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За да ама щастливъ животь, нуждни еж той нпща:
умгьние, редъ и мгьрка

j ^дна^дМр'ш*майка
ще от, 1 хпърли .ненужднитгъА укра*

Порядъкътъ е острота на
ума, здраве на т лото а
благоденствие:'.зй'. дома. ..
СУ1ЕЙ.

j пленилъщжжьть си «ч р е-з-,ъ~.
''; цЩ%т0прьзговори^ a миль
хирактеръ.
"ЛУТАРХЬ.
Гу
'•!\

,ч1.-.("-0 itlHlU

j

Щ шшвои рда ш и й и я и Рж ши шгаша (Шиш

Парижъ 8. Снощи въ 17-30 часа
Щоржъ Боне, мръ на търговията
а-н-д-у- с-т-р-и-я-т-а
и
я
съветскиятъ посланикъ въ Па,
риокъ — Потемканъ подписаха KaKairсъображения е ж го ржководмпм; — На какво ще се обърне най г о п * и о внимание. прн колелнит* елхи в>, разигк
— Македонскмтв културно-просветни братства не ще б ж д а т ъ радтуреин. — Ще има
френско-съветски търговския досиропиталища, приюти и общивси
ли Македонски кацмоналенъ комитет?.. — Кавии законопроекти ще внесе и-рг.
говоръ.
домове.! Кжде е раздяла подаръци.
Сапоаъвъ Мин-съветъ..—Поломсенмето въ страната.
Съ тоядоговоръ- се подно
офия'~8". 1М'р~ътъна вжтреш
ще
обърнемъ
върху
възпита
Мин.
съветъ.'
N-;
<7*'Мшоу,-,;
,:i
вява търговски* договор, склю- нитгь работи Сапдвъ, запитанъ
.София 8. 'Въ",неделя,;; поне*
нието на извъншколската мле- — Проучвамъ ^закона -мза дедник;ъ ;и, ,вчорникъ ' Нейно
ченъ на 11 януарий» 1934 годи по въпроса за пртиниттъ, по дежь.
на Величество ;)Царицата прекара
на, съ нЪкои малки измене ради които правителството е : Организацията на българската финансовото,облекчение
общинитгь, който ще бяде всредъ малките деца въ сиро*
ния (БТД).
разтурило Нациотлнитгь ле младежь започна своята работа.
внесенъ въ най скоро време
На
въпроса
културно-просвътнигиони и Родна защита, заяви: ib братства на македонската еми вь Мин, съветъ. Приготвенъ питалйщата.; ^приютите й' об
Парижъ 8. Следъ подписването
щинските домове, кждето бЪза об. ха устроени коледни елхи.
на френско-съветския търговски ; — Правителството реши да грация ще сжществуватъ ли, м рътъ е законопроентътъ
разтури
Националштгь
леги
отговори:
договоръ, се повдига въпроса за
щинитть, но ъ него Мин, М-.-.Г. : - . * . ' 1 •,. ! • • ' , ; . , . | •.•... , 0 ! : . . Т Г « ; . '
единъ евентуаленъ френски заемъ они и Родна защита; ржково- ,! — Не става дума за раз съветъ ще се занимае no- - Придружавана отъ г-ци Чома1
отъ 800 милиона френски фран дейки се само отъ съображе турване на културно-проевтът
кор.аи отъ д-ръ Ханджиевъ, Ца
-.iaiicry: y-uhi рицата
ка (равни на около 3 милиарда ния да внесе единство въ въз нитгь и благотворителни ма късно,::,е посетила яс.штгь на
Новиятъ
бюджетъ t), на Д во 'пЕвдокия". Схщия"день
и 560 милиона лева), който питанието на младежьта.
кедонски братства. 7я> щеВжтрешнитть работи вече Царицата е посетила и питамФранция ще отпусне на Съветска
Вий ще направимъ всичко възможно, продължатъ своята културна се прилага.
Русия.
Съкращенията цитп>\на сиропиталището„Евдокия",като.и на дветп мпета е
Тоя проектъ за сега се Про щото българската младежь да бжде и благотворителна дейность. се направиха.
,,
раздала
подаръци.
'/;
възпитавана
въ
единъ
аационаленъ
духъ.
Отъ
две
години
македонските
учва само отъ разните мини
Запитанъ, за напредъ кой Въ пвнедгьлникъ Царицата е
При сегашното положение разните
стерстват, а единствено прави организации даватъ различни насоки , на братства не см правили из ще се бори противъ спекула посетила: оома за млади работ
бори за управителни тгьла, та, м,рътъ отвърна:
'•
телството може до вземе окон възпитанието иа младежьта.
, ници ,.„Наше огнище",! ;>,кждето
раздала подаръци.
Възпитанието на българска Дадени еж нареждания таки
чателно решение по него, тъй
•г-Функциите1 на Главното сжщое
двата" детски . приюта, които
като се отнася до финансови. та младежь ще бжде ржкозо- ва избори да се произведатъ. комисарство по продоволствни сеВъ
издържать отъ столичната : об
тъ'рговски и. дипломатически дгно отъ Организацията на Ония братства, които не из- ето ще се изпълняватъ отъ щина —- единия' на- ул.' „б • cehtertбългарската младежь, която пълнятъ нарежданията, ще новосъздаденото отделение при врий", а другия на бул. Фердинандъ
въпроси. ..._
— за децата сжщо така сл\ били
:
Узнава,се, че Левалъ, Рение ще се числи къмъ МвоТо на бждатй> разтурени. / , • М-вото
на търговията за опре устроени
коледни . елхи, които Г;сж
ф Боне ще изложатъ въпроса народната просвета. Тая орга ' — Ще има ли новъ Нацио- деляне на ценнтъч .'..
, били посетени отъ Царицата. Следъ
предъ Мин: съветъ, който ше низация ще обхване всички наленъ комитетъ?
Накрай мрътъ завърши съ като* Царицата ''раздала подаръци
младежи отъ училищата и из- — Въпросътъ\,за Националенъ думитк:^ 'I .:' \ .'
го реши. (БТЯ)
. .;•• на ; малкит* питомци, г децата-* отъ
страна предали разни подаръ
вънъ техъ..,
комитетъ ще be реши по късно.
.— Положението въг странаг своя
ци на Царицата, предназначени за
Особено' големо внимание — Какви закони ще внесете въта е напълно спокойно.
T+ixHH Величества Царя и Царицата,
Князъ Кирилъ, княгиня Евдокия й
съучастникъ въ убийството на краль
малката; княгиня Мария Луиза; : *;
Александъръ
При всЬкв елха Царицата е
Виена 7. В. яВинеръ Зонъ
оставала по половинъ часъ. >
•<•...; край Петричъ
ундъ-монтагъ цайтмнга" съоб
Вчера сутриньта . Царицата
предь предъ представителитЪ на бург. печатъ.Цельта н а
Петричъ 7 Вчера къмъ 10 ч посети детската университетс
щава:
'"''
'
обмколката м&. Състоянието н а пжтищата з ъ областьта.
пр;'об; е билъ намеренъ въ*ка клиника, при Александров— -Въ Хартбергъ, Щирия е
Какви е ж впечатленията му отъ' Бургазъ. . . .
кестностьта ^Скалата" трупа сквта болница и раздаде по
билъ арестуванъ единъ: келовех з Й Бургазъ 5. Оня день, Ганеаъ иазв:
нецъ, на име Мараонъ Байеръ, както б е съобщено на ,х,гг-1.Дойдрхъ,, ... да,„„, инс- на единъ около 35 год. мжжъ даръци на болнит* деца. ,. ;
;
;
високъ, черноокъ, обутъ въ
който ех призналъ предъ ,длас,
Вчера.въ 3 ч.^сл. об. Цари
пектмрамъ
службитЪ
^ ц%ли черни обувки.
време*о,;{
въ\Тграда
ни
титгь, Че билъ, съучастникъ въ
цата посети и елхата на децпубийството -на- краЛь Алек пристигна Мгрътъ на бла Бургазъ;;*,;и-; й ' проуча _ В ъ дрехитъ му не еж наме та на софийските железнича
сандъръ Югославянски.
благоустройст^ рени ,никакви документи. Сг- ри. Въ 5 30 часа Царицата по
гоустройството г. инж.всички
"По занятие Байеръ е гравьоръ и Спасъ Ганевъ. .t _,,п \:ц вени мероприятия
на моличностьта на трупа още не сети J елхата на сиропиталище*
билъ натоваренъ да изработи < фале установена.
то .Князъ Бооисъ".
г
р
а
д
а
.
.
•:•,••
г
Запитанъ
отъ.
предста
шивитгь паспорти на терориститп.
Байеръ, който е направилъ опитъ
i, — Съ какви впечатле никакви
вителите
на
печата;
;
за
ви служби.
резултати.
да се самоубие, се намира въ зат
цельта на идването му ния си отивате отъ нашия ._-.ца този въпросъ, гос , — За сега още не!
вора на Хартбергъ. По настоящемъ
виенската полиция провгьрява досъ >,-. \г-. •-, ";i пода, можа да ви отговори
въ Бургазъ, м-рътЪ: ща ГраДЪ?,1 .;•;
По нататъкъ г. м-ра раз
товгьрностьта на неговитгь призна*•*•'•:•..

г

М-рт...ю бявдешйстито

благоустройството г-нъ ; -г- Съ много хубави. Бур
само моя предвшественииь. говаря съ журнал истит-fc
газъ е още малъкъ градъ5,
по редица други въпроси.
«о той е съ ГОЛСБМО бжда- ; •', •—,\ Ра/отятъ ли се никакви Накрая бе засегнатъ й
законопроекти въ вашето
Защо се създадоха повит* акцизни облози, Канви ЗЙКОНИ И преустройс ще. Градътъ, е добре пла- м-во?
въпросътъ за контролата
-..,
ниранъ и следъ непро
-;>
тва оредстоятъ д« се въведатъ
законъ за данъка върху прпходят*. дължително , време той ; — З а сега по този въп на печата. М-рътъ намира,
Ц София 8. М-рътъ на финансипиь
че е още рано да се отме
Туневъ, запитанъ по предстоящитп,
преустройството на смЪтниИ пала ще добие,! напълно ; евро росъ не мога да отговоря.
работи на М- вото на финанситп
ни контрола.
ти,
новия'
законь
за
митиицит^,
заяви:
пейски - вйдъ. Личи fee, че —•-Не] вйкзмърввате т
„Бързамъ да добавя, оба
V— Набелгьзахме единъ планъ заунифициране на акцпзнит* закон»,
новня законъ < за търговските книги,за неговото благоустроя да отмените сегашната сис че, каза той, че съ . този
преустройството на много служби
при М-вото.
•:••-{,••"- •
"
закона за гербовия налогъ и пр. ване се работи много.
! тема на работното време в> въпросъ
правителството
^Навременното
приключ ***'— Кога ще стане тегленето на
м-вото
и
подведомятввнмтъ
държавната
лотория?,
'..'/'
.
,\
още
не
се
е
занимавало".
ване на работата по дър
•-'•••..г-гГ-Плтищата въ бургазка а
—. Тя се организира :-усилено и се
жавния бюджетъ ни дава взематъ
. мгьрка най-късно ,презъсбласть еж ииого лошм к
възможность 'да пристя априль да имаме първото теглене.
това извънредно много за
пимъ по бързо къмъ ковитп Предвидили сме отъ нея годишенъ
отъ 25 милиона ' лева, ' но
труднява навело мото. Какво
За млади м стари.
мгьроприятая.
Забележете, приходъ
- i че приходътъ•••• ще , бжде
ОТЪ 2 д о
Ч А С А С Л Е Д Ъ О Б Ъ Д Ъ 'въ'
«е тая година въ първия изглежда;
възнамерява да направи пра
много по голгъмъ., : ;• ••.•;;.•;•
брой на „Държавенъ в „cm
Можетн д а отбележите сжшо така, ч е вителството въ това отноше
КИНО РАНКОВЪ
никъ'1 6to обнародванъ
и прехвърлянето на финансовигЬ инспечтори ние? ..-.::.•,, ,;«•;:; , •
- ..
бюджета на държавата. отъ смътниИ палати къмъ! инспекцията
Небивала богато, ( избрана програма;,
д а д е добри' резултати." •'•••••
— Отъ малкото, ноето
ПовигЬ акцизни облози 6txa ще
' Едно отъ последвигЬ' вл двла е и това
по-големата часть
абсолютно необходими, |за да ура -—помогнахме на пенсионеригЬ, като на
1) ЦвЪТбН TpHRjrll : ,Хенв'е'М и Г р - е т е л ^
вновесим^ бюджета. Сега ни пред малихме, удръжкит*. които с е правятъ ще 'отдЪлимъ за подобрение
стои огромна! работа — новия върху* пеисиитт;' имъ"Г ' 1" "''".!' '
2) ЩШ) ТрйКфйЛ!^ ,,Трит^; преенца"
пятищата ,въ бургазкия край.
Целото правителство има
3) *ТрЙШо ,..Мики и канарчетата"
съзнанието, че пхтищата въ
СКР-ЬБНА В Е С Т Ь
Съкрушени отъ скръбь съобщаваме на роднини и близ този край се намиратъ въ
ки, че нашиягъ" многообичанъ и незабравимъ братъ, внукъ плачевно състояние и затова,
и сродникъ
грижите ни презъ предстощия
:гпг '•3 1 о~п: с Цени само & 7, 9 и II Мстроителенъ сезонъ ще бж34 годишенъ „• , . ,
датъ насочени главно за по
следъ кратко и мжчително боледуване почина на,7.януарий добрение съобщителните сра
Л часа полунощь въ Карлово.
: V ': <
Мили братко, спи спокойно своя - веченъ" с сънъ* : Твоя ства въ бургазката область.
.,-г-. .Направени,'еж шьколмипъ обрезъ, благия ти характеръ и добрите ти дела, щекохратни < .> постъпки ,за
ни бжцатъипжтеводитель въ живота..-.
отпущане трудовашки отСпи спокойно.
се премести на : .ул. .Владиславъ Кз 8,1до
.- :OqfenOTO ще се извърши, вък.Варна.-въ у църквата CB.J ряди, които да поправятъ
'Никола,-HBJ; 9 я^уарий^пЮ часа.тредичоб^дъ.; on гд siu о<- ••,. поне Ъггщартй., пътищата
' Окржжния Сждъ,'гдето започна да сприема
'^^ЖМНЛЕ^И-' «стри: Перунв. Жвнауг-Пюбв.-нзбрртъ^-?;; йЧЬ^н^шия краШ JufbnQpw««Hwn sijuaoi он лч«б6йнй.з «•'•"»• -<»w.>w V-2-d
гМийкоЪ1Щ| — ЩеоРгигубаба^Гбн^а^икс^одници. йод еН тжпки, обаче не дадоха
>*ud.
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Бшроп иорш посрещатъ Новата година

далом-ь отъ родния край.
Алекасндрия, I януарх 1936 годи
Ние бъхме щастливи при
на. — Вхьрни на народния обичай- мисъльте, че жельзното rfeno
моряцитт от» българския кораб»
.Бургазь", на котва въ александрий на нашия корабъ. красено отъ
ското пристанище, посрещнаха Но триивътното знаме на милото
вата година сь скромно тържество, Отечество, победно бразди дакоето се състоя въ голгъмич първо- лечнигЬ морета, за па разнася
класенг салон* на кораба. Следъ ве
плодовегЬ на
черята, шъзпитаницитгъ отъ висшия въ чужбина
корабоначалнически курс* на Мор родната земя и труда на на
ското училище, които праеять свое шити брагя, да напомня на
то учебно плаване, изпълниха редицж маршове и народни п/ьени, чрезь свита, че тамъ, на брътовегв,
на
които възкресиха по единь внушите- огласяни отъ пъсеньта
ленъ начин* обрат на Роаината. Черното море, живъятъ добри
Точно вь 12 часа корабоначалникътъ хора,
достойни за повече
г. Цетъръ Абаджиевъ, поздравявайки
щастие,
назрели за даровегЬ
прислтствух>щитгь сь Новата годи
на по-хубава участь.
на, произнесе слегната рсчь.
Най.после, пренесли въ жерт
!!ШШ Г1СТ113 ЩШ,
ва и сила и младость, прене
Драги морски труженици, брегнали радостигЬ и спокойЧасовниковата стрелка от- ствиете на сушата, ние се об
мЪрва първата минута отъ рекохме на самоволно стра
новата 1936 година. Чувству дание, за да вземемъ участие
вамъ повелителенъ дългь да съ скромнитъ си сили и сред
кажа две думи за изживЪннтЬ ства въ нвй-великата драма.
дни на старата 1935 година, наречена морска действителда направя рввнчсмЪтка на на ность, и по твкъвъ нвчинъ, и
шето скромно, но величаво ние бъпгарскитъ моряци, да
д-вло, за да почерпимъ поука имаме дълъ на равноправни
огь опита на живота, и по- труженици въ световното мо
СМТАЛО, съ възторга на младен реплаване.
ческо въодушевление да проТова наше убеждение, това
дължимъ своя дългь катодоб- наше съзнание и разбиране
лестни хора и достойни бъл на дългъ и цель въ работата
гарски моряци.
ни, бъше като пжтеводна звез
Нашиятъ жизненъ жребий да, която ни ржководеше цъ
е опредтзлилъ
неотмЪнната ла година.
присжда: да бждемъ синове на
Сега, при започване новата
морето. Челата ни, увънчани 1936 година, нека си пожела
съ страданието и славата на емъ отъ сърдца, щото сжщигЬ
едно сурово подвизание. из пориви да ни вълнуватъ, ежтъкано отъ ужаса на буригв щитъ свътли мисли да развии неизвгстностьта на водната деляватъ често помраченит-fe
стихия, еж озарени отъ осан часове на нашия труденъ подката на мжченици и светци
вигъ и да сме проникнати отъ
Въ беззвездни нощи и слън горещата въра, че подь всечеви дни, всръдъ мразовититъ победното покровителство на
пристжпи на зимата, подъ пли Бога и доброжелателството на
ська на поройния дъждъ, би- Чудотвореца свети Никола, на
чувани отъ козарни ураганни шиятъ корабъ все така неуяз
вътрове, — безъ сънь, безъ вимъ отъ бурит-fe лошитЪ слуотдихъ, далечъ огь скжпи близ ки по пжтя му, ще броди безки и свиденъ роденъ кжтъ, въ спиръ, очъртавайки напредъка
тежко изгнание и неспирна благоденствието и щастливия
борба» изтече цЪла година.
възходъ на народа нн, имащъ
На командния мостъ, при за върховенъ вождъ любимия
корабното кърмило, всръдъ ни мждъръ Царь — първиятъ
тропота на мощната машина, кърмчия въ родното мореплапред-ь ненвситнит-fe
търбуси ване!
на огнедишащигв пещи и наДа вдигнемъ чашите и да
всЬкжде по палубата и кжтоветъ на нашия плуавщъ домъ пиемъ за Царя, Отечеството и
— ние бодърствувахме на своя моряцит-fe, съ пожеланието —
постъ, въ забравата и самоот новата 1936 година да бжде за
вержената бдителность на ед всички по честита и по-щаст
лива отъ старата!
на преданна служба.
Съобщава: Крумъ Кънчевъ
Прилични на храбри бойци
въ полето на културното твор
чество, отъ кжде почерпихме
толкова въодушвление за бор
ба, „какъ осмилихме своитъ
усилия, на които посветихме
най избранигв мигове на жи
вота си?
Ние бъхме съ дълбокото *
(приказенъ изборъ)
'
убеждение, че сме малцината $
отъ книжарница
<
избраници изпратени отъ Ро
дината всръдъ
безбръжнитъ
води на синята пустиня — да
плуваме и да оежществимъ
НАКУПИ
въковния блънъ на нашето
племе 3fi владеене на морето.

ри ши:

НЕЧИИ

Г-жа Стойка Генова

Шт т т преследва

не ще може да приема на именния си день

организирането на българската
младежь

"

Провадия
HtMa да поиема на именния си день - 9 т. м.

София 8. Мръ Йотовь,
запи
тат по въпроса за организиране
на българската младежь,
отго
вори:
— Възпитанието на българска
та младежь ще се насочва отъ
М-вото на народното
просвпще
ние.
Следъ праздницитгь ще можемъ
да се занимаемъ обстойно съ
организирането
на младежьта.
Нашата цель е да се създаде
една стройна организация
на
българската младежь, обединена
около единъ единенъ националенъ
идеалъ.
Особено голпми грижи ще по
лагаме за организирането
на
извъншколската
М1адежь.

Купувайте огь магазините
които иматъ на витрините
си картонъ съ надписъ:
Т у и ъ се д а в а т ъ
консумативни
м а р к и

„И Р

Стойко Добревъ
Архитектъ Стоянъ Доковъ
HtMa да приема

на именния

си день

Стоянъ П. Караджовъ
Провадия
HtMa да приема на именния си день

Стефанъ Крайчевъ
Провадия
HtMa да приема на именния си день

Отефанъ Пеневъ
адвокатъ Шуменъ
не ще приема ни именния си день

Архитектъ Стефанъ Вей. Поповъ
поради отежтетвие отъ града нъма да приема на именния
си день

Стефанъ Константиновъ
Нотариусъ
Не посреща на именния си день.

Станчо
HtMa

па приема

беликовъ
на именния

си день

Пл. „Мусалла".
Бившата
сладкарница
„Малка'
поканва
при
ятели и познатитпг
си да пиятъ кафе, чай и
да играятъ карти за развлечение
съ приятна
музика .РАДИО ТЕЛЕФУЙКЕНЬ*.
— И х о с а м о с-ь 2 л е в а —
1—24-3

ИЛЧИУИШГП

15 л.
ЪЖ л.

!ЯШШИННИИИИИЯНИИЕаИВВШШИИПЮШИЯЯИИНш£

Архитектурно строително бюро
АРХИТЕКТЪ

на едро
ПРОДАВА

Ж. БОГДАНОВЪ.
Т. ДЕРВЕНТСКИ

шяшшшш

и ИНЖЕНЕРЪ

0 Б Щ Ъ ПОДЕМЪ
ул. Габрово 23
1 3579 — 0

1-2

нъма да приема на именич си день

за да получите веднага
о т ъ Приморска
попу
лярна банка 2 % дивидентъ върху консумацията
въ пари. Спестовни книж
ки безплатно отъ банката,
или дружеството »И Р Я"
ул. Царь Борисъ 27. Книж
ки раздаватъ и магази_ нит-fc
1—27—6.

1 6 Ли
23 л

~~Стоянъ К. Стояновъ

Проектира, ряководи, изчислява желъзо-бетонъ, узаконя.
ва индустриални предприятия н предприема строежи Отъ
ВСЪКйКЪВЬ ВИДЪ. ,

-у

Ул. „27 юли" № 11 — Варна,

Тел. 20-03

1-10

т

авввааввввввввнаЕЗпвввпвившвшвшнявввв

ТЪРГОВСКИ ТЕФТЕРИ

;

Всички видове, отъ
лървокачесгвена ха
ртия, солидна подвързия.
Най-ниски
цени въ

%шоитекетшъ.АЗ).
— ВАРНА Ф а О р и ч е н ъ о к л а д ъ на вълнени платове
Царь Борисъ з.
С ъ о б щ а в а н а многобройните см клнамтм, ч е прие»
тигнаха за сезона ппатове за м ж ж к м и дамски
балтони м костюма, спецналн)» платове за

книжарница

палта на ученмч «и га ученически шннепм, шевмотм, спортни
в да 0Л м и6
яатов м д
Ш

^ 1 1 1 1 Р_•"

на Кирилъ БобевЪ, срещу
Бълг Народна Банка.
!
1-3567-6

" _^

^

№УШ

Важно за търговци ш еснафи
Два дюкяна съ хубави големи витрини, удобни за
всЪкаква цель. се даватъ подъ наемъ, на ул. Владиславъ № 64 на износна цена-

отъ провинцията да се отче
татъ най късно до 10 т. м.

ЕЯ

[щитштпщтш шкафове, удобшма ппфптпкп i
галавтарнгти за вше т Шжъ шщото mm,
колониалявя магазвиъ Двмат^ръ Гяуровъ

227 менно тръгва да е стрелялъ отъ това мъхто,
черно, копринено вжжи. Съ него е билъ оцузащото тукъ шосето прави единъ остъръ за шенъ, защото не е усп-Ьлъ да ни олучи. Постане тоя фантвзмагория?— изсме се негърътъ. вой, задъ една скала, обаче околната почза.
Въ следващия мигь, тъкмо Билъ Газонъ споредъ както изглеждаше, не бЪше докос лучилъ си е възмездието за безчестнигЬ си
дЪла. HtMa нужда да си блъскаме главата,
отвори уста да отвърне, отекна гърмежъ и вана отъ човЪшки кракъ.
чие е това вжже. Да вървимъ!
единъ куршумъ изсвири край главата му.
— Нзъ не намирамъ тука никакви отпе
•— Добре, но какъ е стигналъ ро тоза мЪсКогато се обърна да види кой стреля, втори чатъци отъ стжпки — каза Самъ, който сжто.
щомъ като стреля върху насъ от обратната
куршумъ отхвърли шапката му. следъ което що така започна да търси, но въ такьвъ
младежътъ завчасъ легна по коремъ, Негърътъ случай кой е стрелялъ. ЧовЪкъ не мож*- да страна на шосего? Не може да бжде да не
•незабазно последва npHMtpa му и то много бжде, защото би трЪбаало да намйримъ ди бранилъ и затова би трЪбвало да има следи
отъ борбата — каза негърътъ.
навреме, защото се зачу и трети вистрелъ, рите ми.
ft следъ кратко замисляне добави:
последванъ отъ една сподавена ругатня.
— ДуховегЬ не си служатъ съ оржжие. Я
— Слушай какво ще ти кажа: грабналъ го
Двамата приятели останаха известно време да се върнемъ известно разстояние назадъ!
е дяволътъ!
неподвижни, легнали по коремъ насрЪдъ
На нЪколко крачки отъ тамъ, двамата
И при тия си думи. Самь се огледа страх
шосето, въ очакване да видятъ какво ще приятели, стигнаха до едно мътто, кждето
ливо на всички страни, преизпълненъ съ
последва. Следъ това Билъ Газонъ скочи на шосето минаваше покрай една стръмна урва суеверния страхъ отъ призраци и привиде
крака и изтича по посока на местото, отклг и Билъ Газонъ се спре изведнъжъ, тъй като ния, съ които се отличава неговата раса.
дето бтзше стреляно. На разстояние отъ около съзри между скалигв трупа на съдържателя
— гЪъ не вЪрвамъ въ духове, Самъ. Тая
стотина метра въ рова край шосето лежеше на хотелъ „Млгврва*.
работа
еж я свършили нашитЪ врагове, ни
захвърлена пушка.
— Какъ, по дяволит-Ь, е падналъ тука кои друтъ. Сега, обаче, немамъ време за гу
Безъ да се бави, брвтътъ на Тея задържа тоя негодяй, щомъ като е стрелялъ срещу бене да разрешава мъ загадки. Да вървимъ!
г
приятеля си да не тъпчипо околнатв почва, за насъ отъ другата страна на шосето? — очу- Ьързаи!
да не се разввлятъ дирит-fc. Почвата бъше още ди се Cf мъ.
влажна отъ сутоиннвта роса, затова следите
— Ей сега ще се научим ь. Ела съ ме Негърътъ, който другъ пжть толкова много
требваше лесно да се откриятъ. И при все не да се спуснемъ внимателно по урвата. Не мразеше да върви пешъ, тоя ПЖ1Ь с е к а ш ъ
това, въпр-Ьки щателните си издирвания, не в-Ьрвамъ да се е претърколилъ отъ само криле му бЪха поникнали на краката и про
сто не вървеше, а летеше, безъ да престава
се нветврихв никакви дири отъ стжпки.
себе си.
страхливо назадъ, като че ли
Билъ Газонъ разгледа пушката, съ която
Спедъ едно мжчитепно спущаме, двама да сеС оглежда
е било стреяяно. Какъ "е попаднала на това та приятели се нацвесиха надъ трупа.
? - ^ Ш е Д ° Н е Г О н а с т и г » е HtKofi дяволъ и
да го стисне за гушата
место? Кжде се е деналъ стрелецътъ? Непре
— Гледай! Около врата му е стегнато
— Пе бой се, не бой се! — утешаваше го
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ТрЬбва д а с е жив£>е...
(Коледенъ разказъ)
Писъка по който се забеля мжката на спасената. Едно
зваха отпечатъци отъ боси кра особено чувство го караше да
ча беше вече пустъ. Една чо бжде по-неженъ къмъ нея.
вЪшке фигура се спусна по Това чувство той изпитваше за
ижтеката и се спря край 6pfe- първи пжть. Идеше му да я
га. Тя погледна морето надъ погали по черните коси и да
което ноща вече б е паднала и каже, че е готовъ да и даде
като черенъ крепъ. Тихо про всичкото си щастие, за да я
направи щастлива. Струваше
шепна:
—Требва до завържа здраво му се, че я познава отдавна.
Морето 6Ъ направило рибаря сулодката. На буря мирише!...
безстрашенъ, но и същевре
Рибаря 6Ъ едъръ, високъ. ровъ,
менно то 6fe посгкдило въ душата
Приличаше на н4кой морски му състрадание къмъ по слабитЬ,
Богь излязълъ Готъ дъното на Добринъ се усмихна:
морето. Лицето ,?му беше мур — Защо не ми кажите, какво ви5
да се хвърлите въ водата
гаво, широко. Челото му висо накара
Спасената спря погледъ о рибаря
ко съ разрешени надъ него НеговигЬ сини очи я гледаха мяжеруси коси. Имаше големи, ве ствено и добродушно. Това и харе
чно осмихнати влажни очи, си са. Въ^него имаше нещо което я ка
раше да чувства по радостенъ жи
ни като цвЪтътъ на морето.
вотъ.
Добринъ обичаше много —Баща ми, който б-вше учитель
морската стихия. Когато не умря. когато азъ 6-БХЪ на десеть го
отиваше на риболовъ, той по дини- — Започна да разказва за
себе си тя. Мама се помина петь
цЪли часове съзерцаваше иг години
по късно. Израснахъ при
рата на морските вълни» слу чича си.
шаше гвхната пЪсень и на Подъ негово покровителство свършихъ гимназия и станахь учителка.
душата му ставаше светло.
една година имахъ щастието
Презъ облачните дни, кога Преди
да залюбя. Тази любовъ ме доведе
то надъ разпЪненото море до бргьга. Азъ обичамъ морето и
гордо се виеше буря и волни затова дойдохъ при него да умра.
чайки стеняха тревожно, той Приказвамъ глупости. Азъ дори
гледаше съ широко отворени не ви познавамъ . . .
Той нищо не отвърна, а само на
очи и единъ вжтрешенъ гласъ веде
глава.
говореше въ него:
Вънъ морето бучеше яростно, зим
— Вижъ, колко прилича ния вптъръ тичаше надъ него, кис
морето на човешката душа: каше се като лудъ и забождаше
по некога е тиха, по нЪкога пръсти въ пенеститп ту вълни.
Морската гръдъ се вълнуваше ка
буря се вие надъ нея!...
то развълнувана човпшка душа.
Рибаря обичаше само море
— Колко ще бжда шастливъ, ако
то. Той н-вмаше никог*\* баща тя остане при менъ! — милееше
му загина при една буря, май рибаря. После той дигна глава, по
топи погледъ въ очитЪ на спасена
ка си не помнеше.
та и внезапно гласно додаде;
Добринъ закрачи
къмъ
— Искашъ ли да оствнешъ
пристани., до който върху при менъ? . . . Утре се ражда
тъмнипиъ води на морето Младенеца, нека и ние се росе люлгьеше като
палаво димъ ,съ него и започнемъ
дете малката му лодка. новъ животъ) . . .
Изведнъжь той забелгьза, , Тя не отговори, а само на
не една стена се спусна по{ веде глава. Той забеляза, че
пятеката и се спргь до раменете
и
потреперватъ.
бргьга. Рибаря прибгьгна, сле Надвеси се надъ нея и я по
зе въ лодката и приклек милва съ едната си ржка неж
на' никойда не го види.
но по косата. На очите й
Жената се качи на при цъвнаха две сълзи, олюляха се
стана, огледа се и за мигъ на клепките и се отрониха
се хвърли въ водата.
върху другата му ржка.
Добринъ се хвърли следъ
Морето продължаваше да
нея и започна да нлува съ се надига като развълнувана
бързи скокове къмъ даваща човешка душа.
та се.
Димнтъръ Аджемовъ

Скоро той стигна до нея,
хвана я здраво за единия
край на дрехата и заплава
къмъ дрпга.
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ВИ ДАВА ЕДИНСТВЕНАТА Д О СЕГА

На с ъ ю з а на артиститЪ въ България СА£ИО ЗА 3 0 Л£вА
Т е г л е н е 2 6 априлъ», 1 9 з б г о д .
Цена на билетите-. ц£лъ 30 лева, половинъ 15 лева
Билети за провинцията се йзпрашатъ предолате и иля съ наложенъ олатешъ
София, ул. „Преславъ* № 9, лотарвеиъ комитетъ при Съюза на артистите
Билети за лотарията ще камарите въ агенция „Стрела" иа Мусалата

Хроника
ТД-вото на запасн. офицери
поканва, отъ името на г-на
кмета, своите членове да приежтетвуватъ на бала, който
Варненската община усгройва
тая вечерь въ Военния клубъ
— начало 21 часа.
Третия урокъ съ християн
ското я-во на варненските же
лезничари и моряци на тема:
„Християнството и класовата
борба" ще прочете ржководительтъ^а д-вото свещеникъ
Енчо п. Йордановъ на 15 т.
м. петъкъ б часа веперьта.

АГЕЦИЯ
„СТРЕЛА"
има за проданъ билети
отъ Народната лотария
на Съюза на Артисти
тгь — най-добуръ изборъ
отъ разни щастливи но
мера, Побързайте да не
пропуснете
щастието,
което ви очаква\
Нино „Ранковъ": прожек
тира шлагерния
филмъ „Бар
каролат. Къмъ филма: Цвгьтенъ тршфилмъ
„7 ритгь прасенца „. 2. Фоксъ
тонпрегледъ.
Сказка

отъ г. д-ръ Кирилъ

*

Одавницата дигна клепачи,
слаба осмивка премесена съ
печалъ и ирония цъвна на уснмгв й.
Тя беше млада жена. Съ
черни коси, черни замечтани
очи и малко мило лице.
Добрин сложи неколко дърва
въ печката, която б е въ дъно
то на малката колиба» после
се приближи до леглото, вър
ху което лежеше спасената и
усмихнатъ каза:
—• Добре ли сте вече? . . .
Тя го погледна съ мжка,"сви
устни като дете w прошепна:
.— Благодаря. . . .
Спасената раздвижи устните,
си, като че ли искаше да каже
нещо. Тя потъна въ мълчание
после прибави:
— Защо не ме оставихте да
умра? Моя животъ е разбитъ...
Рибаря седна до нея. Той
ясно видя, че въ нейните чер
ни очи тежеше тжга, като че
ли въ тяхъ б е събрана целата
мжка на света и целото отче
яние на всички, които еж загу
били вера въ живота.
Той я 1абшод1ва малко меле каза:
— Не говорете така!... когато човЪкъ
• тъй тадъ, каквато сте вие не си зах
ари живота като парцаяъ. Толкова ла
ве нещастна?...
>1>оии цъвна по устиш* 1 Тя глтм
пз»,
— Каква смисъль има да
живеещъ единъ животъ, който
•СЬки день увеличава страда
нието ? . . . Не знамъ дали
^ьмъ много нещастна, 'но немв
*?'ь-сили да живее . . .
Той збра вежди и потъна въ
*ълчвние. Мисли една слецъ
ЯРуга бавно се спущаха въ
ДУшата м». в е природно интелигентенъ, умеит. и разбра
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та ще те опрости. Въ единъ моментъ на безсъз
нание ти си застреляла мжжа си, и ако не признаешъ, наказанието ти ще бжде по- тежко.
— Маркизътъ е билъ застрЪлянъ, отче? Ахъ,
Бсже, какъ да ти благодаря!
— Мое деге, защо се преструвашъ, че не
знаешъ нищо? Яко и предъ еждиите говоришъ
все така, ти не ще имашъ никакви смегчающи
обстоятелегва.
— Отче, искашъ ли да чуешъ историята на
едно нещастно мтмиче? '— запита Мария съ умолителенъ гласъ.
— Да, слушамъ те, мило дете, говори.
И тя му разправи, какъ следъ смъртьта на
майка й я тероризираха, какъ я венчаха насила,
какъ тя мразеше маркиза.
— И първата вечерь, когато той поиска да
се приближи до менъ, азъ го блъсналъ, той падна
и пакъ стана, но какво се е случило по после, ко
гато *азъ избегахъ — не зная.
— Кажи, мое дете, можешъ ли да се згкълнешъ върху светия кръстъ, че не си го застрелил^?
— Кълна се въ Бога, че съмъ невинна, отго
вори Мария съ спокоенъ гласъ, а свещенникъгь
се вгледа дълго и изпитателно въ нейните големи
очи, които издаваха всичката и невинность.
— Дете мое, нека се помолимъ заедно на
Господа, защото въ негова власть е, да се уста
нови истината.
— Отче, колко си добъръ, какъ да ти благо
даря. каза Мария, като му целуваше ржцете.
— Не менъ, а на Всевишния требва да благодаришъ, отговори свещеник-ктъ, който ще ни
помогне да докажемъ невинностьта ти.
— Сега ще се разделимъ, мое дете. Когато
бурята разбие лодката на твоя животъ, знай, че
не бива да се отчайвашъ. Господь ще те покро
вителствува, той ще те защити, защото азъ съмъ
ур-вренъ въ невинностьта ти.

Йордановъ на 10 т. м- въ за
ла „Съединение" като отговъръ на д-ръ Чолаковъ. „Припусна САНАТОРИУМЪ
родолечението научно обос
ЗА БОЛНИ ЧОРАПИ
новано и практически доказано.
ул. 6 ти Септемврий, № 2
Варненската
п о п у л я рнв
всички видове
банка довечера въ салона на
„Ешмедеме* дава своята тра
диционна вечеринка.
Варненекото
добруджан
направим другаде и ц в и .
ско просв. благотвори елио
д-во поканва гражданството на
своята „Вечерь на Добруджа
Радио - Апаратъ за
въ салоните на Военния клубъ
село — напълно зана 11 януарий т. г. Украса на пазенъ, новъ, силенъ, само за
салона въ Добруджа.пски на- 1800 лева.
роденъ стилъ. Символиченъ
Справка ул. Царь Самунлъ № 4,
балетъ: Жетва въ Добруджа, Варна.
1 —2
— балетна група Т. Петковъ,
Национални хора — балетна
група Т. Петковъ, Танци—вое
на Хемусъ, Чипевъ и Факелъ
ненъ оркестъръ.
за КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
за депа и юноши
търсете въ
КНИЖАРНИЦА

Рсъ веимовБрво внекн цени,

I

материя, ю т шшт
чорапи и яр., вредя да т
ттт ш т цш. 1-0

Oil»

Вети 8081 изпатя

Hi

<

з а 10 а&шт

при санаториумъ за бол
ни чорапи, като си зане
сете старите такива да
имъ сложите цйли ходи
ла. Преплитатъ се бримки
на евтина цена ул. 6
Септемврий № 2. 1 — 0
Посетете
оригиналната вечеринка на

Щт Шиш
Преди да купите какъвто
и да е предмегъ за подаръкъ, проверете цените
въ книжарница

Отефанъ Василевъ
1—34—10

Вгзвшша Ищца Шш
.Библиотека Варненски новини"
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ти, че тя го б е ударила тъкмо «а местото, гдето
беше раненъ.
— Марио, какъ си дошла тука? Кажи, избега
ли отъ него?
Тя го целуваше, обляна въ сълзи и про
шепна:
— Да, избегахъ . . . не ме питай защо. Убий
ме, но не ме връщай назадъ.
И тя започна наново да го целува и да го
притиска, като че пи искаше да умре въ пре
гръдките му.
•— Зрини започна да й оправя косат, и отго
вори:
— Ще оствнешъ тукъ, Марио, никой не ще
посмее да те вземе отъ тукъ.
Въ този моментъ вратата се отвори съ шумъ
и една тежка ржка се сложи върху Мария.
- Въ и^ето на закона, арестувана си, мар
кизо ЧерецкиГ
Мария изтръпна. Конгътъ съ едва сдържанъ
гневъ, каза:
— Арестувате я, защото е избегала изъ кжщата на онова чудовище, което претендира че му
е жена? Той не заслужава да му се каже човекъ.
Ио ако целиятъ светъ я е изоставилъ, ще я за
щитя азъ! Слава Богу, имаме закони и този бракъ
ще се развали, защото бедното момиче, е било
заведено предъ олтаря безъ съгласието и.
Полицейскиятъ чиновникъ погледна Зрино
остро и му отговори: Азъ не съмъ дошълъ да я
заведа въ дома на маркиза, защото гой е убитъ
и тя е убийцата!
Мария се изправи, застана като вкаменена и
поиска да отговори, но не можа.
— Господине, ти си изгубилъ умътъ си, ако
можешъ да обвинишъ това дете въ убийство.
— Г-нъ конте, моля ви, не забравяйте, че азъ
изпълнявамъ само длъжностьта си. Маркизо Черецки, вие сте арестувани и требва да ме послед
вате!

-Варненски новини"

Шшш) 119 Шт ш случаи на щ о оОщъ ноЩликтъ
Завършена ли е военната подготовка на Гърция. Изявления на гръцкия мръ на войната

*»«

А .<**»**»

.Елефтеронъ
Антропосъ" обнародва изяв
ления на некои полит нес
ки %лаца за
положението
въ Гьрцая\въ случай на общъ
конфликтъ.
Генералъ Патвгосъ, м-ръ на
войната казва следното:
— Очевидно,
атмосферата
е натегната. Все пакъ не
може да се знае дали вели
ките сили ще м о г а т ъ
или не да
нам-Ьрятъ
по дипломатически пжть едно
мирно разрешение. Ние желаемъ искренно мира, обаче въ
случай на едно разширение на
конфликта, Гърция ще изпъл
ни своето задължение като
членъ на ОН.
Досежно военната
под
готовка на Гърция, азъ четохъ въ печата много пре
увеличена неточности. По
грешно е да се претендира,
че ние не сме
подготвени
въ военно отнншение
как
то е и погрешно да се зая
вява, че нашата военна под
готовка
е извършена
на.
пълно.

итало-австрийското приятелство
охладнява. Очакванията на Австрия не ся се оправдали
Тритгь причини за незадоволството въ Австрия
Лондонъ

7.

.Дейли

те

леграфъ" пише, че прия~
телство между Италия
и Австрия е доста охлад
няло напоследъкъ. Въ Авс
трия се е породило недо
волство срещу
Италия,
главно по следнитгь три
причини:
1. Откакъ
започне
войната въ Източна Яфрика, Италия не запла
ща стоките,
внесени
отъ Явстрия, въ брой,
а въ разни австрийски
държавни и други цен
ни книжа. По причина
на това, Явстрия въ
стопанско
отношение
н-Ьма облаги отъ дели
катното положение, въ
което се постави, като
отказа да участвува въ
санкциите.

3. По стщата
причина
представителите
на ан
глийските
кредитори
cm
отхвърлили
искането
на
Австрия за нови
облекче
ния въ изплащане
задълже
нията на най-крупния ав
стрийски 'банковъ
инстатутъ Крвдитан
щалтъ.
Представителите
на ан
глийските кредитори стщо
така cm мотивирали
отка
за си съ това, че не могатъ
да правятъ услуги на една
държава,
застанала
на
страната на Италия.

Брой 5522

щял ш [ ц л в ига вече i и й п
Парижъ 8. Въ в. .Льовъръ" r-жа Табуи изтъква причи
неното въ Англия и въ севернигЬ държави вълнение, вслед.
ствие бомбардирането на шведската болница отъ страна не
италианските аероплвни*„„ап.
— Дбисинскигв искания въ Женева ще бждагъ поерешнати" извънредно благоприятно. Положението на Италия
е станало толкова лошо въ морално и материално отноше
ние, че дори и най-италофилски настроените членове на
френския кабинетъ признаватъ, че каузата на Италия е ц.
ry6e

S " някой ергьди се иска да се остави времето да из.
въвши своето — Италия да се изтощи въ Абисиния, обаче
лордъ Идънъ не би могълъ да приеме едно протакане, тъй
като мнението на английския генераленъ щабъ е, че воин*
та трябва да бжде прекратена въ наи-скоро време, поради
следнитгь три причини:
1. Победата на негрите въ Африка навъ белптп,
не требва да бтде много
явна.
2. Италианската
военна мощь не требва да се
намали, поради необходимостьта
отъ европейско рав
новесие.
~
_
/г-г.ч
3. Иай-вече попада страха отъ Германия
[Ь1А).

Златните резерви на Италия еж спаднали

та за Шт ши

на 20 милиона фунта, докато презъ октомврий еж - били
въ Италия.
65 милиона фунта
Генуа 7. (Стефани). *До сега
Парижъ 7. Бързото
спа лата доставка да се изплати въ населението на Генуа е пода
да не
на
италианските злато и въ предплата.
к о м ю н и к е рило не отечеството 1,100 ки
златни резерви презъ пос наПоследното
И т а л и а н с к а т а народ лограма злато. Въ това чиспо
ледните
неколко
месеца на б а н к а датира отъ 2 0 влизатъ и 142 хиляди венчални
сега се потвърждава и отъ октомврий, 1935 година.
пръстена, чийто общо тегло'
последното
комюнике
на Т о г а в а златнитЪ р е з е р 
възлиза на 500 килограма, i
ви
на
Италия
в
ъ
з
л
и
з
а
х
а
френската национална бан
на
65,608,200
а
н
г
л
и
й
с
к
и
ка.
лири. Въ» началото на м.
Отъ това комюнике се вижда, я н у а р и й , 1936 тия р е з е р
за напредъ ще се укриватъ отъ
2. Отъ друга страна, по че златнитп резерви на френски- ви в ъ з л и з а т ъ на 2 0 ми нема да приема на именни»
аеоропланитЪ.
та национална банка еж. се лиона а н г л и й с к и лири.
си день
ради това си неучастие въ увеличили
ото 20 декемврий до
Ядисъ Абеба 8 Поради бом
края на месеца съ 5 милиона
бардирането на болниците отъ санкциите, Австрия се е английски
лири. Знае се положи
страна на италианските аеро- изложила н* бойнотъ отъ телно, че въ това увеличение се
планн, абисинското правителст страна на английските вно включватъ и ония 20 тона злато, за малкитгъ спестители.
Една мила традиция. Коледт"
во възнамерява за напредъ да сители. Три ирупни англий които напоследъкъ пристигнаха
пгьснички и декламация. Дгьдо мразъ междй децата' i
покрива всички болници на ски фабрики СА дори вече въ Парижъ отъ Римъ и които се
равняватъ по стойность на
Една мила
традиция е лени топки. Отъ средата не
Червенъ кръстъ съ палатки,
3,300,000 английски лири.
Варненската
популярна
банка елхата-наднича усмихнато Д>
анулирали
свои
огромни
покоито иматъ цвъта на почвата
Като
друго
едно
доказателство
за
вейка
коледа
да
устръйва
елха до Мрвзъ. а на върха блести
и да поставя болницата въ за ржчни въ Австрия, съ крат все по-тежкото финансово положе
звездата на спасителя.
за
своите
малкн
спестители.
ната мотивация, че т же- ниена Италия, която е принудена да
крити ивста. (БТА).
Между приежтетвующигв т
Тази
сутринь
още
9
часа
съ злато всички свои воен
лаятъ да търгуватъ съ ед заплаща
ни доставки, служи и обстоятел<< малките спестители придруже чатъ ц%лия управителенъ сь
на държава, която въ насто ството, че Италия не можа да склю ни отъ родителите започнаха ветъ на банката и директор!
ГЛОРИЯ ПАЛАСЪ — «Бор ящия моментъ е застанала чи съ Ромъния сд-влката за дос да изпълватъ големия салонъ на сжщата г. Духоакиковъ.
тавка на петролъ. Презъ време на
ба . . . любовь... и злато". на страната на Италия.
Подпредседателя на банката г. Б
преговорит-Б съ ромънскитЬ пред на Ешмедеме.
Абаджиеаъ поздрави малкигв спес
ставители, Италия е предложила да
Радостьта на децата е нео тители съ Рождество Христово i|
заплати една' трета оть стойностьта
спирайки се върху спестовностьп
ТОЛЪМИ ИЗНЕНАДИ
на поржчката въ злато и въ пред писуема.
подчерта, че тоя е най-голЪмап
плата,
една
трета
въ
стоки,
а
оста
ви
очакватъ
въ
вечеринката
СрЪдъ салона се издига като чов-вшка добродетель, кокоято уес
(Михалчо) честити на много
налата
една
трета
—
следъ
приклю'
ма
едно приказно дърво голЪма горява за малкитЪ дечица epj
бройните си клиенти Р. Хр. и
чване войната въ Източна Яфрика. ^
•••"'"—"~ « - г — ••
•«^<- «. « ™ » » д-=имъ пожелава да вочакатъ по
1200 малки
спестители съ едн»
КаНИа|РомънскитБ
представители
с/оста-1
елха.
Тя
е
накичена
съ
десятки
(светло
радостнобждаще.
нали
твърдо
на
становището
си
Ц-Б|
златни,
сребърни,
червени,
зесветли дни.
спестяване надъ 5.000.000 леш
Този капиталъ носи щастие щ
само за малкитгъ, но и за техник*
родители и за цгьлия български ш
родъ.
. (. • •
ТЬзи бащини думи на г.Яба*
джиевъ беха изпратини съ бур
.Тайната на единъ гробъ"
.Библиотека Варненски новини"
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ни ракоплескения на малкитЬ.
Милъ бгь[момента когато детска
хоръ отъ училището „Царь Спмион*
Мария падна на колене предъ кревата на
кво му струваше тази болка, при душевнитЬ бол
изпълни Шуми Марица, и химна м
конта и го погледна съ ГОЛ-БМИГБ СИ И невинни
ки, що изпитваше!
Царя и неколко мили коледни пес
очи, като че искаше да й помогне.
— Хайде сега, госпожо маркизо, каза нетър
нички.
— Азъ, азъ да съмъ убила маркиза? Ахъ,
пеливия комисаръ. Загубихме толкова време на
Последваха декламации, мъсничт
отъ малкирггъ спестители, изпълне
Алфредъ, кажи на този човЪкъ, до не ме обвинява.
праздно.
ни топло и затрогващо.
Но Алфредъ не каза нищо, а погледна на
— Добре, г. комисаре, да вървимъ! — отго
Малкитп спортисти отъ Шит,,
роклята й.
вори тя спокойно. Въ единъ мигъ Мария стана
Соколъ изпълниха моралния закок*
— Ставай, маркизо, какво значи тази коме
отъ дете на жена.
.юноша спортистъ" подъ ржновод-,
дия? Кървавигв петна по роклята ти не лъжатъ...
ството
на г. П. Коларовъ.
ТБ тръгнаха. Преди да затвори вратата, Ма
Радостьта на децата достигни
— Петна! — извика Мария, и погледна поли
рия се enp-fe и хвърли върху Зрини единъ дълъгъ
до своя връхъ когато въ салона вле
те на роклята си, по които наистина имаше чер
и сърцераздирателенъ погледъ на раздЪла. Въ
зе дп>до Мразъ, цплъ въ бгьло; • превени петна. Ахъ. това е кръвь! — извика тя съ
гърбенъ подъ тежестьта на своить
този погледъ се съдържаше всичкото страдание
ужасъ.
години. Той застана средъ салона и
отъ разделете, и комисарьтъ дори, който забеля
— Да, това е кръвь, и кръвьта на мжжа ти,
съ благи бищински думи поздравя
за това, не можа да се не покърти. Следъ това
малкитгъ съ коледа и имъ пожела
когото си убила. Напраздно отричашъ — добави
контътъ чу затварянето на вратата и се хвърли
дълъгъ животъ, щастие и радость.
комиенря.
върху възглавницата си, за да задуши плача си.
Следъ това дЪдо Мразъ по
милва малкигв дечица, които
Когато Мария бт* отведена и оставена въ зат
Той произнесе тия думи съ суровость, но тя
го беха обградили.
се хвърли на колене предъ краката му и каза:
вора, въ една тт*сна тъмна килийка сама, тя се
Децата декламираха на Д*'
уплаши.
—• Ахъ господине, кажи ми, че се шегувашъ
до Мразъ коледни стихотворе
и че искашъ да ме извадишъ отътукъ. Маркизъгь
Уплашена! Не, тя не се почувствува уплаше
ния.
не може да е мъртавъ, азъ го напустнахъ едва
на, защото знаеше, че е невинна.
Просълзи всички момента
преди два часа. Кой ще го убие! Не, не, азъ нема
— Господи, дали въ момента, когато го откогато едно малко момиченце
да мръдна отъ тукъ. Ти искашъ да ме заведешъ
блъснахъ, той да не 6 t падналъ и се ударил о брон
декламира едно стихотворение
въ кжщата му, а менъ ме е страхъ отъ него.
зовата статуя? Дали не се е ударилъ толкова сил
въ което се рзказваше за мжНо като се обърна и виде конта Зрини, Ма
но, че е умрълъ отъ това? Язъ не искахъ да го
ката на беднитЪ. ДБДО Мрвзъ
рия потрепера и му каза:
убия. Той ме прегърна и тогава азъ го блъснахъ.
целуна детето, даде му един1>
Признввамъ, о Господи, че го мразехъ, че го не— Успокой се, нима и ти можешъ да помиеподаръкъ и каза.*
навиждихъ, но не съмъ го убила. Но не е възмож
лишъ, че съмъ виновна? — И тя очакваше съ не
— .Който не помага ; не
но да е умрЯлъ при падането, защото той се за
търпение неговигв думи.
бедните не е истински чотича следъ менъ. Може да е пвдналъ следъ като
— ВЪрвамъ те, Мария, но спомни си, какъ
затворихъ вратата. — И като покри лицето си съ
векъ"1...
би могла да се накървави роклята ти?
ржце, Мария заплака. Защо баща ми ме ожени
ДБДО Мразъ б е изпълнен*
Мария зарида горчиво, а Зрини улови главата
насила, защо ме направи нещастна. . . мислеше
топло, затрогващо отъ артист»
й и я притисна на гърдигв си, като й шепнеше;
Мария.
Мирчо Бочаровъ.
— ВЪрвамъ те, мила Марио, вЪрвамъ те;
На край бгъха раздадени подарьр
Хрумна й мисъльта, да се отърве оть този
на малкитгъ спестители, които №
дори и ако въ единъ моментъ на отчвяяие си из
светъ и да се удуши съ косата си. Тя разплете
зарадваха много.
вършила това, азъ пакъ ще те обичамъ за
косата си, но въ този моментъ въ стаята влезе
Тъй мило Варненската Популяря*
винаги.
единъ старъ свещенникъ.
банка устрои елха за малкитгъ де
Тя прилепи по-силно главата си о гърдитв
чица, което бгьше истински пре®'
— Ида при тебъ, мое дете, да те посъввтникъ
за тпхъ.
му и направи, да го заболи силно раната, но ка
ммъ, да изповедашъ утре всичко. Господь и cet-
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