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Бпзлградь 10. Споредъ
в. „Новости", една ес
на Джонъ Джилбертъ
кадра, състояща се отъ Щ е са н а м г л к в а т ъ само помени»* ма о н и я , пасгщтчтн ма чаетна и г м общастчемг с п у ж й а . — Т з & л к ц а т а , rm к о я т о що
Холиудъ
10 Киноартистътъ
19 морски бойни едини ставатъ процентнитЪ м а н г л з к к я . •— ПредЪя-ьтъ з а македамапиото намаление. — К а к а о е п ^ е д к к т у в з я о *ззм1»некие1го Джонъ Джилбертъ
почина
йа аакеша за лемсмггтЪ.
ци отъ
английската
вследствие на сърдечна криза,
Ако сборътъ на пенсията и мгъръ, 1.000 лева.
макси на 39 годишна възрастъ.
Сзфия 10. Мрътъ на ония пенсионери, които се нафлота, която неотдав
миратъ на частно, или обще заплатата възляза на 3,500 до малното ; намаление
на пристигна на осфинансите Гунввъ З.ЯВБ:
ще
тровъ Малта, ще прис — Законопроектът* з аствена служба. " * '
6,000 лева, намалението ше бжде 500 лева, макаръ то' ГолЪма трагедия
намале бжде 10 на сто, а отъ 6,000
тигне наскоро въ юго- данъчната реформа ми е вече Процентното
ва намаление
да състав
време на лунното затънвение
славянски води, втроят- продадонъ отъ бившия м-ръ ние на пенсиитгь ще бж- лева нагоре — 15 на сто. лява по-малко отъ 5, 10 поБЪлгрпдъ
9. Вчера, презъ
де както
следва:
на финансите Рясковъь
но въ Сплитъ.
Намалението
въ никой или 15 на сто отъ сбора време на ГОЛ-БМОТО лунно за

jene

Законътъ за изменение за
кона за пенсиитЬ щ е бжде
обнародванъ въ днешния брой
на „Държавенъ вестникъ". Съ
гласно тоя законъ, ще бждатъ
намалени пенсиигЬ само на

I» л.

Сиреше
16 Ла
К а ш к з ш а л 213 л .Политическото

— Ако пенсията и за-.
случай не може да надми
платата
заедно
възлиразмгьръ
затъ на 2,500 до 3,500 нава половиния
на
пенсията.
Съ
други
ду
леса,
пенсията
ще се
намали
съ 5 на сто.
ми, ако пенсията е, напои-

Hill

на пенсията и

Впиша шщп

заплатата. тъмнение, стана едно голЪмо
нещастие въ Западна Моравия»

1ая мерна е продиктувана недалечъ отъ Крушево.
отъ нуждата да се засилятъ
Въ едно село, разположено
средствата на пенсионния на бръта на реката Морава,
фондъ.
едно семейство, състоящо се
отъ деветь члекв, минало на
отвъдния брегъ, за да отиде
на гости у свои роднини.

раздвижване в Гърция

Пълниятъ обратъ въ становището на веиизелистигв спрЪмо краля. общественото мнение. Конентариигк, предизвикани отъ едновременни
На следния ден ь, по време
Кои ше СЙ оспорвать yentxa въ изборигв
1% френски и английски морски маневри
на затъмнението, сдщото се
мейство се качило вь лодна,
Атина 10. Краль Георги Въ агитацията са вегшелио
Римъ 9. Парижкиятъ допис- френско ан глийско
спо за да се върна дома си.
И прие на ауденция мръ тите твърдятъ, че само i% никъ на „Лаворо фашиста"
председат 'лч Демердзисъ.
пише по поводъ на раздвиж разумение.
За нещастие, н сръдъ ре
заедно съ краля, ще могатъ ването на английската и фре
Между двамата е постиг
ката
лоднате се обърнала.
Римъ
10.
Италианските
нато съгласие въ най скоро да въраатъ благосъстоянието нска бойн флоти, ча би жеофициални кржгове емгьтатъ,Следъ дълга борба, осемь ду
време да се обнародва зако- на страната и да установятъ лателно фреенското м-во на че последното раздвижване на
ул. Габрово 23
ши се удавили. Въ това число
ВЪЧШНИГБ работи да поеме
нътч относно връщането на маръ и редъ.
1 3579 0
френската
флота
не
състав
грижата
да
попречи
на
англий
влштъ
6 доца и две жени.
служба на всички чиновни
Кондилисъ работи заедно съ
ци, уволнени следъ минало Теотокисъ, обаче нЪматъ ни ския печатъ да използува чуд лява едно обстоятелство, отъ
Това нззагншвхо нещастие
което може да се вади заклю
годишната
революция.
каква надежда за успЪхъ, по новатото и единствено съвпа
потресе
целия нрай.
чението
за
едно
френскоПолитическите партаи раз- ради това че еж успали да дение на тия морски маневри английско морско споразуме
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
което
фатално
загрижи
обще
съставятъ листи въ много мал
ние и отхвърлятъ предполо
ственото мнение въ Италия.
1АРИ на улицата. И при виватъ голъми агитации, въ ко избирателни околии.
we това много хора, връзка съ предстоящите за Нгьма да иматъ ус- Вънъ отъ вгЬко съмнение е, жението, че то било насочено
Италия. Споредъ сжРазлиствали се дървета\лащатъ за реклами, конодателни избори. Венизе- тьхъ и по-малкитпз пар чг официалните сръди въ Па- противъ
щитгь срп>ди, това морско
Бургазъ 9. Отъ нтколко
листката
партия
е
избрала
\оит<У- не постигапа
рнжъ
и
Лондонъ
еж
се
раз
тии. Усппзхътъ ще се ос
раздвижване нгьмало полити дни насамъ по цтяото крайвь тия агитации за своя ем
%ельтаси.
брали по въпроса да се отнеме ческа характеръ, обаче л вест Ьрпгжие владп>е много ху
порва
между
deemtb
$о
•,
блема лика на Венизелосъ
лгоми партии—популис- на това съвпадение всека мио- ниците, които предаватъ ко баво време — сжщинска
предизвикани въ пролтоть.
титп> на Цалдарисъ игозначителность и вс^ко за ментариитгь,
чужбина
отъ
това роздвиж
Поради топлитгь дни, л/олибералитпз на Венизе плашване.
ване, не пропущатъ да под- лякътъ и друга нпкоп рас
лосъ
^ ^ ^ При все това,
изгле- чертаятъ това странно съвпа- тителни видове
започнаха
1ипсата на достатъчни пжтища. Проблеаата за постройката на съобдитгъ,
които
по
нгькога
дение. (БТА),
да се разластватъ.
штелна мрежа. Разходят* по водене ва войната. Какво е похарчено
струватъ повече отъ сапрезъ първит* три месеца. Ще могатъ ли италианските финансови
митпз
факти,
навеж
възможности ла понесътъ огромнитЪ разходи.
прие(ъ отъ лордъ Идънъ
дате
на
мисъльта,
че
Лондонъ 10. Дописникътъ вената си тяжесть — едно Лондонъ 10. М-рътъ на вънвъ движе Читалището изгорило до основи. Загубят* огромни. Унищожени ценни
ш „Таймсъ" отъ италиан- положение което произлиза шнит-fe работи лордъ Идънъ съвпадението
исторически книги
е
ката армия въ Северна Аби- отъ необходимостьта да сеприе българския пълн. м-ръ нието на тия флоти
създаде
една
еъвсемъ
нова
'иния обяснява въ една дълга
резултатъ
отъ едно
Симеонъ Радевъ.
котелъ 9. Снощи въ са щото еж унищожени много
Ъписка причикитгь, по които мрежа отъ пжтища въ найлона на читалище
.Раз ценни книги съ грамадно ис
гталианската армия е въмжчнодостжпната страна на
витие'
бгь
устропна
голгь
торическо значение.
шдимо бездействие и не евгьта, може би.
Изгоргьлата сгради е за
гапредва повече.
Ако Италия умишлено е по разаурването иа Националните легиони и Родна зашита. Никой не ма вечеринка, която завър
страхована
при д-во .Бъл
Причината з а т о в а д о - избрала северната область,
ши късно презъ нощьта.
мисли да разтурва македонския; братства. Въаросътъ за новъ
гария"
за
500,000
лева.
Известно време следъ завър
ш е н н к ъ т ъ я н а м и р а в ъ ако тя е готова иа чака не
Националенъ комитетъ.
шването на веч%ринквта, въ
Обстоятелството, ч е в с еопределено дълго време за
София 10. Мрътъ на вжт- кедонскитъ1 братства, които еж читалището избухна пежаръ,
>ще л и п с а а т ъ п ж т и щ а , резултати, нейната полатииз решнитгъ работи Саповъ, . за само културно просветни и
който много бързо се разра
Армията, к о я т о с е г а те въ края моше да се окаже питанъ за разтурването на благотворителни организации. ства и обхваща целата сграда
Всички видове, отъ |
1амира на с е в е р н о т о бой- плодоносна, защото армията Националните легиони и Род Требваше, обаче, братствата съ страшна сила.
първокачествена ха-]
на
защита,
даде
допълнител
които не еж свикали общи
Ло п о л е , и з и с к в а м н о г о  ще напредза нрегресввно и
Поради силния ветъръ и
ртия, солидна под-1
но следнитгь ос&гътления:
събрания за изборъ на нови липсата на пожарогасителни
бройни п ж т и щ а в ь д о -стига да има време за усъ
вързия.
Най-ниски'
— Решихме да разтуримъ
цени въ
5ро с ъ с т о я н и е , к с и т о д а вършенствуване на съобщени Младежкитп, национални ле иастоятелства, да направятъ уреда и обучевъ персоналъ,
тоза, тъй като така повелява
г в ъ р з з а т ъ б а з а т а М а с а у а ята си, тя следъ идните дъж гиони и Съюза Родна защита, законътъ за дружествата.
читалищната сграда, заедно
книжарница i
:ъ ф р о н т о в а т а л м н и я , к о - дозе ще бжде въ по добро по ржководени само отъ съобра
съ B a m s пристройки, изгоръ
\XQ сега е о т д а л е ч е н а на ложенае, за да предприеме жания да внесемъ единство ' Колкото се отнася до избо до основи,
въ възпитанието на българ ра на H o s i националенъ комина Кирилъ Бобевъ, с р е щ у ;
|ГБК©ЛКО стот» нъ к и л о  no-нататъшно настжплеиие.
Читалище „Развитие" е
ската младежь. Въ редоветгъ тегъ, по това не сме мислили.
Бълг. Народна Банка.
метри.
Колкото се отнася до на с ж щ а т а сжщест- То е свързано съ свикването строено преди 10 години. За1-3567-6
за водене на вуваше една разпок*саность еъ на конгресъ.
губате еж много големи, за eamraass
За сега нма семо еданъ разходитт
войната, споредъ италиан това отношение, което се
[объръ идть, но кемйто ощескитп» официални,
сведения отразяваше зле върху нашата
е е сткгналъ до фронтовата за първит три масеца тгъ младежь.
Ш Щ
^{ЩЩ&^ШйЩ
*Н*Я. ДруГйТЪ y.(0Tpt5fi8Mii сга вънлпзли на 22000.000
Ржяозодството иа младежьтз
жтища все още не 5ж завър английски лири (равна па се предоставя на Съюза на
около 9 милиарда и 240 ми.
т я и райотата пз техното лиона
лева). За последващи- българската младежь и мина
I
ЖЕхтштшвтеаяхж^июмштапятп
бръщзне вь трайни шогетз, тгь месеци тия разходи ще ва иъмъ М-вото на просветата
р' постройката да мазтшз Й ставатъ все яо-голп>ми,тъй
Друго МОТИВИ за разтурва
взкрайна ннаго водопроводи, като отъ една страна ар нето на тия организации ЕГЬШ.
ъ подготовка зз дъждовния мията се увеличава, а отъ
—Какво ще стане съ имо
друга страна — разходитт
(Врзддъ, върятъ съ тръсна- за постройка на пктища тите на тия организации?
3 бързйад. Дянато т»я яя- ще cm
поголпмп.
—Ще бжцатъ иззети. T t
[jus,
ЙТ*Ъ£
(вствена задача т бддв
ДЗЯЙ фшшсовктъ ИЗТОЧНИ ще ги яредадътъ пя оброзо!
1 (ълнена, едва ли ще блда ЦИ на Италия що сд равни ленъ начииъ, за да нъма ну
т
П Л А Ш Е И & II Я
ьзможно HOSO «апродвачв. , на пастоянно узоличаващятъ жда да се прилага законът?..
Построяването на нови пж- се разходи за здна аржя,
ища предъ фронта вълдоста— Ншти
свързвать,
ъчно количество, за да улее която постоянно се засилва г-нъ мре, вашата
запо>
t настъплението на една й С8 ДВИЖИ ВСв П0-ДЙЛ8ЧЪ ОТЪ
впздь
за
преизб
ране
на
йкава голпма армия е слож- базата си, тоза е вдкнъ вънастоятелства
ча
кулi задача. Дори и да 6ждатъ*лтъ
Н О ц Т 0 Ш о италианци
турнопроевгътнитп*
и
*троенц такава жжщи, T t ^ г й т ъ Дй р е ш а т , , 4
•ь въ скоро време ще стаблаготворителни
м атъ непроходими отъ прокедонски
братства
сч
1внитп> оъждове презъ про Ученнческото дьрж. кино
тяхното
евентуално
джонъ
-;.„йЗ
ътъта, Поради това, може Безстрашния
f се каже, че италианската
Кино България днесъ екзо разтурване?
ФРЕНСКИ
ГОВОРЪ.
шия е станала почти ненс- тичната премиера „Островътъ
— Нищо подобно нема. Ни Й
\ижна по причина на собст на ужасит-fc*.
кой не мисли да разтурва мо-

на едро
ПРОДАВА
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Симеонъ Радевъ

Стихийниятъ ^пожаръ въ Котелъ
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Обаянието отъ диктатуригпгь чезне. Обратната стра
на на медала. Свгътътъ се връща къмъ
демокрацията

F-

Д иО

Д Н Е В К
——————

Пргзнню, на душата
Винаги срещу светлия день на
Рождеството предь менъ като бьли
коне ззпрепускза1ъ безметяжнигЬ
волни дни на моето детство и про
буждптъ въ душата ми сладки спо
мени1
Наистина колко радостни б-fexa
н-вкога дни1ена голЪмия праздникъ,
колко щастие носяха rfe на златнигЬ
си криле!
По пжтищата ни тогава не никняха толкова гъсю отровните цвЪгя
на неволята, страданието; въ души
те ни не звъняха така силно про
кълнатите камбани на неправдите,
злобата и безчовечието; по очите
ни не горяха така буйно пламаците
на суетностьта.
Годините се изнизаха, като зърна
отъ броеница и погребаха въ своя
та пепелъ златната радость на сърд
цата ни, бисерите на душите ни...
По друмтьата на света накацаха
като черни гарвани безчовечието,
неправдите и лжжата и хвърлиха
своята зловеща сЪнка надъ земята.

м-гойшо mwmii i Чарли t u n

ИУШКЙНЪ

- абшп

Отъ бойната която изи ставаха известни дипломатическите
преговори, предшествували войната
Великиятъ
руски
поетъ
скваше твърдость на реше толкова
повече общественото мне
Единъ големъ американски решилъ и самиятъ той да взе Пушкинъ, родечъ въ Москв»
нията ш бързина на \дешт- ние се убеждаваше въ това, че
ме
участие
въ
него»
безъ
да
вестникъ неотдавна се обърна 7 юний, 1799 година и у.!
ваята,
т. е. фактичес и атмосферата
на свободна
напъ къмъ всички артисти и издава самоличностьта си.
единно командуване,
везна
Вечерьта въ менежа на цир битъ на дуелъ въ Петербург^
та критика.
кино-звезди, съ молба да отна 10 февруарий^ 1837 година
чителна часть отъ евоопей
говорятъ кое е най-големото ка се появили трима Чарли е билъ — по майчина орана
ското общество се сложи и на свободното обежждане
разочарование, преживено отъ Чаплиновци, единиятъ отъ кои — чистокръвенъ абисинецъ.•>.';"
мнението,
че това е най отъ гражданите, би предот
то билъ, разбира се, самиятъ
вратило
войната.
.
.
„Единната
техъ.
Майката на Пушкинъ е би
добрия редъ и за мирно вре
воля" по тоя начинъ, за пър
Най-интересенъ отъ всички е оригинвлъ,
ла внучка на а б и с и н с к и »
ме.
За
найголвма
изненада
на
ви пжть показа своята обрат
билъ отговорътъ на Чарли Чапринцъ Д. П. Ханибалъ, емиДиктаторите, за размноже на страна. . . „Я\хъ, колко ху
кинозвездата, премията била
плинъ.
гриралъ въ Русия, кждето той
нието но които способствуваха баво би било за Европа, ако
спечелена
отъ
единъ
каубои,
Единъ день, преди петь го
е получилъ прозвището ,Не«
особенитъ, необикновено слож въпроса за войната и мира се
дини,
Чарли Чаплинъ пжтувалъ който билъ живо акламиранъ гърътъ на Петъръ Велики"
ни условия на военния пери- решаваше не отъ единъ поотъ
публиката
и
още
сжщата
изъ западните щати на стра
Ханибалъ е направилъ въ Ру,
одъ, разбира се направиха вепитель, в отъ много, много
ната и попадналъ въ едно мал вечерь билъ ангажиранъ отъ сия блескааа кариера и почк'
всичко, което можеха, за вкодиректора
на
цирка
каго
имико градче, кждето единъ циркъ
налъ презъ 1781 година, спещ
реняването на тая идея. .Един граждвни1. . .*
таторъ на Чарли Чаплинъ
като достигналъ до чинъ те.
току що билъ разгъналъ па
ната волк" се издигна като
— Итало-абисинскато война
— Ето, това е, — каззлъ
нералъ.
латката си.
спасително средство, противъ безнадеждно уби фашизма въ
Чарли Чаплинъ, най-големото
•
Ханибалъ се оженилъ въ Ру.
всички злини и недостатъци Америка,—стидетелствува знасв^та отъ медените гърла ,-Съ цель да привлече по-ве разочарование въ живота ми
на демократическия режимъ. менитиятъ американски писа- наНадъ
камбаните се отрони светлата че публика, дфекторътъ на — да не мога да спечеля сия, а неговата внучка се оже.
Безводието, разежеанотьта на тель Луисъ Синклеръ.
весть за Рождеството.
цирка разгласилъ, че опреде конкурса аъ имитиране на нила за единъ потомъкъ но
мненията, посьрналостъта на
— Сжръ Освалдъ Мо«:лей. Какъ го посрещнахме ние?
ля премия отъ 50 долари на самия себе си, а другъ да една руска благородна фами
поривитъ, бавностьта на дей вождъ на английските черно- Съ какви сърдца, съ какви души? оногова, който най-добре ще и- излезе по Чарли Чаплинъ отъ лия.
Младенеца видя по безкрая хора,
ствията, — бъха запатентева- р'.'и з ц и, м о ж е
Отъ тоя бракъ се е родилг
с е.г а носящи много неговото свето име, митира Чарпи Чаплинъ.
самия мене.
ни като природни грахове на спокойно да легне да спи, — но истински християни, истински
поетътъ Пушкинъ—най-харвК'
Щомъ
научилъ
за
тоя
орипарламентарния строй Друго забелезва единъ английски ве чов^къ тръгнвлъ по неговите пжти- гиналенъ конкурсъ, Чарли Чап
терниятъ предстввитель на рус
ща не видя.
нещо е „вожда"! Намисли ка стникъ.
кия ромвнтизъмъ.
Предъ очите на Богочовека де линъ остаиалъ въ възторгъ и
же и направи. Дойде, види и
ft въ ц-вла редица малки страни, филираха като единъ трауренъ керпобеди.
безъ шумъ, почти незабел-Ьзано, се ванъ всички разбити, разплакани
Радио -гАпаратъ за
ИЗМ-БНЯ метода на управление... Дик отъ човешкото безсърдечие души,
Забележително е, че въ де таторитЪ
село
— напълно заизлизагь въ оставка и въ показаха раните си и простенаха:
мократическите кржгове до министерския съветъ се поканватъ — Б£гай, Господи отъ земята,
пазенъ, новъ, силенъ, само за
Въ Америка, както се знае, жатъ при пжтуването си.
известие степень се поддадоха вчерашните затворници или поне защето книжниците и фарисеите и
<
Общинската управа на тоя 1800 лева.
се води
ожесточена борба
но тея внушения на диктатори деятелигв на свободолюбивата опо тебъ ще убиятъ!
Справка
ул.
Царь
Самунль
№
4,
градъ
въ
Калифорния
е
твър
противъ
манията
да
се
кара
съ
Съвършения видя хиляди робски
те. Започнаха като че ли да зиция. Краль Георги II гръцки не ржце
Варна.
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_
j
обковани въ вериги, видя бесна бързина. Презъ изтек де много насърдчена отъ досе
даде на диктатурата време дори да
се конфузят ь за своята вя кихне.
и онези, които тънатъ въ охолство, лата 1935 година автомобили гашните резултати и се надъ..
лость предъ буревестника на
харчатъ хиляди за разни суетни
Колкото и пародкеално да развлечения,но никога не протягатъ те въ С -Щати еж предизвика ва по описаната метода да на
фашизма. Вялостьта е черта
броя на
изглежда,
налага
се
заключе
ржце да изтриятъ една майчина ли не по-малко отъ 800,000 мели чувствително
не особено привлекателна и
сълза, да утешатъ една разплакана злополуки, съ общо
автомобилните
злополуки.
нието,
че
демокрацията
въ
Е26,000
въ тая конфузносгь имаше
детска душа, едно замръзнало чо смъртни случаи.
известна доза
политическа вропа не е успъла още да се вЬшио сърдце.
развие
по
истински
начинъ
и
Всички досегашни начини за
добр^детель.
За раззитето на полезната да действува нормално. Тя е Рожедството ще прошуми по дру- наказване не еж дали желания
мищага на живота, ще мине и ще резултатъ.
самокритика на демократитъ още въ периода на опитите и отмине
и не ще остави никакви ди
способствуваше едно важно търсенията и е рано да се ри въ мъничките ни души.
Сега единъ градъ въ Кали
произнася
плиежда
нвдъ
нея
обстоятелство. Меденитъ месе
— ВАРНА Ние пакъ ще си останемъ жесто форния е започналъ да прила
ци на диктатурите се оказаха Свмо акглийската демокрация ки и дребнави хорица,' ще къпемъ
Ф а б р и ч е н ъ окладъ на вълнени платове
га
една
съвсемъ
нова
метода.
почти на всъкжде красиви, е- е излезла вече отъ тоя перн- сьрдцата си въ черните води на
Царь Борисъ. з.
фектни и даже плодотворни. одъ, въ това нема никакво пороците и ще тънемъ правдата. Когато се случи некоя авто
Съобщава на мнагебройкмтЪ см клиенти, че прие»
Така
е
било
и
така
ще
бжде.
мобилна
злополука,
не
се
на
съмнение.
тюгиахг з а сазсмз пяатове з а м ж ж к и и дгмекн
Рождеството ще го почуетваме съ казва съ затворъ шофьора, а.. •
Наистина, имаше и сериозни
Огромниягъ истори ч е с к и
баптсия и кастюм», епвцналми ппатова з а
неуспъхи. Единъ отъ найпър- опитъ и е далъ дълбоко само стомасите си, а не съ душите си, самата машина, Споредъ слу
които, ако надникне Христосъ
пгкта ма ученмч.л и ученически шм«
витъ европейски
диктатори съзнание! тя постжпаа верно въ
ще види само поругани скрижали, чая. машината се оежжда не
неиЕг, шевкотн, спортни
испанскиятъ, Примо де Ривера
разцъвнали животински инстинкти 8 дни затворъ, неколко седми
яа в
действуваше така енергично, и твърдо. Урокътъ е назида- и отровни гнезда на злобата и лж ци, дори и неколко месеца.
талант,
и
отраденъ.
жата,
че доведе страната до рево
Затворътъ се състои отъ
шшттвтж ~~ '
*
люция, е монарха — до изгна
Г-жа проф. Торчаноаа, дъл
единъ гаражъ, на неколко
За
мнозина
Рождество
Христово
ние'. Но това събитие бъше гогодишна всистенткана проф. е праздникъ за ядене и пиене, . ^ ет^жа, кждето съответната ма
Бургаска Рнбойна Инспекция по Рибарството
скоро забравено. Единъ пад- Иванъ Торчановъ. се установи
R колко по хубаво би било ако шина се отвежда и заключва,
налъ диктаторъ се смъняваше въ града ни и дава уроци по той стане праздникъ на душата.
до изтичане срока на приежКолко хубаво би било ако този
отъ двама трима други . . . пиано на начинвющи и нап
дйта.
1
светъ
день
ние
го
прекараме
не
въ
.:':Л
Фашизъмътъ,
разностраненъ реднали. Специална метода за
тъпчене на стомасите си съ резни
Бу:гаската Районна инспекция по рибарството съобщ^
по форма и по степгкь на деца отъ 5 години нагоре. Сж- пуйки, патки и хубави вина, а въ
Споредъ както се е оказало
силата, се държеше още щевременмо
госпожата има художествените изложби, театри и до сега, шофьорите и собст ва на интересуващите се, че на 31-я день отъ публикувай!
юначно. Зачатки на фашизма желание да дава уроци на ед четене на полезни книги!
вениците на автомобили еж настоящето въ а „Варненски Новини* (цени на публикацм]
Промзтей много по-чувствителни къмъ та не се смЪтз) отъ 9 до. 12 часа преци объдъ въ варненс
се появиха даже въ Англия и но талантливо дете безплатно.
и Америка.
тоя родъ наказание, тъй като кото данъчно управление, ще се произведе търгь съ явно
Справка шапкарница ^ЕпитеЛ
нъматъ съ какво да си сл>- навдаваме, за отдаванею подъ наемъ на държавния прой'
ЗА РЕКЛАМА!Асе ежди ж
Пакъ войната, започната отъ
Колко ще струеи моста, Кжде се
тенъ и есененъ талянъ „Кокодива* — варненско землище 3!
най-силния европейския диктаторъ резчлтатитт — рекламирай работи. Каква ще бжде конструк
срокъ отъ п«!Ь години, считано отъ деня на предаването до
и нвй-практнчния европейска реа- те само въ „Варненски HOSU
цията му
листь, нанесе на пропагандата на нит> защото се чете най-мно
31 декемврий 1910 год.
Утвърденъ е търга и е склюфашизма чувствителенъ ударъ въ
Залогъ зе праао на учесгие въ търга се иска 0 на сто
големъ изборъ
Европа н Янеркка. Колкото повече го от всички протнииални в-ци ченъ договора
за направа
отъ първоначвлния наемъ, който за ц-Ьлия наеменъ периода
мостъ надъ реката Камчия.
штттшттштшшжт
е 20,000 лв. Документит-fe се приематъ до 10 чеса сжщи!
II
Конструкцията на моста ще
день.
до
единъ
левъ
въ
бжде желъзна.
Тази конПоемнигЬ условия могатъ дз се видять ВСБКИ приежтетст рукция се работи въ Берлинъ,
книжарница
венъ день въ квнцепарияа на Бург. Районенъ Инспекторъ по
На 15 1. 1936 год. до 11 часа преди плздне ще продаде на отъ фирмата Белжнеръ ЩалРибарството — гр. Бургась и данъчното управление вь гр.
бауенъ.
Варна. РазноскигЬ по настоящето обявпение еж за смътк!
110
Моста ще има два отвора
на наемателя.
гр. Бургесъ, 31 декемврий 1933 го^.
въ кантората си на ул. „Цариградъ" № 2 оставени въ по 45 метра.
нитгь
села,
Той ще бжде построенъ на
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА
залогъ отъ неизправенъ длъжникъ следните стоки:
Яно следъ направата на този 1-157-1
сжщото место, кждето е сега мостъ се корегира и коритото на
180 кожи черъ боксъ дц. м.
18566
ЕТЯЖЪ
стария мостъ.
камчията, то този край ще се пре
144
,
.
шеаро
„
5492
Банка ,Ермисъ" Лкц. Д во
Построяването на моста ще поч
самосго;
върне на Нилска долина и ще бж16 бали гьонъ
кгр
972V2
не още идното лгьтоi датъ спасени хиляди декара земя, — Варна съобщава, че назна
5 черъюхтъ
.
375
Направата на моста ще струвакоито сега еж заляНи отъ оодитЬ на чения публиченъ търгь за про ятеленъ съ отдълни входове
2.000.000 лева.
Първоначална цена за всичките стоки 136023 лева.
р-Ьката и е превърнато на блато.
дажба на заложни стоки ще 3 стаи, кухня вестибюлъ и вей
Стария мостъ ще бжде съборенъ,
Презъ тази пролътъ сжщо ще по се състои BMtcro на 13 того» чки удобства на ул. Бр. Гео|'
За правоучастието въ търга се изисква 5 на сто залогъ.
Всички села около Камчийския край
чне направата на сводовъ мостъ по
иевичъ № 22.
...
I'fj
Банката си запазва прааого да утаърди или не про посрещатъ съ радость, че скоро ще
Варна.—Детския санаториум и за 15 т. м. въ 11 чеса преди
дажбата.
иматъ новъ желгьзень мостъ по пжтя
обтлдъ въ канцеларията на бан
Узунъ
кумъ.
пжть, които е най главната
1—20—2
Отъ банката единъ
артерия, свързваща Варна съ окол Моста ще бжде дълъгъ 11 метра. ката
•"ДЮЗДЖКШЗИШЕ SS5E

Оригинално наказание на шофьори
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ш стоката си борба съ жълтата банда, за свобо то се засилваше все повече. Да, само така
обаче, съвсемъ не бъше веселъ, защото «
дата на сестра си Tee.

— Това и азъ не мога да го разбера. Въ
вевки случай, личи, че не е правипъ уаоажнения съ тая работа, защото на му прилагатаърде много. Но отваряй по бързо прозо
реце, да не се задушимъ отъ тоя пушекъ!
Докато негърътъ отваряше прозореца и се
мжчеше съ една кърпичка да разпъди пуше
ка. Б и л ъ
Газонъ се втурна навънъ и
претърси цълата кжща, но никжде не намври
нито диря отъ японеца
Въ зам%нв на това, когато се въона въ
стаята, очакваше го нова изненада. Негърътъ
лежеше край прозореца, съ разкървавено че
ло, все още стискащъ съ две ржце кърпич
ката, съ която се е мжчилъ да разпжди ну
шека.
Билъ Газонъ ся спре на прага, обзветъ отъ
внезапна слабость и за пръвъ пжть въ живо
та си 6fc обхванатъ отъ уплаха.
— Проклетници такива! Все ще дойде вра
ме да ми паднете въ ржцете! — прошепна
той на себе си.
Ехото на собствения му глвсъ му възвърна
спокойствието. Не му бъше позволено да се
отдава въ власгьта на обхващащата го спабость. Само ако запази приежктвието нв ду.
ха и самообладанието си, можеше да се надевв да изкара до крей и победоносно же

Мпадежътъ заключи набързо стаята и пре
търси навсъкжде. Едва следъ като се узъри,
че нъмв никой укритъ въ стаята, започна да
се занимава съ ранения си другарь.
Негърътъ отвори очи и го погледна въп
росително.
— Какво се е случило съ тебе, Самъ? •—
затгта Билъ Газонъ загриженъ. Тежко ли си
раненъ?
— Не, не, побърза да го успокои Самъ. И
азъ не знамъ кокво се случи. Струва ми се,
каго че се ударихъ съ глава въ прозоре
ца, но съмъ готовъ да се басирамъ, че нъкой
ке хлопне съ бастоиъ пс rnoeaia, знщотооще
не бЪхъ се приближилъ достатъчно до про
зореца, та де мога да се блъсна въ него. Но
кой е билъ, това не зная.
— Може би, когато си се обърналъ, си се
биъсналъ въ прозореца, но не си се ударил-!.
силно, защото кожата е само малко обелена.
— Усп% ли да намъришъ жълтия бандитъ?
Билъ Гааснъ направи отрицателенъ знакъ
съ главз. Не бъше нвмЪрилъ ни най-малк»та следа отъ напедвтели, е най-чудновато
то въ ц+злато работа б+ше обстоятелството
че никой въ хе на ке бъше вижделъ i-икачъвъ
японецъ.
Изведнъжг го ебвзе едно подозрение, кое

можеше да се обясни тая загадка . . . Япон
цигв еж тукъ . . . и никжде . . . въ всЪки
случай шефьтъ имъ баронъ Нагаци и дветЪ
госпожици ги нема тука. Тогава нЬма нииа
къвъ другъ изходъ, освенъ да се завърне
колкото се може по-скоро въ Ялбуфейра.
— Слушай, Самъ! Връщаме се въ града (и
Билъ Газонъ му разправи какво подозрение
го б-вше обхванало). Ти стой тука докато азъ
уредя всичко съ шофьора.
И младе^сътъ при тия си думи се втурна
къмъ навеса, който служеше за гаражъ. Тарзтайката се намираше на мЪстото си, а на
една съседна пейка се намираше една дога
ряща ципзра,
— Каква неблвгоразумность, да остаии ту
ки запалена цигара! — измърмори сърдито
Билъ Газонъ и загаси цигарата.
Отъ тамъ се отправи за кръчмата, но и
тпмъ не намври шофьора. Никой не го билъ
виждалъ презъ последните нъколко часа.
Всички издирвания останаха напраздни.
Горе, въ стаята си, запита:
~- Ти поне тука ли си, Самъ?
— Че защо да не бжда тука? — очуди ее
негърътъ.
'
— Нашиятъ шефьоръ е изчезналъ.
Двамата приятели се спогледаха единъ другъ
и се изсм*ха едновременно. Смъхътъ имъ

виждаха обградени отъ невидими опасност^
— Мръсогии, Самъ! Това изчезване нв ШО'
фьора ни е една нова подлость на нашит*
прагово. Искатъ да ни попречатъ да се за
аърнемъ въ Ялбуфейра. Я ела да го погърсимъ! Бързо!
Билъ Газонъ събра всички жители на «
лото, постави рздица часови около гараяа .«
са впусна да търси изчезналия
Следъ като се бъха катерили около еян№
часъ по скалите, чуха виконе за помошь.
Последванъ отъ група селяни. Билъ Гозонь
се втурна по посока на виковетв и скоро и
натъкна на шофьора, захаърленъ въ една ур']
ва , овързанъ здраво съ ажжета, но безъ Д1
е пострадалъ нтзщо повече отъ това.
Младежътъ бьрзо го развързв и започна Д»
го разпитва.
,
— Какъ попадна тука? Кой те върза? ••.('
— Не знамъ, — отговори шофьоръгъ и с«;
огледа наоколо си. съкашъ другъ ивкой &
могълъ да отговори вмвсто него. Тъкмо 6fet*,
прегледалъ машината си и оЬхъ седнелъ • fiJi
изпуша една цигари, когато. неочаквано $
се затвориха очигЬ, мимо волята ми. Квкв^
е станало следъ топа съ мене, не зная. "е*"-;
върть часъ пскъсно се св%стихъ тука, ce"jj
самичъкъ и отвързанъ съ тия вжжета. ' г
като не можахъ да се развържа, гапочн»»*
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In гости у Росъ Гукса

'норецьтъ наканоидата за ,царь на царетгь". Роля
та на първия м-ръ. Интервю съ управителя на
Тигрей.

Деджазмачъ
айле Селасие
укса, както се знае, влЪзе
аче въ историята. Внукъ на
егуса Иохакъи зеть на сегашия негусъ Хайле Селасие,
укса се предаде не италиан
ц и заедно съ • своята армия,
ьстояща cejj отъ няколко "хииди зле въоржжени и босоно'
1 бойци. Въ най-лошия с л у
ай Гукса ще бжде управи•ль на утрешния италиански
»игрей, а съ случай на италинека победа той би могълъ
а получи и престсла на »Ца
я на царете".
— Ето ме на гости у расъ
укса,—пише кореспондентътъ
а парижки вестници Янри Гри
>- Малка „вила? въ Макале.
ъ сравнение съ колибите по
рити съ слама—това е наиегиа дворецъ, но въ рамките на
динъ европейски градъ, този
зорецъ е една бедна кжща,
гь рода на работническите
илища.
Внукътъ на краль Иоханъ
»ди на плетенъ стопъ въ жгъt на малката стая. Капаците
i прозорците еж полоутворе1 и слаба с&етлина нахлува
зезъ малката врата, която из
«за на коридора. Вълолумра( може да се различи, че по
>тъ на стаята е постланъ съ
[ама, която се покрива отъ
jpra съ недостатъченъ развръ. За да се стигне отъ праi до чергата требва да се
щрави една крачка по сла
на.

•алианскиятъ езикъ на расъ
t ,.'.,
Гукса
Гукса се мжЧи да говори, но
[ пречи незнанието на евре
йски езикъ. Той говори саi по тигрейски и амарски.
ае, обаче, две италиански
ми, съ които се мжчи да
ерира- Тия думи еж „утре"
.почакайте". Може да се
едполага, че ги е научилъ
гова, защото съ тия имендуми му отговарятъ итванците, когато той имъ за
ва съпросъ за своя царски
онъ. Олитва се да му пома„м-ръ-председательтъ" —•
исинецъ въ б-влъ бурнусъ,
красиво източно лице.За невстие. неговите езиксви поз1ния еж сжщо слаби. Той знае
,на единствена английска ду
i и тая дума е „гудъ-найтъ"
лека нощь- Той оперира съ
я дума много често и, разбиi се, не на место.
Освенъ плетения столъ, на
|йто седи Гуксе, въ стаята
<а още единъ столъ, на който
:дя азъ. Съ това се свършаа
гбелировката. Първиятъ миктъръ стои правъ до стена
I, Яко разговорътъ ни не вър1, защото не се разбираме,
1съ Гукса е все пакъ госто
зиемемъ домакинъ. Той нокчва кафе. което пристига
1едъ няколко минути.
Кафето се носи отъ младъ
>исинецъ въ бело облекло.
зй се спира съ подноса до
фгата и се отпуща на кол-Ь!. Твлото му, очевидно, не
tea да осквернява чергата на
жнца. На поднога има шесть
инки. Едната е съ ченийка и
i се взема огъ раса. Дзъ погчавамъ чашка безъ блюдо.
1ремиерътъ в не получава ни10. Неговата роля се Ограниsea съ това да подаде кафето
ца върне празднигв чашки
а слугата, който безшумно
ачезва. Ябисинскиятъ протоолъ за ранговете требва да
з спазва точно.

Медалътть и часовника ва
Гукса

съ тържествуващо лице.

Визитните картички на
расъ Гукса
Гукса даде никакво нареж
дане на м-ръ председателя, кой
то изчезна. Следъ малко той
се завърна съ кутия визитни
картички — новъ признакъ на
цивилизация.
Гукса
извади
внимателно една картичка, пос
тави я въ едно пликче й ми я
позаде съ лице, по което б-fexe
изписани доволство и гордость
Бедниятъ расъ не подозираше,
че пликчето не съответствува
на европейската етика.
Въ тоя моментъ нв двора се
дочу шумъ. Никой пристигне.
Оказа се, че това е адютантътъ на расъ Гукса — дребно
човече съ два медале на гър
дите, знаейки, за щастие» мал
ко италиански езикъ. Превод
чикъ вече имаше. Прочее, мо
жеше да се пристжпи къмъ
интервю.

Интервю съ абисински расъ

Хроника

Руската школа
Коледната забава и елхата.

Коледа. Поканени еж всички
Завчера помощникъ кмета
родители на учащигв се тамъ
г Димитровъ посети село Ца
деца на, следобедна забава
рево и отъ името на постоян*
около елхата.
ното приежтетвин на Варнен
Спретнати дечица, съ руси
скаеа община пожела на се
главички,
розови лица, праздлените приятно прекарване на
НИЧРО
настроени
се въртятъ
празницит-в.
около грамадната елха, отру
Варненското
данъчно у пана съ играчки и бл%стяща
правление съобщава, че съгла отъ много запалени свещи.
сно-. наредба звконъ за усилва
Забава
Директорката сви
не приходите на фондв «Учи ри на пиано, редягъ се дечур
телски заплати* Д. В. брой 2 лига — танци, пение, декла— 936 г. всички фабрики, ра мации на български съ руски
ботилници и заведения които акцентъ, сценички и пр. Прият
произвеждатъ шоколадъи шо- на забава отъ русначета, пове
коладни ИЗДЕЛИЯ, какао смл-в- чето родени тукъ въ България
но съ или безъ захарь. лоЕдинъ ГОЛ-БМЪ стремежъ, дакумъ, халва. бисквити съ за- лечъ отъ роденъ кжтъ, пакъ
харь и всички видове захарни да се учи матеренъ езикъ, и
и подсладени съ захаръ издв всичко,
KOF.TO необятна Ру
лия, парфюми вс^какъвъ видъ сия има.
(
и предмети за тоалети, масла
Школата е бедна, едвамъ се
етерни и ароматични препара издържа и всрЪдъ учебната
ти, тоалетни и медецински са година се съкратяватъ още
пуни, отъ 1 януарий 1936 год. две учителки. Съ какъвъ трудъ,
плащатъ освенъ патента заме- съ каква свърхчоввческа воля,
няющъ общинския налогъ вь директорката на школата г-жа
полза на фонда .общински Олга Гайдовска
управлява и
налози, и 50 на сто отъ него издържа школата!
въ полза на фонда "учител
Събрани волни пожертвува
ски заплати".
ния, купени много играчки, л а |
Утре въ 10 часа се откри комства и раздадени нв деца
ва търга за отдаване и екс та. Това е едно постижение, ко
плоатация на игралното казино. ето само тези скромни и из
възпитателни могатъ да
Кино „Ранковъ": прожек питани
направятъ за милитв си възпи
тира шлагерния фялмъ „Бар таници. Колко любовь, колко
карала". Къмъ филма: Цвгь- внимание, колко „самопожерттенъ трикфилмъ »7ри- вание влагатъ ТБЗИ скромни
за да държатъ на
mm прасенца», 2. Фоксъ учителки,
висота школата, каквато рус
тонпрегледъ.
ката отлична педагогика го
ГЛОРИЯ ПАЛАСЪ — .Бор изисква.
ба . . . любовь . . . и злато". Бедни руски изгнаници. Ецна
До сега Варненската общи дълбока печаль задушаваташе
на е раздала дърва на 2,200 гърдитв ми, когато гледахъ
бедни семейства. Дадено е по тези добри хорица така про
кудени отъ роденъ к ъ т ъ,
една чакия на семейство.
Този, който желае да пре гледахъ догарящите свещички
кара една приятна нощь нека на елхата и пожеяахъ:
— Дано този," който се е
дл посети вечеринката на с. к.
„Варна* — ежбота, 11 януа родилъ за миръ и за благото
рий т. г. въ Еврейския домъ, *а човечеството, тази година
кждего ще свири джаза на сложи край на тоза изгнаничество.
Л. Добричъ
доктора.

Възпроизвеждемъ разговора
съ максимална точность.
— Кога ще почнете новъ походъ?
— Нема да почвамъ никакъаь походъ. Оставамъ въ Ма
кале, столицата на моя Тигрей.
Сега назначавамъ
вождове.
Имамъ много работа.
— Значи войната за васъ е
езършена?
Вежлива усмивка.
— Въ този домъ ли ще жи
веете?
— Не. ще отида въ замъка
на своите прадеди. Расъ Сейумъ го разграби, но азъ дадохъ нареждане да се възсганоси вжтрешния редъ.
— Какъ ще реорганизирате
Тигрей? По европейски образецъ?
— Разчитамъ на своите съветници-италианци.
— Ще останете ли постоян
но въ Макале?
АГЕНЦИЯ „СТРЕЛА'
— Не, азъ искамъ много да
има за проданъ билета
пжтувамъ. Въ Ясмара, Ядуа,
отъ Народната лотария
Яксумъ, навсвкжце!
Захарното момиче,
вестникарче милионеръ
на Съюза на Артисти— Какъ ще пжтувзте?
библиотека Еисерчета.
— Искамъ да си купя автотгь — кай-добуръ изборъ
мобилъ.
отъ разни щастливи но
— За какво мечтаете?
мера.
Побързайте да не
Подаръци
играчки
— Искамъ много да отида
пропуснете
щастието,
въ Италия и въ ц%ла Европа.
КНИЖАРНИЦА
което ви очаква\ 1-0
Искамъ всичка да видя.
— Какао знаете за Европа?
Винозата усмивкв:
— Нищо!
Цени строго onpefltneiiH
— Какво е мнението ви за
за шлко семейство се ДАВА
негуса Хайле Селасие?
гш!тштвшш1ишшжщтяя1?а11яш>атя
ПОДЪ НАЕМЪ. Споразумение
— Никакво
Още няколко такива въпро
редакцията,
10
си и отговори. Интервюто е
свършено

ЗШРВШ

МПНМП"--Hi

Купувайте отъ магазините
които иматъ на витрините
си картонъ съ вадпист:
Тувгь с е д а в а т ъ ,
консумативи^

м а р и и

„И Р А"
за да получите веднага
о т ъ Приморска
попу
лярна банка 2 % дивидентъ върху консумацията
въ пари. Спестовни книж
ки безплатно отъ бзннатз,
или дружеството „И Р Я"
ул. Цзрь Борисъ 27- Книж
ки раздаватъ и магази
ните.
1—27—6.

Шт вз11 щ а ш
на Хенусь Чипевъ и Факелъ |
за КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
за деца и юноши
търсете въ
КНИЖАРНИЦА

Расъ Гукса е младъ 28 год.
ов^къ съ смугло, валчесто ли
е и разрошени коси. Той ноПреди да купите какъатс
л златни генералски еиолети
я да е предметъ за подамедалъ з а
заслуга, даръкъ, проверете ценигЬ
ЕНЪ о т . ъ италианците На
въ книжарница
Ьвата ржка на Гукса свити
Отгфанъ Васияввъ
латенъ часовникъ. Язъ го до1 -34—10
освамъ и питамъ: „Ясмара?".
асьтъ се ухилва и отговаря: {^щщ^^'*я!Х9шг!^яш^шг^1^ЖШ
Ясмаре!" Съ тоя часовникъ
АГЕНЦИЯ.СТРЕЛА яродаяа
ринцътъ се
е приобщилъ
ъмъ цивилизацията. Златниятъ бнлети отъ лотарията на Съ
асоаникъ „Зенитъ" има четн- юза на артвегнге въ Бълга
и циферблата и петь стрелки, рия. Не пропущайте случая
|тъ които едната е секундо
гЬръ. Като едно голЬмо дете, да си куяите бклбтъ отъ та
jynca привежда въ движение зи единствена по размера на
екуидомЪра и ни наблюдавз счзлбгге сг до-зр^м:.

94

.Тайнатана

едннъ гробъ"

— Иде къмъ кастела. Сега откжена едно
клонче и го забоде на дрехата си.
Уплашена, Ирина помисли, че трЪбва вече
да го свести, за да го не намЪрятъ въ стаята й. Но.
една страшна мисъль й мина презъ ума.
•— Слушай, Ярпаде!
— Слушамъ.
— ЗзповЪдвамъ ти, де ми дадешъ докумен
тите на конта.
— Не мога, н1>мамъ сила.
— Слушай ме! извика тя енергически.
Арпадъ бръкна въ джоба си и извади доку
мента.
— ЗаповЪдвамъ ти да се самоубиешъ. Ти
нима защо да живее шъ повече. Чу ли?
— Чухъ — отговори той ниско,
— Ще се възкочишъ на кулата на кастела
Разбра ли?
— Разбрахъ.
— Ще се хвърлишъ отъ балкона, за да се .
убиешъ! Гласътъ й трепереше при изговарването
на тия думи, но б е решила, да се отърве отъ него.
— Ще
ме послушвшъ ли? — попита тя
отново.
— Не мога, искамъ да жиаЪя.
— Нъма защо да живЪешъ, требва да умрешъ. Ще направишъ това, което ти казвамъ.
— Да, прошепн » той.
— Cere хейде. върви!
Клвтящъ се, хипнотизираниятъ изпЪзе изъ
стаята и се упжти къмъ кулата на кастела. Но чу
ха стжпки, и Ирина се уплаши. Ями ако той
срещне Ярпада? — помислиси тя. Но Леон се по
каза» съ зелено клонче нв дрехата си.
— Добъръ день» Ирино, но какво виждамъ?
Лацето ти е изм-внено, ржцете ти еж студени?
— Яхъ, иемамъ нишо; спомиихъ си за онази
вечерь, когато видехме Лизета, макаръ че не
ВЪрВВМЬ В1. ВпДСНИЯ.
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Пешата ва Лора so Яворовъ
s o ша
1 1 Яворовъ тонъ ill
цева 7 0 лева
цена з о лева
Подъ ионастярската лоза Ел. Пеливъ
цена 4 0 лева
Ш ш отъ щь - Чудомнвъ
Разкал и щнлт кома - £в. Мввковъ цева 4 0 лева
40
Шит
40
— Настовъ
Женско сърдце
цева 6 0 лева
Щт — г.
s o дева
Какъ дявала чете Евавгелшо — Псдвързачевъ
4 0 лева
Звезди въ ввездаца - Полявввъ
цева 6 0 лева
J&0
КИНОПРЕГЛЕДЪ

Има филми, които могатъ да се шва една красива любовь и четири
гледатъ нвколко пжти безъ да очи потънали въ печалъ v сълзи,
умръзнатъ; който каратъ душата да простенватъ като умиращи лебеди.
се вълнува, да потъва н^Ькжде да- Збогомъ любовь моя1 . . ,
лечъ, въ другъ миръ, другъ СВ^БТЪ.
Филма „Баркарола" затрогва до
сълзи, къса сърдцето, кара го да се
Такъвъ филмъ е яБаркарола".
Той е една дивна аоема на лю вълнува до болка.
бовьта, една неземна приказка на
Къмъ прекрасната игра на
сърдцето, една нежна пъсень на артистит-fe прибавя и божес
страданието.
Никога не съмъ гледа лъ подо твената музика на Офенбехъ,
бенъ филмъ. Никога не сямъ при- приляна въ прочутите „Хофживявалъ тъй силно, мжката на манови при^аики"
алюбенитгь.
„Баркарола" е единъ чудесень
Баркорола ни поди въ санти - филмъ. Да се говори мого е излишно.
менталната и мечтателна Ве Препоржчвамъ го сърдечно на всички,
неция и ние опояни отъ чара на които ценятъ истинско хубавитл
„Хофманоаитгь приказни" и пля филми, богати по съдържание, му
съка па вълнитт, които галатъ зика и ирирода.
малкитгь гондоли наедно съ КоПанъ
лерадо заживяваме съ химнпттъ
на една Божествена любовь и
наедно съ него устнитгь ни шепна
тъ името на една земна нимфа:—
Джиачинта!...
Ние сме най щастливи и най- Търговски тефтери — псички
нещастни, когато срещиемъ оно видове — задължителни и спо
ва което истински обичаме и
магателни — двойно и.амери
което не може да имаме.
Лудува Ванеция, черната завеса канско счетоводство.
на ноща се разкъсва , отъ блясъ
Качество и изработка добри.
ка на хиляди огньове увивать се Класьори и
класификатори.
игриво пъстроци-ЬтнитЬ серпентини
около плуващитв въ чаръ снаги на Папки и всички канторски tipHвлюбенит-Б, п-ъятъ гандолеритв' и
надлежности. Продава
когато утрото посипва хоризонта съ
кървавъ пурпуръ свършва хубавиятъ сънь на две нежни сърдца.свър
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— Ти си полуд-Ьлъ. старче, контътъ Елимаръ
е мъртавъ огдаана.
— Слушай ме, извика контът изъ подземието
ако ме освободишъ, ще ти дамъ много пари, щ е
те направя богатъ ЧОВ-БКЪ.
— Пари у тебе? Ти си обезумелъ, старче, отч
где ще вземешъ пари?
— Пустни ме, азъ имамъ всички книжа у
себе си. имамъ гкта ^а жемитбзта си съ Изчне,
твоята господарка. Пустни ме, н-вма да сгр^шишъ.
Ярпадъ помисли, че старецътъ е лудъ и по
иска да се подиграе съ него.
— Добре, ако ми покажашъ книжата си, ще
те иустна. Ето, ще ти спустна едно ажже, на кое
то ще вържешъ книжата, за да ги изтегля. И като
взе едно вжже, той го спустна въ подземието.
— Улови ли края на вжжето?
— Да, готово е, тегли, каза старецътъ.
Ярпадъ изтегли вжжето, на което б е завър
зана едиа книга. Слгдъ като я разтвори, той се
приближи до фенера.
Но какво е това? Виждаше ли той добре,
или сънуваше?
— Яхъ, ето наистина акта за в1знчааката на
контъ Епимаръ съ контеса Ирина. Дали този eraрикъ е мжжътъ й? Тогава имамъ едно ужасно
оржжие спрт=мо нея. Хей, старче, сега вече немемъ нужда отъ тооитЬ пари. Ти ще остонешъ
тукъ, до когато намеря азъ за добре.
— Смили се, на ме оставяй тукъ, ще умра,
отговори нещастникътъ съ плачещъ гласъ.
— Напразано се молишъ. Коитъ Елимаръ е
умрЪлъ и мъртавъ ще остане, отговори Ярпадъ.
Изъ подземието се чу страиенъ см%хъ на
лудъ чов^къ и Ярпадъ, уплашенъ, избъГа отъ ус
тието на подземието. Съ документа въ ржка той
се упжти къмъ стаята на Ирина. НЪколко минути
той стоя нерешителенъ предъ вратата ни стаята и
njcfit печука.
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АЗИАТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ БЛОКЪ
съ участието на Турция, Персия, Upanv и Авганистанъ. Замисля се
създаването на общт. фрошъ, по подобие на МС и БС ; '
Парижъ 9 Съобщаватъ отъ
Цариградъ следното:
— Добре
осведомените
кржгове твърдяшъ, че презь
време на срещата между
председателя на република
та Кемалъ Атитюркъ и авганистанск я м-ъна външнитгь работа разговоритгь
ся се водили около създава
нето на едпнъ политичес
ки азиатски блокъ, въ кой
то да участвуватъ следнитп> държави; Турция, "ер
сия, Иракъ u Авганистанъ.

Кржговете, близки д о
турското правителство,
съобщаватъ, че горепоменатите д ъ ж а в и ж е л а .

ятъ да обединягъ уси
лията си, като
създад ъ т ъ единъ
,общъ
ф р о н т ъ"
по всички
въпроси изъ облвстьта
на външната политика.
Тия дъриави, виждайки го
лемите успехи, постигнати отъ
групировките на други ; малки
държави — Малкото съглаше
ние, Балканското споразуме
ние— сметатъ, чя е необходи
мо и на Изтокъ да се създа
де подобна политическа гру
пировка предвидъ на заплете
ното международното положе
ние.
linn i i i i M W

Английски военни транспорти
за Египетъ. Реквизирани лятиическн океански параходъ
Лондонъ 10. (Геом. те ндрия, Египетъ.
подчертава
леграфна агенция). Дейли Вестникътъ
диспячъ' съобщава, че ан че това е първия случай
отъ Световната война наглийския луксозенъ път самъ
английското
М-во на
нически параходъ .Сита- войната да реквизира оке
рия', съ водоизместимост ански параходи за военна
отъ 20,000 това, е приго- превози и добавя, че въ скоденъ за превозъ на войски. оо време за спицата цель
ще бждатъ преустррени и
Тоя огроменъ пара други
огромни
пътнически
х о д ъ щ е пренася вой параходи, тежду които се
ски, орждия, танкови и набелпзватъ имената на
други военни материали ,Дорентикъ", щЛакония' и
о т ъ Янглия въ Ялекса нСамария".
Възфшеиъ Морски Отдълъ—Водолетнще „Чайка" -Варна

Обявление № 4527
Въздушния морски отделъ-водолетище .Чайка" Варна,
обявява на интересующигЬ се, че на 16 януарий 1936 год.
ще продаде не търгъ съ явно наддаване въ района на водо
летище „Чейкв* петь дойни биволици, едно женско малаче
на 50 дни и едно мжжко малаче па 15 дни и две свини съ
гласно направената първоначална оценка на комисията.
Закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е
задължителенъ за купувачите.
Всички разноски по продвжбопокупката, гербъ, градско
право и пр. изискващи отъ закона еж за сметка на купувача.
Купувачите, които не изпълнятъ нарежданията на закона
зв бюджета, отчетностьта и предприятията имъ се конфис
кува залога въ полза на държавното съкровище.
Звлогъ за правоучастие въ търга е 10 на сто отъ пър
воначалната оценка.
Настоящето обявление важи и за поемни условия.
Водолетища Чайка — Варна, 25 декемврий 1935 год.
1-160-1
Отъ Въздушния морски отдплъ
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„Тайната но единъ гробъ*

Стаята на Ирина 6i> изящно и луксозно мобилирана. Най-скжпите мобили се намираха тукъ.
Ирина лежеше на едно канапе, съ едната ржка
подъ глава, а съ другата си въеше съ вътрило.
— Ти ли си, Ярпаде? — каза Ирина малко
сърдита, безъ да се поклати отъ мтзсто:о си. Как
во си се вцепенилъ, казвай, що искашъ?
—- Искахъ да ви кажа нещо.
—• Но казвай» какво се е случило?
— Госпожо, окогози, когото иззадихъ нощесъ изъ бюрото ти, не е лудъ, но . . .
— Е, какъвъ е тогава?
— Е съпругътъ ви, конгъ Елимаръ, каза Rpпадъ дръзко.
— Д»з не си полудълъ и ти! Вижда се, че
тази болесть е заразителна Ирина каза тоаа ус
михната, но лицето й пожълтЪ, а иъ очите й се
виждаше уплаха.
— Имамъ доказателства, госпожо контесо, че
не е лудъ. Ето, т*.ва е акта отъ венчввката ви.
Той ми го даде преди малко.
Ирина се стресна, но има сила да отговори:
— Този крадецъ требва да ги е открадналъ
изъ бюрото на мжжа ми.
Коларьтъ изгуби надежеите си, но като види
маркизата побледнели, каза съ еързъкъ гласъ:
— Тогазъ ще покажа стареца на конта Леонъ,
може би той ще го познае. Дв, да, тъй ще на
правя.
И Ярпвдъ тръгна къмъ вратата. Но Ирина
се спустна следъ него и му каза съ треперящъ
гласъ:
— Стой, кажи, колко пари искашъ, за да
иълчншъ?
— Не, не ми требзатъ пари, отговори той над
менно:
— Тогава какво желаешъ? Дзъ разбрахъ, че
искашъ пари,
— Язъ, не пари, искамъ нещо повече, искамъ да станете моя жена!
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нрепи властьта. Недоволствого на офячервт* отъ първа и шеста пехотни дружини противъ двла
тия на свидетелигв.
София 10. Заседанието залъ, че преби 3 — 4 дена на Царя, подетъ отъ всич новъ го билъ срещна!
и му казалъ да долоз!
се откри вь 9 часа преди подеждимия Чичевъ билъ ки присътевуващи.
обп>дъ. Бпха разпитани сви-при него и му билъ ка
Четири дни следъ това пол на командира си, каки
детелитп) бившия мръ Хр.
и да предупреди офщ
Калфовъ, полковникъ Н. залъ, че ,1 лави ще па- ковникъ Тановскн искалъ обя pumw отъ
частъта,
снения
отъ
въпросните
офи
Печевъ, майоръ Вас.Моневъ, датъ".
се
готви
акция,
та
цери
кои
и
?ащо
с&
пели
хиполковникъ Матей ЗлатоСвидетеля шйзръ Вас. Моустовъ, кап. Ан Бойдевъ, Се. кезъ между другото заяви, ма на Царя при посрещането не се подведели.
Паскалевъ, Н. Ниновъ, под.
Сжщия день майоръ М
полковникъ I. Васалевъ и че нъколко дни следъ 19 май на Нова година въ Военнвя чеаъ го билъ повякалъ у {
офицерите отъ I и VI пехотни клубъ.
майоръ Г. Дрениковъ.
друиши
започнали да него Свидетельтъ знаелъ, че т си и го з питалъ на]
Свидетеля Хр. Калфовъ
отъ огнестрелното отде еж офицерите отъ часц,'
между другото заяви, че дуват ъ отъ действията на ление
въ Костенецъ баня и иакъ гледать на едно
ималъ две срещи съ под Данчнъ Велчевъ и решили да бали взети
пистолета връщане на Дамянъ Велч
съдимия генералъ
Заи- покскатъ отъ последния обя а раздадени 160
на протогеро- отъ Бългрздъ за да crd
мовъ, Срещитгъ се състоя снения понеже се смътаянза виститп,. Следъ 22 януа
ли въ д о м ъ т ъ на излъгани отъ окозя което се рий, 1935 година повечето кя-ръ председат9ль.
Иванъ Р у с е в ъ u въ говорзло преди 19 май и оно отъ тая пистолети били
Между другото иайоръ i
ирисъствието на последния.ва, моето се вършело следъ иззети, при обискитп» V рчевъ билъ казалъ, че раз1
Първата среща се състояла тази датл.
протогеровистатт. При из тали на изненадата.
къмъ м-цъ Май или начало на Свидетельтъ
земането участвувалъ и
Сзидетельтъ Светославъ U
ималъ самиятъ
той.
Юний, на която е присъствукалевъ и Н. Ннновъ заячв!
среща
съ
майоръ
Стан
Свидетельтъ полковникъ че на една интимна вечеря въ Ъ\
валъ и подполковнисъ Узуновъ,
чев»,
който
му
напраМатей
Златоустовъ зая
втората среща—къмъ края на
на 13 октомврий, 1935 \
внлъ бележка, че много ви, че адютантътъ му градъ
Августъ или началото Септемдина билъ и подеждимия щ
врий. И въ дветгь
срещи билъ гоаорилъ и му ка кап Бойдевъ на 29 сеп миръ Н&чевь Посиедниятъ казал
му че билъ въ Белградъ по чаш
състояли се по желание з а л ъ да се срещне съ темврий 1935 год,
билъ
докладва/л
какво
Дамянъ
Велчевъ,
за
да
търговска р а б о т а if
то и на дветгь страни,
денъ го билъ ви- немалъ нищо общо съ уча
се третиралъ въпроса за се обяснятъ. Свидете предния
калъ майоръ Марчевъ и го тниците въ заговора, както;
създаване на предпостав льтъ оказалъ.
питалъ какво е състоя че щелъ да се зе върне
ката за образуване
об
тп> България следъ като epi
Командирътъ
на /ви нието на офицери
ществена сила, на коя пехотенъ
полкъ — по- отъ 1-ва жанбармейийска коннего се формулира нЪт
то да се крепи властьта, койниятъ ген.
Данчевъ на група, годни ли ся да из обвинение, гко въобще
И при двете срещи гене - азвикалъ свидетеля и несътъ една акция и на коитакова.
ралъ Заимовъ билъ резераи
офицери ще може да се раз
между другото му за чита Касаело се за сваляне СвИДвТелЬТЪ
ПОЛКОВ!
ранъ.
да отиде въ на правителството Тая ак Георги Вьаклввъ заяв«, че
Свидетеля полковникъ Н. повпдалъ
Печевъ между другото заяви, дома на Дамянъ
Вел ция щгъла да се проведе на неговата чаеть НЙ знаел
че подеждимия Чичевъ къмъ чевъ. Свидетельтъ
оти- всп>ка цена на 2 или 3 октоме съществувала отделна
края на септемврий 935 годи шълъ. Онова, което фра крий Свидетельтъ заяви че
па офицери.
на му казалъ че
нещо
свидетеля
при подполковникъ Узуновъ преду- Свидетельтъ майоръ^
бушувало и нещо м о ж е л о пирало
предилъ лично него и чрезъ
орги Дрениновъ,
ме
да стане, но не могълъ да9 срещата, било, че Да адютанта по смщото време,
разбере какво имевно ще ш- мянъ
Велчевъ му билъ че нгькои офицери се готвелидругото не си спомн,
ва. Въ сжщото време при казалъ: „Азъ съмъ най да предприематъ въ скоро вревизторътъ Манчевъ да щ
другъ докладъ сжщия Чичевъ голпмия монархиста, но мг лудории, та да взематъ долагалъ и да е искалъ
шение да отиде по граш{
билъ казалъ, че генералъ За Царя трпгбва да го вър- мгърки,
та, за да доведе Дамянъ Si
изцедимъ
имовъ и полковникъ Танов- жемъ, да го
чевъ.
щ
Свидетельтъ
кап.
Бой
лимонъ".
скн били при генералъ Раш като
девъ заяви, че на 27 сеп
Въ 15 часа заседат
ко Атанасовъ и че имало из
При посрещането на темврий, 1935
покойни
то
бп> вдигнато за ут$
пратени офицери въ провин Новата година на 31
ятъ
подполковникъ
Узу
де9
часа
преди обгьдь. I
цията.
кемврий, 1934 година въ
Но за какво еж изпра военния клубъ, хората на
тени свидетеля не могълъ Дамянъ Велчевъ
били
др разбере. Иа 2 отомври агитирали да не се ntiel Усилия з а з а с и л в а н е т о му. К а к в и петролн*
935 година, когато свиде химна на Царя. Въпреки
концесии има дадени.
теля билъ при комендон тона, офицерите отъ 1-ви
Римъ 10. Т*я дни е илъ петролно д-во — 35Щ
та полковникъ
Басмад- и lV-ти пехотенъ полкъ довършенъ и пуснатъ въ дей хектара, въ околностащ
жиевъ последниятъ му ка- спонтанно запели химна ствие гольшя петролеяъ трж- на Фиери, Влоуа и Каещ
болроводъ между Куднша и на Стандартъ ойлъ щ
Балона, въ Албания. ВСИЧКИ пани — 51,000 хектащ
строителни работи бъха из въ околноститгь на Вло$
вършени отъ едно мталиансио на едно френско дружЩ
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строително дружество.
во — 35,000 хектара, I
По наствящемъ въ Алба околноститгь на Шкодш
ния отъ страна на итали Корча и Влора.
Отначало Ирина остана като вкаменена, но
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скоро започна да се смее. Хайде, махай се отъ
тукъ, Ярпаде, ти си пиянъ, иначе не би дръзналъ
да ми гозоришъ тъй. Но Дрпадъ не се махна, а
отвърна нахално:
— Ти знаешъ, госпожо, че азъ не съмъ лудъ.
Знея нешо повече, че преди да бждете контеса,
вке сте били акробаткв; зная, че не си дъщеря на
благородни родители, а на цигани. Зная, че си
искала да убиешъ мжжа си.

— Млъкни! каза тя ниско, позел^нела отъ
гневъ. Дрпадъ млъкне, но я погледна пркво въ
очите. Колкото по-рано беше дързъкъ, толкова
сега той омекна и се тръшна на едно канапе.
Ржцете му се отпустнаха и той подигно ржка да
се защити, но ржката му се отпустна Ирина го
гледаше втренчена въ очите. Уплашена, тя му
квзг:
— Ярпаде чувашъ ли ме?
— Чувамъ, отговори той, съ промененъ
гласъ, безъ да се помръдне.
Какзо бе това? Тя си спомни, че еднъжъ бе
приежтетвувала па единъ севнсъ, гдето единъ медикъ бе хипнотизирзлъ единъ човекъ. Да не би
и тя да имаше тази способность да хипнотизирва? И защо да не се опита? Ирина се приближи
до Лрпада, поглади слепите му очи съ палците
на ржцете си и въ този моментъ помисли за
Леонъ.
•— Гледай! — заповеди тя.
— Гледамъ! отговори Ярпадъ съ промЬненъ
гласъ.
— Кажи, кого ВИЖДЕШЪ?
— Виждамъ конта Леонъ.
•— Где го виждашъ?
— На шосето.
— Какао прави?
— Гледа часовника си.
— Сега какво прави?

анците се полагатъ голгьми усилия да се увеличи
произвооството на летроггь
което
по настоящемъ
е
отъ огромно значение, тъй
нето сяществува
угрозата
да бжде въведена забраната
на петрола, а Албания от
каза да е приежедени кьмь
санкциитпл.
Още празъ 1925 година две
италиански дружестаа получи
ха петролни концесии, възли
защи ка 50,000 хектара, въ
околностите на градовете Баратъ, Тирана, Валона и Ценкова.
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на българската младежъ въ Baj

На местото на подалия
тавка поради претрупаность
работа околийски водачъ
съюза на Българската И.
дежь г. П. Куртевъ е на
ченъ за Варненски околиЙ;
водачъ на сжщия съюзъ г
Желевъ.
Оргонизирването на съ
върви усилено и cnoKoftj
Първото събрЕнке съ чл«!
вете ще бжде свикано насю
Ентусиазмътъ средъ
Осванъ това, петролни кон дежьта готова да даде въ ft
цесии еж дадени на Албания на България чрезъ сьюзй|
още на:
много голема. ДекпарациН|
—
Англо-персийското приемане и члезуване въ tj
за постжпватъ ежедневно.?!
га^^ЕВ
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вь Югославия

Желаете лв
хубави снимкщ
посетете ателщ
ето фото

Бгьлградъ ГО. Узнава се
че югаслсвянскипиь власти
възнампряватъ да създадат
въ Словения или въ Босна
на ТЕРЗИСТОЕВЪ
еоинъ
концентрациопенъ
срещу
аптека Русевъ
щоагеръ за шпалианскитп,
ще
се
уверите
за добрв|
дез.ртьорп, преминали въ
та работа.
1'*
Югославия следъ започва
нето на войната въ Аби
синия и по настоящемъ Околийското икжинерс|
интернирани, общо около се премести въ здпнието j
2000 души, въ разни мгъста бившето окржжно инженер1
во, находящо се на пазврН
на кралството. (БТА)
илощадъ.

