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Цена 1 левъ

ШРОЙ 33

Последенъ часъ
Г@$мтмтт?Ь 6т^/*>-рзми части се етпршяу-ь иъмъ Дшнкеркъ. Тоъегдяуа съпротива ни френсгштй войски

Пезав-аС1аг--.% нифоркац-жовев-ь седки-зниЬ.ъ
«ЛИЗА ЗСБКИ ПОНЕДБЛНИКЪ
Телефони: 2121-21-22-22 54

Съюзническите аойсчи се съп.иотивяяз~атъ ожа-Н
точено. в-Зоздя гермзиски алпийски стрелци стовшреии съ
пзршшути въ Нарвикъ
Главна квартира на фюрера
26 (ГТЛ) Върховното иоманду
дене на гермокската войска
съобщава:
\ Въ Фландрия и въ обла
т т а н * Артоа герминскме
войски продължаха масо
1ит* си нападения срещу
неприятелските врмии. кои
то еж обкржжвни и ствтатъ
все повече железния сб
,ръчъ,

ПрохавниЕстъГ-Ь
все
още с е с ъ я р о х я п л я в а
ойсесхо-аеко. З а д а се.
с л о н а ЬолБсого е в ъ з
МОЯСПО

ПО б ь р З О

ГОЯ

сатрохиве,
гермаис
ЬвжВ в ъ з д у ш ш а с и л и
на м н о г о паьхш. в з е х а
у-аасхпе в ъ всепигат'»
д е й е х ч в я и в ъ сроз&ешшт-а, Есоихо с е води
ха в о земята.
г .Ца френския и белгийския
бргьгь германските въздуш
ни сили бомбардираха отново германските сьоряже1
.ния на пристанищата на
шеебрюге, Остенде » Дю«керкь,

Германските блиндирани на). Германш4Т% бомбарди
Берлинъ 26 (По топе части
се насочзатъ по крьй ровачи ^ззършиха неколко
брЪжието къмъ Дюнкеркъ. ефикасни бомбардировки
не).
Следъ
три
Днев
2в. П р и на пристанищата ип Остен
ни ; ипорнтн сражения К вЛоагдоиж,
д е и и а ъ у л и ц а х - й де и Дюккйрктг. Построй
още п р о д ъ л - ките била разрушени и зяотъ; Буленъ до предгра вжоа вГрада
а т а . д а с е в о д а х ъ пвлени. ГНкелко пер; ходи
дията на Кале, тази сут- ЕсръвоароАнхеш с р а . били засегнати отъ б*м
ФревсЕшх% 6н1е.
$тъ германските войс Яас&ва.
пойс&н
у&азвать
Патнщата вдвв opes* Лвки еж вл .зли въ Кале т в ъ р д о с ъ о р е х и а п . Д о ноншъ
оть Щтъ т д?вър>,
-гася г а з а . с у г р и м ь отЪ Коле sa ддоръ п стъ йган •
и продължен шпред- 6яод"ь
Кале се в^еше
\тъ т Шт се тщнъ
фрегасКо а в а н с
вошосн. •
ПОДЪ ОбйГО Ft! repMCIKCKHlfc б З К -

Въздушни!*
свлш
ГОРДЪТЪ е печти ризрушеиъ стъ силните бом а о д а о к а г а г з ь
д е й
б.рдиревки и упоритите а о с г ь г а
на сухосражение, които еж били з е н в в х ^ пойсЕсзх.
подени целата нощь,
берлинъ. 26. (Потелефо

Шттш. Минаването т и рохедн по ilia пвтвща е ЕОЧТН
кевмтвд.

зно-пътните ЛИНИИ, ар
тилерийски позиции и
струпани войски, особе
--g.S-2.332E.но въ горите. Загубите
на противника на 25 май Вниманието на Италия се насочва къмъ десния бртзгъ
възлизатъ на 59самоле на Ядриатическо море, Предъ възстановяване на дип
та, 19 отъ които беха
ломатическите отношения между Римъ и Москва
Преаъ нощьта на 24 сре свалени въ въздушни
25 германските въздушни сражения, 17 отъ проти
Парижъ, 26. £Въ в-къ лия.Те еж убедени, че СССР го, ч е г»&о изл..©зе и й ua4t3WE> oras
сили нападнаха много ле вовъздушната
отбрана „Л'Иовъръ", мадамъ Та желае миролюбиво разре fta&isea
тища въ източната и юго и останалите беха раз буи пише: Не може да шение на всички въпроси, хс-зш crpant», то иде
но не имъ е твърде ясно c r a n e --.'Врояхпо игь
източната область на Анг
Л и б з я , по .егс!.ар.авл.е«
лия. Тия бомбардировки бе рушени на земята. 11 се скрие, че Италия на италнянската политика.
г е р м а н с к"и самолета сочва
вниманието си Т"3 E?Mftr5i «ЛУВСТВО
ха извършени съ успехъ
КЪМЪ десния брегъ на
Край, брега при Кале два липсватъ.
големи търговски кораби Въ сблзетьта на Нервикъ Адриатическо море. То
гол$мъ воененъ ко ва е блена който овлартъ по 5,000 тона беха за ед-кнъ
рабъ, к-вкто и единъ кръс- дева Мусолини отъ 1918
сегнати отъ самолетни бо теезечъ беха сериозно ПЙВ
мби, както и два други тър редени отъ самолетни бом год. Адриатика остава поискали да бждвтъ записани оъ фашистката пертия
и еж готови да елвдзатъ осноззтая* на империята
говски кораби съ по*ма- би, Забелязано е. че на тия една отъ основните про
Рий*. 26. (ГТА) PUW, превседвтель на ст,ю.1в на
лъкъ тонажъ и единъ во кораби еж избухнали по грами на фашизма.
бившите бойци, съобщи не Мути, секретарь на фа

. Близо до Остенде единъ
воененъ погребъ и единъ
морски складъ беха подпа
лени отъ самолетни бомби
и единъ транспортенъ корабъ бе сериозно повреденъ.

ененъ корабъ.

рол-штis еж н а Ь а л

жаом.

Презъ вчерашния день
На южния фронтъ нищо нови части германски ал
пийски стрелци еж слезли
за отбелязване.
г..»--..,..,.....--,.4„.._,,.-..Нна
съ парашути бли
Германските * в ъ з д у - 3 0 дземята
о Н а р в и к ъ £а * а п о д
шни сили предприеха нрепятъ германския гарни.
нападения срещу ж е л е - зонъ въ тоя градъ

АМЕРИКАНСКИ СВЕДЕНИЯ

;дад

ВЪ I

партия, че 1,052,204 бис ши бойци с-д поис
- Нека шШшшь отъ дру шистката
кали да бждвтъ записани въ партията.
га страаа, че Шш признаци
Роси подчерта, че въ настоящия моментъ жестетг,
на бившите бойци е огь грамадно значение.
показватъ сближение шежду съБившите
бойци еж готови да следватъ основа
вешЪ и Италия. СССР ши теля на империята
да изпълнятъ дълга си що се
изглежда да се разбере (ъ Римъ отнася до исканиятаи на
фашистка Италия,
относно положението на Балка
ни.!. Говори се за установява
не на нормални дипломатически
зшшення между Италия и Ш лразъ цел&зя .зч@рйШ©^ъ фв&тъ съ

Snilllfili I

Интераътъ,
който пром&^л^о^ уегвй«?з w за двете svp^.tw
Нремлъ проявява нъмъ ду Съ контра-наждеиив фрзщузи.е вгзст^ногили полечавските страни, кара фа женното по фронта при Л^съ н Куфе. К^къ изз^ршшиското правителство да
-«i.^Ei?.r*322aJ
всли гагменцчт.» своите атаки
проучи възможностьта за Парижъ. 26. (Хавасъ). Гер ; ме -а-л « о з л фро-ат*.
Айерикамскня сам@торъ Персеиъ тш съюзниците да от разбирателство
съ Москва
стжпятъ'своите ©л©де1«б1.я шъ К©р1ибск@т@ море тшС"
за зоните на влияние на майските нападения започ C:aro3sn-aec£t2s.r'B шоШсfzm о г б с . д е з о х й та !*••
Вьшингтоиъ, 26, .Юнай- ландия изтъкнато бе, че тя колоните г. Идънъ заяви: на двете страни въ тази нати по р. Лисъ въ сек зш фропхоь гняого я*)ко
тора държанъ отъ белгий
е почти американска, поне
Англия има достатъчно область
тедъ пресъ* сьебщзва:
Въ всеки случай за сега ските войски, и въ сектора 'ECXS31&*X<ZCl£tS УСПЬЛС*7
Въ емср^кикш.я сенвть же се намира въ нейното сили и средства за да за
германските армии които държанъ отъ френските Eioero есдйЕО декс-захесенаторътъ
Пгрсент.. полушарие. ,
.ЛСТЕО, adanaan с е a>tb
Колкото се отнася до пази своите владения въ беха на балканските граниговорейки за следенията
войски, недалечъ отъ Кут Boe.r3is.rQ с.ведег-ас, .а<дКараибското
море.
Ние
моци
еж
изместени
на
северъ.
владенията
на
хьландта
на Ачглья и Франция въ
Еьасо.&вя д-7~5с'.я. гзп еж-аоКареибското норе. З^ЙВН, Индия, то С. Щати ще за жемъ сами да запазимъ Балканските държави не ре беха водени огь много згак-гссГгES^IQ xioiScb-з »
верватъ
въ
техната
наме
пазятъ
въ
тази
область
бройни военни ефективи.
владенията си и за това
че тия острови сд опъ жиз
Те не се страхуватъ ни Това бе едно нападение я-.»---спссобяпаа'его п а
нено значение зз С, Щати своитп интереси и ще бдять въпросЬ за отстъпването са.
taexoraxcsi Ш^ЖУ» zseai»то отъ СССР, нито отъ Ита
и зв ней нето отб&оне като за своитгь владения, нами 'имъ не може да става.
отъ големъ мащабъ, воде V& геряаггсЕси c->liAcr.
ращи
te
въ
съсед
m-io
на
тия
бждещи военчи и морски
но съ подкрепата на мно в а з а
aetutiAttune
на Холанска Индия.
бази
Вееко еднп отъ герн*нгобройна
артилерия
и
на
го
Jlohdoub,
26.
Запитань
Церсен* заявя, че
НГгПе-ДекИ'.! — ОТб&ЛЯлемъ брой бойни коли и СКЙТе
А-*гл.а.а Ф^аацвиа г р а  отъ представителите на
SSHM СД tm
НГПСДСНКЯ.
печата,
какво
вгьрнФ
има
въздушни сили.
бва д о огсгльояха-. т и я
кокто
еж
f.cc.n^art.usH
едно
Герм-шкзг* сф.накьз следъ доуго — се е юазвив л а д е н и я в а С. Щ а х и вь твърдението на амери
канския
тчатъ
заотстяппредг-г жг-i презъ ЦЬЙУ.П ВЧС- ло f№ единъ шипок фг.ентъ
за ли1е.-иадхарпне
ва
70 клм. въ часъ по шосе "р^шеиъ день съ променотъ *.0—15 ;,;м Н аусп4хътъ
Xftxanrtt в о е в а я за» ванетф на английските
Паражъ, 26. май
владения въ Караибското
джлЯсенгая.
Военниятъ редакторъ по 25 клм въ часъ по лоши I ли в и Успехи и sa двете на rapnat.cEtHit калгденис.
По отношение на Грен море на С Щати, м-рътъ нана в къ „Журналъ" ка места. Те имотъ гориво за \ сгрени.
които се дълш.тъ wa pasпо 200 клм. Обслугата имъ
Прввсчсрь
с а е д е т ширекостьа и» фпо!4т--1 и
то прави прегледъ на се състои отъ по 3 души, в а е в а б е л гийсЕтт©
На OCMCEWlt. КОМТО С»
военните действия на | единъ водачъ, втория пода- ш фреЕсЬих"* Ь о п т р а брЗЯ
хаърг.енн
сре иенмйтр. о
западния фронтъ, пише, яачъ на бомба и третиятъ о а п а д е в в а п о д о ж е н п - струввло зь
V.0
v o бЪ
в ъ з с т а к о в е н о огромни зггуби.гармакццт*
че по настоящемъ пове бомбохвьргачъ.
прохе-ЗсеГерманските танкове съ по ц Ь д о т о
че отъ 2500 германски
винаги
следвани
отъ
части
Всички египтяни ще изпълнятъ своя д>лгъ предъ
танка
отъ последенъ
олтара на отечеството
моделъ
се намиратъ въ отъ специалисти механици
страни
на
света,
обаче
Ktflpo, 26, (Хчзосъ). CntnV
действие. и техници, които веднага
заседанието нв министерския правителството бди и взе непрестанно
Управителниятъ и контроленъ съвети на
ма
всички
мерки
за
запаз
съвет-,, който се събра снощи
Тия танкове иматъ 8 сан поправятъ нанесените поп
•»• ця проучи м*ждунйродн-то ването на безопаспостьта тиметрова броня, огром равки и германските тан Л. Д. „Българска консерва* съобщаватъ, че
кове продължаватъ бор следъ кратко боледуване на 25 того
положени*, м-рь пр«дсвдвт«- на страна.па
Сигурно е, че всички егип на поемна сила.
льтъ Апи М|хоръ Пвшв напра
Тия германски танкове еж бата.
почгззш
ви изавления предъ представи тяни ще изпълнятъ д.лга имали
и малки радиостан
теяите ив П44»та sa да успо- си къмъ страната, всички ции, прикрити
to/fifi*
умело съ
ИСЙ общественото МчбН*0 П2 въ- своята область. Парладвойна
броня,
Съ
тия
ра
керабъ-чистачъ
на
мини
ментътъ
ще
бжде
държанъ
членъ
отъ
контролния
съветъ
на дружество —
ркди пвсимигтичните слухове,
танковете се /Ъндокъ, 26. (Ройтер--). Въ
които се носеха превъ пос- въ течение на положението диостанции
експертъ
счетоводитель,
и ако то се влоши, камари свързвали съ ядрото и съ едно комюнике британското
ледни.е дни.
Богъ да го прости!
самолетите, преди да пред
М ръ председатслътъ * опро те ще бждатъ веднага сви приематъ кординирани дей гднирелейство съобщава, >.в
Погребението му се извърши вчера, 26 того,
корабт-тъ-чкетвчъ на нт.и
вврга категорично, че е им< кани
ь ш е н и ствия.
"Чарлъ Б~йсъ* потъна след 10 часа преди о б е д ъ .
л« меиакви инциденти на ДО Ще бждатъ [изв Р
още упражнения на пълно Освенъ това въ действия ствиа натъксвне на неприятел
Варна, май 1940 г.
пвдната египетска грвиице.
Наистина, Египетъ не е затъмняване въ всички гра cm сега огроменъ брой гер ска мине. Единъ офмцеръ и 13
майски тежки мотоцикле морака липсватъ. Имв опасе
Отта ир^шеетЕото
пнъ отъ опастностьта, дове не стрвнатв. (БТЛ).
ти, ноито изминават* НФ ние, че еж аагинади.
кеято заплашва всички

жнзн

on wmwi ноято \wmrn шш щж ш Л "

тжтштжшшш

тпъ йштжт

УТРИНЯЛ ПОЩА
•OfU

А. И. Мановъ О, з,

ШРОШСТЬТА Н ВЕЛИКОТО Д Ш
на се. Кирила и Методия

Дскьтъ но молитвата
БЪ АНГЛИЯ
<Сг*ф*ф*ф#>'>ь&-> a

e новиятъ увлШтелеиъ ромбнъ, който отъ утре ЗШЧВП т%
печати въ подлистнйкъ въ „ В а р н е н с к а я о щ а

За народностьтв и великото безъ писиаиость и беденъ
депо не св. б р а п я Кирила и езикъ, нв който дв преведатъ
Методия, много в пксонои го всички они* втеокоф .лоесф:
ворено- Срещу 6e3c>H'*wBT» км мисли на християнството.
Единъ романъ, една сатира, която се чете съ увлечение!
спевяно българска народность които и нв нултуренъ дори
Единъ романъ, който въпреки фантастичния си характеръ, неволно
нв брагият-, има и «гикиз», ко- езикъ мъчно може да се пре
и о гя считатъ зв гърци.
ведатъ. И.иеков се дълбоко и
заставя читателя да се замисли! Единъ романъ, ненадминат* щ
За да разберамъ непокол»- съзнателно знвчееие, не евмо
замисъль и изложение! Единъ романъ който заслужава да се про,
бимо тр.дчосгната подкладка на формите на думите, но и
чете отъ всички, даже и въ днешните тревожни времена,
ив св. Кирила и Методи», не дълбоката имъ мисъль А това
обходимо е преди всичко да може да се достигне семо отъ
които светътъ преживева
ш
ce запитаме, какво представл..- ония, които го изучили отъ
'-•.if
A jV=
«в отъ себе си В11анти», тъй майчините си още обятия, те,
като св. Кчрилъ и Миодчй създадените въ последствие
еж била поданици ка тав дър думи, дв се х1рмонизирвтъ съ
естеството'и аътрешнив миръ
жава.
Византия на а държава нв на ония за които е нвзнвченъ
определанъ н.родг; тя e ко.;г- подобрвниятъ езикъ.
Братята св. Кирилъ и M I T O лонератъ н« раани народи
които съ съединени no меж ДИЙ въ вихъра на сюото H I ду си по духовно, религиозно РОДНО славянобългарско чув
и успели дв
и морално отношение за да ство настояли
да се
запазятъ и защищаватъ една са укада аъ църквата
Кентърберийскиятъ архиепископъ,
спределвна цивилизация отъ извърши служба нв този новъ който
вчера произнесе молитвата въ
аомогввчиятв ив ааравреки на- озикъ, когато до тогава само лондонската катедрала по случай
годи. Тя аапазавйки духзвно- гръцкиатъ и лвтинскиятъ ези .деня на молитвата" въ Янглия. Та
просветно и религиозно един ци се считали свещени.». Въ кива молитви били прочетени въ
Съ една ду M I ще Tpvw
Врем* е веч», дв ce MV:CJ И
стао между поданиците си, нв Римъ лрадъ Папата служили всички английски църкви.
зв курортъ ЛЬтните и горе сь едчнъ спортенъ кост»^
заличава обаче техните от тържествена литургия на елащи Дни скоро ше кестъ-ятъ Щ е BieMere и дав' • ппатн-И||
делни H I тоналности, и зв то- ажобългвреки езикъ.
и ще звпечяемъ ье т . р и м ъ шортя. единъ пантвпомъ оц
и», всеки безразлично ив на- Гърците историци на споивпрехпадата било та планикс- сива фтвнелв, две рокпи oiv
и памука въ Италня
ц-оналностъга си, можа да са неватъ св. братя Кирилъ и Me
«ъстр»-, памучни материи, |Д|).
то или моретоРимъ, 26. (ГТА) Държавни
издигне дори до императорски тоднй да еж гърци, напротивъ,
блузв-шчки.еткя и ава пул,
И
ако
гдне
дема
желае
д»
ятъ
вестникъ
обнародва
указъ
тронъ. щомъ притежава гор извастниятъ големъ историкъ
•*• '
бъда елегантнвъ ТОКЪЬЪ »еое.
ните качества, предимно дв в Пяпаригопуло аъ IV томъ отъ по силата на който псички
И
Ще
имате
съ
KIKIO
д|
((
случай,
требва
де
бъде
обле
залеси
отъ
вглна
и
пемукъ
християнинъ.
"Историята на гръцкия нвродь*,
чена семпло- Не усложнявей.е облечете при всеко ipM(
стр. 80 казвв. че християнство требва дв бъ'Я1ъ декларираП о туй отношение, всички
си: същите дрехи съ презъ де ъ м винаги щгб-,,.
Jf
то се е разпространило въ ни презъ следващите 15 дни. 111 №uW% • ^i i* ,?X
* живота
нмтю-цч гръцк-духовно над
некелко различни подробно те елегантна.
България отъ славяните апос
мощие са наричотъ гърци, т. е.
кл. демонстрираха бегв. е на
сти ще ви nosEonaii да имвте
толи, ученици на Методия, из
съ гръцко образование. Тукъ
60 метра съ чгвали.
облекло re морето, планината
пратени отъ кего.
думата гърци ИЛИ елини неме
Вь
щ| ф и v ото
бегв| t
ил<< за село Плата на вашия
3 J де ».е се пресече iJii.,.племенно значе-жв, в просто
ДЬлото на св. Кирилъ и M i - 4 Х . 0 0 и. спечелих- VII-те кл
косюмъ, ц-етв нв принаД08.ж- когато зостройявте сущ, Hti
— просветно. Тозв твив се е тодий е велико не само зв
По земното гимнастика уче
н с т / л е , които носите ще по- доброто средство е да Mjisn.
разбирало и въ страратв Ела Българите, но и за целия цк- ниците аокезеха редка сметсърдятъ
ввшип вкуо.: ако вито каша ОТЪ брашно к ,,
да. И Сократъ ьъ своя паниги- вилизованъ саетъ, п й като съ лость, ловкость и съобразагел*
панталона не ви подхожда, нея да разбъркате яЙцмо.Т,
рикъ, казва, ч» иксто Епинъ изобретената
грамотность и ность
ногете рдне пола-пангвконъ; ка то СИ остава непокътвд,
на означавало народность но превеждането нв славянски
Вь беганато на 400 м спе
ако полатв-пентелонъ вч пра
прагвет.?, и елини се нвричатъ, църковните книги съ се по- чали В. Т. Ахадемия, предетеви дебела, носете една поля
не ония, които «ъ отъ туй по дигнали
отъ
невежеството вена отъ 1 . Симаонъ Кодевт,
Хоръ-Белиша
Сверете 4 ли-ри мпекв, м
текло, в омия, които иматъ чразъ българите и други на 2. Взрисъ Х-лечавъ — ВТ.У" който следъ подаване оставката си звкопчана върху едпнъ платъ
стържете
въ него 4 табшщ
шорт*.
като
министъръ
на
народната
отб
елинско образование. Подобно роди, конто имакъ, може би, и 3. Кольо х. Георгиезъ—ВТЯ.
рана се отдаде H I журналистичес
Немште специално палто зв шоко! вдъ и го сложете .him
схаащаня имаме и въ ново дглго време щехв да задър
Варненското търг. у-ще • ка работа. На снимкатм той се виж
впквецтята? Струва ми се, че дв ври. Прибавете тогааа ч*
арема съ мек ой чисти българи ж а ™ напредъка н цивилиза академията можаха да са сра- да, когато отива на работа
палтото огъ пролетния ви кс- ниока по една супена лжжщ
но съ гръцко образование, кои цията средъ едно големо мно щнатъ и на хазеиа, като иг
слюмъ можа да ви песлужи и ••В Л г Ц З И 31ХарЬ ПО аКуа
то въ последствие демонстра- жество ОТЪ народи.
рата б е спечелена отъ тимът.
за прел> летото. А к о е доств Спвдъ сверяването можете в
тизно доказаха своята истинска
ЕТО ВЪ какво главно се СЪВТУ съ 3:0 Като последеьъ
ш рокъ, пристигнете го съ к с - го сервирате топълъ или сту'
българска народностьСТОИ величието на делото на номаръ отъ ученичките
беха
женъ КОЛОНЪ. Не си стреху- двнъ. Понекога таниоквта и»Независимо отъ горното са. брвтия Кирила и Матодия, изпълнени много бьлг нац>ов(йге, че ще изглаждате като же де се замести и съ брашнз,
ние виждаме че Св. Кирнлъ и коя а техната истинска на нвллни и македонски хзрамъжъ. Планинското слънце или Въ токъвъ случ1Й К1Ш1та праи М - . о д - й съ се наели д» родностна подкпадка.
Учаиищте и ученичките са
това
край морето ще почерти гответе предварително, notw
съкд-дать и обогататъ единъ
строихи и посрещовха сь г р ?
телото и ляцето ви и едлтъ прибавете ш.калаце и .сени
могласно "ура" с-оя дкганшортъ нкй-много ще ви под те да ври сща десетина ки
торъ, който ги поздгав.- ве
хожда.
нуи.
добре изпъл теняте игри. Г-нъ
•np-f--miiiiu.iii|ianiiuiuninn
П К/ртезъ мгжду другото каз-:
*9Я09ЛЛЛЛЛ/*Ш**Л*ЮЯЛЯЛШ/М/¥1ЛЛ0ЩЛЯЛ^
— Д5.5ги учвниц--, азъ съмъ
иа у ч е и и ц в г * о г ь ВарпснсЕсоГо с р е д н о
трогнатъ отъ ентусиазъм в, съ едъ" 7/50, се продава. Справ
хоьрговсЕо у ч и л и щ е
който вие твкв блескаво изне
Учениците отъ В-рн. вред- на упражнението на ствртъ ав сохте предъ варн. гражданство ка редакцията за Г.
но търговско у-ще, съ съдей- 100 и. гладко бегане се нв- игрите, които азъ желая да
подъ ня«мъ к ъ щ а ,
леквръ »жбол*карь
ствиато на директора си г. П. ражовтъ фаворитите на ВТУ станатъ нашв тродицяя. Вие
горенъ етвжъ, поч
Куртезъ и подъ ръководството и В Т. Академия. Сигналътъ е дкесъ мвнефастирвхе своя ви- ти самостоятелна, на ул. "Ма
се завърна и приема бел .и "Мусвллв" 2 2-3-11М
на учители по телесно възпк двлаиъ и бкгачите бегатъ ве сокъ духъ своятв дисциплнчв кедония № 117. Споразумение
твние г. К Чарноводовъ изна че къмъ финала. Пристига и .тюбовь къмъ мешате сгътв железарския мегвзинъ Д Пейcoxa на 26 т. м въ колодру- пръвъ Панко Мфмновъ, аби- Родина. В 1в показахте пре-зъ чввъ, v n . „Добричъ" № 2. 3 3
ка образцови гимнастически туриентъ отъ ВТУ, ВТОРИ С И - вврк. гражданство, чв сте нв
подъ нвемь свутражнения.
м«онъ Кадевъ ОТЪ В. Т Ахаде само добри въ уроците, не
ло«ъ-рвстс рентъ
При много хубаю време мия, трети Хог.сто Стояновъ само бъдащи добри стопански
ггрите се откриха въ 330 ч. V кл ВТУ и четвърти Бдексъ дезтели, но и съ здрава мишця, бикшъ .Звленке* на бул. "Сли
•сл. сбедъ съ „Шуми Марица* Хтлечеаъ — вбитуриеигъ ВТУ rjTOBH да звщчтятъ българ вннцз № 5 Споразумение при
ИЗПЪЛНЯВВНЪ отъ музхка
на
Въ игрите .Род---, топка' се ските национални интереси. Ксмъ—И-оксвъ, ул. 6 се н е мврий 4—тел. 24-93.
2 31194
S ми приморски полкъ и съ вди срещнаха VII и VIII класоав.
На г. Чернозодовъ б е под
гане българския нациоиаленъ Следъ упорита борба играта несанъ китенъ
букетъ отъ
ет обратно с е поддърЖахъ воЯ-редовно с*
трибагранихъ
Надъ 200 уче ве спечелена отъ VIII-те кла росии пролетни цветя. Подъ
•
ао-киаш-.».) луЬсозни огавибуси б е з ъ вс-ВБсаКво прех
ник*. вь стройни редици, на- сова.
звуцате на музккатв и стихии- за t-нтересующйте се кръчмври,
б.Ю.ааани съ възгоргъ отъ
вър.Аа.-зс на багаз^си а лсодсае пеша КаКто
Следъ малко нв терена се ното "ура" учентците поне
rose е огъ 3.000 души зрите явиха ученичките отъ Търг соха иа ръце своя директоръ че стъ 1 юлий т. г- се дава
схава по Ъи&аяя Есрайбрг.-&еваь рейс*
ли и п*л.чкха свободни ритми у ще, конто изпълнкхе съ ус- и ржководиталь, мпнкфастк- подъ наемъ кръчмата на ул.
Тръгване въ 8 часа сутрикь, пристигане 15 часа
чнн упражнения отъ движения пехъ свободни ритмични уп- райхи съ това свеята голема „Добричъ" № 2 до халите не
Агенции:
Варна, подъ хотелъ Лонеонъ. тел, 21N
ул.
"Влкдкслввг.Спорозуме
утринна гимнастика.
ражнаняя отъ утрвнна ги мм ас любовь къмъ учителите си.
Бургесъ, Ст. Парцалевъ, тел, 26-22
ние жслезагсшя мвгозикъ Д.
В|днвга сл!дъ свърш)янето тика а учениците отъ VII б.
Ив. Данчевъ
Пейчйвъ, ул. „Добричъ" Mi 2.

въ гтдшстннкъ шъ „
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СТИЧЕСКЯТо УПРАЖНЕНИЯ

Ъжжтъ ГнтГ".ад»ба„:
Юво се

Шш се

Гримасата
Гримасите тя Гфавешв по
а.еки .поводъ и то оща отъ
•аждвнето си. Ако това може
ше да бъда даръ, само неков
леша ф-я мажеше да й го
рвде, нвдвасанв Н1дъ люлката
й, въ деня на кръщението-

к-рени.

Вь училища когвто тя не
беше още есаенъ малката
Мзнатъ, всичко вървеше още
добре, но годините минасахя
и тя за ючна да става големата Симона, която на се задо
Отнвчвлз се смееха на тиа воляваше да се усмихва на
гримаси, съ коиго детето прие живота» а му правеше грима
маше храната и бибаронв с*. си. Та притежаваше ненвдмг.бззъ да говорима за банята и нати способности да свива очи
тоалет», или другмтЬ всеки- те си, дв мръщи веждите си
щневни церемоним, конто еж да прави по лецето си хилядя
толкова многобройни при но- бръчки, много смешно и из
юродеиите. Доста глупаво за- общо да преобразява лицето
ючнахв дв подържатъ тоя та си по ращични начини,
тантъ, твърдейки, че е звбавенъ.
Тя би била хубава и беше
Лшлиото момиченце, коато тя наистина такава-еко не беше
ю-късно стана, на беше каке- навика и да показва на хора
ю по детските праздненства та
най-различни маски отъ
вмо отъ учтивость, а защото гримаси. Съвсамъ безпричино
южешв чразъ своите гримаси и безъ да отговаря на истинс
а разсмива поканените и да ките чувства, които изпитвауди техния аъзторгъ.
ша, тя изразяваше
ирония,
Не мото започижо да йуще отвръщенив/ ужасъ» изненада,

Харесваше ли и иещо или не?дв се неблюдввв, то продъл
Никой не би могълъ дв каже жаваща да гркмас н нчи по
Тя вадеше езикъ иа комплн поводъ и дори безъ такъвъ.
мантите и правеше най-отек*
чено лице нв всеки, който й
— Симона,
направиха тн
засвидетелствуваше внимание. предложение за ж-нятбп . . .
— Какви грямаск!
Синътъ Янсврдъ. Той натоааСмееха се, но беха отекчени. рилъ една приятелка на се
И започваха дв се питатъ дали мейството имъ дв ни преду
задъ тая неуморна маска се преди и дв се осведоми за
криеше
интелигентность
и чувствата tv, защото се стра*
сърдце.
хува да не бъде посрещнатъ
*
съ некоя отъ обичайните ти
Симона беше на дввнаде- гримаси, които не би зноялъ
сеть години и охотно би треб коКъ дв изтълкува, но които
вало да се лекува отъ гая ма- сигурно биха го поставили въ
ния, която отчайваше близки- безизходно положение. Това
те и и отблъсваше приятелите момче е срамежливо. • . Какво
— Бъди малко no-ecrecTQO- ще кажешъ?
но, — съветваха я. —• Имашъ
Горната устна на младото
аидъ като че ли постоянно се момиче ce повдигне подигра
подигрввошъ съ некого. Това вателно нагоре.
на можа дв се струва на дру
— Синътъ на Аневрдъ? . . .
гите все смешно,
Мвлкиятъ Ребертъ?
ШИ не беше такова за ни
— Не тн ли харесва?
кого, дори и за нея. Но какво
Нова неволна гримаса. Тя
да стори? Навикътъ беше при протестира съ доевдо:
добит* и маквръ че младото
— На . . . Защо?
момиче правеща в-ичко, i t
Но гримасата, съ която при

fl-РЪ Ш Ш

жъ-шт

дружи тоя отгоооръ беше те
01 Тъжната гримаса, ко«« ,
цаве не жертва, на която се
готвятъ да сложетъ въже око- Симона направи! Чертите к >- <
отпуснаха. Сага те не изри
ло врата.
ваха освеиъ тревога.
— Д а не говориме повече,
— Раненъ? . . . Опасно? •
— отсече мвике и. — Твоите
— Не. Щ е си дойде на и»'
гримаси прогоноотъ вече целя
ормия кандидати. На ще бжде чквка . . . Би казвлъ 40i*nv
лесно да се омжжишъ мое че новината те р а т я н у И '
Той все още мисли >а т«б*>
дете.
знаешъ?
Сълзите беха готови да п о .
Тогава, поставяйки п р « "
теквтъ no лицето не неразбра
върху треперящите си устни*
ното момиче. И пвкъ нова
за да имъ попречи да се сви«т*
гримаса.
въ гримаса. Симона възМ»*!"1
— Естествено, че малкия ми
— Азъ СЖЩО . . . . бях* л*
мресве. .— мислеше си тв. — могла да го посету, мама?
Колко глупеве е мама, Звщо
*
всички се мъчвтъ да прочеГодежътъ стана. ycrHUt*
тетъ по лицето ми тоав, което
имъ св слеха. Симона "F*'
геворя моето сърдце? Азъ не
бгхъ искала дв отговоря съ шепна:
— Само вие можете М *"
гримаса на Робертъ . . . ако
излекувате,
Робертъ. Когат»^
той евмъ дойде де ми говори..,
1
• - • Но за тов провктъ не ьидите да правя кекея е *
моите
гримаси
.
.
.
споменаха вече. Войната б е ш в
избухнала. Синътъ на Янсардъ
X. Ж. М««
бялъ ранепъ. Билъ въ една под
вижна болница.

i
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УТРИННА ПОЩЯ

cm з

едннъ отговоръ

оть Мзргернтъ Комеръ
Цв на линията М..ж IHO КЛОДЪ езичъ Скмъ,

рданъ в подготви, а въ в е
|то c.»i където иечога ри||Шв и което сега бвшо
|§ъ?налъ въ лу.сю-на гарш«?в, напълнена съ цветя
Шяоя&вв.
Истински арсв|ъ н« сардвчнв-а бзрба. На•йнъ надъ аднш книга, която
5рвв«ша да чете, младиятъ
•ой и1Мерввшв
летящите
Аути съ махалото на сър[ нм а
си часовникъ тупъЦъ... тикъ-такъ...
Й-ваднажъ звънецътъ се pas-

£

ъ адинь скокъ той се из,;«»и и изтича до вратвтв. . .
|ксг*то я 0'вори, думите на
ргорг*. ко*то гореха устнвг му изчезнаха всредъ въз|шкв.
'._ AI да, това съмъ взъ,
(бар.ъ Ранкотъ. И и м ь отпу
t отъ десетина дни и ре»хъ да наруша тримесечнаI ти почивка, която получихъ
адъ раняването тк. Идвамъ
\п BiBMB. Безспокоя ли те?
V- Не, не... т. е. ке за ме
нта... щ * ти обясня... вли«Н, стари пр-ятелю,
Робертъ Ранкетъ влезе и
«иколи съ погледъ целего
1лие, което като че лн из|(чяаше щастливо очакване
Ч— Колко ц а е п ! Дали еж въ
'сть на този кръстъ за храб,стьв сичките тия цвеп.1 А тоя
iisiHb отрупвнъ съ мгки въз
пиаци! Чзвекъ неможа про
"Ь да познае некегашната сб
>< IHOBKB! К«жи, н»й сетне бмхь
Млъ много, за да узная, кой
иоль си поканилъ дяесь . . .
lit,.- Млъкни за момент--, ще
Унаещъ веднага. Г ца Дорли
i дейде . . .

ча а тя. .
гай, хайда!
— Де, при условие, яв тая
вечерь ще ми телафонирешъ,
за да ми квж-шъ, какъ е ми
нало . . . Щ е ми телефзнирвш*. ли, кажи?

Бе-

— Мзже би . .
Беше наистина Мишела Дор
ли. Тя имаше онвя безпокоявв
ща грациозность и триумфи
раща евмоувереность, прпгъщмв на хубавите жени, които
чувствуватъ, че будятъ възторгъ.
Тя настоя мхле, in да за
държи Робертъ Ранкетъ, койго
се поклони учтиво и се изви
ни, в Кподь започна веднага
да р ш е ж ц а любимата си, изъ
ателието, украсено и разхуба
вено отъ много дни за нея.
*

Предизвикани ..отъ поместе бива съобщено на управ. съ
ното съобщение вь колоната вети на тур. д-ва "Редни Бал"Туризъмъ"
на онзидешнив каки*, "Девненски Извори" и
брой на в. "Варненски нови- "Орлови гнезда'* и последни
HV," членовете на комитета по те две, подчиняввйки се кв
провеждане агитационната ту това решение, взахв нужди; ристическа седмица, введно съ те мерки за отлагана на из
у превит, съвети
на турист. лета. Членовете на Д-вмамеки
д-ва „Девненски иваори* и извори и Орлови гнезда, иапъл.Орлови гие?дв* — Варна, въ навайки нареждането на упра
интереса но исгннвта, дължатъ вителните си съвети, доказаха
дв двдатъ следните сб-снени-: че у техь съзнанието за дис3 " пс-д-.6роо провежд*ке цчплино а дълбоко срастная*
«а вгит-ционнвта турист. с«д съ побои»-а имь къмъ тури
мт-цв, турист д-ва въ BipHa—• зъме.
.Родни белкань*, .Девненски
Напидчннението
пъкъ
на
извори* и "Орлови гнезда' Упроаит. съветъ на тур. д в о
Останките ня сдинъ разрушенъ брониранъ английски избраха «дин-. коиитетъ отъ 6 РОДНИ Б1лка»и на решението
души,—по дввме пред-тавите- на комитета е една проява на
влакъ, нападнатъ отъ .Щука* въ Норвегия
лм на всеко отъ дзужестввтв, нежелвнке га обща поязатверкойто да изработи програмата на ден тость въ областьта на
по и-нас-ча на агитвц. тури с туризъна въ града ни.
седмица Въ тази nperpiMB б е
Нека управителния сьяегъ
пр»д|идено да са състои въ на д в о "Родни Балкани", не
неделя—1§ т м. общъ агит&» забравя, че ръководните ор
цщснвнъ излетъ до местностьтв гани на една обществена ар„Нашето небеЗгр^б<за да остане френско"
"Чвйка"
(П1Йнерджикъ). въ гвниаецч- носятъ големата атч
който да бъдвтъ понвнени да rosopuoow првдъ общегтаате.
5 * ^ ° ^ ^ й сл-днвта з'апо-.ель;
Офицери, подофицери и участвуаатъ варненското граж кзлггвйки нв ркскъ здравата
войници на въздушните данство и учещата са млвдажь иа гр.ждамгле. Нака еъщпте
и съ това са провгитира ндая- внаятъ, че туриат-мо uee сп*ртъ
СИЛИ!
Отъ започването на вой тв за туризъме между същите и че въ кего из учаиву-атъ
Обача, пгрвд- обшото з&х- само пелени духомъ и теламъ
ната отъ 15 дни, презъ кои
то се сражавахте, вие по ладявака на врамото. вследст въ природните стихии гражлагахте всички сили денемъ вие на падналите иа пеела- дачи но още и мл-ди и не
и иощеиъ, сражавайки се дъкъ изобилни дъждока, — и укрепнали душ», комто тепър
успешно срещу [единъ не- следъ напрааеиото прадвврк- ва, правенкн сввите първи
приятель, който ви превъз тепно проучвано за състояние- плзхи стък-я въ обл(с1кта ма
го на терена нв места. „Чай туризъма, ща калятъ духътъ и
хожда по численость.
на"
кейто са указа извънред телото си и не бива сжщите,
Азъ знагхъ. ч е мога де
рззч.<.т.*мъ к а ВЙСЪ.
Днесъ но влажен--, и спедгввтелно вместо младенчески възторгъ
за излетуване и опиянение отъ прирадчйте
« н&адпилъ решителенъ неблагоприятенъ
чгсъ Н-гшето небе требза и отпочизка, горния номятетъ KptcoTn, — да изпнтатъ разо
да остане френско. Крило въпреки несъгласявто на прв- чарование IT съ това, вместо
до крило съ е?еише « ю з дстазителя на тур. д во "Родни да со услужи, да са увреди на
К--ЩИ въ небето, което е Балкани" г, Нико Георгиавъ. туоизгмг.
Щ т са касов до нвмека, че
.
познало славата въ небето реши обявенкя вгит. излетъ
генвралъ Виименъ
^а Гиненеръ. По прии^ре да се отложи за по-блегоприя- аъ отложения, но евмоствятвяПарижъ, 26. (Хаввсг) ге- на вашите предшестйани тно време. Въ подкрепа на то но проавданъ отъ тур. д во
ва решение идва и предвари "PjflHH Балквня" платъ еж
кералъ Вийманъ, главиокоман ЦИ С п е ч е л е т е ОТНОВО ПО
телна
забрвнв на училищните учв:твуавл>» евмз
«истински
дуввщъ френските въздушни бедата.
власти до учащите се, същите туристи", то нке, държейки на
сили, отправи къмъ войските
поради неблагоприятното вре ДОСТОЙНСТВОТО на туриста, ща
ме дв ке участвуаатъ въ излета, бъдемъ по скромни, като e m а също и падналия въ деня вимъ делата да гоаорятъ вме
на излета пороенъ дъждъ.
сто насъ.
Това решение на комитета

къмъ фреиските въздушни сили

— Лпо! Ало! Ти ли, си Ро
берт»? Тукъ е Клодъ. . . страш
из с*мъ разкераенъ до отчвчние. Стври прията/ю, требга
но всека цонв дв ми напрачу.шь една услуга . . . утре ще
отндешъ не
разпродежбатв,
която г ц о Дзрли организмраа
съ благотворигелна цель. Д»,
да. ща отидашъ на всека цана . - . ще купншъ на висока
цена безразлично какво я бе
ш* шокирало у мене . . . въ
какво ма сбв*н~ва • - - какво
е могла да допусне. . . Тя ме
нвпусна евмо следъ десе ь ми
нути. Беше невъзможно дв в
задържа . . . не птледнв кар
тините ми .
не се докосна
до закуските - • . отиде ся ка
то че лн се страхуваше отъ
мене, отъ мене, кейто трепьоехъ отъ щастие и вълнение..
Бехъ толкова радостенъ, че
неможехъ да приказвЕМъ . . .
Може би съмъ говорилъ глу
— Мишела ще дойда • . .
даввмъ
ui- Да» Мишела Дорли • . . пости, базъ да си
сметка.,
Робертъ,
ако
си
мой
.бпммвшъ свой начинъ да я
*}ичашъМишела, като че ли,.. приятель, умоляаамъ са, закле
- щ О ! еъвсемъ н*1 Дори не аамъ та, намери средство д !
*1Ъ поммелилъ . . . Истина., и говоришъ утре... и ми теле
кина • . . споделзмъ всичкия фонирай веднага,. Ншраздно
[възгоргъ , . , ввдн«га ли я се опитвамъ At разбера съ
какво не съмъ м харесалъ...
•жвашг?
' Свкщовъ, 27. Вчера следъ при извъншколската младежь де
i r Не зная . . . . н о всеки Подлудевамъ.
ключване заседанията лна кон 21 годишна възрасть;
и>чай]Двасъ . . . Чувствувамъ
На следния день:
греса ка зшасните подофице
5) Грижи за слабо е-окно
ifa отъ пробуждането си
—And A n d Да азъ съмъ! ри, който се състоя въ гр
мическите
елзеве и при»илеРобертъ. УспЪхъ да говоря,съ Саищовъ на 24, 25 л 26. се взе
iife?,- • • "
-ии
за
запасните
подеф. т р и
ii'-бвртъ Рдякетъ, кей то са гща Мишала и дори базъ да следната резолюция:
Какво съдържа техетътъ на спогодбата
три
пжтув-не
по
Б
Д Ж и пр. i
ртождаше надлгжъ. и на- купя нещо. Ключа нв загадка
Белгрвдъ 26. (Ройтеръ) Дьр- пел.увегъ съ правата ка ек1 ) Прочистване държавната
Огъ
листите,
които
со
о
\р%, се спре изведнажъ првдъ та... наистина го пмамъ. Греш
йерархия отъ елементите на стезаввхг, тая на Чорб:дж>.й жавннятъ вестник % обнародвв •териториал<тостъ. Техните шесата отрупана съ лакомстев. ката e въ всичките твои приотрицание, числящи се к> мъ ' к и отъ Квзвнлъкъ получи 30 д.всъ подъ формата на при- фзве и двамата имъ поиош1
У ; Но, ти искамъ да Отво- готвол*ния. Щомъ намакнахе
противодържавни
о р г а н и  гл-са, а листата нв И х и ф ъ .ителстеенъ указъ такега на НЙЦЧ шо со ползуавтъ съ п?с1иъ виното . . . но ща ми за посещението й у тебе, Ми
руско югославската ТЪРГОЕС<» в* и правипагии кш шефоав и
зации;'
Рибевъ—нвдь 300 гласа.'
иолишъ да хенка н е щ о . . . шала ебасни, смее«и се отъ
спогодба,
подписана нв 11 членове
на дипломатически
Кокгр.сътъ
се
закри
въ
12
2)
грижи
за
българската
-•-'Чакай . . . ща ти пред* целото си сърдце; "Какао при
мвй въ Москва.
ми-ии.
часа
и
всички
конгреси:ти
на*
майки
и
многодетните;
жа закуските отъ оня день.., ключение! Требваше дв опре
Тая спогодба склютвв клт
3) Опростяване на данъчна пустнахе Свящовъделя едннъ день на Клодъ
— Какъ отъ оня день?
заицнвта за търговия и кора
Н
Пеиковъ
та
система.
-§ Чакай, ето ги . . . Пред Сарданъ. понеже |ме молеше
бопл-ввие и допълнителния
4) Създаване оргвниз-цнязв
ни си . . . има вече две сед- настойчиво. Вместо тоав репротоколъ за изпращано ни
'ца Откаго тя ми е обещала шихъ да го посетя базъ пре
търговски прадстввители BV
дизкстие. Попвдчвхь на ху
. дойде . . .
ц;е»е o p a i i c
г- Разбирьмъ, тия вкусни бввъ момемтг! Порто, цветг,
Конвенцията за търгозиа и
(конства кемогатъ да чакатъ закуск»! О татнахъ веднагг, че
корабоплаване се CCHOBSSO не
очакао
не<ся
жена.ч
no6tpЦова, дълго.
клаузата за кей облагопрпаг
— Разбира се. Азъ сменя зехъ да го нвпус«а./'
ствуванета страна.
'мъ провизиите си всеки два
Допълнителикятъ проюколъ
IN три днг. . . Т*,в, които тя
Тържестйвиоте заседание въ Верненскяя нар. театъръ пр§д*ижда откривана го в-_ БЬл
[ндшгамъ еж още превъзПоднесените поздравления. — Обйдътъ въ бирхале градь и въ Москза на търгов
Берл.ии2.—София 3:0
Цнк, наля?
"Бьлгерия"
ски пред-тавигвлетвв.
Софи". 27. Вчвов следъ
V- Д», да. . . добри съ, —
Помещението нв двете тър
;';
Вчерв
преди
обедъ
въ
Вврпреосвещенство
митрополитъ
'гласи са Робертъ, като про- обедъ ив грище "Юнвкъ* са иенехия народенъ театъръ ста- И^скфъ. Отъ името на м р е на говски представителства ще се
:
'лжаввшв дв дъвче—Но всич състоя MJ4B между градските я тържественото откриване войната и огъ командуващи*
! това те каро да разсип- тимове на Барличъ и Ссфдя.
I n конгрес-» на Сгюта на трета врмия конграсътъ б е н създвтепь нв фздаргциятв на
Въ лригжтетвизто на многошъ толкова провияИ»?
журналистите, а сага като ди
хиладна публика и при поЕи проаиициалнше професионат.- поздрааенъ отъ г. полковникъ
— На особено мнего. Ян»
ректоръ на печата има B I B ни
журналисти
въ
Българея
Пехлп-оновъ.
Поднесени
беха
шенъ иитересъ, германците,
изядвмь вместо десартъ. . .
мож^ость пакъ дв работи въ
Съръ Освалдъ М о с л е й
които дадоха много по-добро съ участието на делегати отъ поздравления оща отъ г. Янагнвсямъ сладкиши у сестра
киевъ отъ името на добруд-1 услуга иа журноли;ме. Отъ
цялата
страна
и
аъ
присътст^
.водочъ на английскигЬ
фашмети.
игрв
побелиха
българскнв
|, когото ме квнятъ нв обедъ...
висто на оф'ц<.алните лица, женското д-зо, отъ представи- името на а>.-дерацияга не б^л к о й т о е арестуванъ отъ английскит*
тимъ съ 3:0
•кога не съмъ глезилъ тека
столични журналисти и граж тель нв македонското студент г о р с к и т е журналисти г. Б е л - ' власти следъ приемането на н«вн«
Борческиятъ и несломимъ
именицяте си. . . Давамъ на
данство.
ско дво, отъ г. Добринъ В-- чевъ поднесе иа г- Мвчкеровъ законъ за народната отбрана.
духъ нв българските спорти
ртнарката.
Н»й иопредъ хорътъ «Мор силевъ овъ кмего на прваик- като подвръкъ едпнъ златенъ •--------------—-—---—---——----——-—
сти се прояви още вед-.ажъ,
— Естествено, че всичко ще но лошиятъ шансъ но позволи ски звуци" подъ диригентство циалниге писатели и отъ пред ръченъ часовникъ.
Г-лъ Мечаровъ изказа с р пласира въ тия времена. И на нашите играчи да отбеле- то на г. Попозъ изпълни " Ш у  седател! на Вврченската т. и
дечнв блзгодаркость зв хубе
* --гра дълго ли ще про- жатъ голове. Много хубави ми Мариц%" и "Химна на Ца камера г. Боянъ Лбаджиавъ.
На всички поздравления от- аите думи по ноговъ вдрвсъ
>яжава? ;
Дежурни аптеки: Зп. Пеположения за голъ беха про- ря," иаелушани на крака отъ
говори председательтъ на съю и за екжпкя подвръкъ. Той у Н че:а, Ю. З-хвриезъ. П Полприсътстауващнте.
Сл#дъ
това
,— Надевамъ се, че не . . пустнати.
за г. Л / к а Говадвровъ.
лроследи историята за създ-.- м о - о в ь и Ю. Денчеяъ.
Севлиево, 27. По (reлeф^н^). хорътъ изпълни народни песни.
Ихъ ти преди малко - . •
Въ 1 ча:а сладъ обедъ въ иаието на федерацията н из-1 КИНО [РойЛЪГ руско-съватОткриването
нв
конгреса
Вчера тукъ се игра мача за
имъ предчувствия . . - Слубирхале «България" б е даденъ гвз- пожелание тя да се о с ж - ( С К Н фипмъ .Мъжество" съ
•й, ако пристигне докато си пъряенс во но облястьта меж стана съ речь отъ пр*дсед. на обедъ на делегатите и покв
ществи аъ адна обща ф а д е р а - \ т в я интересни прегледи при
съюза
г.
Лука
Говедаров*,
кой
ч», намери претекстъ да и*- ду „Чфдофзнъ* — Габрово и
йените гости. Пръвъ пи нвзд ция иа журналистите
[мм-лвни щни.
то
проследя
важната
роля
и
а
.Рлковски" — Севлиево..
«нащъ 'веднага. . paai ца като домакинъ на тра
Говориха сщв кматътъ г
ПврбХОДЪ " Ц ф ъ Фврдккепечата
въ
вгичли
времена
и
Меча завърши при резул— На се бевспокой. . . Позпезата председетель на Съю it: инж. М 4 ствксвъ, г. полков- н д ъ « заминава на 28 твго ио
заключи,
че
бългврекиятъ
жу•аиъ положението ти, . . И твтъ 2:0 за "Ч1рдсфонъ".
2-S
рнвлястъ служи верно и пра на журналистите г. Л. Гова никъ Псхпаввнозъ, г. Б. Аба- Аляксвняркйска линия.
юго ли очвкввщъ отъ това
даровъ.
данно
нв
българската
кауза
джиевъ
я
др.
|
РазузН&ваЧИТе
отъ
даете
«ащение?
Следъ него говори првд:едви нв мираСледъ обедъ делегатите и, г »мна»ии днесъ 6 ч. сл обЬдъ
f" Разбира се! Помисли сательтъ ке Д-юго ив столични гостите h«iiровиха съ свщинс^д-, с в я в в т ъ 0-ь у . щ в , с « . КлиСледъ
тоав
поднесоха
по
'• • . това ще бжде първата
отъ японски самолети
1
здравлания
пълномощниятъ те журналисти и председетель ии.е омннбуси разходка до м е н т ъ \
среща насаме сладъ мовто
Евсиноградъ,
мои. | cmz
министъръ
и
директоръ на ча Федерацията нв български двореца
Чункиигъ, 26. ( Р о й т е р ъ )
•ръщане. У ная а намислите журналистите г. Г. Белчевъ. Св, Константин?., Златните п е - )
печата
г
Иор.
Мечкаровъ
отъ
Днасъ
следъ
пладне
стотина
> Да се говори сериозно. Има
оказг.онъ паренъ каТой говори специално за съця и Пещерния монастиръ.
японски самолети бомбарди- името на министра иа външ
наги толкова гости.
_._ на ш
_
_
___
_
телъ напълно запажурналистическата дайность на Въ бюфета
„
З
л
и
и
и
.
е
п
е
ните
работи,
прадседательтъ
рахо
предградието
на
Чун
*"* Тя приема много!
Г
на д-аото на столичните жур г. Иор. Мечкаровъ и зв заслуги съци имъ б е даданв « в к у с к а . | " и > 15--30 квадрата 8—Ю
кингъ.
— А не ходи у никого!
,Д1всъ
конграсътъ започва .атмосфери Яни Киряновъ уя.
те
му
като
дългогодишанъ
Отъ ^гражданското
населе налисти г. Г. Белчевъ, кматътъ
— Господи, тя има толкова
подпредседател..» и предеада- своята работа въ салона на .Дааня 12 В.рна.
1-3-119J
нв
града
гинж.
Мустаковъ,
ниианиа и рвавлачения < . . ние беха дадени много жер
Варненската популярна банка.Ь
представител.на
Н.
Високо
тель
на
столичните
журналисти
"-• Чакай! Звъни се! Уве- тви.

ШИП. I 1 P I 1 Шо
НО ЗППОСЯНТГ!

Спортъ

?'

Щшъ hmmmm

подофицери въ Сзищовъ

ШШ
спогодба обнародвана въ Б.пгрндъ

*1*тщяшу1**т*-тгт

БРОЙ

утгинвл пощл

Ш И Ш КОВТ
на съюзническите войски

ПОСЛЕДНИ

ТЕЛЕГРАМИ

БАЗН,

ВЩУШ

НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА

АГЕНЦИЯ

отъ които излитдтъ ттт

официачио съобщение за паденето на Капе. Оотопенъ аиглий<
ски носачъ на самолети при Нароиш». Снабдяването на герман*
ттгЬ войски въ Франция и въ Фландрия се извършвало
Б-ряннъ, 26. ЦП(\), Коню
нике на Германската твлаграфне агенция стъ фронта:
Използувайки новото пре
имуществено
положение,
германските въздушни си
ли за първи пьть /насочиха
нападенията си по източ
ните и юго-източните бре

гове на Англия. Още въ
момента, когато въ воен
ните комюникета се появи
ха имената на Кале и Дувъръ, можеше да се очак
ва разширение на враждеб
ните действия срещу лети
щата оттатъкъ Ламанщъ,

зото и непрестанно папредва*
нв на германските войски.
Прсдовол-твйетосъ муниции и
хранителни припвси нв гер
нападенията имъ въ запад манските вейски са върши
редовно, спорвдъ един* пред
ната часть на Германия.
Англичаните имвтъ въ Бал- варително изрвботвнъ пленъгмв п Франция значителни кон
гингенти всйско, която не но
к;гх-* ла оттаглятъ поредм бьр-

отъ където |презъ послед
но време излетяваха ан
глийските самолети при

Германците засилили своите с ф з к ч в и отъ MOTQJ
зирвни и бтшрнрвни чести
Парижъ 26 (Хавасъ). ДО манците не само че не „
като се
отбелязт
Кале,
слабо
затишие
въ съвсемъ
зоната зеха града
!
на сраженията между Вадалечъ отъ него,
ла неченъ — Камбре — Арасъ, На югъ, където се щ
вниманието се отправя ло много големо слажвн!
къмъ северната область въ германците с ъ понесли Щ
Kvpmpe.
леми загуби. Тази сутрий
Южно отъ Куртре френ френски части все ощеЗ
скитгь и белгийски войска дгржаха на Булонъ. ' ц
отблъснаха редица герман Ни рп>ката Сома и щГ
ски нападения и съ контра чно отъ Амаенъ френскщ
нападенията постигнаха
значителни крайни резул вой ки продължаваха
дейстзуватъ по протезЛ
mama
ние на рп>н.ата
|
Северозападно отъ Ярасъ Германскаять onutnx I
германците засилиха свои преЛ!иназане на р Htutl
те сфективи отъ моторнзи- въ областьпа на МонмШ
рани и блиндирани части, б/ь отблъснатъ съ зка-и
безъ, обаче, да.развиятъ го- телни
загуби за неприят /
лема дейность
I л я (БТА).'
™
На брега на Ламаншъ rep-

Берлшп, 26. (ГТЙ). Кале 61
о р е ш отъ нашитЪ войски(БТЛ)

Берлинъ, 26. (ПА) На 25
май презъ деня германскитгь et3dvuiHU сили пости
гнаха нови усппхи при
Нарвикъ.
На 24 май в ъ фиорда
Обзъчътъ около обградената съюзннчеек® армия се ватега. Офордъ б е сериозно
повреденъ единъ ан
Гешвискиятъ МОРСКИ брегъ зн&чителко продължеть
глийски носачъ на са
Берлинъ, 26. Следъ 16 тия гений e ПОИНУДИЛЪ ядрото жертвите о т ъ 1914 год.
день отъ започването на на енглийскета френска и Редакторътъ на .Н&цио молети. На 25 май този
корабъ б е наново атаголгъмитгь военни действия беягийска съюзнически ериелъ ц-жтукгъ* по морски
на западъ може да се от-.мий ДВ влЪзаТЪ ВЪ сраже те mпреси р-ггл-шдз в* куванъ край Харстадъ.
б/ьлежа,'. \,че германскитп,
ния на открито поле,
една статив положението Три бомби, отъ които
войски cm преминали вече
Съюзнич. войски сега съ на Англия, следъ настаня едната о т ъ т е ж ъ к ъ камкого мп>ста, които презьпринудени да водятъ една венето на германците по либъръ, паднаха върху
миналата война усппха да
френския брегъ на Ла- носача на самолети, кой
спратъ напредването на подвижна война, за която макшъ,
те не съ били напълно
германските войска.
Той подчертава, че съ то б е силно повреденъ,
Една неприятелска армия, подготвени, и която ги позавземането на всички еек- напуснатъ отъ екипажа
съставена отъ френски елит ставя въ едно много опас нн френски ПРИСТ6НКЩ9. му и потъна.
ни дивизии, отъ английския но положение.
германскивтъ морски брегъ
Лондонъ, 26. (Ройтеръ)
експсдиционенъ корпусъ и Връзката и съобщениятае значително продълженъ
Тази
сутринь се потвър»
отъ ядрото нв белгийската между отдгълнитгь германИ германските бойни кориждаваще
въ Лондонъ, че
армия е обкржжена все по ски колона се поддържа би и подводиицч ще метесно и по-тесно Главните много добре и германските гатъ сега спокойно да ми съюзническитъ войски все
пристанища на брега на войска не могатъ да почув наватъ въ Атлантическия още държатъ Кале. ...
Ламанш , еж въ ржцете на ствувать липса на бойни окевнъ. Ирското море се '. Английските, заедно съ
германците.
материала а други припаси.нмира сега подъ контрола другите войски, се сражаЕдинъ докладъ относно
на германците.
ватъ великолепно.
Следъ като подчерта
положението
нвппевен»
отъ подполковник* Фесъ и ва, че германските мо
обнародваиъ въ .Фьопки торизирани части, след
шеръ беобрхтеръ' отбеляз
ва. че германското комин- вани отъ пехотата, продузене е успало да извър дължаватъ своя неспиша една маневра която бе ренъ маршъ.преследваймежду ге&мамс§ш~га и
сменна за невъзможна отъ ки отстъпващия непричуждестранните военни ек ятель, д-ръ Кесе заклю
сперти. в именно: пробива
нето не една система отъ чава, че германците с ъ
модерни укрепления и. чедали сега много малко
германския стратегически жертви в ъ сравнение съ

ГержалнсКата. О ф а н з и в а
ттт ршАнща ш шшгьшкпоп гЕЖвицт

о e тл n nil

f. pasr-омрнъ n Чътиъ

Пврсжт. 26. (Х&взсъ) Съобщава се, че м ръ npej"*
седате/ьтъ Полъ Рейно замина днесъ съ «моле»|
за Лондонъ. кждето е рззговирялъ съ Чьрчилъидр!
гнте членове на вос-икия к.бинетъ.
!

Рейно се върна следъ обп>дъ съ самолетъ е» 1ц
рижъ и веднага въ he d'Opce прие полския пълном)
щенъ министъръ.
s
-—~н

за главнокомандуващъ на английски
rfe териториални войски
Лондонъ. 26. (Хавасъ). СПЗРЕДЪ „пресъ Дсошншънъ" пй
иачаването • но генераяъ Дйроксиндъ зп главнокомандуващ
териториални войски въ Днглни не е продннтуеано отъ Шш
на досегашнна главнокомандуЕащъ п щ ш Кнрке. а отъ w
дата народната отбрана на Днглнй т се ограишра но т
без., предвндъ ооасностьта отъ германско
Ламаншъ.

Jan nia ш •

Ню Иоркъ 26 май. Римскиятъ кореспонденть в
"Псосиейщедъ пресъ- съобщава, че манифестации!
противъ Англия и Франция продължаватъ въ цел
Италия.
,ч
В<Хсъ, . Р е ж и н е ф а ш а с т а " а и ш е , ч е Ига
А И Я т р е б в а д а .оолу-аа с в о е т о г , ч е Va т р !
б а а д а § з а с г л н е охЕсрито н а с т р а н а т а н а Tepfi

i n и 1 Ешраш шви

Базелъ, 26. (Ронтаръ) Тази сутринь въ 3 часа започна
артилерийски двубой тщ фреисиит! и германския динии, наВъб-?йКг5{-з€£«ата
белкоиияда въ Букурещ.
ея.:нъ день спечелени три купи. Бългврскит!
конто трая съ промеждутъци до пладне. ГолВмитЪ орвдия на лсезд-.чи изречени .червените дяволи" отъ спимрг
не р-дио Букурсщъ
щтшт Jtwm" пШи въ действие.
Бущрещъ, 26. (Б1А)Дшсъ

оотопенъ

ОТЪ гермамскитЪ самопети
край френската» брегове

Лоидоаъ. 21 (Poiiept). Адмиралтенството сь съжаление
\\Щт< ч рашпмтштъ Лшксъ" е потопелъ отъ нвориятелскитВ въздушни тщщт.
\ души отъ екипажа му
ш убнти н 1^ р а ш .
Разрушительтъ „Унсексъ" съ други морски еди
ници участвуваща въ действията край френското край
брежие.

' V I Щ Г81|
съ голяма твжесть въ свЪта"
В^й^ота въ Е&ропа изведнъжъ е станала световна

Ню-Иоркъ 26 (Хла-ъ). 8-.<ъ "Ню-И р<ъ Хврвпдъ Тряfi-внъ* въ уводна ствтиа пише:
Ч П С Ъ Г Ъ п а р а з а р к х а в а . Б о В а а т а в%
С п р о о а cxa.ua изпелаьйсть сп-Ъгопва воЗа&<
Хо-^а^дсЕ-а И а д а а и А л г и л с Е с и т Ъ г о с г р о и и ,
б а д и V& ф р е а с & и , -соАапдсЕса и л и а в г д п й сЕ-ьт, TS. Грс|3ла8здия cas. в:взмоз1Ева плячЕса
п а х о т а л н г а р п и х Ъ ВСАЯЕСЕ! с и л и о г ь з а а а д %
A E-.3*Oka.

Требва да се забрави времето на разпри,
тъй като една обединена Лмерика щ е говори
еъ голема тяжесть в ъ света.

България печели ку
следъ пладне на букурещ пата на министра на
кия колодрумъ при пое® пропагандата Джоржес
шенъ интересъ продължиха
състезанията на първата ку, която се дава йа
за главнокомандуващъ на английска балканска колоездачна бал- шампиона на бързина.»
при неоспоримо
та териториална отбрана на М-БСТОТО канияда
пълно надмощие на бъяга- Ца второто състезапи
преследване по нации Щ
рятп>.
на генералъ Кирке
гарскиятъ екипъ Иор."'№>**
При класиранията на бър стантинояъ.
Герчевъ, Г, В^
Лондонъ, 26. (Ройтеръ). тото на генералъ Олтеръ зина България взема първо
линовъ
а
Петровъ
е клаКомюнике на министерство Кирке, който излезе въ ос и второ место. На първо сиранъ на първо мпетов
место
e
класиранъ
Цв.
Гетавка.
то на войната:
печели купата подарени
оргиевъ, а на второ — Гри отъ
кмета на Букурещ*
По предложение на пра
горъ Добревъ.
генералъ Домбровски. Вто
вителството, кральчъ под
ри се класира Турция, «/J*
писа декретъ, съ който ге
т о Гърция и четвърти Щ
нералъ Айронсайдъ се на
мжния.
по
положението
не
се
очак
значава за главнокоманду
ва въ вторникъ
На американско недбемИ-"
ващъ на английската тери на генералъ Айронсаидъ. (БТА).
ПърВИ в К л а с и р а н а Д10*..»"
Лондонъ,
26.
(Ройтеръ).
,г
ториална отбрана, на мес
Парламентарниятъ
допи- Иор. Константинов-- — Д* й,
2 Добревъ — В-" '1
сникъ на агенция Ройтеръ бвзовъ,
ковъ, 3 Турцмв, 4. Рувжн«';
пише, че досега не с изве България печели купата Щ
стно дали м-ръ-председа- пр»дседвтвлв нв румжискн»!
тельтъ г. Чърчилъ ще моколоаздвченъ съюаъ, Кан1Ч*|
Участието на краля и кралицата
Българските [колоездач*!
же да направи декларация
Лондонъ, 26. (Ройтеръ) Въ ската кралица Вилхелмина по военното положение въ с ъ наречени отъ спикер';
английските католически и министъръ председательтъ заседанието на камарата на на радиото , червените РЙ
други църкви и въ англий Чърчилъ членовете на пра- общините, което ще се
воли".
•.:'••*
сните домове днешниятъ вителството и посланиците
състои идния вторникъ.
Българскиягь пълн. И'Р^
день бе опредепенъ за на- на Франция и Белгия.
родна молитва, въ която Кентърберийскиятъ архи- Решението на м-ръ предсе г. Петровъ Чомаковъ п05'
взе
участие и английскиятъ епископъ произнесе специ дателя ще зависи до голе драви българските к°л*'
к аль
Р
[ална проповедь. (БТЯ)
ма степень отъ .положени ездачи.
Този день бе посветенъ'
,._.._„•
ето въ Франция и Флан Вечерьто но всички коя-"'"
ли тв а
крал Г 0
дрия.
дачи бе д"денъ банкет*•*
Една декларация на Чър ВЪ среда следъ об*Я"»
с ст
СЪСТОИ последното * !*#
чилъ се очаква, обаче, се
нко-швмпкоивтъ на щосви*
Въ Вестминистерската кащомъ обстоятелствата по- кедбегввив. Следъ него .•»
зволятъ това.
бъдатъ раздадени ваграци™!

Генералъ Джонъ Днлъ. начал
ник на имперския генераленъ ДЕКЛАРАЦИЯ 1 ЧЪРЧНЛЪ
щабъ, е назначенъ на мЪстото

ст\ото и с ъюзниЖ'

| Р В Д - - ^ Пазете се отъ

кралице Елизабета, холвнд-"

ПОЗВТб РОДИНОтШ

