Тр. Варна 6 май 1936 год.
АРМЕНСКИ НОВИНИ* е първиятъ вг
България провинциален* ъжедневнит

ВАРНЕНСКИ;

Година ХХ1У-та. —брой 5640

.ВАРНЕНСКИ НОВИНИ" е най-много
четения вестникь въ северна България.
Т А Р И ф А я о която „Варненски новини" пеняти рекламшптъ: за II и Ш страници по 2-50 ла. кг.
см., I и IV — по 3 ле. ке. см., годежни и tee.
чални — по 60 ле. публикацията, официал ни обя*
ления по 2-50 ле. кв. см., приставски по 1 ле. яп
b ума! въ хроникати по 5 лева на гармондснь ред*,
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година — 300 лева,
6 месеца — 160 лева. Годишният* абонамент*
чужбина е 600 лева.

ОСНОВАНЪ 1912 ГОДИНА
аацма в администрация ул. .Мария Луиза' М 41
Телефони: 23-23, 23-16. 25-9»
Дневна служба: 23-23.
вшеиъ редакторъ: ВЕЛКО Д. ЮРУКОВЪ
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Лондонъ 5 Лойдъ Джорч,ъ помества
следната
вчера не е можа
гатия върху днешното която вевка година българската държава прави въ'бонове. — ЧасгннтЬ срещи на нашити делегати. — Преговори it ex постигнали вече споразумение
ла да приключи работитгь си.
аяно положение въ Евзначителень напредъкъ. — Дцесъ протокольгь по българските въпроси се слага предъ пленарното заседание
Говори се за постигнатото
на финансовия комитетъ за удобрение
ща:
съгласие по важнитъ въпроси
Европа мисли, че ще се
отъ нашите искания е плаща че комисията, която ре
Женева 5. Български страната,
Белградъ 5. Четврмата ми
вободи отъ своитгь труд- те делегати продължиха
Въ тия среща е било нията, които се правятъ все дактира протокола по нистри на външните работн
\сти, като води полити- днесъ частнит+i си срещи констатирано,
че е на: ка година отъ българската б ъ л г а р с к и т е въпроси, е на държавите отъ Балканско
: на чакане,
катонегле и разговори съ ОТДЪЛНИГБ правенъ
чувстителенъ държава въ бонове, въ раз- установила вече неговия то споразумение продължиха
! нещата право въ очите. членове на финансовия ко напредъкъ относно опре меръ на 168 милиона лева, т е к е г ь и утре щ е м о ж е днесъ следъ объдъ обстойно
Великобритания чака, Фран- митетъ, въ връзка съ на^ деляне базата за сът презъ настоящата година да да го представи за раз то проучване на въпроситъ,
я чака, чака и Обществото правените отъ българско рудничество
съ финан не се изаършатъ, за да може г л е ж д а н е в ъ пленарно вписани въ дневния редъ на
народите, а никой.отъ тъть то правителство искания, совия
да се покрие частьотъ дефи то заседание на финан конференцията.
комитетъ.
предвижда какво ще стане заевгащи финансовото и
Отъ най добре еезедоменъ цита на текущия бюджетъ.
совия к о м и т е т ъ и за Найвижнитл въпроса от
едъ това чакане.
стопанско положение на източннкъ се узнава, че едно
Тая з е ч е р ь се е ъ о б щ и , удобрение.
(Зора) дневния редъ, именно-, отно
А богътъ на войната не часно режима на Проливатп,
-9въпросътъ за тълкуването
резултата отъ френските
на
Балканския пактъ (поебор». Неговите армии нап Какви повишения се правятъ. Кои отиватъ въ запаса на
дигнатъ
отъ Гърция) итадватъ въ Абисиния. Негови- армията. Назначени началници на гарнизони. Повишени въ Речя произнесена отъ йаядлника на Варненския гарнизонъ генералъ ло-албанскитиь спогодби от
Поповъ.
i аеропланн засннватъ сели- чинъ пъленъ генералъ двама генералъ-лейтенанти отъ запаса
19 мартъ, т, г.и евентуал
Предъ насъ еж тия, ко ното становище на Бълга
1та съ задушливи газове и
София 6 Отъ М вото на
Досегашоия
началникъ
ито достойно еж изпълни рия — бпгха разгледани при
зрушаватъ болниците на войиата съобщаватъ офи на гарнизона въ Русе ген'.
nmmi шрзлшви,
ли
Отечествения си дългъ пълно съгласие и въ една а:рвении кръсть, безъ да ча- циално че Негово Величе Юрданъ Пгьевъ се назна
Ний-вишата военна дотмосфера на голлма сър
тъ да видятъ коя партия ще ство Царьтъ е подписалъ чава за помо щникъ начал броагътель е готовность • и еж се отличили съ сво дечност^.
беди въ Франция.
та, да се самопожертву ята храбрость и себеот
Като се иматъ п р е д ъ
указъ съ кайто се извър- никъ щаба на армията,
Всички се въоржжаватъ тре- шватъ следнипт промгьни
ваме
за доброто и свобо рицание.
в и д ъ многото и т в ъ р д е
Произвеждатъ се въ чинъ
Признателния
Българ важни в ъ п р о с , с л о ж е 
аво. Великобритания неот- въ воската:
пъленъ генералъ отъ рода дата на своя народъ.
ския
народъ
днесъ
отдава ни за р а з г л е ж д а н е , кон
вна получи единъ полувоеТая военна добродетель,
— Повишаватъ се въ чинъ на оржжието:' бившиятъ
заслужената
почитъ
на ференцията не щ е има
еъ бюджетъ, съ напомняне, генералъ майорг: инспекто- главнокомандуващъ
изразяваме
гене която ний
своитгь
синове,
които
та
идната година тоя бюдшетъ рътъ на конницата
пол- ралъ-лейтенантъ о з. Н. чрезъ храбростьта и без- ка достойно еж го защи в ъ з м о ж н о с т ь да приклю
е бжде още по толемъ.
най-ценна,
чи работитЪ си тая в е Подга- Жековъ и генералъ-лейте- страшието е
Берлинъ съ удоволствие по ковникъ Никола
защото само народи, си- тили и еж имали щасти черь, както б е предвировъ, коман^ирътъ
на нантъ Ковачевъ.
\зва новитгь си военни машието да останатъ
живи,
I, съ което иска да каже на 2-ри тралийски
полкъ
За началникъ на гарнизона новетгъ на които еж го за назидание на потом рено, а разискванията
седитгъ си че не може даполковншъ
щ е п р о д ъ л ж а т ъ и утре
Слави
По- въ Сгара Загора се назнача тови за подобно самопо- ството.
кде нападнатъ безнаказано.повъ, отъ
жертвуване,
могатъ
да
сутриньта.
артилерийска ва полковникъ Хаджипегковъ.
Франция задържа подъ зна
Войници,
полков
За началникъ на гарнизона бждатъ независими.
йната войнщитгь, които та инспекция
на
народната
Ето, кои Ви
сочатъ радватъ
войникъ
огъбваше да дждатъ увол-ншеъ Руси Русевъ, помо въ Сливенъ се назначава ген. ; Българскиятъ
почить и за
тпхното
пжтя
на
славата
и
че>«и
пвинаги е възпитават въ
щникъ началника на ща Марковъ.
здраве
и
здравето
на
стьта и какъ
трпбва
полковРусия.прави огромни усилия. ба на ''армията
Офицерите отъ 47 взоускъ тоя духъ на готовность да изпълнитп* своя дългъ, Върховния ни Вождъ и
; да се приготви за война нукъ Теодоси
Даскаловъ, се произвеждатъ отъ поручи за самопожертвувание за
Магистъръ
на
храбри Великъ
i двата фронта—на изтокъглавния интендатъ
при ци въ капитани. Офицера отъ народните ни идеали, за като истински
Храбрость,
на западъ.
Отечество Ордедна за
Военното м-во
полков- 39 виоускъ се повишаватъ отъ щото само така ще мо синове на
Малкитгь държави, естестда извикаме нашето юто
ни.
-Баларевъ. капитани въ майори, а ония же да оправдае надежди
но сд. обезспокоени и сящо никъ Христо
Нека имъ
пожелаемъ нашко
ска се [въоржжаватъ.
Въ запаса на армията ота- отъ 36 випускъ—-отъ майоръ тгъ на Върховиия си Вождъ
УРА!
дългоденствие,
за да се
Голчьмипт и малки дър ватъ: досегашниягь нвчалникъ въ полковници.
и Българския народъ.
:ави еж загубили вгьрата на пограничната стража re не
i въ Oh. Tib нито в/ьрватъ ролъ-мойоръ Иванъ Халачеаъ,
i OH, нито се боятъ отъ досегашния нвчалникъ но воего.
енно-еждебната часть генералъ
Спечелила 250,000 лв отъ лотарията на артнстнтЪ. Научавайки
вестьта припаднала
Австрия е решила да уве- Сливкоаъ, досегашния инспек- Мусолини не говори вече за мандатъ надъ Абисиния. Всеварод. ното въо ушепленне въ ц*ла Италия.
йчи армията, която и по торъ на артилерията ПОЛКОБРусе 5. Преди няколко дни лета. Домашните въ първия
юлява мирниятъ договоръ никъ Д. Узуновъ.
Л д и с ъ Абеба 5. Ита-тсновгъха вече усилено ита- гости на Русе 6txa една го- моментъ помислили, чз стари
Генералъ-мойоръ Цаневъ, ЛИЙНСКИТЪ ВОЙСКИ ВЛ-Бпредприе първата крачка
лиански патраули»
ъмъ това, безъ да„ иска едюгантъ на НВЦаря се про
лЪма група ученички отъ сли цата е получила ударъ, но
*
озволение отъ ОН. Унгария извежда въ чинъ генералъ лей зоха в ъ 7 часа с л е д ъ
венската девическа гимназия, после разбрали, че тя е само
Римъ 5. Днесъ въ 6'30 ч. съ собствена музика отъ фан припаднала и се хвърлили да
обЪдъ в ъ ьбисинската
България ще последватъ те на нтъ.
ейния примпръ.
Мусолини издаде нареж фари, която направи отлично я свестяватъ, като взели ваЗ а н а ч з л н и к ъ на вое- столица.
Лшливвте санкции ореди- н о е ж д е б н а т а часть се
Когато
а в а н г а р д и т е дане за обща тревога въ впечатление на русенци.
лераанъ отъ съседите си.
шкаха презрение къмъ ОН и назначава
досегашния на армията стигнаха д о цгьлата страна.
Най-послв старицата отно
Заедно съ ученичките,
1есъ нито една държава не председатель на Воеяно- гарата' т е д о ч а к а х а при
Веднага започнаха да пристигнала и г-жа Яна во дошла въ съзнание, обаче
1 почита. Съ години подъ еасециония е ж д ъ пол- стигането на едиа диви свирятъ непрекъснато ecu
стасия Петрова, родомъ логледътъ й останзль блуж
|дъ въ ОН се налагаха фа- к о в н н к ъ Н и к и ф о р о в ъ .
зия и с л е д ъ това назл-в- чки фабрични сирени и на отъ Айтосъ — възрастна да ющъ. Околните се изпла
[сеигв и лицемерите. Абиработниците бе съобще пенсионирана учителка, ко шили, че старацата се е по
Новопроизведения ген з о х з въ. града.
[цекиятъ споръ е най.-новия Теодесий Д а с к а л о в ъ се
оти
Завземането на града но, че требва да
юцесъ предъ ОН.Азъ мисля- назначава за началникъ п р о д ъ л ж и п о л о в и н ъ да атъ на определените ято отседнала при нашия бъркала и се чудели, ноя
съгражданинъ
Петъръ може да блде причината.
! той ще бжде и носледниятъ. гарнизона в ъ Русе.
имъ за тържеството ме
часъ.
Изведнъжъ старата же
Мирчевъ, електротехникъ,
Съ истинктъ, който не сега настоява Германия da
Въ 8'30 часа вечерьта ста,
на
си спомнила всичко,
комуто
била
нткаква
род
ьже. Мусолини схвана изпълни задълженията си. по всички улици на града
Незабавно въ целата
грабнала
чантата си и скри
нина.
зложението и дойде до Сега, когато ОН иска да
страна всички работници
ла
билета,
обяснявайки, че
Старата
жена
си
купила
!ключението, че може да приложи устава си, Фран
и чиновници
напуснаха
печели
голема
печалба.
въ
Яйтосъ
единъ
билетъ
зедизвика ОН, безъ да се ция заплашза, че ще го на
работа и заедно съ граж
П(1озъ цълия двнь старата
пусне.
отъ
лотарията
на
артистите
шожи на сериозна опасданството излезоха
да На 30 м. м. г жо Петрова, жена нз се отдЪлила отъ- чанта
Че положението въ Ев
х т ь Когато преди две
завзематъ
определените която останала въ Русе на го та си, а на трапезата седнала
щини ОН заплаши че на- ропа е безнадеждно, се ви
имъ за
манифестацията сти за по-дълго време, проче върху нея на стола.
щението срещу Ябиси- жда и отъ това че въ цъ>
ла въ нашия вестникъ, че би Вечерьта старата жена наку
пунктове.
ла
Европа
се
говори
за
ре
летъ № 122,306 печели 250.000 пила всички СОФИЙСКИ вестници и
*я ще заслужи неговия
формира
на
ОН.тъй
като
св'
лева.
Изведнъжъ старицата се иато се уверила, че наистина ла
За
въколко
минути
площаГБВЪ, Мисолинине сеуп
стреснала,
опулила Очи. тръп чели 250.000 леза, тя сложила
дътъ „Венеция" почерне отъ
аши и извърши пригото гашното е фалирало.
ки
полазили
по тЪлото й и съ билета въ иазвата си но и това
Франция мисли за съюзи
народъ. Всички съ неописуемо треперящи отъ
тенията си за завоюване
вълнение ржце й се вид%ло малко, та го при
Германия предлага европей
въодушевление
акламнраха тя бързо отворила чантата си, шила къмъ дрохитЬ си.
а Абисиния.
Мусолини презъ цялото време, зо да провери билета си и . .
Интересно е да се отбеле
Мусолини нито за единъ ски пактъ за ненападение.
Чува
се,
че
нтзкои
англий
докато
той произнесе истори Изведнъжъ единъ пронизитв- жи, че щаетливата гостокна
игъ ле помисли, че тоебва
I крие нампренията си, ски министри предлагали
ческата си речь, съ която въз- лвнъ нечовешки викъ разтърсилъ на Русо е доста заможна
кжщата и домашните на Мирчевъ
i да печели време. Той раз- никакво ново ОН, защото
вести, че отъ тоя моментъ смъртно
уплашени, со_ притекли жен.'.
т много добре, че съ това сега, следъкато изгубихме
насетне
Абесвння
фактически
аъ
стаята
[старицата.
оже да се нагърби Фран- вече всека надежда въ ед
дама любителка
и
юридически
е
вече
ита
ш, която вмпето него се
Последната лежала на пода на ВСЪКА
най
красивъ
и траенъ малианска.
ie съ задачата да разтака но ново небе и въ една
ни жива, ни умрела, стискай никюръ, съ различни цвтьтотоварите, за да има нова земя, требва поне да
ки конвулсивно въ ржна би ве лакъ ще намтрите златалия време да покори получимъ поне едно ново
БОЯДИСВАНЕ на коси съ рас
тистъ и сребрпетъ и пр.
Писания.
тителни
химически 6ow
Общество на народите, ка
най-модното само въ дам
Франция, която годин то украшение върху сгра
Изрусяване на коси за 10 рамфиловъ ул. 6 септем. ския фризьорски салонъ
зредъ използуваше ОН, за
минути найбързъ и лекъ врий, срещу църквата Се. ЙОАНА ул. 6 септемврпй
i се освободи отъ задъл- дата на европейската луд
начинъ въ дамския фризьор. Школа
3 срещу църквата Се. Никола
•JHU то си да се разоржжи, ница.
ски салонъ ЙОАНА — В. Ка-

новите промени въ АРМИЯТА

Деньтъ на Храбростьта
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Щастливата гостенка на Русе
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шкири, покривки за маса

и още много други.
Герои тгь...
Завчера при една скромна и | Всички рисувани съ чистотата
Предпочитайте пред.
безшумна, но сърдечна обсга'I на линията, светлината на ба- Единъ народъ е толкова nq-в-Ьликъ
паганмтЬ ви отъ
е п6-сйлно'"развитъ въ^не- {
новка се откри худбжествена-1 багригЬ и съ умело подбрани колкото
нагааннъ
roenrfa. синове желанието й>ртов- С,С С Р— производителните
та изложба на нашия съграж- сюжети.
ностьта да у^ратъ i a ' свободата! на
„
Н
Д
Р Л ОВО<«
кооперации
двнинъ г-нъ Велчевъ. Не за
Не можете да се не спрече родината е й . ' ' '
Въ: 200, 220 и 250
ещу църквата Се. Никола
пръвъ пжть г-нъ Велчевъ се предъ „Куковъ виръ" коьТо Българската земя роди мнопо re-,
см. шир. и голгьмъ
Съ цель да поощри прозащото никога нгъма да
' '"'"•*
'"•"• •
изборъ отъ ДОМА
явява предъ варненската пуб диша само красота и поезия р о и . ' . " ' '" ' • " • - - *
бждете излъгани въ ка
изводството
на
потреби
Т-й умр-вха за свободата на бащи
ШНИ ТЪКАНИ.
чеството и цената. Посе
лика съ своите изложби. Той тя цЪла потънела всредъ лЪт- нията
си, й*презъ епохата на въз телни продукти, правител
Като: платна, питете ни за да се увприте
е известенъ художникъ и зае нвта зеленина.
раждането и презъ наши дий, кога
ма место въ първите редове
Съ сжщата вещина еж пре то надъ свЪта горЪха пожаритЬ на ството е освободило по
на нашите художници. И за дадени и битовите картини, въ войната . . .
требителните кооперации
храбреци защитиха съ свои
това интересътъ къмъ негова които ясно личи наблюдение и теТЬзи
войнишки гърди свЪтия олтаръ отъ изввстни данъчни те
за настоящия nt
та изложба бе големъ.
на свободата и умираха съ усмивка гоби.
майсторско изпълнение.
тенъ сезонъ, ц
на
устн^и.
Вдъхновените думи съ кои
Съ няколко картини г нъ
Така, произвежданите
цело или- поо;
та т. Бочаровъ известния ар- Велчевъ ни изправя и предъ Българския революционеръ, а по
българския войникъ показа, отъ сурова материя арти-|
дЪлно, помЦ
тистъ отъ нашия театъръ, от страшните сражения на ГОЛЕ късно
че знае да обича и цени роднигв
кули се освобождаватъ нията на бившия Ресторантъ ,ЛИЛИЯ", на ул. Сли
кри изложбата, б-fexa на место МЕЛИ война. Себеотрицанието,и си угари.
и правдиви. Само единъ 6t- хргбростьта на нашия войникъ
Пъкъ имали нЪщо по-възвишено отъ бюджетни такси и отъ ница № 4. Предупреждавамъ интересующите се, <
това да бждешъ храбрецъ,
гълъ погледъ върху творения съсгаввтъ сюжетите на карти отъ
данъкъ върху оборотите досегашния ми наематель В. Поповъ, не е билън
герой?
та на художника е достатъчно ните .1050" »Минохвъргачите" Храбростьта е най-ценната човЪшда ви въодушеви и ви накара др. преаддени съ една голЪма ка добродетелъ. Тя е стихията, коя въ течение на 2 години. товаренъ отъ менъ да дава подъ наемъ горепом
да манифестирате Цсъ цЪлата вещина. Декоративната гвато- то дава криле на 'човЪшкия духъ и НЪщо повече, печалбитв натия ми имотъ и желающитЪ да го наематъ да,
си душа чувствата, които въз- ви картини дишатъ само пое го прави да презира смъртьта и да отъ продажбите не подле- отнесътъ лично до менъ, въ хотелъ „Новъ-Преслав'
извършва легендарни подвизи.
буждатъ въ васъ тия красоти зия.
Защото ако бьлгарскигв револю жатъ на облагане съ да тукъ.
снети отъ ржката на майстора
Въ тия нЪколко бегли беле ционери не б-fexa храбри. щЪхме ли нъкъ върху дохода.
1-3
Г. Д. Ганчев
художннкъ,
върху малките жки можемъ да отбележимъ, ние днесъ да се горд-вемъ съ епо
Производителните
коо
платна. По-гол-кмата часть отъ че г. Велчевъ дава една истин хата на нашето възраждане?
ако героит* отъ Шипка перации вече произвеждатъ
картините еж работени съ ска художествена изложба кж неЗащото
бъха храбреци, щехме ли ние
маслени бои има обаче и съ дето вевки любитель може да днесъ да се радваме на свобода най-разнообразни с т о к и :
гвашъ и акварели. Спрете се прекара н±-колко време въ на та си?
шевни машини, текстилни
Защото ако българския войникъ
предъ която шете картина и слада и съ това почувствувате
произведения,
кожени из
не
бъше
толкова
храбъръ
щъхме
въ нея ще видите и преживее силата на истинското изкуство, ли ние днесъ да се горд-вемъ съ
делия,
трикотажни
арти
Покенватъ се г. г. акционерите на Земледъткквта nJ
целъ животъ пъленъ съ? тре
При жеста на художника, толкова героични и славни епо
кули, дървени изделия и говско акционерна беика «Плугъ", гр. Провадия да приш
пети, красоти <и възхищения. тъй чуждъ въ днешно ареме, пей?
ствуватъ на общо годишно събрание, което ще се състои!
Праздникътъ на бойното отличие хранителни продукти.
Та кой бимогълъ да бжде да даде възможность щото из
на 10 май 1936 год. въ 9 часа сутриньта въ банковата кщ]
безчуетвенъ предъ морския ложбата му да бжде посетена който честваме днесъ, е празникъ
Всички
ГОЛ-БМИ
държав
българскара храбрость и духъ...
тора
въ гр. Провадия съ следния дневенъ редъ:
|
„заникъ", въ която картина ви отъ всекиго, дава свободенъ наНека
се поклонимъ предъ тази
1) Докладъ на управителния и проверителния съвети
ждате какъ последните светло ходъ въ нея не остава намь възвишена войнишка добредетелъ ни индустритлни предприя
червено — лилави кжчи се нищо повече освенъ да я по и я завещаемъ на онези, които ид- тия еж получили нареж удобрение на годишния балансъ и сметкитЪ загуби и ni
ватъ следъ насъ, и които ще бж- дане да продаватъ на про чалби за отчетната 1935 година и освобождаване отъ отго
прощаватъ съ морската синева сети мъ масово.
датъ утрешнигв войници на роди
обгърнала море и скали и как
Конст. Теодоровъ ната ни.
изводителните кооперации ворность управителния и проверителния съвети и директор]
2) Гласуване бюджетъ за 1936 година.
•
трепета на ЛЖЧИГБ не могатъ
Промепгей всичко, отъ каквото по
3) Изборъ на двама члена нв проверителни» съветъ
да се откъснвтъотъ хлгдината
следните се нуждаятъ, двама запасни на сжщия и единъ заклетъ експертъ счетов!
на морската 'стихия; Нашия,
безъ всякакви ограничения дитеяь за действителенъ членъ на съвета и двама запаси
погледъ се плъзга по' тихите
вълни на морето и се спира
въ Севиля. Стачката въ за Специаленъ производст- такива.
За правоучастие въ събранието акциитЪ се депозири
ту предъ ,Бухтата", ту предъ
харната фабрика
венъ планъ за 1936 г. е
въ банковата кантора, Българската народна банка, Бългв!
„Утрото на Созополъ", кждето
Мадридъ
5.
Отъ
Севи
билъ
изработенъ,
коопе
ската земледБлска банка и клоновете имъ и Цеьтрална 6BI
су^рината и хладинв съ своите
ля пристигать тревожни рациите требва да изпол- ка на българскитЪ провинциални банки София, най-късиоц
сини силуети и кжщичките ка
съобщения.
зватъ местната сурова 9 май 1936 год. 16 часа следъ об£дъ.
цнали по върха на скалата
Ако събранието не се състои на 10 май 1936 год.; то i
Бързиягь злак® не мо- материя, този планъ ще по
прекврватъ своята утрина дресе приематъ по поржчка,
отлага
за идната,седмица 17 май 1936 год. сжщия часъ
мка. Г-нъ Велчевъ владее мо
жалъ да напусне гарата, зволи на кооперациите да
кой какъвто моделъ иска.
место
безъ
до се издава нова покана.
рето съ неговите игриви багри
поради общата стачка. съвършенствуватъ техни
Продаватъсеи готови при
Ново депозиране на акциит-fe за това събрание треби
обградени съ красивите кана
Йаботн ците отъ за чески своето производство. да стане най-късно до 16 мей 1936 година 16 часа след
художествената работил
ри. Ние пожелаваме на г-на
ница
на
харната
фабрика обяви За да се заинтересуватъ об-вдъ.
;
Велчевъ дв «продължи своята
ли стечка и отказали да повече кооператорите отъ
гр. Провадия, 1 май 1936 година
.!
работа съ сжщата упоритость
Отъ управителния съв$т
и трудъ, и в-врвамъ, че ще бжнапуснатъ фабркчнитЪ •резултата на работите въ
ул. Мария Луиза 43, до
демъ утре изправгни при още
сгради преди да бждатъ производителните коопе
„Варненски новини"
по големи постижения.
напълно удовлетворени рации, управлението на АктивЪ
1-526 0
Съставенъ на 31 декгмзрий 1935 год. Пасп\
Г-нъ Велчевъ ни въвежда
исканията
нмъ.
'последните има право да Каса
съ своята четка и въ нашето
5OO000I
23596 Капителъ
Улиците на града се да имъ раздава едно въз
далечно минало, като ни из ^ШШКШЯцт^шшяп^алшяшякшшша
154591
Заемни полици
2354126 банки и кореспон.
пазели отъ» усилени по- награждение, което да не Сконтирани полици 391023 Преходни смЪтки
правя предъ красивите велича
530481
Посетете
ви паметници. Погледнете Тър
лицейени отряди.
надвишава общо 20 на сто Заеми срещу ипотеки 392665 Спестовни влогове 1402415
ново" опасанъ съ тихошумяща
82844!
812956 Срочни влогове
отъ .чистата печалба на Недвижими имоти
та Янтра съ своите приказни
Мебели
169726!
43367 Безсрочни влогове
кооперацията.
канари и хълмове. Та можете
1912782 Гек. кредиторни с-ки 2426СК
край Пловдивъ. Слабитгь Полша — Комоаниита „Фордъ" Сждебни д-Ьла
ли да не почувствате м КТНИГБ
Банки и кореспонд.
3927631
5673 Реесконтъ
повреди
води «крой Янтрв" открадната
Протестир.
полици
въ
Полша
2503998
Пловдивъ 5. Днесъ въ 2 ча
отъ природата съ четката на
Преходни сметки
на Василъ Николова
88349
са
следъ объдъ единъ аерон- Преговорите, които пол Ресконтир. полици. 3927630
г. Велчеви и сложена върху
край шосето Евкското
правителство
води
лаиъ, вдящъ отъ Кззанлъкъ и
малката картина?
Партисипации
синоградь
1052000
Жеравна сжщо заема едно
пнлотиранъ отъ летеца Кола- доста продължително вре Загуба
посетете
275267
голямо место въ картините не
ровъ, иоради слаба позреца ме съ компанията „Фордъ*
13783432
1378343
г. Велчева кривите селски ули
бе аринуденъ да огЬзе на за построяване на единъ Статистически с-ки 5203460 Статистически с ки 520346
чки съ малките похлюпени кж
около половинъ кнломегьръ заводъ въ Полша, най пос
Дами з а п о м н е т е ,
щи и вратници изпбилно зале
18986892
1898689
ле еж се увенчали съ усче
само
въ
д
а
м
с
к
и
т
г
ъ
ф
р
и
отъ града.
ти съ светлина и въздуха на
abojasKu
с
г
л
о
м
ъ
Счетоводитель Н. Странджа
летното .лънце кокетничатъ
Сгмолетътъ е слабо поаре- пехъ. На компанията е Директоръ Ф. Рафайловъ
въ картините на художника.
денъ, а летецътъ е леко кон- разрешено д а направи
Та какъ н-вма дв се спрете
2f*ii-ri?a З а г у б и ш Печалби
всички нуждни постройки.
тузенг.
,
ул. Шейново № 4, ще имате най
предъ .Вратника" и да се наДа Дава
На
първо
време,
необхо
дълготрайно електрическо къдрене
Да Зем
любувате на старата бабичка
съ новия апаратъ за изолиране на
димите
за
инсталирането
Личенъ
състввъ.
кан
Отъ
лихви
и
др
52191
съ хурка въ ржка седнала на
тока. Съгласно новия закоаъ, отъ
целарски,
възнагра
712
Лихви
отъ
облигации
и
функционирането
на
за
днесъ
вамалявамъ
цених*
на
всич
вратника и преде. И красиво и
на Дунава
приключени
ждение на прове
ко до неимовЪрность.
Загуби отъ минали
вода
машини
и
машинни
мило, в задъ вратника въ дво
успгъшно
Съ поч. „ИДА".
рителния съветъ 114333
години 143130
ра потънала малката кжщичка
ЗАБ..- Посещението не задължава
София 6. Главниятъ дирек- части ще бждатъ, въ поПлатени
държавни
Загуби от 1935
къмъ фризиране.
въ китна градина.
торъ на БДЖ Колчевъ заяви: големата си часть, доста
данъци, лихви, порто
-. година 132137 275267
1 _ 744 — 10
Пейзажа заема големо М-БС— Получихме сведения, че вени отъ английските за
и гербъ на кредито въ творенията на г. Велчевъ
нашата делегация въ Букурещъ води -Дягънхемъ". Въ по
торигв и др,
която се състои отъ началника
Загуби отъ минали
следствие
фордовиятъ
за
В НИМА Н И Ш
на подцържанего инж.*Сгуревъ
години
RKO HCKfiTE Дй БЕДЕТЕ
и инженеритй Къневъ и Мин- водъ ще требва да изпол
32817С
МЕЖДУ СВОИТЬСЬГковъ, приключила
успешно зва! сурови материали отъ
РАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
преговорите, които се водеха Полша.
Директоръ: Ф. Рафайловъ
Счетоводитель: Н Странджев|
№ Ш1,Ъ& ©
СЛИЗЯЙТЕ ВЪ
отдавна за уреждане [на всич
и
веднага
ще
ви
се
дос-ч$
ки
висящи,
въпроси
между
1
ц е н е нъ
шава въ кжщи Ш
ромънсквта и българската ж п
администрации,
включително
и
имотъ
КЛЕМЕНТИНН 12 София
На пров-врителния съветъ на Земледелската ТърговСК
постройката на фериботъ на
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
предъ
голЪмъ
площадъ,
на ул. Акционерна банка „ГШУГЪ" — Провадия до ХХШ-то редо!
Дунава.
И СТУДЕНА ВОДА, БА
„ Д р ъ Пюскюлиевъ", която би
Представитель ф
Преговоритъ ще бждатъ при де разширена и вт* скоро вре но годишно събрание.
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
Господа Акционери,
ключени окончателно въ пе- ме ще стане главна чаршийНО ОТОПЛЕНИЕ.
На
основание
чл. 20 отъ устава на банката и чл. 2С
тъкъ.
Съдържатель:
ска — търговска улица, водя
ШуП. 27 юлий № 16 до « J
Нашата делегация е била ща за пазаря и по която зв отъ Търговския законъ проверихме и прегледахме см£ткШ
ПЕТЪРЪ
ТАСЕВЪ
Ш аптека Русевъ.
1-708-5®
приета и отъ м ра на желЪз- бждвще ще става движението на банката за отчетната 1935 година заедно с.ъ баланса
сметката загуби и печалби, които Ви се представляватъ и f
Дежурни аптеки-. Общин ницит-fe Франасозичъ.
на всички селски каруци.
ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ на домо ска — уп. «Владиславъ", На- ]
Справка: ул, „ц-ръ Пюскюли намерихме точни и върни.
Молимъ прочие да ги удобриге и освободите отъ отгО'
вете Ви магазинъ РОДНА ИН квшевъ — ул. „Русе", Спасовъ
евъ*. № 68
ворность,
Управителния и проверителния съвети и дирактор*
I..I..
.
.
ц
.
ищци
и
д
и
въ
цен
ДУСТРИЯ Ви предлага памуч- — ул. „Владиславъ" и Русевъ
ЧАСТНИ УРОЦИ по
за
делата
имъ презъ отчетната година.
търа
на
ни одеала, спални чаршафи, — улица „Русе".
гр. Провадия, 8 мартъ 1936 год.
града.
дюшеклици, покривки за мася Безь задължение на по
са дева подъ наемъ „СъборЗаклетъ Счетоводг-тель: Никола Стефавовь
салфетки, хасета, пешкири,юте купка проверете качеството и всеко време
на" 24.
1 772-2
Проверителенъ
Съветъ: Христо Ст. Раииовъ и Мавро Янч«1
избора
на
домашно
тъканите
ии и вълнени пжтекн и килим които маг. РОДНА ИНДУ Побързайте, летото наб
лижава.
чета и много други, при цени, СТРИЯ Ви предлага и сами ще ул, «Преспа* срещу кли
качество и изборъ, недостиг- се убедите, че е единственния никата на Д ръ Шишковъ
кръчма сь инвентар* всички други
поиема вегькакъвъ видъ
натъ отъ конкуренцията. Про въ Варна магазинъ съ поди книж. „Обрвзозоние"
удобства
на ул. „Братя Миладибранъ
изборъ
и
високо
каче
верете.
поржчка като: бланки,
нгаи" № 134, близо до прогимнаство домашно тъкани.
зията
„В
Аорловъ".
i
3
плика,
фактура,
афиши, некролози и др»
1 - 805 — 0
mil 'i MIII in ч I I W I I M I I J птици—цшшццл

за шрганс. чаршафи
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i календара въ Италия. Какво се вншда отъ италианските търговски статисгики. Намалението въ
и износа Едно нагледно сравнение. Пооледицата отъ санкпиит* за външната търговия. Златото
•алия бързо изчезва. | Щ Ц 1 Ш Ш И Ш gl I l l l l H i l BIS1 1Ш1311! Ha колко възлииъ общо военнит* разходи на И галия. Защо отстхива лордъ Идънъ по въпроса за петролнихъ
санкции и интимната му иисъль.
(Специална дописка па .Варненски новини")
Римъ, май, 1936 г.

[ м г а вожаоъ

въ единъ еирейски градец въ Полша
Варшава 5. Въ г|1*4чето Ямозе, Гапиция, оби
тавано почти изключи
телно о т ъ евреи, избух
на гол-Ьиъ п о ж а р ъ .
Почти всички к ж щ и
на това с е л и щ е е ж д ъ р 
вени. Много о т ъ тЪхъ е ж
на пълно у н и щ о ж е н - о т ъ
огнената стихия. Пред
полага се че п о ж а р ъ т ъ
® взелъ и човешки жер
тви.

по малко отъ износа презъ лизаха на 4,316 милиона злат
м. януарий, 1935 година. ни лирети. Като намалшь
Въ 30 държави-санкциони- 1,224 милиона златин лиретн,
сти Италия е изнесла презъ оставатъ на 1 януари, 1936
януарий 1936 година едва година 3,092 милиона златни
16 на сто отъ срвдния си г.ирйтн.
4къ:
Презъ първото тримесе
износъ, а
, Датата споредъ кале' по-раншенъ
ра, който спазва Ц-БЛИ- презъ м.февруарий — ед чие на 1936 година Ита
цивилизованъ свътъ, ва 6 на сто.
лия е изнесла, до края на споредъ занятието на ковит*
депутати
XIV фашистска година. Съ право коиитетътъ за прила м. мартъ, 1.092 милиона
Поредният* день отъ ели-гане на санкцингЬ заключава, че злато* безъ да влиза въ Парижъ 5. Споредъ една
статистика, въ ш вия френ
•то на санциит/ъ въ сила. презъ последните месеци износътъ
tetbKU италиански вест- на Италия въ държавнТБ-санцно- тая сума изнесената валу ски парламентъвлизатъ:
, има начело, по цгьлата нисти е спадналъ до „незначител та съ златенъ паритетъ. ' — 13 журналисти и писа
тина на всичкипиъ си ни" размири. И това е най-тежка- Това означава, че презъ тели, 22 професори. 35 а мь или осемь колони, съ ?а последица отъ санкцикт* за първите щесть месеца на вокати, 16 лпкари, 6 инже
\ букви датата на санК' Италия. Въ това спадане на изно войната Италия е изнесла нери, 19 учители, 30 черно
\пп.
Н а пр и м гь р ъ: са, въ това убиване на италианска о б д о 2.316 милиона злато работници, 11 занаятчии15 индустриалци. 27 землеw шестдесеть и пета та външна търговия и на дейност ь.
дгьлци,
8 търговци, 17 тър
—
т.
е.
повече
отъ
полови
та,
развивана
отъ
износната
ин
ь отъ стопанската обсада".
говски
помощници,
27 чинов
ната на златните си запаси.
амъ Мусолини е далъ то- дустрия.
ници,
4
запасни
офицери,
гареждане, ei знакъ на па-• Санкциите, следователно, все
Председательтъ на ко 4 стенографи, единъ летецъ.
са съпротива срещу санк пакъ ех подействували.
митета за прилагане на са
ниститгь. Но въ това има Разбира са, и вносьтъ на нкциите Уестманъ казва по
За ,ЗЛАТНИЯТЪАЛШШАХЪ
дна по далечна цель:
Италия е огоаниченъ. Инте тоя поводъ.
НА БЪЛГАРИЯ" реклама се
— Да се стовари върху ресни еж сравненията и въ
— Италия изгуби поло
юпа отгаворностьта за това огношзние. Зносьтъ на вината отъ златните си прнематъ въ администрацията
\лагоприятнитгь после- Итаявя празь 1934 година е запаси. Не знаемъ какво аа „Варяенскн новина". 1-16
щ отъ сануциитп, кои- възлизалъ средно на около количество злато и девизи
италианскиятъ народъ 630 милиона лирети месечно, е успало италианското пра
штва. Съ това Му со въ която цифра държазйтъ вителство да закупи въ к о в ъ с п е ц и а л е н ъ кречи иска да каже на санкцшисти СА участвували страната отъ м. октомврий д и т ь за войн&та в ъ Я ф
ародничитгь си:
съ оиоло 60 ка сто. Отъ насетне, обаче златото бър' рика, в ъ разм-връ н а
— Ако вий днесъ изпит- януарий, 1936 година нгсамъ зо изчезва въ Италия. Спо 1440 милиона лирети. То
пе злинитгь на война- тия държави внзеятъ въ редъ данни отъ достовЪ- ва ни показва нан-добре
, знайте, че за това е Италия само за около 150 ренъ източникъ, само презъ финансовото п о л о ж е н и е
ювна Европа, която ви до 180 шлиона лнрети ме- м. мартъ, т. г. еж били но Италия. Д о сега, наЧИКЙЯ о т ъ м.февруарий,
тира!
звчно.
изнесени отъ Италия 260 1935 година, за н у ж д и т е
:то това е смисълътъ Къмъ тая цифра требва да се милиона лирети въ злато
•санкционистическия ка- ирнбзЕИ внесътъ и на държавигЬ- и то само въ Швейцария. на войната е ж изразход
вани о б щ о 9 милиарда
несанкционисти (по-рако 40 на сто
щаръ.
Италианскиятъ „Дър- и 560 милиона лирети
отъ
целия
вносъ),
който
отъ
януа
1е ще и дума, че санк- рий, 1936 година се е увеличилъ1 веи1в в е с т н и к ъ " с ъ а б (б. н. равни на о к о л о 69
irfe оказаха п а г у б н о на около 330 до 370 милиона лн жа
таилиарда
и 790 милиона
юние върху стопанския рети месечно. СрЪдннятъ. иесеченъ щ а в а , че е у д о б р е н ъ
200 кв. метра двор лева).
зотъ на Италия. Т Б на- вносъ на Италия презг текущата
но мЪсто на улнца ,. Френскиятъ публицистъ
година,
следователно,
тр-Ьб»а
да
8оха ударъ и върху ония,
се пресмъш на 480 до 550 ни „Нишъ" №. 1. дтгьла надъ Деви ТЪртинаксъ писа преди
|ITO се жертвуваха, за лионн лиреги.
ческата гимназия, въ центъра на
• могатъ санкциите да Заключението отъ това Вариа. Споразумение — при самото известно време въ „Еко де
Micro въ всЪко време
3 1 Пари" че английскиятъ м-ръ
:проведатъ, но не оста- е ясно:
СПЕЦИАЛЕНЪ дамски на външните работи лордъ
щ безъ последици и за
— Италия не може да фризьорски салонь .Йоана* Идънъ е билъ отстжпчивъ
зата Италия. Въпросътъ намали вноса си до така
ул.6 септеиврий, срещу цър по въпроса за петролните
|:амо:
ва степень, въ каквато mama Се. Никола— елек санкции именно защото е
г~ До каква степень се нейният износъ спадна. Тя трическо къдрене съ различ ималъ взра въ действието
хтиратъ тия последици?
ни апарати, най-трайно и
изглежда, че' санциитгь смсе вижда принудена да красиво, по желание може на стопанските санкции и
али поголгъмъ ефектъ, от-внася много стоки и мате и конбинирано
1 въ финансовите мжчнотии
\кото се е очаквало, или — риали, потребни било за
на войната въ Иточна
III дЪлъ отъ Държавна Африка.
1-мадкото —• no-го лгъмъизхраната на населението,
та лотария — Агенция
'гктъ, отколкото очакваха било за нуждите на вой
Б, Димитровъ
„Стрела*, ангажирваае
птицитгь.
ната.
Чъзъ основа на търговски- По тоя начинъ се идва до
v статистики за най-голгьтгь доставчици и купувачиобстоятелството, че пашзътъ
1
Италия, може да се въз въ външната търговия на
анови цгьлата картина наИгалвя възлиза по настоя546
.Тайната на единъ гробъ"
алианския търговски ба- щвмъ сред о на 280 до 330
цсъ, както се е развивалъ МЯЛ«ОКЙ лирети масечко. Въ
!й следъ влизането на санккаква услуга ми направи, възкликна конта като
анналать години тоя пгсхвъ
го прегърна. Ето вземи тези пари и си купи дре
%тть въ сила.]
хи или каквото желаешъ.
Цгълокупниятъ износъ в възлйзалъ средно на 200
милиона
лйрети.
Слодоватеяко,
\ Италия презъ 1934 и
— Язъ не искамъ дрехи, а ще купя лекар
ства и хльвъ за болната си майка.
35 година възлизаше на саннцинте еж увеличили тоя
оло 435 милиона лире- пасквъ съ около 50 на сте.
Конта го гпедвше така кротко и мило, че
Тоаа е въ груби черти кар
\ месечно. Отъ тая сума тинета
момиченцето си състави сега по-друго понятие
на онова, което санза него.
уло 35 на сто се пада кциит-fe еж напразили вь Ита
ония държави, които лия. Последиците се чувстватъ
— Вижъ и беба иде извика момиченцето.
гсъ не участауватъ въ въ широки размери зъ целия
Старата влези и като виде внучка си сгълча
животъ на страната,
ящиитгь. Ако се приеме стопански
обаче най интересно е OHOISB,
я,
че
е утекчила господина, но Леонъ я защити,
15 на сто увеличението което става съ ителиенското
обаче,
дететб й показа паригЬ, тя изгледа Леона
износа на тия държави, злато. Споредъ данните на ко
съ
благоеарносгь,
и заплака като каза, че за
гдно съ страничния из- митета за прилагане санкции
пръвъ пжть вижда така щедъръ господинъ. Следъ
:ъ въ държави санщио- те, движението на италиански
те
златни
запаси
е
било
след
като
Леонъ остана самъ, той съблече циганските
сти, въ които санщио - ното.*
си
дрехи,
които му предадоха изгледъ на интелестическиятъ апаратъ не
—Отъ
1
октомврий,
1935
гентеиъ
и
блегороденъ господинъ.
прилага съ пълна сила,
година до 31 декемврий,
> може преспокойно да 1935 година златнитв за
Леонъ не чака повече, още сжщия день той
направи
заключението, паси на Италианската на
замина за Петербургъ, гдето мислеше да се срещ
отъ м. януарий, 1936 родна банка еж спаднали
не съ генералъ Укашинъ, единъ много бпизъкъ
1ина месечниятъ износъ съ 1,224 милиона златни
приятель на вуйчо му и съ помощьтп на когото
мталия възлиза сргъд- лирети. Това б е съобщено
мислеше да намери барона Сергеевича.
на 200 до 220 милиона на времето отъ самитв
Дали най-после ще намери двамата бездел
рети,
италиански вестници, кои
ници въ Петровия градъ?
Това заключение се по- то отъ неколко месеца наДано съ Божията воля той сполучи да възърждава и отъ данните самъ н-Бматъ право да пиприпятствува
на тия безделници да изпълнятъ
комитета за прилагане шатъ абсолютно нищо въ
мръсните
си
планове.
санкциите. Въ доклада рху златните запаси на
тоя комитетъ се казва, страната.
презъ м, януарий, 1936
На 1 оятомарй, 1935 гоцина износътъ на Ита- дина златните залаем на Ита
я е билъ съ 46 на сто лианската народна бакка възъ най-ново време Ита*
има не по-малко отъ
календара, Това се вивърху първата странила който и да било ве-

I Д-ръ Д. М И Л Е В Ъ 1
пл. «Екзархъ Иосифъ" 3.

Телефонъ 25—79

Извършва всякакви операции. Приема
презъ вевко време презъ деня.
1 - 773 — 3

Съставътъ еа шоевскатг камара § ПоОързаите дз ашолзвате ааяаит! цеяи ъ g

II

на АТАНАСЪ ИВАНОВЪ, на \л. Царь
Борисъ М 6 тел. 521, съобщава на
дамското общество, че отъ днесь
намалява ценптгь на всичко що се из
работва въ салона ма, както следва
Дълготрайно електрическо кждрене съ
апаратъ: Realistic Werkes Sos Mayer
Karlsbad, безъ да се чувства топлиjo«
у
VJT
на и изгаряне на косата или изнЪнеУ|
-. /
^*v ние на цвЪта. Стрижене дамски коси,
Li
!L,.<''... _^
V измиване на коси съ специаленъ
\9
препаратъ.
_
Qi Водна ондулация, фризиране,
маникюръ.
Q
Поправяне на вежди и пр. и пр.
0|
О А почит, гоопода щ е б т д а т ъ най-хигие- LJ
г*| нично о б р ъ о н а т и с а м о орещуЮ пв. Търсете Пр
тшишкясалонъ.Севилля" преди да отидете другаде От съдържателя мним

Записването на нови ученици за подготвителното отдгьление и забавачницата за идущата 1936-37 учебна година започ
ва на 1 май и ще трае до 20 май т. г. При записването се внася

ша
одвшь отъ одшпз ш з ш ш % ш. % я ш е
Представя се и кръщелното свидетелство ка детето.

Записването става виъки приежтетвенъ день отъ 8 до 1 ч.
преди обгьдъ и отъ 3 — 6 наш следъ обпдъ въ канцеларията на
училището — vл. Бр, Маладиновп М 14. Телефонъ М 27—51.
1-3
О т ъ Дирекцията

1 Ш 1 Ш й. Д. ВАР1Й

съобщава на клиентите си, че за инкасаторъ на Д-вото е
остовенъ служащия при сжщото Михаилъ Ст. Еневъ, който
има право да събира суми за с/ка на дружеството срещу
издаване на редовни рвзписки съ копие. Инкасатора ще го
намерите всеки день преди обедъ въ дрехарница „Голото
Дете" не Нисимъ Двидоровъ ул. Пресловскв № 3.
1-0
Юнионтекстилъ А. Д. Варна
отъ 200 кв. м.
ДАМИ, спедъ като си фри-[%ЩЩ
И
ЪСТО се
вД1Ш|Ш
14U11U
продава на
зирате косата може да си
поставите мрежи, за да лу. Парчевичъ № 18, до Ранви запази практически по- ковите хали.
дълго, които ще намгьри- Споразумение ул. .Тракия''3
те единствено въ специал Всички говорятъ само за
ния дамски фризьорски са- сиренето отъ варено млеко,
лонъ ИОЛНА ул. 6 септем. което продавана едро Пре
врий до църквата Се. Ни дставителство „Общъ покола
4 демъ", ул. „ Г а б р о в о " 21
Тел. 29 41
1-5

„Библиотека Барнвнски Новини"

543

единъ боязливъ глась тя притури:
— Ти, ти не си циганинъ, не, ти не можешъ
да бждешъ циганинъ, това се вижда по ржцете ти.
— Да, имашъ право, азъ не съмъ циганинъ,
но те моля да ме обаждашъ никому, ще ти дамъ
пари да ми купишъ дрехи. Лко сторишъ това, ще
получишъ големо възнаграждение.
— Ще ти купя, но звщо ти самъ не си ку
пишъ, ти много по-добре рвзбирешъ отъ мене, азъ
може би ще ти купя лоши дрехи.
— Ще ми направишъ една голема добрина,
ако ти ми ги купишъ и донесешъ, отговори Леонъ
сконфузено.
— Добре, ще ти ги купя, но вко ми дадешъ
пари и после, вко не еж добри нема да ми се
карате, защото виждамъ, че ти си благороденъ
човекъ.
— Сама ли живеешъ или има и други при
тебе. попита Леонъ.
— Не, господине, дъщеря ми бе омжжена за
единъ грозеиъ пияница, който я би до смърть и
Сега тя, горката, е тежко болна, може би да е умрела. Мжжъ ми умре преди две години и азъ
живея сама.
— Тогава ще мога да престоя у васъ догдето ми донесете дрехите.
— О, да, господине, азъ имамъ дае стаи и ти
ще можешъ да прекарашъ целия день у дома
безъ да те обезпокои некой, па ако искашъ мо
жешъ да останешъ и до напролеть, никой нема
да ти главоболи.
— Но требва да не казвашъ никому, ча азъ

.Варненски новини

•

ВАРНЕНСКИ

1 1 1 ЩЬ

П1 [ Щ 0

Молебенътъ. — Вгиканието на Негово Величество Царя къмъ стари it генерали. — Оатриархътъ на българската войска ген. Ннколн*
наградеиъ.сь най ВИСШИЯ български орденъ. — Високото отличие загенермитЪ Ковачевъ, Жековъ. Кутинчевъ и Ивановъ. — Деф
то на войскнгЬ — Демонстрацията и* 21 български аерсплаки. — Възторгътъ всрЪдъ публиката отъ отличното иаршируване на
тъ\ — Дефелирането на войскигЬ продължило часъ и половина.
Молебена в парада. Рсчьта на ген. Поповъ. Лочат към София б. Още отъ 8 часа които сл ималн циашш
до сега, хвъркнаха. Когато минаха опълченекв голкъ, ман<
героитгь, Въ служба на родината
определените места за освенъ короновани осебн, са въ церемониаленъ маршъ одринското опълчение, р
Днесъ бългерскиятъ нвродъ чалникъ Б. Желевъ, председа
отдава заслужена почить на теля на Варненската търговска
героите, които пазятъ като камара Б. Абеджиевъ, пом.
една желЪзна преграда хуба кметовегв Димитровъ, Пеневъ
вата българска земя.
и Куртевъ и много видни об
Храбростьта е най-възвише щественици и граждани.
ната човешка добродетепь. И
Тукъ е и консулското тътю
тая добродетепь е отличите- отъ града ни, председателя на
ленъ белегъ на нашата нацио областния еждъ П. Иаановъ и
нална психика.
директоритЪ на всички гимна
Българина е билъ герой въ зии.
миналото, въ близкото настоя
Отслуженъ 6Ъ молебенъ отъ
ще и герой ще бжде, готовъ епископъ Андрей, въ съслужевсекога да умре sa родината ние отъ ц-влия свещенически
клиръ и катедралния хоръ подъ
си . . .
диригенството на Ял Кръстевъ.
*
Спедъ молебена се произве
Деньтъ на ордена за храбрость бе отпрезднуванъ най- де парадъ, командввнъ отъ подполковникъ Каровъ и приетъ
тържествено въ Варна.
Всички учреждения и домове отъ генералъ Поповъ. Особе
еж окичени съ националния но тържественъ бе моменте,
ни трибагреникъ. Той се в-fee когато ген. Поповъ обходи во
части и всички оста
гордо надъ т%хъ и символизи йсковите
спортни, родолюбиви сто
ра българската хрвбрость и нали
пански организаци и учащата
гранитенъ духъ.
се млвдежь и ги поздрави съ
Още отъ 9 ч. сутр. площадът днешния героиченъ день.
предъ катедралната църква
Бурно ура, примесено съ
започна да се заема отъ вой
сковите части. Те еж въ пълно тържествените звуци на музи
ките се издигаше къмъ небес
боево снаражяние.
Н-БЩО твърдо и мжжествено ните, висини — ура излизащо
лъха отъ всички, в железннт-в отъ гърдите на онези, които
каски на войниците приличатъ обичатъ родината си и еж го
на стоманени кули. готови до тови да умирвтъ за нея.
Неймил бв, обаче, моменте,
издържатъ и най-силния откогато кавалерите на ордена
поръ.
Тукъ еж и героите отъ Шип за хрвбрость минеха на пред
ка, родолюбивите, спортни и на линия и генервлъ Поповъ,
стопански браншови организа застаналъ к а т о гранитенъ
стълбъ предъ тЪхъ произнесе
ции и учещата се младежь.
Хиляденъ народъ е обкрж вдъхновена речъ.
Речьта на генерала която
жилъ площада.
предаваме
ИЗЦ-БЛО на първа
Предъ катедралната църквв
е построенъ специаленъ ана- страница, направи силно впе
лой. Тсй е окиченъ съ зеле чатление и 6Ъ съпроводена съ
нина, ликовете на ТБХНИ Ве мощно уре.
Накрей войсковите части и
личество Царя и Царицата,
весла и войнишки сунки. Ht- всички участвуващи въ парада
колко полски орждия и кар м и н а х а въ церемониаленъ
течници придаватъ по-внуши- маршъ предъ генералъ По
теленъ видъ на целата обста повъ и официалните власти.
СТЖПКИТБ на героитв отекваха
новка.
твърдо по гранитните камъни,
Около вналоя еж заели свои като че ли гърмеше български
те мЪста официалните военни ятъ"духъ, ксй:о очуди света съ
и граждански власти: начал своите подвизи и прослави
ника на гарнизона генервлъ българското име.
Поповъ, директора на двореца
Тгй днесъ Варна чества пра
Евксиногр а д ъ Мумджиевъ,
кмета на града инженеръ Сто- зника но ордените и засвиде
яновъ, полицейския комендантъ телства своята почить къмъ
Германовъ, околийския на-1храбреците.
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съмъ у васъ, не тр-вбва да узнае никой, че ти
държишъ единъ чужденецъ въ кжщатв си.
— Всичко ще стане, никой нема да знае, че
си у дома, каза селянката, като взе подвденитъ
й пари.
Следъ няколко часа пжть те стигнаха въ
Корново. Кжщатв на селянката бе уединена, тя
стърчеше сама край града.
Леонъ, щомъ слезна отъ колата веднага по
иска отъ селянката да му покаже стаята, въ която
б е живвла Лизетв, Последната побърза да удовле
твори желанието му, поспе го остави семъ. Леонъ
претърси стаята и намери едно тевтерче, което
Лизета вероятно бе оставила, за да намтфятъ
дирите й.
Селянката, се върна съ чей, сирене и печено
и следъ като се нахраниха, тя остави Леона семъ
като отиде въ града да му купи дрехи.
Като остана самъ, Леонъ седна до прозореца
и се вдълбочи въ мисли, вратата се отвори поле
ка и едно малко осемгодишно момиченце влезекоето щомъ виде непознатия човекъ, изгледа го»
очудено и го запита съ единъ неспокоенъ гласъ:
— Кой си ти?
— Баба ти, мгличко, знае кой съмъ азъ и да
ти кажа името си пакъ, нъма да ме познаешъ.
— О, азъ не се страхувамъ отъ никого, каза
момиченцето съ презрение.
— Какъ се казвашъ? Но защо ме гледашъ
така накриво?
— Гледамъ те накриво, защото мразя всич
ки мжже, отговори момичето плачевно.

войската и разните орга
низации на площадъ „Александъръ Невски" беха
заети отъ тЪхъ. Сжщо та
ка и по улиците около
„Царь Освободитель"--отъ
Борисовата
градина до
Народното събрание — 6i>ха заети отъ учащата се
младежь и войскови части.

мо Ензархъть и Радославов*. моряците, които марширу- любввнтъ организации, т
Но другигв стари генерали ваха отлично, те бЪха бур нйчарите, работивцйП,
Негово Величество сжщо каза но и продължително аклащата се младежь.
по нъколко ободрителни думи
мирани
отъ
народа.
На старите генерад
и ги негрвди съ ордена „Са.
Следваха още: трудоваци предоставенъ по един*
Апександъръ" I ва степепь.
Следъ това Негово Ве те въ новата си униформа, томобилъ да си cnyi
личество, заедно съ свита бившите ВОЙНИЦИ отъ 58 м* съ него докато еж щ
та си, генералитета, мини
стрите, дипломатите и жу
рналистите се отправи за
На площада «Алекс. Невски" Народното събрание, кж любитель на извънбрачни преживелици н на писателки. Xtin
отмъщение ва изневЪрената съпруга. Съблазнителното оисао,
е построенъ анвлой. Въ 830
часа пристигна военниятъ м-ръ дето предъ фасадата еж Америка. Устроениятъ каоанъ. Океяниягь край на неверния сш
ген. Луковъ. Придруженъ отъ построени два |подиума.
генералитета, ген. Лукоаъ на Тоя откъмъ
Външното Варшава 6. Огъ нЪкодио сто да го преведе въС
прави прегледъ на ВОЙСКИТЕ. м-во е опреде ленъ 'за на дни насаиъ жителите на гр. динените щати, го отв
Въ 9 часа пристигна стоящите и бивши мини Ярославъ номентиратъ no tau- въ полицейския участ)
Негово Величество Ца- стри, а оня на срещупо ееселъ начинъ трагииомични- Жена му имала грщ
рьтъ, придруженъ отъ ложната страна е опреде- ть патила на единъ младежь да предупреди амерад
отъ отбраното общество на ската полиция за приет!
князъ Кирилъ. Негово ленъ за дипломатите.
Величество направи пре Въ средата на двата по града — Маренъ Бачински, нето на неверния си с
гледъ на войсковите диума, непосредствено до току що за върна лъ се отъ ругъ и Марекъ билъ;с
Съединените щати, кждето
части.
стълбището на Народното нзлежаль едно наказание отъ денъ на 9 месеца затвс
Въ 930 часа бгь отслу
Следъ като nsntai
женъ молебенъ. Предъ анасъбрание, заеха мъч:то Не 9 гаесеца затворъ.
отъ
затвора, M a p e'-j
лоя ся всичка сегашни и гово Величество Царьтъ и Ето какъ тоя младежъ билъ най-безцеремои
бивша министри, старитп генералите.
генерали Наколаевь, Жеков, Точно въ Ю'45 часа за билъ слалетянъ отъ бедата: натиренъ отъ жена]
— Преди три години която действително:
Кутинчевъ, Ивановъ и Кова
почна дефилирането на
чевъ, всички дипломата, вовойскитп». Откъмъ Бо Бачински се оженилъ за б и л а намерила ху
еннитгь аташета и офици
ва работя, като npoi
рисовата градина се за една хубава мома отъ гра вачка
алните власти.
въ единъ голЪ
да
и
водилъ
дълго
време
Следъ молебена Негово дадоха 21 аероплана.Тп) тихъ и спокоенъ животъ магазинъ
и печел!
Величество се ржкува съ бгъха предвождани отъ Макаръ че ималъ обичай добри пари.
•'•".']
министрите и генералите, единъ конанденъ аеро- да се позаглежда тукъ-тахвана подъ ржка ген. Ни- планъ, следъ който след ме, тия работи не стигали Злополучният Мере
колаевъ и го отведе на ваха четири ята отъ до ушитЪ на жена му и оста на лъ безъ пета
билъ принуденъ да
стълбите на храма „Ялекс. по петь аероплака.
Марекъ Бачински продъл- завърне въ родния
Невски", кждето въ това Прелетяването на аерошта- жавалъ. да се радва на
градъ, кждето билъ.
време ги очакваха остана китъ внесе истинен* еитуси- тихо семейно щастие.
срешнатъ съ всеоб
азъмъ есрЪдъ многохилядния
лите генерали.
Единъ
день,
обаче
ед
подигравки и приеми
народъ и те бъха посрещ
Негово Величество съ нати и изпратени съ гръмко на приятелка на Бачин
няколко думи изказа на „ура" и рдкопльскания.
ски, която се парвеяла
ген. Ннколаевъ благо- Пръвъ мина въ церомоналвнъ съ мжжа си за да се от въ свЪта. Движението инъ л
1936 година.
дарноетьта на българс маршъ предъ Негово величество даде на писане романи
кия народъ и почитьте, гвардейемягь полкъ, а следъ и свободенъ животъ, Женева 5. Споредъ с
която храни предъ ге него следваха: пехотата, полска сложила крей на семей тистическите данни на С
пионернитЪ части, те ното спокойствие на съп
ройските подвизи на артилерия,
златните запаси въ раз!
леграфната
дружина, конницата,
стария ветеранъ.
тежка артилерия, гълъбовата по рузите Бачински.
те държави на света при
Г-жа Бачннска, жесто първото тримесичие
Негово Величество н.градя ща и пр.
ген. Николаева съ ордена Когато гължбите стиг ко наранена отъ изневя 1936 година сжсеизмЪ
,Св. св. Кирилъ и Методи". наха предъ Негово Вели рата на мжжа си, напу ли както следва:
Това е кай гояъиня ердевъ, чество, те бЪха пуснати и снала гр. Ярославъ и се — Спаднали еж
заклела да си отмъсти. Франция съ 28 милш
Сяедъ две години Марекъ франка, въ Белгия —
Бачински получилъ едно писмо 14, Испания — съ 5,
отъ Холаудъ. Въ гегожеваму Германия — съ 2,вь
съобщавала твърде радостна лша — съ 2 милш
.Библиотека Варненски Новини*
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та весть, че усоела да стане франка.
прочута кинозвезда, че спече Напротивъ,
злапн
Конта усети, че студени тръпки го побиха.
лела
десятки хиляда долари, mtb резерви презъ сжщ
Той се питаше, угриженъ какъ така това малко и
но че не може да си намери то това време с& \
хубаво дете може да говори тъй. Той изгледа опечаленъ малкото момиче и после кротко го попита:
щастието безъ него, когото увеличили: въ Съед§
.все още продължавала да нтп* щати — съ 351
— И мене ли мразишъ?
обича'*. Въ заключение, тя го лиана франка, въ Хол(
— Разбира се. и ти не си по-добъръ отъ ба
молела най настойчиво да оти дпя — съ 28 7% въ Я/«
ща ми, който съсипа отъ бой мама.
де веднага при нея, за да цария — съ 23, въ Я
Кснтът разбра cere, защо това малко дете 6Ь
продължатъ щастливия си се- чия — съ 5 и въ Англ
толкова огорчено и говореше съ ненавист ь за
меенъ жнвотъ, прекъснатъ — съЗ милнона фраш
мжжегЬ.
преди две години. Но, тъй ка
Леонъ се просълзи, хвана нещастното дете
то влизането въ Съединените
за ржката, което още толкова крехко бе стигнало
щати е забранено тя му посо
до едно фатално убеждение, изгледа го умилително
въ Сиолянско
чала единъ таенъ пжть презъ
и му каза да го погледне въ очигЬ и му каже и
Плавдивъ
5. Пред* изв
канадската граница, кждето тно време, следъ
той ли изглежда тъй зълъ като другитЪ.
дълги о
известна лице ИГЕЛИ да го учзания, в» землището ш
Момиченцето го погледна въ очи, наведе
улеснятъ да проникне въ Съе Горно Дереньой, сколяке
си гпаавта срамежливо и му каза, макаръ чеЧгвма
давените щати.
зълъ погледъ, но все пвкъ и той тр-вбва до бжде
сд открили голъмн грвбь
лошъ, защото баба му казала, че добъръ мжжъ
Приятелката на Бачин залежи. Маталните иили
и сладъкъ чесънъ не се намирали никжде.
ски отдавна била изос достигали до 5 метра
Като заговориха така, момичето разказа, че
тавила пишенето на ро диаметъръ. Такива гол*
и другите двама пжтници били зли хора, защото
мани и тръгнала по пж- сребърна залежи въобще
постоянно гълчели и мъмрели хубавото русо мо
тя
на жените които тър Родопите не еж откри*
миче. което все плачело и си чупело ржцегЬ.
сятъ саобода и прежи десеге.
— Ахъ миличко, знаешъ ли накжде заминеха
велици. Бачински побър- Откритото богатстШ
онези хора? попитл Леонъ като се надяваше да
ззлъ да разпродаде к л  могло да подобри з«""
узнае нещо по-вече оть това което му бе казала
адата и мобнлнгв си и телно поминъка на н$
старата селянка.
веднага се отправнлъ за лението въ тоя край. .
— Зная азъ, много добре помня, че единият от
Канада, изпълненъ отъ Нашата съгражданка 3flPf*
ттахъ каза. че е говорилъ съ баронъ Сергеевича,
най-сладостни мечти.
Величкова се е венчвлв
който щЪлъ да ги приеме въ неговата вила, гдето
На означения пограни Прага за д-ръ Меронъ Сем^
щ-вли да изпълнятъ плака си. ,
ченъ пунктъ действително отъ сжшия градъ. Честит^
— Ахъ, малко и хубаво детенце, да знаешъ
го посрещнало посоченото
отъ жена му лице но вме
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