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Когато в ъ д в е г в части на нван тв>
о е олага в ъ п р о с ъ з а война или оила
е д н о т о б л ю д о м о ж е д а наддвлЬв —
д а бдадв п о т в ж к о . Но когато о е ка
с а е з а с ъ п о с т а в я н е на права, н е р а 
в е н с т в о т о о е к в а и най малкит* пра
ва т е ж а т ъ н а р а в н о о ъ н а й г о л ь м и т Ь .
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Лондонъ 19. Подчертава с е
следния пасажъ отъ речь-а но
м-ра на външните
работи
яордъ Идънъ,
произнесена
•ввчера въ Лимингтънъ:
— ТрМва д я погдедномъ по.
дамчъ о т ъ непоервдотвенитЪ
конвликти, кои го поотавягь на
мпитвнив 0Н и д а не губимъ
И1Ъ првДВИДЪ нЪКОИ ОЖЩбОТВаНИ
точни, ивй-ввжни о т ъ които ож
•лвднитв две:

ЛЕОНЪ БУРЖУА.
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студенти въ Прага. Пренесения кон
трабандно морфинъ
Прага 20. Тукашната поли
ция арестува двамата българи,
— Какво ново има?
София 20. Напоследъкъ домяватъ свободно.
студенти по мидицина, Дими
вънъ
има
много
нетърпели
Вънъ се говори, г. м ръ
Когато вт>пресят* на журнаминистри и журналисти,
търъ
Тодоровъ и Михаилъ Депредседателю, за предстоя ви хора, които само си ус- невъ, които пренесли въ Че
особено тия, които изчак- лн&титЪ ое свършат>, министри щи промени всрЪдъ прави тройватъ комбинации.
т« питатъ журналивтитг да на.
хословакия по контрабанденъ
ватъ решенията на Мин. ж«гь на свой редъ т« какво но телството, — и журналисти
начинъ 2'7 кгр. морфинъ.
Съ
това
м
ръ
председате
съветъ, разговарятъ мно во знаятъ. И, разбира се, започ те започнаха да изброяватъ
Споредъ признанията на
1) Не бива д а позволимъ го приятелски и открито. ват* да оо нижатъ една слодъ единъ следъ другъ слухо льтъ категорично опровер
двамата
арестувани морфина нападението да излезе
га слуховете и заяви, че ка нътъ билъ
вете, които сж въ ходъ.
друга „новинитв".
купенъ въ Со
Журналистите с е инте
jcnfeuiHO.
М ръ председательтъ се бинетътъ е на своето мес фия, въ едно кафене и за
Слодъ
последния
Мин.
съветъ,
& 2) Членовете на Общест ресуватъ свободно и за
засмя.
то, никой не инсли да по да бжде прикритъ, билъ по
вото на народите конто се всичко, а министрите от- М'ръ предевдатвльть запита
—Чувамъ
и
а
з
ъ
това,—
дава оставка, нито има нЪ< ставенъ въ кутии отъ кон
борят* съвмЪстно, трЪбва говарятъ открито и осве журналистите, както винаги го
серви и запечатанъ.
какви
причини за това
отвърна
той.
Вероятно
прави:
да бждатъ д о такава стеПоради това обстоятел
пень обединени и силни,
ство,
митничарите в ъ Бра
щото да докангатъ на все
ки нападатель сега или въ
тислава; презъ кждето с ж
имъ е намалено наказанието съ година и половина
бждаще, че мирнитв прего да действува къи ср-бдата на иартъ. Какви назначения предстоятъ по
минали двамата студенти,
вори, а не нападението, е ж вощит*. ГрижнтЪ за по обрение положението на желЪзничарн и по
Еефи 29. Иещу андставевп! за еждието се заявява, че и не отворили кутиите, а ги
щенци. Какви кредити сж предвидени по новия бюджетъ.
единственння начинъ за из
ияиваае затаврнащ. отъ бнгазш на двамата е намалено на обезмитили само като комглаждане на незадоволстСофия 20. Въ единъ продъл- ва надтъ- [era се вроуштъ лцата mim Soia imimm и i n toказанието с ъ по една го потъ о т ъ плодове.
вата и единствената метода
която може да \бжде увен жителенъ разговоръ съ пред за тговорниЪ щбв.
Tipo
bmmn
i
m.
mum
Щдина и половина. При то
ставители на печата, вчера
чана съ успЪхъ.
лвяк» Mm, ъщт ш богството ва положение, на д р ъ
На въвраса:
м-рътъ ка Железницигв инж.
Би бяло дълбока грешка К,
Стояноаъ заяви между
— Какви ще бждатъ първитв ea Ншъ Mnaiiisg i жева ну- Бърдаровъ му остава да
Единъ убитъ, 8 ранени.
да се сняга, че нгдкйгинятъ другото, следното:
грижи за подобрение условията Аъввавл) бИ itKiesi ва тря гшва, излежи още 5 месеца, а
пародъ или прав^таяс гзато — Следъ обнародването за животъ на жалвмичари и по- а вщшъ — ва 4 гоивв тт\. на Щилиянъ Тошевъ — Атина 20 Кондилиститгь и etназелиститп
устроиха
снощи
СА за или пдагпюъ която и ма бюджета, въ едно най щенци? — м-рътъ отговори:
О т ъ М-вото на право- година и половина.
предизборна събрания.
*
близко
време
предстои
да
да бвло държава, обаче въ бжде подраденъ железни
— Въ бюджзта ож предвидени
Ш\
нбшто
стана
кървава
качеството са на членъ на чарсккя и пощенски персо- необходимите вуми за снабдява
сбшшве- Яна 1 швъ №тъ в В
0Н Англия е принудена да яалъ. Тук* става дума само не на персонала съ нови дрехи,
вушв вавевв. (6ТД)
на помещенията за
Сражението съ зелки и картофи на ул. Позитано
се протваошггавн на веъи» за назначения, които с я подобрение
постройка на бол
крушение на панта на 0Н,предвидени по новия бюд- работилници,
София 20. Vrpe въ I во на тива. Въоржжени с ъ зелки,
ници и зончко, което е необхо
Атваа 20. [що едно вршзборве
жа?-ь.
Поради
наргстналит^
казателно
отделение на со картофи и тухли, т ъ за
юдшганъ отъ иасъ.
димо аа опазване здравето на фийския областенъ
нужди
на
пощитЪ,
предстои
нбравве, вшзшштв ниша оредъ
еждъ
1
Когато и д е би по щ е ни персонал ътъ да бжде по персонала.
почнаха да хвърлятъ срещу едвв нафгве, весещавзно отъ вравърще
се
глеца
едно
интгресlaMtpsrrb наредени на , фрон- пълкелъ съ 54 души нови
Тая политика на здраве-, но лвло по 3 3 3 0 , заведено стражарите и полицията женцитв на пв. Кзнднлясъ.
•а на колективната система за слуязащи. Т и я назнача още презъ 1931 г.
едва с ъ голема мжка y e n t
:игурностьта и противъ който ния не ще станатъ навед опазването ще бжце оежШШт бВха тжцп вктрш
Малко сладъ идването на да въдвори реда.
i да било народъ или прави иъшг, а постепенно.
Ш
eiiHi убнтъ в HfiioiKB душв
ществвна на вевка цена, власть на Блока—на 9 юли
телство, което б и направило
pasiBS.
защото
тамъ,
кждето
има
1931 г. въ клуба на работ
Углавно преследване е завв[flimiiii и laiie-miQiiTl n
¥пнтъ да с е въре къмъ поли
Вевазшво е Дв » уставоввто
железничари и ниците на ул. Позитано бв дено срещу инж. Кирилъ Слотиката на силата и да наруши Ш i [твн torn, Евзт! щ печ здрави
свикано
протестно
събра
Т8ЧВ0
ВТГВВОВВОСТВТАненски,
Тодоръ
п.
Райчевь,
Бе
кира, който правимъ опитъ а т ха Шстшт i m №m
и здрави пощенчи, има
;а усгановимъ чрвзъ колек ia а. яаргь. ванашашв ва ветро здрави железници и здра- ние.
ню Хинковъ, Н. Стоеаъ, Трай
Ошцша yegrj ia mimm веда.
тивната система.
Полицията се опита да ко Пачевъ, Сава Сираковоки.
•ъншната политика на Англия 111 ШИ1ИТ) И CT81I П И Ш Щ в и пощи
го разтури, обаче събра
ДЪлото се очаква оъ голЪмъ
19 ооновава и»илючитвлно върху
ните оказаха голЪма съпро интересъ.
въ Италианската Ривиера
m N
"""оспвдъкъ сж лесиодостжпмн за лведстаяктелмгв на печата м осведомяватъ открито и свободно.
пусиатитв иапосладъкъ сиухове за правителствени промани се опровергават*. —Никой не мисли да подава
оставка. — Нвма н причини за подаване на министерски оставки.

Новата РЗШО-ЕШ Вари ще я м

оошага ш штшо м нвпяъ и ш ш

Нщаво [бликваш BI Атнва

Едго oil! i Ш оть Ш1 т. щ н> гиа утре

ммитнкатя на 0Н.

iito

Избрани нови управителни тела

йащонски Националенъ Кпмнтетъ

Ш

на HtvoH накедоневи-благотворителни братства.
це вн. Кога предстои да бвде
София 20. Нвколко о т ъ джепско — Христо ШалИаранамъ съ иожъ по тавата
назпаченъ или избранъ.
македонскигв благотвори девъ, Иванъ Льончевъ, А.
София 2 0 . Д о 3 0 януа- телни братства 6 t x a на Петровъ, Димитъръ Ори
Пловдивъ 19. Миналата
»ий е п о с л е д н и я срок/ь срочили за вчера събрания зарски. •
взчарь меиду студеитить
ia избиране н о в и упра за изборъ на нови упра
отъ педагогическия институт
Дойрапско — Никола Стовителни т в л а на маке вителни т^ла. Резултати
следъ едно сиарване, наста
яновъ, главенъ секретарь
донските б л а г о т в о р и  т е о т ъ изборите с ж след
нало безмилостно сливане,
М-вото на финансите, Б.
телни б р а т с т в а .
ните:
Сгудентътъ Петко Нейчевъ
Михайловъ, М. Мурарца:
С л е д ъ т о в а щ е с е приСолунско братство — Ата- лиевъ, Христо Богиновъ. наранилъ с ъ ножъ по главата
! т ж п и к ъ м ъ назначава- насъ Ангеловъ, д-ръ ЛаСава Попоаски.
ie на н о в ъ Н а ц и о н а л е н ъ заръ Божиновъ, Ал. СеБитолско — Мих. ГенаНаранениятъ е отнесенъ въ
ю м и т е т ъ и л и п ъ к ъ к ъ м ъ мерджиевъ, Михаилъ Би- диевъ, Конст. Михайловъ, в тежко положение въ болни
:викване н а к о н г р е с ъ з а траковъ.
Борисъ Димитровъ, Ст. цата.
1збиране на н о в ъ НациВодеяско-мъгленско—свещ. Михайловъ, Н. Талевъ.
>наленъ к о и и т е т ъ ,
Христо Шаламановъ, Хрис
Малашевско-Пиянечско —
Единъ вечеренъ
вест- то Поповъ, Георги Сара- К. Николовъ, Ив„анъ Ини 10 лева телешко
1икъ съобщи, че въ бж киновъ, д-ръ Ал. Стани- гилизовъ, Иван Кузмановъ
На
такава цена единъ месарь
даще не щ е има Македон шевъ.
Г. Оковъ.
е звпочналъ да продава екстра
ки националенъ комитетъ
Гевгелийско — д ръ Хр.
споредъ както
гласи
Тиквешкото, кумановското н месо,
юнеже сжществуванието Ивановъ, Георги Ваянцарекламата му — 8 лева кгр.
|у било кече излишно. To лиевъ, Василъ Дервишевъ, баланеченото братства сжщо говеждо месо, а по 10 лева —
така си избраха нови управи телешкото, само че не въ
rn съобщение се опровер Христо Танушевъ.
Варно, а въ Русе.
телни т е л а .
гава.
Евидже Вардарско-Гюиео-

6 п а го:

КИНО РАНКОВЪ

Ненадейна хайка

въ столицата. Резултатътъ отъ
полицейския ловъ
София 20. Миналата вечерь криминалната поли
ция в ъ столицата извър нъма да приема на именния
ши ненадейна хайка и з ъ
си день.
съмнителните заведения и
задържа по тоя случай об
що 114 души.
н^ма да приема на имения си день
Следъ първата провер
ка останаха
задържани
само 76 души.
нт>иа да приема поради болесть
Вчера всички задържа
ни сж били подложени на
втора проверка и с е ока
не ще приема на именния
зало, че о т ъ т е х ъ двама
си декь
1—2
души с ж търсени о т ъ сжНИКОЙ ИЕ
ХВЪРЛЯ
дебните власти, единъ се
отклонилъ о т ъ местожи ПАРИ на улицата. И пра
все това,
много
хора
телството си, трима чуж
плащатъ
за
реклами,
денци с ъ нередовни доку
които
не
постигатъ
менти и 7 души зарегист
цельта си.
рирани крадци.

Вечната проблема на жената:
—Химнътъ на жената която търси щастие!

На Златка Нлвева
Ш 1№.о Шшт
— и —

Ето единъ сЬилм-ь въ който воЪка ж е н а иде ВИДИ оеЗе ой, чаотица отъ ооботвеНата
**
^tой душа

И вр-him мжжъ ше намйри въ тоя колосаленъ филмъ отговоръ на въпроса, който вечно съжптетвува и негоСВ
Гата борба за щастие, а именно: ЗДГПДКгТГЯ HR ЖЕНСКЯТД ДУШД N 1

От-ь дне©ъ» по51®д*>гаммк 2 0 т . м т ъ р ш е с т е й и а премиера

Рамъ 20. 7у«8 се
получиха
сведения,
че Линдбергъ
е
ангажиралъ
една
вила
въ
Лацио,
Италианска
Ривиера,
кждето възнамгъргьва да прекара остатъка
отъ зимата.

СГОДЕНИ

Варна

Варна

Д О Н К А ХР. Ж Е К О В А
Три иманн-трн гараяции: Ю в р я » и а Д м т р и х т ь - Х й р м я и З у д в р м & н - Р у З в н ъ

ДИМИТЪРЪ БОГДАНОВЪ

ШамуНЯНЪ,

КЪМЪ ФИЛМЯ: 1) Нозъ световеиъ тонпрегледъ, съ сензационно съдържание: оригинални снимки
отъ бомбардирането на единъ абисински градъ отъ страна на италиянскитЬ бомбозози.
2) Ц в Ь т а н ъ » т р и к ъ - ф и л м ъ . „ЗЛИЯТТЬ Ф А В Н Ъ " .

С Г О Д Е Н И
19. I. 1936 г.
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Варна

Ичера, котленско

4L

№ 5534
.Варненски
новини"
Ф

Интелегенция, читалище и кооперация
съ огледъ на българското село.

шиш РУСИЯ Е щ шгашви дшш

Поврт сь )М km. въ часъ къщ crtpjirfc' .буржу»зии' принципи
Вь миналото, нашитгъ чета- и твърдо убеждение въ нейното i Единъ отъ най-дълбоките на семейството и призовава
лаща бгьха единствените свгъ- светло бждвще. Бакалското. грубо
родителите да изпълнятъ своя
тилници за просвгъта и нултур- материалното се оглажда отъ но-' наблюдатели на международ дъг.гъ къмъ децата си. Разво
но издигане на народа. Пргъката вия духъ. що вее въ нея — духътъ ния животъ, френскиятъ пубммъ цель бп>, да 6vdu интересъ на лична и социална обнова, ду лициегь
Д'Ормесонъ, пише дътъ се бичува като социално
къмъ наука и самосъзнание. Ако хътъ на съзнание въ творчески за- следното за реакцията, която бедствие. Влестьта се старае
читалищата презъ време на роб махъ на едно вЪло въ което има преживЪва понастоящемъ съ съ всички сили до внуши у
ството, имаха за зидана, прос много идеализъмъ.
масите съзнание за ценностьта
ветската власть:
ветно издигане на народа а отъ
Ето защо, дългъ е на вепки бъл
на
индивидуалните усилия.
тамъ неговото
освобождение, гвринъ да подкрепи тая
.Очевадно
е,
че
[Русия
се
малка
днесъ пъкъ mm трлбш да иматъ стопанска еденпца,
която въ намира вь разгара на една
Повратъть къмъ култа
ма цель националното
възпита близко бмдаще ще застане като
области
ние на българската
младежь. регулаторна ни нашия икономи реакция. Въ всички
на
личностьта и къмъ йе
е даденъ заденъ ходъ.
БолЗащото ние ако сме
надминали чески и стопански, животъ,.
рархията
произхожда съ
почти всички съседни народи по
всичко
Но младата интелигенция има шевикитп играятъ
скорость
оть
100 километ
грамотность. то пъкъ по. възпи нужда
на
което
се
покланяха
и
подкрепа на поголгьтание и национална
гордост* митт иотъ
ра въ часъ. Държавата са
зрели
умове
а
опита
на
се
кланятъ
на
това,
което
сме останали много назадъ.
по старитп. Защото не дадатъ бгьха
ма дава примпрь, като нос
изгорили".
Прочие, кои еж ония фактори на ли подкрепата си и импулсъ на
тепенно се отказва да суб
Явторътъ
привежда
въ
дока
село, които биха изпълнили възро работа, всичко ще остане голо
сидира
необходимите пред
дителната идея на нашия народъ. словие.
зателство беседите на Моло
Отговоръгь е единъ: нашата мл*да
проповпгдва
Дългъ се налага на управител- товъ съ СтахановцигБ, публи приятия и
интелигентна младежь на село. Чи нитп> тгьла на селскитгь чита
принципа
на
рентабилталищата еж мЬстата, откждето лища да даватъ пълната си под кувани въ съветските вестници.
селския интелигентъ ще даде на крепа, защото на много мпета Въ тия беседи работниците ностьта.
нашия селянинъ онова, отъ което се тгь стоятъ само като сгьнка и заявяввтъ на Мологова. че «се
Отъ кжде идатъ тия проме
нуждае — просв-Ьта. Тя тръбва да вмпето да сгьятъ просвета, спят га се работи по-леко защото
ни? По економически причи
има зо задача да организира оная тръне и бодли.
всеки рабсти за себе си" и че ни? Де, но до известна сте
непросветена маса около читали
Отправямъ горещъ апелъ къмъ
щата и презъ свободното й време всичко будно на село да не дезгр .всеки, който желае, може да пень, съ цель да се достигне
чрезъ тъй .иареченигЬ селски чи тира оть своите човешки задълже изработи повече отъ другите".
едно финансово-економическо
талищни театри да ги свикне да ния и вместо да бждатъ постянни
—
Като
се
има
предвидъ
—
равновесие. Има, обаче и ва
обичат* науката.
клиенти на кафенето презъ зимата
Чрезъ театъра, ние ще научимъ да даде всичко за преуспеването пише Д.Ормесонъ—че т*я дек жни политически причини. На
нашия селининъ да цени хубавото на българското село, и го постави ларации н е само не се криятъ, първо место, това е пангери отвръщала отъ лошото. Защото на оная висота, която то заслужава, но, напротивъ, даже се рекла
нгъма по силно просвлтно оръдие, а самата интелегенция стане буденъ миратъ отъ съветската власть, мансквта вълна, която постави
подъ угроза, нвционалнигЬ ин
отъ театъра. Той е огледалото о стражъ на българщината и работи
ставе ясно колко далече е о- тереси на Русия За това имекоето *е отражаваживота съ свои- за преуспеването па нацията.
тишенъ фалита на съветската но Русия отиде въ Женева,
тл хубави и лоши страни и още
с. Дългопол*, провадийско
повече, че ние чрезъ тгьхъ създаваме
И. Сидеровъ система и доктрина.
сближи се съ Франция, стана
естетическа наслада на нашия се
Всекидневно съветските ве привърженица нв принципа за
лянинъ. Ето защо в* името на един
шеликъ идеалъ, преуспгъването на
стници възхвалявагь култакъмъ колективна сигурность—съ ед
нацията,, българския интелигентъ
М о н а «гартоеда
родината и армията, която вече на дума тя се превърна отъ
тргъбва ifia даде всичко въ това
брои петима маршали. Печа- революционна въ консерватив
направление. Но тукъ изпъква еданъ
тътъ ратува за възстановяване на държава.
важенъ въпроса какви пиеси и съ
какъвъ екзжетъ да поднасяме на
нашия селянин» а още по важния
шъпросъ. отъ къде да се достявятъ съ 75 в 80 на сто отстжпка
пиеситгь. Безспорно е, че изъ живо
Пубна въ п р о д а ж б а
та на нашия селянинъ изъ неговия
Книжарница
бит* пиеси, биха допринесли по-го
лгьмъ резултатъ. Защото смлшно
ще е да го забавляваме съ пиеситгь
на Шекспира или Шиллера, пиесиИ*п 'лзвайте случая
тл на които сл> съ долбокъ замисълъ и тежки фабули.
Не, съ театригЬ не се свършва
Свмо отъ книжарница
просветната роль на нашия интеле
гентъ. Той требва да го запознае
СТЕФЯНЪ ВАСИЛЕВЪ
сь нашето минало, да се поучи отъ
ПРЕЗЪ евтината седмица
него и тачи настоящето. Той тръб-.
ва да го запознае сь природнит-Б ще намерите най-голгмъ иззакони, да го възпита въ религиозно'.нравствено отношение и обще боръ на разни галаптерийни
стаеника съ законите въ страната.
стоки, мжоди горни ризи и
• Значи общо казано, да свемъ
добри чуетая у него. но -добити, не по поржчка отъ швейцарски
чрезъ фарисейщина и демагогия' поплинъ съ 25 ва сто нама
не чрезъ порнографии литература и
дедективски романи, а чрезъ- чие- ление въ магазинъ РУЖЪ, подъ
тосьвестната наша обичь къмъ не хотелъ Мусалла,
1-199-0
го и нашата българска литература.
Щомъ като студените блата на
За.ЗЛАТНИЯТЪАЛМАЯАХЪ
Финладия и Дания еж могли • да
станетъ градини, защо градините НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
ив България да не станатъ рай!
приематъ въ администрацията
Друго поле за работа еж нашите на „Варненски новини". 1-10
селски кооперациии. Кооперацията
ЗА РЕКЛАМА!Асе схди по
е единъ високъ и единъ скжпъ
етапъ отъ общия напредъкъ на чо рез^лтатитгь — рекламирай.
вечество го, която живее подъ топ те само въ »Варненски нови
лнте и светли лжчи на просвета и
култура. Но за нейното преуспява- ни", защото се чете най-мно
не е необходимо малко любовь го от всички провинциални в ци

Сифавъ . И д а

Набавете и книги бе» парк

^mM%^§mim«m^m
9
По случай
Ивановдень и Бабиндень
Евтиния бай Ганчо Щеревъ пус
на своитгь бгъли и червени
вина

отъ дтшшо и ш

отъ морската конференция. Очаква с е сблишеиие м е ж д у
Р у с е я . Англия щ е възнагради Турция

'^Лондонъ 18. Като отго
воръ на засилената
дей
ностъ на японската
дипломация въ Далечния
Изтокъ,
очаква се да насттпи едно
подобрение въ
англо-руски
тгь
отношения.

Добришкото шосе № 16.

Be ШпиШ Ш ГДНЧО да го посетете!
1-232-2

^^т^тт^^шттщ^м^щжт^шщ^шАтщ^
пттшл

ц ш ^ я п в§ 6ш ГШЙ

Съ огледъ на тгьснитгъ поли
тически връзки между Русия
и Турция, това последното
обстоятелство придобива осо
бено политическо значение
Съветска Русия е назначила
въ Лондонъ свой морски ата |
ше. Споредъ агенция РойтеръА
това означава, че следъ от-'

Въ кржговегЬ а конферен

И СТУДЕНЯ ВОДЯ, БА
НЯ ЯСЯНСЬОРЪ ПЯРНО ОТОПЛЕНИЕ.
Съдържатель:
ПЕТЪРЪ ТЯО Ъ

'ететв mi в „в. Ннк

ВАРНА

Ф а б р и ч в н ъ окладъ. на вълнени платове
Ц а р ь Бориоъ з.
Съоби5ява>!з мнегвбронмнтЪ си клиенти, че прие
тнгнаха за сезона ппатове за нжжкп и донски
балтони и костюм*, специални платове аа
палта н» ученкчш Й ученически ши*
нелй, шевмоти, спортни

Одеала \пШ\ пЩ\ ™*™*<* * дрна кжде е отпжтувала жълтата банда.

Цекн Шт .

2:0 (1:0)

Ч

на форуарди, които днесъ нв.
караха да "пропвднатъ всички
надежди.
Но резултата не играе вв«.
нв роль въ спорта Красотвта « .
требва да диримъ въ с«мот0
развитие и съревнувание въ
играта.
Владислевъ и Соколъ изпол.
зуватъ прекрасните зимни днк
въ игра за да не заморягъ
В'
качествата на тимовете, си н
това е повече отъ похвално..
В- О. С. О. ще чака; пролетьта, когато ще 'почнатъ щ
падатъ мъгли, за да насрочва
мачове, когато можеше най- •ф
|ЛЙСТЙмалко една да насрочатъ да
се довършатъ недоигранит*
есенни мачове, сжщо и цру
гарски и да се използувай;. *
благоприятните дни, въ спорт- 1ф
ни игри
|"
it*

Вчера, недЪля, се състоя реваншовия мачъ между Вледиславъ и Ш. Соколъ, 3 и пол.
часа сл. об. въ колодрума при
задоволително посещение нв
публика.
Този пжть тимоветЪ изнесо
ха една по жива, красива и
свързана игра, обаче тя не оъ
отъ тази класа която сме виж
дали презъ миналиятъ сезонъ
Сякашъ зимната почивка е оила причината да изчезнатъ и
техника и тактъ, а т * се до
биватъ само чрезъ системенъ
тренингъ
и продължително
участвуване въ мачове.
- Мача начена въ 3 и 20 мин
подъ ржководството на Б. Сгавревъ.
Тимовете отначало играятъ
при еднакви сили. Форуардиrb на Соколъ еж по дейни.
обаче все• не могатъ да приложатъ правилна тактика, и
топката почти винаги е връ в Я Ш и Я и Я в и ^ а ^ и ^ к и ^ и ^ ^ И И « Я а Щ И 1 |
синя0
щана отъ Моканоаъ.
Чнтаявще „Светлина" с. На- Ц18ЛЙ»
Къмъ 17 мин. Л Николовъ
даново. В.-Търновско j
поведе нападение и; привлече i
трима, противници на своя
Едно читалище, което почвв Ь'"
страна, но yenfe Да пласира да живее истински дукозенъ
предъ вратата, кждето К; Ни животъ. Основано още преаъ^цт|
коловъ подаде и отблизо от 1882 год. възобновявано презъ I , иа К<
мерено откри резултата.
1902 год. и въ 1927 год., а ис
Редица положения заредиха тински почва да живее on s мака
безъ да може да се измени 1932 год. Презъ 1933 год. еж f, й HI
резултата. Всички опити и до изнесени 9 литературни вече
бри моменти на Вл. пропадна ринки, презъ 1934 —• 12, през*
ха безвъзвратно.
1935 — 10 Началото на 1936 pi»oi
II ро полувреме
год. се почна съ небивалъ ен/ ,. фравцнп
Презъ второто полувреме тусиазъмъ. Изнесе се съ отпи» fl
Вл. разбърка играта си. Неу ченъ успехъ комедията „Ска* ДО Н
мйстните
размествания
на калци* отъ Ст. Л. Костови,
911
Мокановъ и Ивановъ и следъ която се представи 3 вечерн
Русия
това обратното спомогнаха на п о д р е д ъ при препълненг! Ц1
JUT
Соколъ да улесни пжтя имъ салонъ. Готви се и наскоро щ I'
къмъ врататата на противника се представи драмата .Иончо* рьл
и действително надмощието 6 t ай ханове* отъ Ст. Савовъ. Or» ItHMTO
на страната на синигЬ.
като е основано читалището,
Пакъ въ 17 мин. (ка II ро за втори пжть тая година са
» въ
полувреме) сините форуарди в празнува читалищния празник»
И БЪ
отбеоБ*аха втори успЪхъ. Ил на 8 януарий. Спедъ манифес
Булашевъ отлево
центрира твция презъ селото ни при nv i t p и т.
близо предъ врататата на Вл. ленъ салонъ отъ слушатели* jTOlfBifflia
кждето Л. Николовъ смогна да членове и нечленове на чша- ц) ш% К
даде точна нвеок* въ мрежит-fe лището, твърде младиятъ т \ (j руишъ
и да бележи 2:0.
сечретарь Георги Миневъ ц иашяХ
Умората не закъснЪ да дой несе 'доста
разчувегвуващ» '
де у играчит-Ь и играта стана речь на тема „Къмъ светьй "lip, НШО
бввнв — анемична.
животъ".
Следваха детски
Резултата докрай си остане декламации и следъ 12 леи
непромекенъ и всички усилия хоро на открито. Читалището шбвШ
на зелените останаха напраз- подъ девлението на енергични^
дни и което се дължи главно му и младъ секрета рь — уреиЩ''
да „цикълъ сказки по кооп^Р все тс
подъ насмъ етажъ ратизма",съ което целидв щШСкияк^
самостоятеленъ сади кооперативно съзнание шйе въ А/
съ отделни вхо обезверения български сеяя- щ^ Q„^
дове: 3 стаи, кухня, вестибюлъ нинъ. Достави се доста хубввг шшхам
радио-приеинии
н всичка удобства на ул. Бр. 6 ламповъ
..Филипсъ". Читалището ни «
Георгиевичъ № 22.
събужда, защото се събуди и
- 1 -•
селото ни чрезъ младите, и»
телигентни сили. Работимъ и
ще работимъ—тоза е наш*
дългъ, това е нешето, щастие,

£<

< !>°

| Наша поовиниия|

Предава уроци па иъясни,
Цеки умърени. Ив. Вазовъ 6,
1-1
жгъяъ Владяояявъ.

JOhuoumekemzuub.Ai).

Стигнали въ кжщи, рибарката предаде
Газонъ разбуди портиера, обаче тоя послед- на БнЛъ Газонъ едно писмо, пристигнало за
ниятъ не се разсъни както требва, докато не него презъ време на отежтетвието му. Не
му пъхнаха въ ржката бакшишъ. Едва следъ знаеше отъ кого е. Некой почуквлъ на про
това имъ даде обяснението, отъ което Самъ зореца и когато тя го отворила, намерила
!
ной-много се опасяваше:
писмото, безъ да може да види пратеника.
— Японците отпжтували, наедно съ двете
Младежътъ се поколеба за единъ мигъ да
госпожици.
отиори ппика, защото отгатваше отъ кого е.
— Мога ли да видя стаите, които заемаха Но какво ли съдържа? Да става каквото ще!
двете дами? Има подозрение срещу тия япон
И като скъса плика, прочете полугласно
ци, че еж отвлекли госпожиците и взъ съмъ следните кЬкопно думи:
натоваренъ отъ страна на родителите имъ да
— „Тоя пжть можа да се спасишъ,
но
ги издиря,—излъга Билъ Газонъ, съ надежда пази eel Решени сме да прибгъгнемъ
до
че ще намери некакво средство да спаси крайни мтрки! Ако продължа в а шъ да ни
(
сестра си.
преследвашъ, животътъ
а е вь опастВеднага следъ това той пъхна въ ржката ностьЧ
на портиера втория милрейсъ.
Билъ Газонъ смачка книгата и % захвърли
Оказа се, че тоя човекъ разбира .езика" въ единъ жггль.
на банкнотите по-добре отъ всички други
Не е това заплашване, което ще го накара
езици на света и веднага отведе двамата да се откаже отъ цельта си.
приятели въ стаите.
Негърътъ вдигна смачканата книга отъ по
Тамъ младежътъ не можа нищо друго да да, оправи я и я прочете още веднъжъ.
установи, освенъ това че жълтоликите еж
— Колко ли еж беснели тия зверове, кога
задигнали всичко, което би могло да ги ком то си изчезнвлъ отъ подземието! Ще вземемъ
прометира. Всички издирвания въ това отно и ний мерки за аъ бждаще, та ще имъ при
шение останеха непраздни.
седне, само че отъ с»га нететъкъ ще требва
— До си отиваме, Самъ! Нема смисълъ да до пипаме по-другояче. Тая бележка показва,
стоимъ повече тукъ. И тоя пжть дойдохме!че ги е страхъ отъ нагь.
много късно и не можахме да узнаемъ поне| — Всичко това е хубаво, но работата е
I J4№W«4UIJW4HMU

теглянето на японската деле
гация отъ Морската конфе
ренция, вгъроятно други велики
сили ще бждатъ поканени да
взематъ участие въ работитгь
на морската конференция.

Отъ тая гледна точка цията се счита като сигурно,
придобива особено зна че Яаония ще остави свой на
чение съобщението отъ Слюяатель въ конференцията,
достоверенъ източникъ,
че Англия била готова
ВНИМАНИЕ]
ца възнагради Турция
|ЯКО
ИСКАТЕ да БЖДЕТЕ
чрезъ единъ заемъ, за
МЕЖДУ СВОИТЬСЪГради нейната евентуал
РНЖДЯНИ в ъ СОФИЯ,
на помоидь въ СръдкСЛИЗЯЙТЕ ВЪ
земно море на англий
ската флота, въ случай
на италианско нападе
КЛЕМЕНТИНЯ 12 София
СЪ ТЕЧЯЩЯ ТОПЛЯ
ние.

—

за домоветгь
Въ пивница ЖЕЛгЖК! Я ХЛНЪ

Англия

..цип" ШМят'.а

ij

Манолъ Йорданои

Ш П В IШ ш!<*
ШШ. 114.140-935 Г. ;5?ТГГн." ГВЙТ5

Щхуед
и

-ввол

2 - 5 чеса следъ об^цъ ще продав«мъ въ гр. Варна на «'
мото место — ул. »Русе" № 59.
1) Единъ дарвкъ марка Н С E.Schualle Sachsen № 2278 ГОУИИИТ,
пълбН^ комплекгь употребяван... Оцененъ 100,000 лв.
» > Впосле
2) Единъ маганъ „Стругъ" М ЧитаЯовъ fp. Но5: Заго
ра. Оцененъ 20.000 лв. Принадлеж щи нв Коста Ив. КоъСтШ
отъ гр. Варна, дпъжникъ по изп дел J № 14.140/1935 г. 3*
дълга му къмъ Георги Н, Бояджиевъ отъ с. градъ.
щ
Варна, 11 XII 1935 год.
'hЩ, Д01
Сждия Изпълнитель: Н.

твмъ, че отъ него немаме никаква полза,
защото не знаемъ накжде еж отпжтували. Само
некай щастливъ случай може да ни • опжти.
— Значи да чакаме за некой спепъ спуг
чай ли?
— Понекога ставашъ много интересенъ
човекъ, Самъ! - отвърна раздразнено Билъ
Газонъ. Знаешъ много добре, че не намерих
ме нищо въ хотела, което да ни опжти. Какво
искашъ тогава да направимъ?
Негърътъ си разкриви глезено краката и
смигна хитро съ око.
- Я м и ако азъ, при все това, зн«мъ нещо
пакъ ли ще чакаме?
'
- Е хайде де, казввй най-после1 Какво толко
ва интересно нещо знаешъ? Много съмъ любопитенъ да го чуя.
Негърътъ се позасме малко „подъ мустакъ«
а следъ това го изтърси: .
"устакъ
— Намерихъ н е щ о аъ хотела, но не исквхъ да ти то покажа тамъ. предъ портиера

IS

ненаселени области.
По околните хълмове и по планинскит*
склонове се виждать развалините на замъцитв, строени некога отъ маврите, когато еж 4 * 0
владели нодъ тая страна.
Oh
Освободителната борба на испанците сре %ь
щу маврите е трояла не по-малко отъ 800 го
дини. Поради това страната е била столети»
подъ редъ опутошавана и е обедняла твърде
СЪг
много. Къмъ това не малко еж допринесли и
*асцк
папалеоновите войни.
> » .- i
Освенъ това, непрестанното изселвана вт>
пмерика, изгонването на евреите, гробници
те на инквизицията, всичко това сжщо так! ч •
е допринесло до големо степень за обезпю10
дването на страната.
\
Общо взето, Испания е изостанала назад*
°Мр а
съ цели столетия и сега прави извънредно
а
за
Ml
големи усилия дч се изравни съ времето. По
край осамотените села, въ които се употре'
бяватъ предпотопни средства за обработване
ЧЯСТЬ XXXI.
на земята, въ близкото съседство съ големи
те градове се виждат най .модерни земледея*
Майстор-ьтъ отъ Толедо.
ски машини.
ГЛАВЯ 96,
Билъ Газонъ присткгна въ Толедо, заеДЙ* А / '
съ приятеля си, късно следъ обедъ, изморен*
НеусШьшното покушение,
и премръзнвлъ. Беше вече зима. И двама**
треперяха отъ студъ и поглеждаха съ завиегь
Пжтуването отъ Лисабонъ до Топеяп
'
Д
е из къмъ ония минувачи, които беха облечен*1 ^
вънредно дълго и са
минава презъ ре ица съ дебели балтони.

№J2i

«Варненски новини*
ПИСМА отъ СОФИЯ

Стр. 1

^ Р и с и н с к а т а г^ена

г й Д О Ш политика

При йзворйтЬ на Синия Нялъ. Въоркженит* водачки абнсйнки. Права
Пролетниятъ пражки мости свободи. Сранъ и позоръ
ренъ пвнаиръ се сткрива на б
Настоятелството на дру :
идоися вь политиката. Поуки за налка н безащитиа България: По: жеството ,Любовь къмъ Роди
мартъ и ще трае до 15 с. м. и
и кшь политически нислящата иителегевцня. Българската външна ната" поканва гражданството Когато въ една държава из нарича „Мачъ". Между техъ ще следва веднага следъ зак
войка, тогава като ли имаше и жени — въоржжени. риването на Лайпцигския моюлитим трШа да бяде българофилска. Да се освободинъ отъ
на реферата на г. Ял. Мано- бухне
очите
вселената се устре- които изглеждаха предоволни стренъ панаиръ.
. «шшар» на миналите врашдн, да бмденъ реалисти]
ловъ — „Средиземно море ка мяватъна
върху
най-тайнствения, отъ своите оржжия. Те беха
Тая година пражкиятъ мое*
то цеутъръ на международни върху наймжжествения
Полският* коридоръ то на sacro egoismo!
еле- обути въ дълги панталони, тренъ панаиръ ще достигне
пжтища и българското кора ментъ на тая страна
,Сд%ля живото гЬпо на
които се подаваха изподъ единъ рекорденъ брой на из
Време е нашата поли боплаване" — който ще бжде
1рмания на две. Зна- тически мисляща инте на
дългите
имъ поли. Гърдите ложители — надъ 3.000 души.
жената
23 януарий въ 6 ч. въ клу
имъ
беха
покрити съ.Шама",
1Твлни немски малцин- лигенция да разбере та ба на дружеството на ул. ,,Яс- Въ вените на абисинкатате
Очаква се, тая година
а
около
врата
си овиваха дъл
ва живЪятъ въ Полша. зи проста истина и да парухъ" 4.
че буйна кръвь.
посещението
на панаира
ги ешарфи, достигащи до уст
wiua е рожба и сестра се освободи отъ хипно Вчера предъ отлично посе За младит* щерки на Сав- ните, за да ги предпазятъ отъ ще бжде още по ГОЛ-БМО,
t франция. При все то- зата на различни
фор тено събрание професоръ Гро- ската царица не сжществува студения ветъръ. Младите а най важното ще се със
Диковъ говори на тема: никакаа опасность, никакъвъ момичета на главата си имаха тои, споредъ както гласягь
1«най-голЬмият* нацио- мули, защото
българс- зю
.Кооперацията,
основни зада страхъ. За мжжегв те еж не само неколко кичури коса, а
1лист* между всички киятъ народъ
плати чи и постижения".
заменими сътрудници, дори по омжжените подразделяха ко още о т ъ сега сведенията,
[ционалнстй—|Хитлеръ много данъкъ на разли
нЪкога ГБ имъ спужатъ и за сите * си на многобройни ре посетителите ще б ж д а г ь
крито манифес т и р а чните „филства* и »фо На 26 т. и. Варненските водачидици и плитки, които увиваха отбрани и видни предста
професионални музиканти ще
жителството си къмъ бства*-, на
сантймен- чествуватъ своя празцникъ. При Макале, принцеса Ма- върху темето си.
вители на
европейския
застанала начело на
WuiaV Германия и Пол- тализъмъ и увлечения.
— Кои еж тия жени, запи- търговски и индустриаПо тоя случай вечерьта въ ск зибо,
сама управлява де тахъ азъ моя водачъ Тута.
на Ешмедеме сз урежда войската,
в вървятъ заедно.
ленъ светъ.
Българската външна поли лона
нонощно
нахлуването
въ чуж
— Това еж храбри жени —
Латинските сестри - тика требва да бжде само традиционнв музикална вечерь дата земя.
войници, които се борятъ за
ранцйя и Италия— е ж българофилска т. е. реалисти съ голЪми изненади.
АГЕНЦИЯ „СТРЕЛА*
Къмъ Абисания
едно съ своите братя на бой
Лрезъ
м-цъ
декемвоий
1935
» постоянно съперни- чна и освободена, както отъ
има
за продань билета
Следъ дълго пжуване, най- ното поле. Тия жени се отли
Варненската община е
ство. Италия, съ силно веригите на различни плато- год.
отъ
Народната
лотария
раздала на беднитЪ граждани после ние успехме да встж- чаваха отъ мжжете само по
своите
кждрици
и
плитки.
еличаващо се населе- нически приятелства, така и 274 тона дърва.
на
Съюза
на
Артисти
пимъ въ земята на тая леген
Янгажирахме ги за по-нататъ те — най-добъръ изборъ
ie и почти безъ коло- отъ кошмара на минали вра Кино РанковЪ; — отъ тая дарна Ябисиния.
шното ни пжтуване.
—
За
по-нататъшното
ни
и, завижда съ основа- жди, двже и на такива, чии вечерь — Тройна програма,
Следъ седмица стигнахме до отъ разни щастливи ribпжтуване
ще
имаме
нужда
л на Франция, владе- то последици и сега осеза тройна изненада: 1. Филмътъ отъ войници, каза водачътъми горното течение на Синия мера, Побързайте да не
огледало на вевка женска ду Тута, които 6 t единъ много Нилъ. Тукъ тия модерни ама пропуснете
лка на
колониална телно се чувствуватъ.
щастието,
ша .ВЪчната ntcenb", 2. Новъ сгрехливъ човЪкъ. Ние бехме зонки веднага се съблекоха, което ви очаква! 1-0
терия, макаръ че наНито обичь, нито омраза! световенъ тонпрегледъ съ ори се настанили въ лагери, на иамазаха телата си съ расти
лвнието й не расте.
Само мждрость, хладнокръвие, гинални снимки отъ бомбарди бр*га на- една отъ най-голе- телно масло, за да откаратъ
Франция в за сватоотьта смелость в воля!
За най малката й нанесена
рането на единъ абисински мит-в урви, която се намираше мулетата въ водата.
обида
тя има право да подаде
договорите, Италия атдавградъ отъ итвлианскитЪ аеро- между планините на северъ
Направиха ми силно впечат
Дръ Ник. Манковъ. плани и 3. ЦвТзтенъ трикъпублично се обяви за реление техните бързи жестику- оплвквене до прввоеждието. "
отъ Ябисиния.
филмъ: «Злиятъ фавнъ".
Ябисинката не може' й де
знята. Франция е свързана Р9
Долу предъ нозете ни, Нилъ, лации, диви викове, когато ма лжже, ще я изхвърлятъ вънъ
хаха
съ
копията
въ
ржка,
за
Югославия, Италия пънъ
Варненската община е доста като тънка кждрава ивица,
отъ рамките на честното об
вила 1500 разни дръвчета, блестеше подъ слънчевите да предпазватъ добитъка отъ щество)
ича Унгария.
. •
крокодилите.
Ц^Яуто-клубътъ въ щата които ше бждатъ посадени лжчи.
Веднъжъ
отдаде
ми
се
слу
На седмия день срокътъ
Отъ гората долитаха викове
Англия и Русия сл оъ в%- Ню-Йоркъ.е постввилъ по вси въ новите гробища.
чки
кръстопжтища
много
ин
имъ
бе изтекъпъ и те требва чай да приежтетвуввмъ на
на
песоглави
маймуни,
чудо
вна борба. Интересите имъ тересни плакати, изобразява Презъ 1935 година въ Варна
ше
да
ни напущатъ. За голе едно много куриозно дело,
и всъкакви други живокоето се разглеждаше всредъ
срЪщатъ на много пун- щи смъртьта, която съ косте еж зарегистрирани 21 пожвра. вища
тнИ| които селяните оприли мите грижи, които беха поло народа.
ова ло земното кълбо: и въ ливата си ржко сочи къмъ е- Отбелгьзва се едно засил чаваха на бандити.
жили презъ време на пжтуваи обвините1ЛТИЙСИ0Т0 море. и при Дар- динъ-купъ разрушени автомо ване на риболова край черно Далече се издигаха височи нето, желаехъ де ги възнагра льтПодсждимиятъ
беха
седнали
предъ прага
дя.
Повикахъ
при
себе
си
найноляТБ, и въ Навназъ, и били, а съ другата си ржка морското крайбрежие. Това ни евкашъ въ дантелени вър
на една построена отъ каль и
храбрата
водачка.
Предложихъ
сочи
къмъ
единъ
огроменъ
се
дължи
на
хубавото
време.
хове, чийто жители живееха
Персия, и въ Авганистанъ
й за подаръкъ една коприне слама колиба, чИято странична
спидеметъръ, върху
който
само въ пещери.
стена бе съвършено съборена.'
въ Индия и т. н.
Въ
детскитгъ
здравни
стан
стрелката посочва на бързина
Некога презъ тия култиви на кърпа и едно много кра
Тукъ една млада жена б е
Противоречията се изостри- 40 клн, въ часъ. Отдолу има ции црезъ изтеклата година рани
сиво
тръстиково
чадърче,
.ко
местности, минаватъ кер
[ още повече, когато мес огроменъ надписъ: «Шофьори] еж прегледани 11,204 деца. Въ вани, безъ да срещнатъ жива ито ми беха сжщо подарени повикана, като свидетелка.
Тя се опита да лжжесвидеграда еж сжщестаували 4 зд душа
отъ императрицвте въ Лдисъ
то ка руските царе се зае бждете осторожни!"
телствува.
равни'
станции.
Ябеба.
ь дтмичмтъ
червени £ЯБаварскиятъ градъ Ратъ Днесь поради хубавото вре Ние носехме продукти, като
— Тя лжже, тя лжже, — се
Изведнъжъ, нейния погледъ
че въ него нема ве
соль, захарь и още платове и
ггаторн, чиято власть пре- ечеобявнлъ,
провикнаха
всички едногласно.
ме
пазаря
б-Ьше
много
ожинито единъ евреинъ. За 2
съ които си спре върху револвера, който
Изведнъжъ едно малко мо
1ча границитЪ на Русия и години отъ тоя градъ, който венъ. Имате извънредно мно скжпоцекности,.
носехъ,
наехме войници — водачи и
миченце се затече до- близка
I 'мистично въздействие има общо 12,000 жители, еж го селяни отъ околните села^ мулета. Последните често пжПодарихъ й го.
та
бръснарница< откждето се
—
Дано
Богородица
Ви
]ху поробените колониални се изселили близо 2,000 евреи.
ти не можеха да изтраятъ на
подаде
съ остри ножици е»'
| | Въ една просекиня въ
едно подобно дълго пжтуване помогне, — каза тя доволна, динъ бръснарь, едновремено.
Йди.
и
спедъ
като
целуна
върха
— 400 мили по пжтища, по
щата Ню Джерси били номЪ
и палачъ.
При все това, м-ра на рени 200.000 долара (равни на
крити съ тръне, бурени и ка на обувките ми, видяхъ я да
Следъ мигъ, косата на лжж
се
отдалечава,
пеейки
една
.глийския краль—Идън повече отъ 16 милиона лева)
мъни. Тоя пжть се извиваше
ливата
свидетелка бе предъ
балада/
въ
която
се
възпевазмиеобразно
на
северъ
отъ
отиде въ Кремълъ при следъ смъртьта й.
нозете
й. Такава жена е не
Ябисиния — место обитавано ше храбростьтм на единъ
7гщич Сталинъ. Зву- *j Въ Ямерика по настоя
честна. Свещеникътъ
нема
вълшебни
младежъ,
който
убилъ
съ
сво
отъ
горски
бандити,
които
на
се строи единъ пареходъ
право
да
я
изповт-.дв.
Селяни
imtb на химна на анг- щемъ
японски
мида
падаха минуващите, за да имъ ето остро копие три леопаротъ алуминиумъ. Поради мал
аздтьлия отъ мида
шекия краль Ъе размт- ката си тяжесть. тоя параходъ
да, при все че бузата му би те, които еж я дискретидирали,
отнемвтъ пушките.
за
ефтината
седмица
ла разкъсана отъ дивото жи я отбегаатъ, на такава жена
\ха съзвуците
на Ин- ще бжде въ състояние да се
не остава нищо друго, освенъ
Вечерьта срещнахъ абисин- вотно.
КНИЖАРНИЦА
ернационала. Русия и движи съ-потолема скорость.
да открадне отъ некжде оржци
—
християни,
които
беха
№ЕРПУРМй
илия подчертаха пред Щ Традътъ Сааръ-Луи, въ
Въ легидарната Етиопия, же жие и да се присъедини къмъ
сбггЕчени въ „Шама", около
мл. Царь Борисъ 19 — Варна врата си носеха червено вж- ната се ползва съ големи бандитите, които бродятъ де
ьлия евгътъ съгласие- Саарската обпастъ е билъ пренонощно по гори и планини.
же, което на техенъ езикъ се привилегии и свобода.
о си върху един пунктъ именоввна Хитлепщадъ.
Радио-великанътъ
- необходимостьта отъ

иръ — и волята да си
трудничатъ за запазmemo му.

„МЕНДЕ"
е тукъ. Чуйте rol
Апарата з а в о и ч к и

Турция бе на стрината на
шралнигЬ сили. Въ Северъ S »*3 А Г8 Р О Н И"
подписа унизителенъ мирейъ
Нарсдзнъ типъ 2800 лева,
•гбвбръ. Впоследствие, едноприема 40 станци.
рвнно и чрезъ сила» тя се
Предлага
| ободи отъ моралните н
Етзженъ аагазявъ .ttii'-SiijiL
/термални тяжести на този
(Говоръ. Тя първо отрече
стемата на договорите отъ
'19 година.
При все това,
министри
16 Ши
i външните работи
на ^трвш®
УРЦия, г. РюШтЮ Арасъ,
Штшнт®тя ^ 3 л.
прша отъ името
На
на едро
балканското
споразумеиет- правото на бившитть
ПРОДАВА
|-приятелски (?) държави
Y се въоряжаватъ,
даже
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'—Реална политика1

ВАРНЕНЦИ и гости на Вар
на, не забравяйте да посетите
единствения д о б р е
обзаведенъ бръснаро-фризьорски
салонъ „Севилля* ул. Царь
Борисъ, съ добре подбравъ
вещъ персоналъ
1^коЙто ви
рантира за дълготрайно елек
ма
трическо къдрене и др. на
фри
1-198 0
зури, ирн цени
лени.
„Брачна
Нино Ранковъ

Ь Нито омразата, нито
«аждата за мъсть, нито
^знанието за претърпяни
аг
Уби въ миналото, нито
ъседството, нито расовоР Родство, нито идеята
а братството между наВДитй или пъкъ тази за
"вчния миръ, еж първичи
фактори въ междуна
родната политика. Тамъ
рсподствува само начало нощь"
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совете течеха бързо, а Стернъ го немзше. Въ тия
тежки часове на очакване. Роза си каза, че може
да й еж устроили некаква игра и еж я ограбили.,
Тя реши да се завърне дома си и поиска сметка
отъ Роберта. Но когато се накаки да тръгне, чуха
се стжпки. Роза побърза да отвори вратата, но
&етана зачудена, когато виде единъ непознатъ
Човекъ.
-»• Язъ съмъ г. Хаинуе, стопанинъ на тази
кжща и желая да поговоря съ r-жа Стернъ. Новодошлиягъ се неместй на единъ столъ, безъ да
го поканятъ и продължи: дойдохъ, госпожо, да
искамъ наема, защото изминаха неколко дни отъ
срока за плошене, а пъкъ имамъ нужда отъ пари
знаете, сега еж тежки времена.
г- Господине Хаинуе, много съжелявамъ, чй
не мога да ви дамъ нищо. защото азъ съмъ жена
на Стернв, а дойдохъ тукъ на гости у приятеля на
годеника ми.
Хазвинътъ се изчерви и отговори сърдито:
какво означава всичко това? Г-нъ Стернъ ми ка
за, Да искзмъ наема отъ жена му?
— Но азъ не съмъ негова жена, господине,
неговата жена е избегала и вие требва да знаете
това, щомъ той е живелъ тукъ.
— Огь где да я познавамъ азъ нея? Стернъ
се е премесгилъ отъ неколко дена тукъ. Язъ ти
казвамъ, r-жо Стернъ, да оставишъ шегите на
страна, защото азъ съмъ сериозенъ човекъ. Яко
не ми платишъ, ще секвестирамъ мобилите.
— Но разберете, господине, че азъ не съмъ
жена на Стернъ и ако искате — секвестирайте
всичко, защото азъ немамъ никакво право надъ
тия мобили.
Хазяинътъ поиска да отговори нещо, но въ
този моментъ са позвъни; Роза отиде да отвори
врвтата, съ надежда да срещне Стерна, но тя се
отдръпна при появяването на двама стражари.
— Тукъ ли живее Вили Стернъ? — попита
единиягъ-
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— Какъ, отишелъ си, безъ да ме вземе съ
себе си? Шегувате ли се, господине?
-— Съвсемъ не, мила госпожице, вуйчо ти
само те доведе до тукъ. Вуйчо ти . . .
—• Но, господине, той не ми е никакъвъ
вуйчо! — извика Лизета.
— Нима той не ти е вуйчо, но тогава какъвъ
ти е? — попита той иронически.
— Яхъ, господине, остави ме да си отида1 И
тя се затича къмъ вратата.
— На кжде Отивашъ, напраздно
Корели, той те остави тукъ!

диришъ

— Господине, ти немашъ никакво право
надъ менъ! каза Лизета натъртено. Корели не ми
е никакъвъ вуйчо и той не може да взима никак
ви решения за моя сметка.
— Вуйчо ти . . .
— Господине, казахъ вече, че Корели не ми
е вуйчо! извика Лизета, азъ съмъ попаднала въ
ржцете му по една случайность. — Но като съоб
рази, че по този начинъ не ще се разбере съ този
човекъ, Лизета помисли, че е по-добре да му
разкаже живота си и го умилостиви, да я пустне.
И тя му разказа всичко. Когато свърши, Ромпе
се позасме и рече:
— Е, и ти сега помисли, че
целия този романъ за истина?

азъ ще взема

— Какъ? Но за какво ме взимашъ тогава,
господине, да не мислишъ, че съмъ некое леко
момиче?
— Е, че ако те МИОГБХЪ за друго, не бихъи
броилъ за тебе 500 франка1
— Какво? Нима той ме е продалъ?

€тр. 4
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ашиг i i m изселено отъ ош р
кждето то е опасно за горите Необходимост» отъ държавна Haatca

ГлавнитЬ петь з а д а ч и
на английската програиа за нови въоржження.
Лондонъ 20. Плонътъ зо за3 . Петгодишенъ планъ
силвонето на (въоржженияте
звемв все по-вече цялото вни за увеличение на морски
мание на английската преса и те въоржжени сили, кой
поставя вече на второ мЪсто то, между другото пред
разискванията по нтало-аби- вижда постройката найсннския кофликгь.
малко на 70 нови крайцери.
Споредъ както съобща
4. Оеднаквяване и т*сно сътру.
ва тъ вестниците, програма
та за новитЪ въоржження дничество на всички въоржжени
обхваща следните петь за сили на британската империя,
дачи:
подъ върховното ржководство на
1. Пълно модернизиране и специалния държавен* комитетъ
механизиране на постоян- за народната отбрана.
нит15 военни кадри, успо
5. Модернизиране на ежр е д н о с ъ тЪхното увеличе ществуващите морски бази,
ние,
като островъ Малта, Синга2. Грамадно увеличение пуръ и up. и постройката
на нови такива."
на въздушните сили.

Книгописъ»

' Евтшшишмщ

София 20. М-рътъ на землед*.
лието преф. Атанасовъ, запитанъ
оо въпроса за изменението на
закона за БЗКБанка, за което
съобщи и м-ръ председателя Кьосеивановъ, заяви:
— Законопроектътъ за из
менение закона за БЗК Банка
още не е приготвенъ, обоче
има се предвидъ, въ най-скоро
време да бжде изработенъ и
да бжде внесенъ въ Министе
рския съветъ за разглеждане.
Законопроектътъ ще бжде
внесенъ въ Мин. съветъ отъ
м-ра на земледЪлието.

З а в ч е р а м-ръ А т а 
насовъ има с р е щ а с ъ
у п р а в и т е л я н а Б.З.К.
Банка Ради Василевъ
въ в р ъ з к а с ъ новия
бюджетъ. Бюджетът
днесъ се
кОрегира
отъ управителния съветъ на банката и

следъ това щ е 6 * д е
и з п р а т е н ъ н а м-ра з а
удобрение.
Запитанъ по горските въп
роси — м-ръ Атанасовъ заяви:
— Тамъ кждето е установе
но, че колибарското население
е опасно за горигв, поради
това че е лишено отъ каквото
и да било препитание» налага
се това население да бжде из
селено въ други райони, кж
дето да му се даде земя.
В ъ случая налага с е е д 
на пълна и с м е л а д ъ р 
жавна и финансова намеса.
В ъ в р ъ з к а с ъ сжщия
въпросъ, разисква с е п о
въпроса за органириране
с л у ж б а т а за управление
на д ъ р ж а в н и т е и о б щ и н
ски гори.

ОПНШи

-

София 20. Вчера веднага следъ парада Нд
Царя е изказал* на Военния м-ръ генеральЛ?
ковъ задоволството си отъ мощния марш» Щ
RflUHHIlHT'k

Следъ това НВЦаря отишелъ при командира ,
първи пехотенъ п о л к ъ полковникъ Лукацд
на когото заявилъ:
— Предайте на всички чинове благодарностьт|
ми за отличния Маршъ,
Всички чужди военни аташета еж водили продължич
ленъ разговоръ съ нвшит% военонвчалници. Съветския eot
ненъ аташе полковникъ Сухоруковъ е изказалъ предъ пощ
Лукашъ и другите аташета възхщивнието си отъ отлични
церемонивленъ маршъ на българските войници.

Какво казва абисинскиятъ император]
за сраженията на южния фронтъ. ГолЪнигЬ сражения ще
станатъ едва презъ м.
м. февруарий
Ядисъ Абеба 19. Абисински

Получеха се в ъ редакцията: въ Варна. Повече отъ 3,500 души ек при
ятъ императоръ направи спе
1) По в Ь я и я свЪтъ романъ за стигнали въ Варна саио за нЪколко дни.
циални изявления предъ допис
деца и юноша — Денчо Марчевски,
Снощи
отпжтува
за
столицата
цена 40 лева. Книгата се доставя главния директорь на Желгъзнициника на Германската телеграф
отъ автора — Кооперативен» домъ цитгь г. Б. Колчев». Неговото идвана егенция, въ които, между
Варна.
Приключване
на
спазаряването.
Колко
конкуренти
има
въ
Асеновеир*
София
4.
9
не въ Варна е въ връзка съ урежда
другото,
казвв:
3) Д о Чикаго и и а а а я ъ пжтни не то на нгъкои въпроси около еф
Отъ нвколко дни се води общинския с ъ в е т ъ щ е бжде
бележки — Ллеко Константинов*, тината зимна седмица.
— Нашето положение на се
за
отдаване отнесенъ за о д о б р е н и е при
издателство Ив. Куюмджневъ — Со Г-нъ Колчевъ самъ се е увприлъ, спазаряването
верния Фронтъ значително се е
фия, цена 20 лева.
експлоатацията министра нв ф и н а н с и т е .
че, противно на очакванията, резул- подъ наемъ
3) Политически рачи иа тлтштгъ отъ ефтената седмица ежна игралното казино.
Предполага се. че най-късно подобрило. Нападенията на неХитяера издание на комитетъ бъл крайно насърдчителн. По негово на
до
една седмица игралното шитв ниски загьршиха съ зав
До
сега
еж
преставили
свои
горски киига'Климентина 24 — Со реждане на много от влаковетгь, ко
земането на областьта Тембионъ.
казино
щ е бжде открито.
те
оферти
четири
фирми:
Хаинц
фия, цена 50 лева.
ишо пристигнаха въ Варна въ ежба
4) Три с и н д ж и р а р о б и отъ та и недгъля е трябвало да бждатъЛейзеръ, Елиезеръ, Димитъръ
То щ е се п о м е щ а в а в ъ г о Нападенията продължавате по
ЦвЪтавъ Мивговъ издание па Библиотека увеличени пжтническитл вагони, Меджидиевъ и Йчко Стефа лЪмия с а л о н ъ не МорсчЪто посока на
Гералте. По наето.
Бмпрскя историческиромаи* — рехак
ящемъ се водятъ успешни от.
До
ежбота
сутриньта
по
сведения
нов^.
казино
тор* 0. Клраветвозъ, м м з ! лева.
отъ гарата въ Варна еж пристигна
Д-БДНН схватки.
Днесъ въ 3 часа следъ об
9 ) В ъ аората на о с в о б о ж  ли повече отъ 3,500 души. Отъ
д е н и е т о историческа роман* отъ Лео* днесъ гоститп на евтина зимна се приключи спазаряването.
ГолЪмитЪ сражения ще започяидъ Вкпалеев цен 25 лева. Доставя се Варна започнаха да заминаватъ,
Довечера тържната комисия
прегрупира
войските
си.
натъ
едва презъ и. февруарий,
ю автора — ул. Плиска 0 София.
Влакъть, който замина тази сутв ) Н а д ъ м о р е т о чайни ваяо ринъ въ 8'55 ч. бгъше препълненъ съ ще изготви протокола си, кои
Ядисъ Абеба. 20. Расъ Де аакаръ че теренътъ, повреденъ
то утре ще бжде внесенъ за ста прегрупира войските си
Яадени отъ Яаоръ Стояновъ, из пжтници.
отъ голЪмнтъ дъждове, пречи за
дятелство .Българско слово",София
възлагане въ разширената ко
J
(БТА)
ул. Бо-чо Киро 31, цена 25 лева.
разваването
ва военни операции
мисия,
въ която участватъ
(ншавяаяаааваняиаинванаавмшшпав въ по-голъми размЪрн.
7) На пиръ при ц а р ь Си
специалисти,
юристи
и
обще
н е о к а отъ Стоянъ М .Поповъ, изда гария" подъ редакцията на П. Ка
ственици.
ние «ив художествена Библиотека рапетровъ — София.
„Древна България*, цена 6 лв.
10) Смииятъ вжръ, разкази отъ
Най-късно до утре ще бжде вчера е биаъ слушанъ миого добре
8) Сяввяни издание на Педаго Тодоръ Дашковъ, издание на Свътизвестенъ резултата кому се въ Лондонъ. Берлинъ и други ев
гическа историческа библиотека, лоструй, цена 10 лева.
рооейски столица
11) Лвтвратурен-ь ч а с ъ , сед възлага игралното казино.
•одъ уредничеството н а Денчо
въ Сирия оротивъ французите
Марчевски и Петъръ Карапетровъ. мичник/ь за култура и обществени
Следъ възлагането на играл
София 20 България има три
въпроси, редакторъ П. К. Чинковъ.
София, цена б лв.
Ерусалимъ 20. Въ Сирия
ното
казино,
ще
се
изработи
радиопредаватели, едидъ на
12) Морски п р е г л е д * ! двусед9)Гаорги Сурсувулъ отъ Вас.
договоръ, който дълги и два на кжеи вълнн. избухна обща стачка, на
Каратеодоровъ, издание на худо мичникъ за морска просвъта и об« подробенъ
жествена библиотека .Древна БъЛ' нова, год. 1! бр. 33, Варна
следъ като бжде приегь отъ Двата отъ тЪхъ работягь за сочена противъ француе-

Кога ще се открие игралното казино

Деста

Шщт mm

В а р н е н ек и

н а р о д е н - ь

т е а т ъ р - ь

Щ е предотави при цени народни отъ 6 — 2S лева

Втеош. 21 т. I- В i ш . ви-

Ш 22 I. I. 81081- Ч. 181ВЕСЕЛИЯТЪ ПАНСИОНЪ

теш9Ш>23т.1. SIB91. ва

IOOI Н О Щ Ь
„МАРИОНЕТКИ"
К о м . въ 3 дейотвия
(багдатския хамалинъ).
Ориенталска феерия, о ъ танци, баавт-ь и муаина
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—• Слушай, госпожице, да оставимъ ГБЗИ ра
боти на страна. Азъ те купихъ да пъешъ въ
таагьра ми.
— Да се явя нв сцената? Никого!

доволително. Вчера е било на
правено презъ цЪлия д е н ь
проби съ триттз предавателя
Р а д и о п р е д а в а т е л я нв
гарата, който е на къси вълни
е билъ слушанъ много добре
не само въ София, но и въ
Лондонъ, Берлинъ и др. евро
пейски столици.
Ще бжде обмисленъ въпро
се за унифициране рпдиопре
даването въ България,.
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— Не мога, господине, сега не мога!
Чу се потропване на вратата, лакеятъ влезе
и подада на господаря си една картичка.

— И защо не? Какво лошо име въ това?

— Робертъ Берковъ! каза Ромпе. Не го noiнаввмъ, но нека влЪзи!

— Господи, избави ме изъ ржцете нв този
човЪхъ) каза Лизета ниско, но Ромпе я не чу и
отговори:

Тогава Лизета се затича къмъ вратата и тре
переща отъ ужвсъ каза!

Та азъ не мислЪхъ, че ще ме вземешъ за го1гвмъ простакъ. Азъ платихъ на корели за храната
и грижите му надъ тебе, че той не 6fc длъженъ,
да те гледа безъ пари.
— Но азъ н-вма да излезе. никога на сцената
аовтори Лизета.
— Слушай, госпожице, стига си ми дрънкала,
като всЪко развалено момиче. Азъ те взехъ съ контрвктъ отъ Корели и свършено!
Лизета се тръшна на единъ столъ отчаяна, п о
спедъ една минута тя рипнв и извика.
— Господине, оставете ме свободна да си отида, азъ не съмъ артистка.
— Не се сърди толкова госпожице, успокой
те се. Ти ще пЪешъ народни песни, като оная,
която пе завчера.
Като вид-fe, че съ този човтзкъ не ще излтло
на глава, Лизета смени тона:
— Добре, но тогава да не ми се сърдите, ако
ви номпрометиремъ театъра.
— Ха, тъй те исквмъ, пиленце, отговори Ром
яе ухиленъ, сега ми харесвашъ, Колкото до песингв ти. остави това на менъ. Я ми попей сега
нещичко, тъй весело.

— Господине, не го приемайте, той е неприя
теля ми, скрийте ме негде, да ме не не мери!
И^двамата я погледнаха зачудени.

ГЛАВА XXV
Въ ногтить на черната мизерия
Следъ като се пробуди и рипна, Роза се
хвърли върху Стернъ, улови го зв яката и му
извика:
— Разбойнико, ти ми открадна доказателства
та, дай ми ги!
За мигь Стернъ остана неподвиженъ изненаданъ отъ пробуждането на момичето. Но като се
съвзе, той блъсна Роза толкова силно, че тя пад'
на и се удари о единъ шкйфъ. Ударътъ б е тол
кова силенъ, че бедното момиче остана зешеметено. Стернъ грабна малката черна чанта на Роза,
гдето б е съгледвлъ, че имаше пари и бързо
излезе.
На другия день момичето се пробуди отъ
припадъка, като се помжчи да си спомни, какво
се б е случило. Сънь ли 6fe това или действителность? Роза подири таблицата вть пазяата си, ала
като не я нвмЪри, разбрв, ча 6 t m e огребена. Тя
отиде да го дири въ всичките стаи на кжщота, но
ке го намъри. Но той тр*б й а да дойде, си каза
тя и се тргшна на едно канапе, да го чака. Ча-

ката администрация. (БТА)

И

на писмото на Гичевъ

П л о в д и в ъ 2 0 . Въ
Пловдивъ и А с е н о в
г р а д ъ о/г, а р е с т у в а н и
не, к о л ц и н а р а з п р о с т 
ранители на писмото
на Гичевъ.

Те еж били следъ това
освободени, а е останалъ
задържанъ само единъ —
Кръстю Божковъ, отъ
Пловдивъ.

изъ засада
коооеративенъ деецъ
Бургозъ 20 Въ ежбота въ с.
Дюргерлий, Бургазско е има
ло кооперативно събрание на
което приежтетаувалъ и Г. Ганевъ, кооперативенъ деятеля.
Следъ събранието изъ заса
да Ганеаъ билъ убитъ съ пуш
ка отъ неизвестни лица. Води
се следствие.

*

Говорейки за сраженип
на южния фронтъ, Негусвд
заяви: -Тия сражения започни
ха още на 8 януарий, обач
италианците въ своит-в съо(
щения не споменаваха нищ
за тия борби до 14 т' м,
Презъ време на сраженил
итвлионцит-fe се бранеха ояп
сточено и употребяваха всич
ки свои технически epiqerst
обаче въпреки своето техниче
ско надмощие, не можаха $
осуетятъ настжплението на т
шите войски.
>
Абисинските войски yenti
презъ време на тия срежеш
да пленятъ големи количеш
италиански военни материи
Загубите на нашите войв
еж минимални, докато тия i
италианските войски еж теш

Застреляния и м е т ъ . Еликик;!
години въ тайна. Най-сетве щщ
то. ycotxHTt нв Павликен. поли
Павликени 19. РЬдко о П[
стжпленията — не открити. F
но или късно встжо пресп
ление ще бжде открито
злодееца •— нвквзвнъ.
Презъ 1924 г. беше '--"уби
изъ засада кмета на с Гр
дище — Търновско — Славч
Петровъ, Ц-Ьли 11 год. тя
убийство б*ше въ тойна. ft
що не беше въ състояние i
лосочи истинския престжпник
Минаха години. . . Всичко t
забравяше а таке се струй
ше на всеки му. Навършвк
се единадесетото година ff
тоя тъженъ день, а то 6tm
наскоро. Преди н-вколко №
само.
'
Среща ме единъ полицай:
— .Има разкрито убийство»
Узнахъ зо всичко.
Полицейския инслекторъ npi
тукошния участъкъ Петър
Ив. Душковъ, ведно съ мл!
дия и енергиченъ цивилен
полицай Жикко Тодоров!
успеветъ да розкриятъ т«
толкова години тъмна миете
рия.
Убийството с извърши»
о т ъ Романъ Петровъ и СПИ?

д о н ъ Пенев*, о т * сжщоя
село, които по тоя начит
е ж мислили да отмъстял
на кмета за неприязнения
и мг. отношения.
И двамата убийци еж»'
затвора, кждето ще нз*
жаватъ наказанието си оез>
З а п л а т и т е , з а м . яну право на гаранция. С Ь

и пенсивте за напредъ
София 20. Както заявява
м-рътъ на фикансигв Гуневъ,
изплащането на чиновнически-,
т
* заплати зв напредъ ще ста
ва най-редовно въ края на
съответния месецъ.

арий щ е с е изплатят
н а з о т. м . А т а н а с о в .
день.
З а редовното изп л а щ а н е на пенсиите.
елчщо т а к а с е в з е матъ мьрки. З а пър.
вото ^тримесечие на
тая година пенсиите.
иде блчдатъ и з п л а т е ни к ъ м ъ в т о р а т а половинаь^м^лартъ.

Лордъ Идънт»

отп2ктувалъ за Шенев*
Лондонъ 19. Мрътъ не в*
шните работи лордъ Ид*8'
замина зв Женева, п
женъ отъ държавния поде
кретарь но външните Рв6с.
лордъ Кранборнъ и н*«
висши чиновници отъ ^' в
на външните работи,
Лордъ Идънъ отказа Д« №
прави коквито и да било *Т
„Вечната песень".
^
КИНО БЪЛГАРИЯ д н е с ъ - вления. (БТА).
,См%лия покровитель".
Поради хубавото време <*
УЧЕНИЧЕСКОЮ
КИНО лянитв отъ Ьврненсна око«
«ПрокълчатипЬ".
ремонтрватъ доброволно• »*
НАРОД. ТЕАТЪРЪ
д„ 0 съ ки развалени пжтищв. П<>с
•Живия трупъ".
гатъ се отлични резултвг".'

