за до добие наново силите си и
поекарваха времето си въ разкази отъ детските
си възпоменания: Единъ день следъ об-вдъ голтшъ
ужосъ обвзе Лизета, когато внезспно се отвори
врата и влезе Миттия.
— Ти, ти тукъ, казо Лизета, какао търсишъ?
— Дойдохъ до те видя и до ти бжда другарко,
отговори циганката съ презрение. Струва ми се,
че не се радвашъ на моето посещение.
Лизета не й отговора нмщо и се доближи
до прозореца,
— Сърдишъ ли ми се още, вероятно не си
забравила историята съ пръстена, коза Миртия/
Азъ не съмъ виновна, контесата Ирина си бе
втълпила, да се ожени за девера си, и азъ само
изпълнихъ длъжностьта си, за което ми е плетено.
Тя постигна цельта си. а ти си победена.
— Ирина те покера да нопровишъ това?
— Защо са чудншъ.на нейната злоба, азъ я
позневамъ добре, отгоаори Миртия и продължи:
но защо ти е требвало следъ тово до примемвашъ
мжжя й.

Бюджетътъ на американската ар^
Най-крупния бюджетъ вь историята на Съединенят* ш«|
Вашвнгтонъ
14. Бюдже Тая цифра на бюджета «I
тарнита комисия внесе вче крупната въ историята нв|
ра въ бюрото на камарата динените щати.
j
военния бюджетъ, удобренъ
Новантъ бюджетъ ]
отъ нея.
вижда еданъ ефектни
Военниятъ бюджетъ пред постоянната
армш I
вижда за бюджетното уп 150,000 душа най-нйМ
\ражнение. започващо
отъ едно увеличение на ««!
1 юлий т. г. следнитгь по- палната гвардия найЩ
главни разхода:
на 200,000 души.
"'
1. 389 милиона долари за но
Офицерскиягпъ корпр
ви военни резходи.
бжде увеличенъ съ новио
2. 168 милиона долари за
подобрение на ееропристанищата1
3. 8'5 милиона долари за по
добрение укрепленията по за
падното крайбрежие, на Ховсискитъ- острови, ипри Пенамския каналъ.
4 450 милиона долари зв
покупка на нови 565 бойни
аероплана, извънъ ония 416
еероплана, предвидени до бждзтъ закупени по текущия
бюджетъ.
5. 880.000 долари за «.астично модернизиране на тежката
артилерия.
Общата цифра на военния
оюджетъ възлиза не позече
отъ 1 милиардъ и 16 милиона
долврч (равни на около 83
мил^врда и 310 милиона лева)
ЯРЧНТНШШ

Штти приема вегькакъвъ видь
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