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Вестник^1; ;;Трибуналъ" членува въ • Съюза на журналистите въ България, съ уставъ«утвърденъ съ № 4485-29 XI 1926 г., зарегистриранъ
като юридическа личность въ Варненския Окр. Сядъ съ определение отъ Ю VII. 1933 г., пореденъ № 1.

КИПЕЖЪТЪ НА КОЛОНИАЛНИЯ СВЪТЪ
Тоя кипежъ не е нещо ново. и арабския изтокъ или по-точ
Подчинението < на заробените но и тукъ, продължаващите
племена винаги е струвало мно се отъ дълго недоволства
го кръвь и железо. Но • пред и се превърнаха въ откритъ
воините; усилията "на отделни и широкъ бунтъ. Въ Палесте колониални народи къмъ тиня Англия се видя прину
еманципиране сеявяватъ нещо дена да прибегне до военни
поведе'изолирано и недоста мерки за потушаване на шитъчно организирано. Световна рящия. се тероризъмъ на на
та ^ойнарвъ'коятовойските ционалистическите елементи и
V r i колониите бе^ег привика- за посрещане опасностьта отъ
нй^да се биятъ наредъ съ вой възстание. Но несигурни еж и
ските на европ. държави й останалите арабски страни. Въ
Ьс&енътова^ местната: индус французка Африка сжщо се
трия,,която сег създаде- презъ отбелязаха некои движения на
йсЛедъ врината, дадоха нови недоволства. Въ Индийския
духовни и материални основа океанъ, подъ действието на
лия за националните освобо пропагандата и натиска на Япо
^ителни движения, направиха ния, колониалния светъ бе
)рч общйрдадоха имъ пзгорга- сжщо раздвиженъ. Въ западна
визирана v и ; идейна ; осветена Африка и изобщо въ бившите
-форма* Съпернйчеството^на го германски колонии, сега подъ
^емите империалистически си английски и др. мандати, не е
щи се явява «здинъ.поощрите- по-малко реално.
|ленъ факъ за' тия освободи • Това раздвижване на коло
^телнй «национални движения —•ниалните народи подсилено и
който разклаща изобщо сила съпровождано съ империалис
та,на, държавата владетелка и тически натискъ на конгрентШйт^тв^жениу j£fr родпома: ните „бедни" отъ къмъ коло
гатъ материално и организаци- нии сили, особено съ стреме
(Онноатъ Съперничещите' сили. жа на тия къмъ колониални
№„|<ипежътъ нв;'Британска"Ин завоевания,' е фактъ.
кейто
дия бе особени засиленъ въ требва особено да се има преднана^ртр;,на?,м. г,, Отктроирана- видъ при оценката на поведетв отъ английското! правител- дението на богатите съ коло
ifflo конституция за ;\- страната нии страни — Англия на пър
съ, признаване само
^частично во место. Страхътъ, че една
самоуправление,; б е ; / отречена нова световна война ще заси
отъ националното движение^ ли националните освободител
стига се до кризи( по съставя ни движения въ колониите,
не правителствата на разните този!страхъ е отъ решающо
провинции й се разрази • широ-1значение за политиката на мно
"ко^ъЪрлШеновъзстание въ го държави.
некои местност^ Пламналъ е
. , ^Стопански проблеми"

жена съ грациозно тело и странна екзотична хубость — сама въ непристъп
ните джунгли, средъ хищници и диви племена . . .

ПОЦЙТШЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
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ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ

Съ най-големиятъ артистиченъ гений
Важно политическо ^събитие ''въ Обществото на Народите,
НЛЕКСАНДЪРЪ МОИСИ
напоследъкъ. $$• Я°лемите про особено при разискването по
Ежедневно 4 часа, веч. 8V2 часа
Разгулната и пишна епоха на Медичитъмени', които се извършиха въ китайския въпросъ. Предст а в и
Неделя 3 и 5 часа, веч. 83Д ч.,
Германия" Хйтлеръ,; обедини въ телите на Англия, Франция,
Тел. 25 04
ржцете си'целата 'власть въ Русия и Китай, въ тайно засе
страната и става фактически дание еж изработили резолю големо раздразнение въ Ан
диктаторъ на Германия. Хит- ция, която бе приета отъ всич глия и правятъ по вероятни
леръстава истински диктаторъ, ки членове на Обществото на усложненията въ международ
защото влветьта:- му. нема да Народите,. съ изключение на
животъ. И Хитлеръ съ
бжде ограничена нито отъ пар Полша и Чили. Австрия, Алба ния
концентрирането
ц%лато власть
ния
и
Унгария
не
се
обявиха
ламента, нито;отъ министрите,
въ
себе
си,
тактично
и дипло
нито ,отъ армията. За да при противъ О. Н., следователно матически цели да координира
смета
се
че
всички
държави
бегне^; до тия корени премени,
си така че да взема
||йтлеръ е;ималъ;;'предвидъ стоятъ задъ Англия и Франция, политиката
предпазни
мерки
предъ неизкоето
обстоятелство
не
е
добро
обърканото външно "положе
вкусна питатателна храна, при елените добри условия:
вестностьта
на
утрешния
день.
ние; преди всичко че се проя указание за Германия (която
Абонаментъ 5 5 0 лева месечно, като се даватъ Q
вява организирането на единъ не участвува въ О. Н) намира
порции дневно.
новъ,. съюзъ —Англия, Фран ща се въ положение на изо0
лираность.
Съ
купони
20
/о
намаление
въ цените по консумацията
ция й Русия, задъ който' стоятъ Съединените щати (въ . Германия би могла да расчи-|
Хлебътъ ТРАТИСЪ
предишния брой на . вестни- та само на Япония и Италия,но
Кебабчета 1 левъ. Натурални напитки. Обстановка на
кътъ : ни писахме че г. Руз при евентуаленъ конфликтъ Най точни съ кристални
ресторанта уютна.
велтъ е прртивъ авторитар ако Япония не е зангажирана
стъкла Z ЯI S S
Студенти, учащи се, учители, чиновници и др. вземете си
ните режими): и че евентуално изцело въ Китай.
бележка отъ тая реклама. Посетете ресторанта ни и се въз•вко- избухне големата война, Станалите въ последни дни
БАЛЯНОВСКИ
пиратски нападения отъ неиз
тия четири велики
сили
ще
ползувайте отъ добрите ни условия.
бждатъ въ единъ: лагеръ. Тоя вестни подводници надъ ан
ул. „б Септември № 5
Съ почитание:
съюзъ се прояви'•'• напоследъкъ глийски кораби предизвикватъ
Рест. пивница „КУРОРТЪ"

Ресторантъ, пивница, млЪкодница

„КУРОРТЪ"
ПРЕДЛАГА:

ОЧИЛА

ПРЕДИ ДЯ К У П У В А Т Е

ПРОВЪРЕТЕ ВЪ МЯГЯЗИНЪ
44

УЛ. „6 СЕПТЕМВРИЙ" № 12
Качеството на материята която Ви предлагаме: свадбени чейзове, разни домашни тъкани, покривки, пешкири, кърпи
СОПОТСКИ КИЛИМИ отлична изработка и трайность.
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ДО БИРАРИЯ „КРЙСТАЛЪ"

ултра-модерно и трайно

К Ъ Д Р Е Н Е : на маша, водна андулация и на апаратъ.

БРЪСНЕНЕ ОТЪ ПЕРСОНАЛЪ ОПИТЕНЪ И ВЕЖЛИВЪ.
Съ почитание: ЛЕОНИДЪ ЯНАКИЕВЪ

ЕДНА ПРЕДСТАВА
за световното положение

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕНЪ КРЪСТЪ"

И белгийската медиц: академия
противъ алкохола
Въ Белгия въ питейните за
ведения по законъ не се отпущатъ ракийни питиета за пие
не на место. Кръчмарите водятъ бъсна борба противъ.
Презъ XII м. г. Белгийската
медицински академия, по този
поводъ е гласувала 1;ледното:
Потвърджавайки предишните
си заяви за нужда отъ гореща
борба съ алкохолизма, Кралс
ката медицинска академия из
казва пожелание въ никакъвъ
случай и по никакъвъ доводъ
да не се възтяновява пиенето
на ракийни питиета въ общест
вените заведения. Тя съжелява
че отъ враме на време се правятъ усилия да се изтръгне отъ
народното събрание отменение
то на единъ съ високо морал
но значение, и съ тъй здраво
словни последици законъ. Тя
се надява че за въ бждеще не
ще се оспорва повече положе
нието че отъ всички задълже
ния на дрржавата, най повели
телно е закрилата на расата
срещу*причинитв за морално
падение и телесенъ упадъкъ.

ВАРНЕНСКИ:КЛОНЪ

•
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Поканватъ се!членовегБ'?на дружеството датфиежтетвуватъ на редовното.
самоопределя по начините на
насилието и че по империалис-,
тичния приомъ за завладяване,
се достига не до трайно успо
въ Неделя. 20 февруарий, 9 часа въ 3ftЛЯ СЪДДИНЕНИЕ
съ днeвeнъfpeдъ :
- ., ,„*._
кояване, а до обратното: по
ставяне международните усло
1. Отчетъ на настоятелството, женския комитетъ и довия въ положение да бждатъ
кладъ на проверителния комитетъ за 3937 год.;:
опасни и политически и сто
2. Освобождаване отъ отговорность на настоятелството
пански и за най-мощния побеи проверителния съветъ ;.
.
дитель и завоеватель.
3. Изработване планъ и програма за. дейность презъ
Едната причина води следъ
предстоящата година;
себе си другата причина. На4. Гласуване бюджета на клона,за 1938 jr.;
рушенъ логичния редъ на не
5. Избиране председатель и по 3, нови . членове на нас
щата дава неравномерность,
тоятелството и проверителния съветъ . ^ 3 запасни за'настоя
нарушена логическата връзка
телството и 2 запасни за проверителния съветъ,; , . / ,*, j
ДИГБ, моралния прогресъ, и ус въ международния политически
6. Избиране 9 членаТна женския комитетъ при клона,;,",
тановяването на едно време съ животъ, като естествена после
7. Разни.
. .•••' • .:";.•; .,. -.у.':;- ••'••-. "<~,"Л'?
процъфтяващъ миръ и щастие дица дава днешното разбърка
Яко на събранието не приежтетвуватъ най-малко поло
за човечеството — тъй много но състояние, изходътъ отъ
вината отъ членовете на дружеството, събранието.се отлага
желанъ днесъ, вм%сто това... което не следва да се търси
за следъ единъ часъ при сжщия.. дневенъ редъ и , се счита
сьзска огънь, нови кръвопрол и- по неправилните пжтища —
законно, колкото и членове да приежтетвуватъ.. „..
,..,?
тия разливатъ човЪшка кръвь, чрезъ въсржженията и въортк
въ между—политическитв свъ- жените конфликти, а чрезъ мир
Отъ настоятелството на клона
товии отношения владее ан но сътрудничество. Това некои
гшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшл1шшшшшшшшшл|шшшшшшшшшшшшшг§
тагонизъмъ, едно крайно нераз политически „водачи" отъ „ме
бирателство застрашава да се родавната" политическа дипло
изроди до степень да хвърли мация на народите не искатъ
светътъ въ една опустошител да разбератъ, и съ неправия
на анархия.
ното си, или съ национелъ его
истичното си ржководство тиМИЛИОНИТЕ жертви и мили катъ света въ ужасите на взаардните разходи на последна имноизтреблението,
ш
следоваХУДОЖЕСТВЕНИ СНИМКИ:"
та
та война, като че ли не даватъ но и въ стопанска отпадналость. 183 държавни бюджета за нови жи
ш
5
;
лища въ СъединенитЬ щати
никакъвъ сжщественъ опитъ , До кога все така.?
... .цяРь;Брт^с Ь"М ;б;
на ПОЛИТИЦИТЕ, за да се разбе
Председательтъ на Съедине
ре, че сждбата на народите въ
ните щати г. Рузвелтъ е вне- ДОСТЛТЪЧНП ГАРДНЦИЯ! 1
В.
Пехливановъ
прогресивно отношение не се
сълъ въ парламента предложе
ние да се изразходватъ въ. про
ба предвижда задължителенъ дължение на б години 12—16 ми
строежъ , на скривалища въ лиарда долара—1280,000,000,000
п р е з ъ 1937 г.
новостроящите се здания, раз лева, за з а п о ч в а н е строежъ
ширение на пожарните и на на частни жилища. Принципътъ
Споредъ
предварителните санитарните отряди и пр.
е всеко американско семейство
сведения на дирекцията на ста
.. ул. Шейново ,4, (до нМагазйнъ^за'р'а]в;ио.;'й^техмйка':
Министерството на Народното да има свой собственъ домъ.
тистиката, презъ 1937 г. ИЗНО- здраве е издало по своето ве
Въ разискванията станали въ за най-елегантни и модни КОСТЮМИ и ПАРДЕШТД
СЪТЪ отъ страната ни е въз- домство наредба, относно при
Парламента
е изтъкнато, че за
лизалъ на 687,129 тона разни бирането и настаняването на
по поржчка.ВКУСЪ и ЕТИ[Кг\^отъ НОВИТЕ;'
стоки за 5,019 милиона лева- ранените, привързването и л е времето отъ 1930 до 1937 год.
модни журнали:
Въ сравнение съ 1936 г. еж из куването имъ и откриване кур средно годишно въ Съедине
Е;Н
И
ДО С
несени въ повече 117,997 тона сове по въздушна и газова за ните щати еж били построени
по 180,000 частни жилища, до
(главно храни) общо за 1,109 щита.
Едно посещение за уверение.
като за периода преди 1930
милиона лева; значи увеличе
Червения полумесецъ се за
ние на стойность съ около 2 8 % дължава да помогне съ своя година средно годишно еж би
ВНОСЪТЪ презъ изтеклата обученъ "персоналъ й всички ли построени 800,000 жилища.
Споредъ петгодишния планъ
година е достигналъ високите средства за тези курсове, за
на
Рузвелтъ годишно ще се
цифри 324,738 тона за 4,926 мл. да могатъ въ късо време да
л.което въ сравнение съ 1936 г. постигнатъ добри резултати. строятъ по 630,000 жилища,
означава увеличение по коли Освенъ това той се задължава при средна цена 4,000 долара
, Царь ..Борнсъ-8..чество ^съ 35,948 тона и по да даде упжтване по урежда (320,000 лева).
стойность съ 1,745 мил. лв., илинето на сжщите курсове, ор
разполага съ бргатъ.изборъ. дам^кй^мжжки^й-^йтски
около 5 5 % . Вследствие това ганизиране на спасителните и
Въ Норвегия е изработенъ
обувки, отъ 'първокачествени^мате(5иЙли;'\.С,;:.':Г
твърде силно увеличение на пожарни команди и пр.
големъ планъ за електрифи
Извършваме" поржчки по елегантни J^модели.;'
вноса, търговския ни балансъ
Министерството на въздухо циране на целата страна. Нор
" последна новость!
е приключилъ съ активно сал плаването поема задължението вегия е най-богатата страна въ
до отъ около 93 мил. лв. сре да построи фабрика за газови Европа съ водни сили, оценя
щу активъ за 1936 г. отъ 729 маски за мирното население, ка вани на около 9 милиарда кимил. лева.
САПАТА ИСТИНА;
то се разшири досегашната лововата на часъ електрическа
Така баланса на външна сжществующа фабрика, която енергия. За сега се използута ни търговия и по отноше изработва 100,000 маски го ватъ само 15% отъ водните
ние разполагаемите свободни дишно. Червения месецъ е по- богатства на страната. За из
девизни средства презъ изтек лучилъ разрешение да внася пълнение на този гигантски
лата година показва влошаване отъ странство всичките сурови планъ ще бждатъ въвлечени
въ сравнение съ 1936. г.
материали, които еж потребни въ работа хиляди работници.
ул. „Русе" (задъ^Градската градина и срещу Ще бждатъ създадени и реди
Въ Турция се вземать бър за производството на маските. ца помощни индустрии. Множе
бившия хотелъ „Нюйоркъ' 1 )
(сп. Газ. защ. и авиация)
зи мерки за защита на мирно
ството водопади ще станатъ
готви най-вкусно — чисто, разнообразни ястиета.;
то население отъ въздушни на
изворъ на огромна енергия съГотвени 4 лв., печени по 6 лв.
падения. За да може да се
която ще се задоволятъ не са
привикне населението само да
мо
нуждите
на
Норвегия,*
но
Задоволителни порции."
НОВО!
се грижи за своята въздушна НОВО 1
ще се изнася въ Швеция и
Достатъчно е едно посещение и Вие ще останете доволни,
защита, безъ да прибегва до Само въ крояческото ателие Дания.
и постоянни клиенти!!
услугите на пожарникарите и
Професоръ Дикаръ предъ
войсковите части, министер
ството на войната, въ съгласие Задъ църквата „Св. Никола» многолюдно събрание м. г. въ
Белгррвдъ е говорилъ за стра
съ другите министерства е изЩЕ СИ УШИЕТЕ
тосферното летене. Той е излезло съ наредба, споредъ
която военната служба ще за най елегантенъ к о с т ю м ъ и тъкналъ, че слънчевите лжчи,
АНЯСТАСЪ КИРАДЖИЕВЪ
сега мжжете отъ 16 до 65 г. всички видове мжжки дрехи. които минаватъ презъ въздуха
РЯБОТИМЪ
не го нагреватъ. Те стоплятъ
ул. Владиславъ № 37
По-възрастните ще изпълняватъ тилова и санитарна служ по най елегантна кройка, което земята, а тя стопля въздуха
!
който изтиче нагоре. Въздуха разполага съ нови партиди: луканки, екстра салами, на'
е важно обстоятелство за
би. Сжщото важи и за жени
достига до 12,000 м., а оттамъ деници, кайсеръ пастърма, пушени бутове, сланина
клиента.
те, съ едно намаление на възАтелието разполага съ послед започва стратосферата. Съ ба- крехка, пастърми телешки, говежда, първокачествена
растьта.
Защитата на населението се ни Парижки и Виенски модели. лонъ по мжчно може да се до стока, богата съ мазнини и белтъци. Произвеждаме
стигне стратосферата, а съ са
Сь почитание:
възлага на министерството на
стока отъ угоенъ добитъкъ.
Иванъ Ст. Тодоровъ & молетъ по легко. Съ самолетъ
Вжтрешните работи, което е
въ
стратосферата
ще
може
да
Пенчо К. Георгиевъ
вече изработило наредба въ
се леги 800 клм. въ часъ.
Вестникътъ се представя на г-да читателите ГРАТИСТ:,'
сжщата смисъль. Тази наред
Печатница Д. Тодоровъ „Динъ" 22 — гр. Варна
Въ социалъ икономически и
политически противоречия е
вплетенъ днесь свЪтътъ. Отъ
десетилетия не могатъ да се
разрешатъ стопанските про
блеми и да се постави животътъ въ нормално развитие.
Междудържавните отношения
вмъсто да бждатъ подчинени
на правдива лоялность и меж
дународната политика да се
основава и почива на добрия
принципъ, преследвайки чрезъ
взаимно сътрудничество сто
панския стабилитетъ на наро-
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