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ВАРНЕНСКИ

тенъ въ Софчялъ задача ха,
посоЪпим"", да- сключва
нето е-- M.-JM' между .Fi.irapxsiH Сьрбия,"има още i t v
т о - . к ч и и да преговаря съ
княль
Александъръуи ла
се С1к,п*зум1>е съ иего по
отнош, ние. • на Източна Руме
. лия.

2 декемврий 188
ВИЕНА — „Политише но
респондентъ" съобщава, че
Султаиъцъ иска да се раз
бере направо съ князъ Александъръ Български. Медшитъ наша, който б* изпра-

ГЛ,РЕДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

из
Берлинъ 20 Споредъ недавнашните изявления на
Хитлеръ, т о й застава
твърдо на следното ста
новище:
— Германия по принципъ
отхвърля всички задължения
по въоръжения, които СА на
ложенк на времето оть Версайтсния договоръ.

Оояеи-ь т о в а , и а т о
първо у с л о в и е з а
каивото и д а би по
д и л а м а т и ч 9 с к о обвъоаиане, под-i» Фор
м а т а на п а н т ъ , с п о .
годба ипя конвенция
Германия п о с т а в я
признаването на пре
• ъ о р ж ж я в а н е т о й.

се обсжшда въ Женева. Кой ще пред
ставлява България
Женева 20. Днесъ тукъ се
ггкриватъ заседанията на меж1ународното бюро на труда.
На тия заседания се отдава
олвмо значение, тъй като ще
е поставят* на разискване
,очти всички потлевни въп
;Оси изъ международното тру[ово законодателство.
На първо место предстои да
j реши въпроса за прилагагто на 40-та часова работна
;дмица въ Европа, като ср-вд
во за борба прогнвъ безразтицата.;
Тази седмица намира вече
фактическо приложение въ
вкои държави
\
Ни тази сесия на Междуназдното бюро на Труда Бъл
|рия ще се представлява отъ
фекторя на Труда Стойчо М о
1ановъ.

ОСНОВАНЪ 1912 Г

ТЕЛЕФОНЪ № 121

за нгнвотз м а
гапшн.

Tit Bli

чиновници отъ частнит* предприятия. Отъ п в а игЬропиятие се очакватъ голЪми резултати; Само въ Соб е з ъ д а у з н а я т ъ официални
т е власти прмежтетвието м у .
фия ще могатъ да бхдагь настанени на работа повече отъ 1,000 безработни. СЪЮЗИТЕ на търговци, ин.' дустриалци и акционерни дружества даватъ пълното си съдействие.
Пловдивъ 21 Вчера въ 8 ч.
София 2 1 . Както е известно,
правителството води енергична
борба противъ безработицата
въ страната.

Следъ. к а т о в з е п р е д
видъ компетентното
м н е н и е на с т о п а н с к и 
те. с ъ с л н в и я , п р а в и .
телството е пристъ
пило в е ч е к ъ м изгот
в я н е н а е д н а голтьма
наредба, п о силата на
к о я т о щ е блчдат увол
нени в с и ч к и з а м о ж н и
ч и н о в н и ц и отъ. ч а с т

нитЬ предприятия и иде
б л д а т - ь з а м е н е н и съ»
безработни и н т е л и 
гентни.
СъюзигЪ на търговцитЪ, ин
дустриалците и акционерните
дружества, които най-много се
засегатъ отъ това мероприя
тие на правителството, напъч*
но г о удобряватъ, като го ечи
татъ като една необходимость
за общото добруване на на
рода и благосъстоянието на
страната.

Тия съюза ся. издала ве

ЬШ№ ИI10

пристигна въ града ни
че потргьбнитгь окржжни сутр.
презъ Казанлъкъ, Н В Царьтъ,
до ceoumtb членове, съ кои придруженъ отъ князъ Кирилъ.
то ги канятъ сами да ос До 11 часа Височайшите
вободятъ отъ длъжностъ
еж били въ града и озаможнитгъ си членове, за гости
колноститЪ, безъ официалните
да не бядатъ заставени власти отъ града да подозипринудително да сторятъ ратъ за гвхното приежтетвие.
това.
Царьтъ е положилъ венецъ
Отъ тази инициатива се очакватъ твърде големи резул
тати. Споредъ предварителни
изчисления, само въ София ще
може по този начинъ да бж
датъ настанени на служба не
по налко отъ 1,000 безработни.

ЕМНГРДНТСКНТо 1 Л 1 Ю Щ

днесъ следъ обЪдъ. Въ Бълградъ не ще се отбиять при Д, Казасовъ
София 21. Въ ежбота м-ритт*
Батоловъ и П. Тодоровъ и
подуправительтъ на Б Н Б Доб
ри Божиловъ еж напуснали
Женева, на пжгь за София.
Т Б ще пристигнатъ въ столи
цата днесъ въ 4 часа следъ
обЪдъ.
Споредъ вчерашнит-fe свеце
ния, Батоловъ и П. Тодоровъ
не ще имагь възможность да
се отбиятъ въ БЪлградъ при
Д Казасовъ, поради спешнит-fe работи, които ги очакватъ
тукъ.
Мин. съветъ ще има днесъ

следъ обЪдъ заседание. Вед
нага следъ завръщането си,
двамата министри ще се явятъ
предъ Мин. съветъ и ще изло
шап.
подробно преговорите
съ финансовия комитетъ
и
борбата за извоюване ке едчо
по-благоприятно - решение за
България.
М-ръ Батоловъ ще изложи
освенъ това, и разговоритъ
си съ Лгвалъ, Иевтичъ, Титулеску и Рющю Арзсъ.

София 2 1 . ВсрЪдъ писател
ските кржгове на „Златорогъ"
съществува
голямо незадоПловдивъ 20. Спореаъ окон аолство, поради едно интервю
чателнитЬ данни по преброя на Заря съ R. Страшинировъ.
взнето, население на Пловдивъ
Последниятъ заяви въ това
на. 61 декеврий, 1934 година си интервю, че поезията на
наброява 100,780 души.
Николай Райновъ била „афоПо тази причина, Пловдивъ ристична", а тази на Николай
следва дз има и четвърти пом Лилиевъ била „хленчъ на ув-feдхналь карамфилъ"
кметъ.

Единъ величествеиънедостмгнатъ
д о сега филмъ

ГРЕТА
ГАРБО

на гроба на майка си. Въ 11
часа съ автомобилъ Царьтъ и
князъ Кирилъ отпжтуваха за
Кричимъ.

[щкйИмии Ш

ще бждатъ заселени въ Северна
Франция, въ опустошенит*
презъ войнати села

Парижъ 20. Тукъ и въ оста
ще се федериратъ. Преговоригв на пжть налите гра Северна Франция
да завършатъ благополучно.
всъки день пристигатъ масово
София 2 1 , Още презъ 1931
емигранти отъ Саарската обгодина конгресътъ на Добру
ластъ.
джанската организация б+зше
Френското правителство е
гласувалъ резслюция, съ коя
решело де засели единъ знато се иска федерирането на
чителенъ брой избътали отъ
емигрантските организации въ
Сааръ Н-БМЦИ въ селата отъ
страната.
Северна Франция, опустошени
По тоя' поводъ се поведоха презъ време на световната
разговори, които не можаха да война.
доведатъ до успЪхъ.
Мжжетъ- отъ тия села еж би
Неотдавна преговорит-fe еж ли избити презъ време на вой
били подновени и проектира ната, а жените еж били пре
ното федериране е на пжть да селени другаде. Селата иматъ
се осъществи. Щ е бжде из околности, много пригодени за
бранъ единъ федеративенъ ко земледЪлие.
митетъ, който щ е се грижи за
Този планъ на френското
емигрантите правителство се посреща въ
интереситъ на
въ страната
ЬПарижъ съ голямо задоволство.

ЕЙ и шщш HOI nropi отъ

Китайското нравителство решено д а с е бори с ъ всички сили

П е к и н г ъ , 2 0 . 8 ъ в р ъ з к а съ
Токио 20. Японитгь во-кс новчт%
в ъ о а ж ж е н и стълкно
енни власти ся решили вения
между китайския япон
твърдо да -\>нищожатъ воски войскови о т р я д и , к и т а й *
еннитгь отряди на китай ското правителство з а я в я в а ,
е т о ъ р д о решено д а се
ския ген. СингъЧу-Янгъ, отъ че
съ всички си
пограничната областъ Че- противопостави
ли на едно ново японско н а 
харъ.
шествие н а к и т а й с к а терито
Въ тия свои действия, р и я .
ще се б о р и съ всич
японскитгь власти не щек иКитай
сипи поотивъ вевяаквм но
обръщатъ никакво внима- ви опити на Япония д а з а г р а .
ние на граничната линия. й - нови т е а я т о о * и о * ъ К и т а й "

Бомбай 20. Една необик
новено . стуаена вълна,
безъ прецендентъ въ исто
рията до сега, свирепетвува надъ северо-запздна Ин
дия.
До сега има нъколко стоти
ци случаи на починали отъ
г
тудъ.
Цвлата реколта е унищо
жена.

•язнвинввяивинивииизиявняиишип*

Исползвайте последни
те два дни, дмес-ъ
и у т р е да видите
«
»»

При ц е н и
намалени

и Дмчон-ь Д ж и л б е р т ъ
С в ь т о в н о — най прочутите.
л ю б о в н и ц и на ф и л м а нано
во на екрана!
Никога по в ъ з т о р ж е н и и по
ш у м н и п р и в е т с т в и я д о ceral

Единъ

безподобенъ

триумфъ/

Отъ срВда 23-ш Т. м. въ
Кино Ранковъ
З п Б . Предварителна продажба на
' ^ билети тъ днесъ.
Цени обикновени неувеличени.

№ 25
Провадийскиятъ държавенъ овощенъ разсадникъ, край
гр. Провадия обявява на интересуващите се, че на 22 януарий. 19^5 годича, вторникъ, ще продава на публична продань на пазарището два коня и една кобила, собственость
на разсадника, бракувани съ актъ № 26 и продажбата ут
върдена съ предписание на М-вото на народното стопанство
№ 472 отъ 15 януарий, т. г.
* Желающите да закупятъ горепоменатите коне да се
явятъ на 22 януарий, т. г. на пазарището предъ комисията,
за да наддаватъ.
>
! ! ( Всички разноски по продажбата еж за см-втка на к у 
пувачите.
,

гр. Провадия, 21 януарий, 1935 година1.

Отъ

разсадника.

Брой 3808

Варненски новини

Стр. 2

iimfumi мни йи — ии Ш
прИспигЬ по пжтя Софня — Перникъ.
София 2 1 . Вчера въ столи трудно.
У з д ъ н ъ ,
с п о р те н \
цата пристигнаха автомобили
те, които участвуватъ въ i o - редакторъ на в. „Дейпи Х«
лемото международно надбег- ралдъ" ето какво разправя:
— По пжтя София—Перникъ
ване Атина—Монте Карло.
застигнахъ двете коли, заси
Големите спортисти еж пре пани въ с н е ж н и т е преспи. На.
живели толеми примеждия,
правихъ опитъ да г и заобико
Отъ Атина тръгнали петь ля и да продължа, обаче
Царидата на Черно море би увличане, но едно истинско
простила и не би наи%рилаза опиянение — „Белото опияне коли. Още на около 50 клм. „Крайслерътъ" ми зари въ
както
най-сполучливо отъ Атина едната отъ к о л и т ! сн4га.
егоусти своите деца, ако rfc ние"
беше
наречено
въ единъ кра- попаднала на единъ храсгь,
искрено съжеляватъ, че еж. ли
Целъ часъ се борихме, ст,
шени отъ бълата опияняваща сивъ скьорски филмъ. Този надъ една голема пропасть. помощьта на трима шофьори
зима; — по-праао, че Г Б еж фактъ ни кара леко да приз Можали да бждатъ спасени и десетина селяни отъ околни
лишени отъ ней красивия спорт наемъ, че плъзгането прецене само шофьорите, а самата ко те села, дочато успеемъ дв
пя 19 и 20 т. н. за първенецъ на - плъзгането.
но дава най много разклатени ла полетела въ пропастьта.
измъкнемъ колата и да прософнйскнгЬ клубове. Класацията по Интересното въ този спортъ сърдца (18 на сто); по много Между Ларисг и Солунъ дължимъ
пжгя си.
досега изпълненит* номера{отъ започва отъ неговата история даже и отъ колоезденето (16 останала втора кола. Сждбата
Въ София изгубихме около
програмата.
и завършва съ бурните испи- на сто), когато пъкъ при фут й още не е известна.
15 минути, тъй като не знаехСофия 2 1 . Вчера и завчера тания на физиката и тихите бола имаме само 2 процента.
При Кулата нашите грани ме кжде се намира Турингь
Но на с а . ч т и м е н т а лнимтъ чари посрещнали спортистите
на Люлинъ планина ски сек приключения на душата.
клубъ,
п л ъ з г а н е т о отлично. Почти по целия пжть
цията при АС 23 устрои със
История! Едни казватъ, че скьоръ
Въ 1 5 часа два отъ участ
тезания зо ски шампиона на ските се явязатъ въ помощь дава развито тело, снабдено имало грамадни преспи и на- вуващите въ международното
съ
една
голема
издръжливост
софийските клубове презъ то първо на Азиатския населникъ
предването е било извънредно състезание коли продължиха
зи зименъ сезонъ.
за нуждите на неговия ж и - придружена съ ценното каче
п т я си къмъ Драгоманъ, при
Въ гия състезания, които еж вотъ, и после, отъ тамъ фини ство — равновесието. Когато пейсажъ е игрището на скиора. необикновено лошо времеПри широтата и красотата
първите презъ този сезонъ, т-fa ги пренесли въ Скандинав скиора се спусне въ спортува
взеха участие общо 38 състе ските държави. Други твър- не презъ просторното игрище, на това игрище, човешкиятъ
затели. отъ АС 23, Юнакъ, дятъ, че ТБ еж първия другарь той съвсемъ несабелезано за умъ и фантазия се губятъ.
(В
Шипченски герой. Соф ски
на алпийския бродникъ. А к о почва да се кали въ смелость, Въ такъвъ единъ моментъ ми
съльта
ти
спира,
защото
всич
решителность,
хладнокръвие,
клубъ и Акоахъ.
не сме сигурни въ едното или
Състезанията се произведоха другото предположнние, то сънеобходими и бързо извикани ко е тъй необятно, издига се
подъ главното ржководство на сигурность можемъ да кажемъ въ съзнанието за вземане мо надъ твоя умъ — кара да чув
заведующия спортния отдътгь че царството на ските е било ментни лешения предизвикани ствувашъ нищожеството си и
при АС 23 Бориславъ Юрда- и си остава Норвелия. Въ тази отъ разнообрвзната местность. да видишъ, че въ това пре
новъ, подпомогнатъ отъ сек държава плъзгането
добива Най-после тия качества позво- красно царство не си ти гос
S
цията на скиорските рефери. своята спортна физиономия съ лябатъ на трениралия се плъз- подаръ. . . . и душата ти рас
Преди откриването на състе* необходимиятъ
елементъ за ганъ да се спуска отъ шанца- те, като необятната картина, X
занията подпредседательтъ на вевки спортъ — състезанието. та и прави скокове, височина добива белата й чистота и от
ски съюза Александъръ Диш- Последното ние виждаме про та на които за много отъ насъ варя стремлението на мисъль
ковъ поздрави състезателите явени за първи пжть въ г р се
. вижда фантастична; — бра та къмъ вечното, безсмъртно
тята Рудъ скочиха 82 и 84 ме то! Застаналъ надъ шрамериотъ името на съюза.
Християння.
тра,
а презъ тозя сезонъ за тъ ти се носишъ съ бързина
П о р а д и непривършенит-fe
Интересно е да се отбележи,
най-големъ "зприготовления,
по-големата че днесъ сжществуватъ две големите ски-състезания при та на птица и всеки моментъ, НАУШНИЦИ,
нова
красота
минава
предъ
боръ.
Най-износни
цени при
Яролимекъ
е
построена
шанца
часть отъ програмата и не мо техники въ този спор|ъ: Hop
твоите
очи!
—
натрупватъ
се
която
ще
дава
възможнмаьза
жа да бжде изпълнена. За мо вежка и Алпийска. Това ни
хиляди мигове! И после когамента, обаче Ицко Кочовъ, под- подтиква къмъ мисъльта, че скокъ до 86 метра.
то]истръсвайки снега, откоп- на ул. 6 Септемврий № 7 „ШиНТЦи
Удоволствието
се
чувства
не
офицеръ огъ соф. окржжна може би, скитъ еж се появили
влезешъ
(до църквата Св. Никола^
жандармерийска дружина, е едновременно или въ различ само при спускането, но и при чишъ биндунгите,
въ
топлата
тишина
на
малка
Продажба
на едро и дребно.
разнообразната
местность.
Въ
начело на класацията и има ни времена, както въ Азия та
всички шансове да стане пър ка и въ Алпите. Сжществува този случай се добава една та покрита съ снегъ планин
ска хижа и згреешъ бузите
венецъ на клубовете.
трета техника наречена Аберсъ, скоросгь отъ 8—9 часа; —
си
световния
рекордъ
отъ
И
н
с
- зачервени отъ щипливите секретаръ-бирникъ, начетнъ съ 196
но
тя
е
рожба,
смъсище
на
На 19 т. м. се състоя дълго
целувки на ветъра — казвамъ,
хил. лева
бургъ
е
18
клм.
За
1
ч.
и
2
м.
бътане на на 12 клм. съ ре първите две.
следъ като снемешъ ските,
Саарининъ
на
разнообразна
София
2
1
. Секретарь бирниВъ Мюнхенъ се основава
зултатъ:
местность е вземалъ 50 клм. почувствувашъ собственото си кътъ на с. Биримирци, софий*
първиятъ
ски-клубъ;
тукъ
се
Ицко Иочовъ, за 50 мин ,
тело и седнешъ до ниската ехо By че Михайловъ, назназа 4 ч. 4 м. и 13 секунди.
И. Д . Костовъ, 54 мин. и Ш. издава и първата книга вър
А какво ще кажете за чисто камина, тогава въ кърваво ченъ презъ 1929 г о д , не билъ
ху теорията на плъзгането
А С Б Н Ъ Цанковъ 57 мин.
започватъ твърде добросъвестенъ.
кристалния
въздухъ и ултра червената грейка
На 20 т. м. се състояха със Следъ появяването на мюнхен
да
'се
съзиратъ
единъ
следъ
Отъ направената
недавна
и издаване виолетовите лжчи които само другъ натрупаните мигове, но
тезания на слаломъ, съ 24 у- ския ски-клубъ
за
единъ
моментъ
покоива
ъ
финансова ревизия на книжа
книгата
на
Наженъ
ние
виж
частници. Резултатъ:
лицето на скиора съ краси вече всеки мигъ следъ изжи- та и касата му, той билъ на— 1. Ицко Кочовъ 1 : 3 : 3 , 1!. даме такъвъ тласъкъ на този
и сладката
виятъ злагнокафявъ цветъ! И вената наслада
четенъ съ по вече отъ 190,000
Димитровъ 1 : 4 : 3 и HI. H. Ге- спортъ, че резултатите само
умора
се
превръщатъ
въ цеотъ двайсегь години ни каратъ най-после казахме, че нма н е ла вечность. . . Да, има, има лева.
шевъ 1 : 5 : 6 .
да се чудимъ и удивляваме! що интересно и въ тихите защо да съжаляваме презъ
Въ ежбота Вуче Михайловъ
Отъ тази кратка исторнйка се приключения на душата отъ зимата, варненци!
бе изпратенъ отъ еждия-елв'
Пеневъ
вижда какъ ските се появя- този спортъ. Целиятъ зименъ
дователя въ затвора.
Боксъ
ватъ като необходимость, миЦвЪтко Харизановъ търси противник наватъ като удоволствие, а
Извгьстниятъ на варнен най после днесъ — като сред
ското гражданство бок ствоза физическо възспитание.
сьоръ отъ сп. кл. „Варна'
Държавно Училищно Кино — клонъ
Почти всички спортове увотъ полутежка
категория
Урежда за презь цЪлата седмица следната програма; 1. Чествуване паметьта на ДИМЧО ДЕг. Цвгьтко Харизановъ, как личатъ въ прекаленость на уп
БЕЛЯНОВЪ (Поета- войнъ)въ Копривщица. 2. АкламиранияотъцЪлъ свЪтъ високо художественъ
то бгь оповестено и въ Со ражняване своите обожатели.
Въ скиорството имаме не само
а

ПЛЪЗГАНЕ — СКИОРСТВО

Шшш на 1ш

А

1
2

3 ^

I-ва военна шнодща ШШЩ,"

затвора

фийската преса е изявилъ
силно желание да се срещ
не, съ който и да е сериозенъ боксьоръ отъ София,
отъ всички категории. У си-

ленитгь тренировки и доб
рия м\> екипъ говорятъ за
една добра
междуградска
среща.
Г. Ивановъ

•»» ДЕТЕТО НА ПРЕСТЖПНИКА ^7г Г»ша"шъ"рй
ТЕМПЪЛЪ. Филмътъ е огледало на великата бащинска обичь и възвишени чувгтва.

то пленница. Всичко се обяс
— Вие, като че ли, нещо въ броня, а вч. работническа честь на богиня Санниа мина
нява доста естествено. Тя е жи- криете отъ менъ?
дреха, обаче на лииего иу не въ непрекъсната рабо а. Ако
вела въ нъкоя уединена „стан
— Даже много, — сухо отго можахъ да прочета горесть и бехъ уверенъ, че това което
ция*, която е била нападната вори французина.
мЖка. Напротивъ! Неговия пог- пиша ще попадне въ култур
отъ негритоси и така е попад
И знаете ли защо? Защото ледъ съ любовь следеше мер- ния светъ, може
би, бихъ
нала въ пленъ. Следъ това са вие сте твърде „принципаленъ" кащага т у к г и тамъ стройна описалъ ходътъ на работата
мите негритоси, струва ми се, човъкъ Вие можете да ми ра фигура. Това беше неговата подробно, защото отъ техни'
Ставаше дума за мене и за че това еж били самите полу- звалите великолепната игра, Равиенна... .
ческа гледна точка имаше мно
Алиса. Може би, Алиса ме емитически .братя на смъртьта" аъ която е заложенъ животъ;
— Както виждате, Щварцъ, го интересни работи.
познала? Тя е мечтала за ча еж се настанили на некой ву- Да, и живота и свободата! Но жреците ви сложиха динена
Но азъ требва да бързамъ.
сьтъ, когато ще дойда, да я лодски постъ въ пустинята и да вървимъ! Но почакайте! Да кора! — ми каза Леноаръ Т е
И така азъ вече можехь Д«
освободя?
по главно еж били изклани, а надзърнемъ въ този задъненъ ви увериха, че еж отправили
фабрикувамъ
всичко, което ис
Следъ минута Ариадна съ девойката е била доведена ходъ.
Малекъ и Равиенна въ изгна каха да иматъ отъ мене вуло*
кокетлива усмивка се изтръгна тукъ и сега е п р и н у д е н а
Огъ тукя понекога могатъ ние на некакъвъ оазисъ, а еж
отъ прегръдките на Леноаръ, п р и
ц е р е м о н и и т е да се наблюдаватъ интересни ги скрили тукъ въ подземието... днте — т. е. велосипеди ме*
прати ми въздушна целувка и въ честь на богинята Санниа картини. Охо! Тъкмо на вре- Но ще почакаме, ще почака каръ и не съ балонни гуми, а
(следв»)
изчезна задъ завоя на кори да разиграва роля на богиня. ие! Познавате^лйтози субекгь? ме господа1 Последната дума съ плътни.
дора.
Но, не се отчайвайте, Шварц!
— Малекъ! — се изтръгна още не е казана...
— Време е, и ние да си оти- Може би ние ще я изтръг- отъ уствта ми неволно възкли
Французинътъ ме отведе въ
демъ! — ме дръпна за ръкава немъ отъ ржцете на шарлата цание.
жилището ми и ме остави, ка
Леонардъ.
ните щреци и вие ще я имате.
Да, п р е з ъ
о т в ъ р с - то отказа да отговаря на въп
— Кажете ми, какво научих
— Какво значагь въпроси т и1 е т о въ стената чзъ росите ми, съ които г о обсите за Алиса — го молехъ азъ. те на |Ариадна, — ще я на- видехъ часть огъ некаква под пахъ.
ДНЕСЪ и УТРЕ
— Твърде малко!—се отзова правите ли кралица?
земна работилница, слабо ос
— Чакайте праздника въ
той.
— Глупости! Девойчето про ветлена съ факлистъ нафтъ, и честь на богинята Санниа! —
Девойката попаднала тукъ сто бълнува. Тя има явна тамъ всредъ много аботници
упорито отговаряше той и се
неотдавна.
склонность къмъ необуздано —могъщия красавецъ вулодъ, смееше. Азъ не знаехъ шегуНаверно по-рано тя е била фантазиране,
и си измисля когато избавихъ отъ смърть. ва ли се, или говори истината
въ ржцете на негритосите ка всехакви щуротии . . .,
Сега той беше облеченъ не
Времето до праздника

За ц видятъ всички

въ

Сражението
съ намалени цени

зрой 3808

шнръзналитп,
отъ виелицата
автомобили ноаИ Пий и п Банско
пътници. Автомобилите още не еж

Варненски новини

РГДНОДНЕВКА
За

просията

Стр. 3

Скръбна весть

Днесъ 18 януарий 1935 год. въ с . Садово Варненско
измъкнати отъ пргьспитгь,
Правителството е решило да почина нашиятъ милъ съпругъ, баща. братъ и двдо
сложи край на просията.
офия, 21. По шосето Влодая и отъ тамъ били пре Инициативата е много похвал
несени
до
София
съ
други
ав
на, хубави.
тя - - Перникъ, между
Отдавна вече по улиците на
на 65 години, роденъ отъ с. Садово
таВладая и Студена томобили.
Споредъ сведения отъ авто| много културни страни не се сре- бившъ о к р . съветникъ, дългогодишенъ кметъ и общ. съвет
просяци, не се срещатъ „бив
\а два пътнически ом- мобилните съобщения въ сто щатъ
ши любе", да протгьгатъ ржце никъ на авренска и Садовска общини, известенъ обществе\гса съ 14 пжтника еж лицата, завчера въ мъстнос- за милостиня.
никъ и борецъ за социална- правда и моралъ много заслуе еднакво унизител жулъ за селото и околията.
и, принудени отъ сил-тьта Предяла, банско три пжт- наПросията
и за оня, който протега ржн«чески автомобила еж били
Миръ на праха му. Богъ да го прости.
'а енгьжна виелица да застигнати
за нея, и за оня, който я дава
отъ снежна виели каКолкото
Погребението му се извърши въ с. Садово на 19 I. 935
единънародь
е
по-кул
атъ по наклона на ца и засипани.
турно и духовно издигнатъ, тол год. при стечение на много негови роднини и почитатели.
,мния ридъ.
Автомобилите били принудени да кова повече той не може да тър
( | П Р Ц > 1 П Р Н И * с ъ п Р У г а Еленка, синове: Георги.
лицата започнала да ги за. прекарать цЪла нощь всрЪдъ cirt- пи по своята земя да скитатъ
<JtICia«IICnifl.
Желъзко, Петъръ, Димитъръ,
немили и недраги нещастници.
и всрЪдъ пжтницигЬ паста- га. Поради големия студъ нЪкои
Владимиръ.
дъщери:
Русана, Дона, Юрданка, Бой
Преди неколко години двама
отъ ПЖТНИЦИГБ премръзнали На финландски журналисти посети
ка; зетьови: Иванъ, Димитъръ, Юрданъ, Бою; снголЪма уалаха.
хи; Ваня. Върба, Донка, Деспа, Димитра.внуци: Нищастие виелицата скоро следната сутринь тЬ били пренесе ли столицата на една балканска
BS*"*
колинка, Бойчо, Конда, Илия, Бою, Атанасъ, Ма, това започнала да утих- ни съ шейии до Разлога, кждето държава. **--'., '.тда
Те били разведени да видятъ
ринъ, Демиръ, Атанасъ, Петъръ Неда, Димитра,
втобуситв започнали да имъ е дадена първа помошь.
всички културни паметници: те
Бойчо, Байчо, Йовчо и Маринка. Семейства: КараПострадали еж десетина отъ пят. атри, музеи, художествени гале
1тъ усилия да напреднатъ
Георгиеви и Вълеви.
рии и исторически ценности.
ницигЬ.
» безуспешно,
Привечерь,
когато
журналис
Въпреки всички усилия, ав
копко часа по късно, пжт
тите се готвели да заминатъ,
гв, окуражени отъ една томобилите още не еж измък тгь неочаквано видели по една
но, по скръбно, по-тежко отъ то
в лама, отишли пешъ до нати отъ СНЪЖНИГБ пръспи.
улица хора въ групи да проте ва да стоишъ прикованъ въ некой ВЕСТИ
01Ъ Z = Z =
гатъ ржце за милость.
жгълъ, да те брули ешъгъ, дъждъ =
= Z
БЪЛГАРИЯ
Двамата финландци повикали и да протпгашъ ржка за милос
своя водачъ и му рекли:
тиня ?
& Идната пролъть ще поч
— Ние сме възхитени отъ ва
Просията въ съвременното об
шите театри, мчзеи, галерии, щество е плодъ на човешкия его- не залесяването на всички по
но
тези
културни
паметници
изъмъ, жестокость, безсърдечие роища въ плевенско, по пред
ъ рЪдъкъ случай, който се коментира живо въ лЪкарскитъ и
варително изработенъ планъ,
губятъ своята цена, щомъ по ули коварство.
адвокатски срЪди въ (гЬла Америка
ците на тази тъй хубава столи Едно идеално общество нито най-вече по дунавското край
ца има нещастни човешка сжще- може да търпи просяците, ни брежие.
-Йзркъ 20. Недавнп въ младата бременица.
Лвкарската комисия, следъ ства да протегатъ ржка за пар то пъкъ. да създава такива.
енвъръ, щата Колорадо,
ф Парната сонда въ ломс
че хлебъ. Махнете тези живи
Характерно е, че най-много про
, тридесеть
годишенъ като прегледала момичето, до паметници на позора, ако иска сяци
има въ онези страни, кжде- кия каменовъгленъ басеинъ до
ирантъ прелъстилъ два- шла до заключение, че то ще те върху културните ви памет то има кай малко човещина.
сега е пробила пластове вжгМилосърдието колкото и да лища, които надминаватъ 5 мет
еть' годишната
дъщеря има напълно нормално раж ници Оа не пада сенката на ду
ховната назадничевость. Пребе- бжде щедро не може да сложи
[зяйката си и тя забреме- дане.
ра дебелина.
рете отъ улиците тези нещаст
Следъ това мнение на л в  ни хора, както сте създали ин край на човешките страдания
' Майката се обърнала за
ф Общинската управа на
и унижения.
етворение кьмъ
сжца, карската комисия, еждътъ за ститути за удоволствия, създай
Ние требва да даваме не ми Карнобатъ е решила на проконстатиралъ, че върху малолвтни забранилъ на лека те и институти за истинско ми лостиня, а да се боримъ щото да лвть да започне залесяването
лосърдие и човечность. . .
нема просяци, унижени, ускърбе на всички хълмове около града.
рята на тжжителката е рите да извършатъ абортъ на
Не верваме да се намери чог ни по света.
младата
бременница.
1шен j насилствено прелювекъ, който да не се зарадва, че
Който има сърдие, той не може О Печалбата отъ 150,000 ле
Това решение на ежда въз се слага край на просията въ насъ. да бжде щастливъ до като другитгь
1ние и оеждилъ квартива отъ Журналистическата ло
Но требва да се помни добре, около него еж нещастни.
на доживотенъ затворъ. мутило общественото мнение
тария се падна въ Хасково. БиПросията требва да изчезне отъ
жпления огъ подобенъ въ Америка То изтъкнало, че че когато се забранява просия
та, требва на тия, които еж лицето на земята. Тя е едно черно летътъ е продаденъ на поло
въ Сьединенитв щати за една дванадесеть годишна просили до сега да имъ се да- петно за човгьчеството.
винки — на единъ беденъ к а 
американка не е достойно ни датъ по-добри условия за жи<азватъ строго.
Просията трпбви да изчезне отъфеджия Желю Спасовъ и на
България, за нея нгьма место въ ед лицето Георги Папазовъ, кой
тая еждебнв
приежца то отъ социална, нито отъ мо вотъ.
Никой просякъ не е станалъ на страна, която претендира, чето случайно билъ въ Хасково
а афера би била ликви- рална, нито пъкъ отъ физи
акъвъ по собствено желание.
а, ано не еж последвали ческа гледна точка да ражда и т Та има ли нещо по-унизител- върви кьмъ възходъ иПвъзраждане.
р о м е т е й и не се знае до сега отъ к ж 
настояло
за
ново
решение
на
!H i спорове между лъкаде е.
ежда. Сждътъ, обаче останалъ
ористи.
ф За пръвъ пжть тази годи
ката завела бременното неумолимъ.
на енвгъ се е задържалъ въ
мичев болницата и иска
Нвколко журналисти* посе
бургазка обпасть едва срещу
й настоятелно отъ лъка тили бждащата 12 год. майка
Богоявление.
освободи веднага дъще- около която се водели такива
9 Тази пролвть ще се пред
въ оригинално декорираните салони на
итъ боеменность, понеже оживени спорове въ цвла Аме
приеме залесяването на всич
м.
Военния клубъ.
1-0
абременяла отъ насилст- рика. Т в я запитали дали же
ки мочурливи мвста въ буртрелюбодеяние.
лач или не да стане майка
газкса область.
арьтъ не поемвлъ на своя
Малката бременница се ус
ф За гладуващото населе
да извърши тази опасна михнала и отговорила:
ние отъ с. Срвдецъ, бургазко 1
дия и запиталъ дър— Нвмате представа колко
еж отпуснати безплатно стъ
я обвинителъ дали въ се радвам, че още от сега ще си отъ 1 февруари, сжщо и втория етажъ на кьошка отъ 4
правителството 70,000 к г р . зър
i аборта е по закона по имамъ жива кукличка, съ коя стаи. Споразумение при Лнтонъ Шокаровъ, складъ за дърва
нени храни.
'гь. Прокурорътъ много то да си играя. . .
до „Глория Паласъ*1 —1802—б
•
" • " • " Т И —
!
се измъкналъ отъ това
зтно положение, като от'1лъ че законитъ въ Съе\\T\O щати позволяватъ на
я да извършва абортни
ции, ако бременностьта
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|авлява
опасность
за
•то или живота на женаПросекинята Лелимо се доближи до нея.,
голвмо, понеже тая уличка водеше право къмъ
—
Защо
не
чувашъ,
я
попита
тя,
глуха
ли
си?
улицата Сенъ Мартеяъ.
каТа тогава отнесла въп— Какво искате отъ мене? - попита Доми
1редъ редовния еждъ, но
Доминика» въ течение на последнитв нвиолко
ника, ужасена.
упжпилъ кьмъ ежда за
дена, постоянно стоеше на мвстото си, до вратата
втни. Последниятъ назна— Какво искаме ли?
на Сенъ Мартенъ и експлоататорката на просекиедна лекарска комисия,
нитв
отъ близо я наблюдаваше съ вжтрешно за—Та ти още не си ли проумвла? Ний иска
да даде мнение дали ак
доволствие.
Тя се радваше че тая блвдна и благо
ме да те изгонимъ отъ тука.
на раждане нвма да се
родна дама, достигнала въ крайна бедность, доб
i зле върху здравето на
— Чакай ти! — каза мжжътъ на Лелимо, ка
роволно се е предала въ ржцетъ на еждбата си.
то се доближаваше до нея, азъ ей сега ще ти
дамъ да проумвешъ по-добре какво искаме отъ
— И азъ бехъ принудена да постжпвамъ като
тебе; ти, струва ми се, не си отъ тука, и тоя грубъ
нея и на моя покоенъ стопанинъ нито на умъ е
и свирепъ човькъ се готвеше да замахне на Д о 
минавало, че азъ нвкога ще прося, избъбра тя,
стна шоколадените си ®
миника съ жилавата си и мръсна р ж к а .
като се считаше за щастлива, че е увеличила чис
нбони най финнитв, $
лото на просеците още съ едно лице, при всичко
Въ тоя, обаче, моментъ се доближи до твхъ
ь 140 на 80 лева к г р ^
това баба Ру-Ру не бвше лоша жена, и тя съ го
единъ работникъ, който, като минаваше презъ
п о р о качество отъ 4 |
лвмо старание се грижеше за болната дъщеря на
това време, бвше свидетель на тая сцена.
на 44 лв. к г р . собст- j ?
тая нова просекиня; — трвбва и тя да порастне!—
аено производство.
w
си думаше старата баба; но защо се толкова гри
Той носеше една оцапана
работническа
сетете до се ув-вритъ. 9
жа за твхъ, та к о и еж тъ?
блуза, една стара шапка и дебели панталони, съ
неузнаваемъ вече цветъ.
Съ промвняванието на мвстото си, до сега
Доминика
се бвше избавила отъ преследванията
Високия
му
ръсгь
и
силата
му
не
отстжпваха
1И М А II И Е
на Карла
ни
най-малко
на
тия
на
Лелимо.
'•> ИСКПТЕ да Б Ъ Д Е Т Е
Тя' не искаше вече да види сина на онзи
| Какво искашъ отъ тая добра жена? —- ка
ЖДУ своигьсъгчоввкъ, когото считаше за убиецъ на Алфонса и
за той, като се изправи между Доминика и него
ЖДАНИ В Ъ СОФИЯ,
се съмнъваше още, че той фалшивициралъ и за
какво ти прави тя? Бътай отъ тукъ, и я остави
СЛИЗАЙТЕ В Ъ
вещанието. Тя нъмаше вече надежда, че ще можена мира!
да открие нвщо относително това, понеже ВСИЧКИ
Лелимо позелене, като изгледа ьоввка, който
ТЕ й опити да намери нотариуса, бвха останалиЕМЕНТИНА 12 София
неочквано
се изпречи предъ него.
безъ каквото и да е следствие.
. Т Е Ч А Щ А ТОПЛА
СТУДЕНА ВОДА, БА— Какво те е грижа тебе! Върви си изъ пжСледъ кратко време, обаче, и мвстото при
АСАНСЬОРЪ ПАР
тя | каза той и се опита да изблъска на страна
вратата Сенъ Мартенъ щ в ш е да стане опасно за
НО ОТОПЛЕНИЕ.
рабоикд.
Доминика, защото мълкомъ се готвеше единъ
цържатель:
— Не се осмелявай да туркшъ ржка върха,
екзндалъ, който имаше да избухне съ голема
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ
мене, каза работника заплашително и емвло, на
буйность.
върху всичко отгоре мн говоришъ и на ти, безоОколо вратата Сенъ Мартенъ се навъртаха
бразний дяволо! Вместо да работишъ, дошълъ ек
много проевци и проевкини, които миелвха и H I тука да просишъ . . .

Бою Георгиевъ Миневъ

: год. момич2-маика

М [ЩИ
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Обща акция на поробенигЬ българи
Въпросит* които ше се повдигнатъ.предъ официалните кржгове
София 21. Емигрантските ор
ганизации въ България еж имали съвместно заседание, въ
което еж биле обежд-ни въп
за стопанското повдигане на Варненската околия. Г(н^мата конференция на кме
роси интересуващи поробени
товете и агрономи^. Пожеланията на областния дтректоръ. Реферата на д-ръ
Хрисчевъ. Борбата съ заразнигЬ болести. Закриването.
те българи и бежанците въ
Вчера въ салона на Варнен 1
ТБЗИ мероприятия се пред- България — като малцинстве
ското околийско управление приематъ съ цель да се мо ния инегитутъ, бежанските зае
се откри конференцията на дернизира винарството и ово ми екзархийския усгавъ и др.
селскит* кметове и агрономи. щарството въ насъ и по таОбщата делегация състояща
Тя б е отлично посетена.
къвъ начинъ да се увепичатъ се отъ представители на съот
Конференцията се откри отъ доходите на нашия земледел- ветните комитети на българиоколийския управитель Б. Же- ски стопанинъ и лозаръ.
рит-fe отъ Македония, Добруд
левъ. Той говори за значение.
Предвиждатъ се сжщо въ жа, Тракия и Западните пок
то на подобни конференции и клона да се построятъ модер райнини, ще се яви и предъ
ползата отъ гЬхъ.
ни торища, да се доставятъ официалните власти, за да
Говориха околийския агро- модерии землед-влски орждия поиска осветление по въпро
номъ Ив Доневъ, земледел- и препарати посредствомъ.кои- сите, които живо интересуватъ
ския администр^аторъ Русаноаъ то да се запазягъ нашите зем- поробените български покрай
и агронома г. Йордановъ.
леделски култури отъ разни нини и ГБХНИГБ свободни братя
Те дадоха обширни поясне болести и неприятели и да се
Снощи делегацията се явила
ния по закона за Т. 3 . С. въ модернизиратъ.
и при наместникъ председате
Конференцията бе посетена ля на светия синодъ Неофитъ
връзка съ предстоящето му
приложение при реализиране и отъ областния директоръ г. комуто е направилъ достояние
то на петгодишния планъ на Б. Казанлиевъ, придруженъ отъ разбиранията на поробените
Варненското агрономство» ме полицейския комендантъ.
българи по проектираното из
Г нъ Казанлиевъ възторжено мънение на устава на българ
роприятията които ще се про
ведатъ и облагите които ще поздрави вгички участвуващи ската църква, въпроса за бълполучатъ селяните отъ новите въ конференцията, като п о ж е - » г а р с к и я екзархъ и пр
мероприятия.
ла щото тъзи конференции да
Въ петгодишния стопански ставатъ пс-често и въ ГБХЪ да свръска съ тази борба
Референчикя направи едно
планъ на Варненското агро се твори и работи за стопан
върху
номство се предвижда да се ския и културенъ напредъкъ обширно изложение
заразните болести по добитъ
създадатъ въ Варненската око на българското село.
лия винарски центрови изби,
Тая сутринь конференцията ка птиците, вредите, които тв
причиняватъ на землецЪлски
четири общински разсадника, продължи своята работа.
т4
стопани и борбата, ко,.то
за произвеждането на евтени
Чете рефератъ Варненския
плодови дръвчета, да се за- околийски ветеринаренъ л е требва да се води съ тъзи
лесятъ всички шосета съ o p t каръ д-ръ Хрисчевъ на тем»! болести.
хови дръвчета, да се открие
-—„Заразните болести по до Заразнигв болести като бъсъ,
една фабрика за доматено битъка и птиците, борбата съ сапа и туберлулозата еж ед
пюре въ Варна и прочие.
тЪхъ и ролята на кметовете въ накво опасни както за пти-

ПЕТГОДИШНИЯТЪ ПЛАНЪ

Г Л О Р Й Я

И А Л А С Ъ

Д н е с ъ н а й . е ф е к т н а т а премиера на с е з о н а !

Жоржъ 0'Брием-ь

филмитЬ на

нгьматъ равни на себе си!

БЕЗСТРЛ
Ш^ИЯТЪ
е филмътъ, който днесъ

ГРАНИЧИРЬ

ще Ви изуми!

Въ граничните области на Яризона е царството на най-голЪмигЬ бандити. Въ град и ето Тумбстонъ за една седмица 8 нови гроба. Правото е юмрукътъ. Закона — пищова. Банцититъ еж
неуловими. Започна страшната жестока борба между безстрашния граничарь и свирепитъ бан

дити. — Трепеттз. — В ъ з х и щ е н и е . — К р а с и в и
пьсни. — Свътла люб о в ь . — Е п и ч н и п О д в и з и . -- И з у м и т е л н и п р и к л ю ч е н и я . . .
Извънъ програмата: 1. Фоксъ Мувитонъ световенъ прегледъ.
2. Стари ветерани — двуактна комедия изпълнена отъ детската банда* на Метро
Начало 4 и 830 часа следъ пладне.
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мираха, че отъ както се е появика новата
киня, приходътъ имъ се е намалилъ.

Студентските п л ш ft Шцт i Зам»
Студентит* « U ^

a

- - Ш 5 Д ^ В Д й Л р

Белградъ 21. Преди н%колко дни група студенти нацио
налисти отъ тукашния университетъ нападнаха студентите
въ една отъ аудиториите и пре
дизвикаха големи безредици.
Полицията б-fe принудена да
се намеси и извърши арести.
Ректорътъ на университетътъ бъ принуденъ поради
опасенията отъ по-големи ус
ложнения, да затвори универ
ситета за четери дни.
Презъ това време групи сту
денти националисти, подпомог
нати отъ студентите отъ Тех
ническия университетъ, заеха
една аудитория и пееха наци
оналистически пъхни.
ОПИТИТЕ на властите на въд-

ворятъ реда не дадоха резул
тати.
Докато вжтре студентитв чупятъ чиновете вънъ въ двора националистите посрещатъ
цитъ и добитъка, така и ' а
хората.
Въ края на своя рефератъ
г. д-ръ Хрисчевъ апелира към
селските кметове да взематъ
при сърдце борбата съ зараз
ните болести по птиците и
добитъка и да обяснятъ на
населението какъ да се бори
съ това зло.
Следъ- реферата разменени
беха мисли за подпомагането
на селото, а така сжщо се да
доха обяснения върху начини
те за бързото и справедливо
процедиране съ заварените
престжплеиия.
* >/йЙУ
По този въпросъ станаха
оживени разисквания,"въ кои
то вземаха участие много отъ
кметовет* и другите приежтствующи, следъ което конфе
ренцията се закри съ кратка
речь отъ околийския управи
тель Б. Желевъ.
Сжщия благодари на всички
приежтегвующи з а твхното
участие въ конференцията.

Библиотока «Варненски новнни"
просъ-

Впрочемъ, това лесно може и да се обясни
и съвсемъ естествено беше, че бледната" и дели
катна Доминика, която, като кающата се Магдали
на, не си подигаше очите отъ земята, възбуждаше
поголема милость и състрадание у минувачите, и
имъ правеше потолемо впечатление, отколкото
другите клегници-просеци и просекини, а това
увеличаваща още повече техния ядъ. При това,
требва да забележимъ, че при вратата Сенъ Map
тенъ се навъртаха най-хитрите и най-изтънчени
просеци.
Тука можеха да се видятъ жени съ болни
деца, наети отъ техъ на декь, съ цель на просия,
момичета подпирающи се на тояжки, и съ върза
ни ржце; мжже, съ крака отъ дърво и къ вързани
ржце; слепци, които прекрасно виждаха и никакъ
не се препъваха, като се местеха отъ едно место
на друго, и много още видове просеци и просе
кини, които се мжчеха да измамватъ минувачите.
Между тия недобросъвестни просеци, отъ кои
то Доминика съвсемъ странеше, се намираше
една двойка, единъ мжжъ и една жена, които беха взели подъ наемъ едно дете съ криви крака,
което употребяваха, като средство за просияБило защото те заплащаха големъ наемъ на
предприемача, отъ когото беха наели това не
щастно създание; било защото минувачите не имъ
даваха голема милостиня, понеже знаеха, че отъ
Нея нищо нема да се ползува'нещастното сакато
сжщество, — по каквато и да е друга причина,
тая двойка гледаше съ негодувание и съ гневъ на
Доминика, която, безъ да се осъмни въ нещо, си
стоеше спокойна на една страна.
— Коя е тая нова*просекиня? — викаше една
побеснела отъ ядъ жена, тя ни отнема хлеба!
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— Дяволъ да я вземеГТя събира повече ми
лостиня, отъ колкото ний всички заедно,— казва
ше друга една.
_^
_iifl
— Я да не стоимъ съ кръстосани ржце, хайде
да я пропъдиме: каза единъ високъ и снаженъ
мжжъ, който беше седналъ на земята до детето
съ кривите крака и просеше милостиня.
•.«Ям»

— Тя нема работа тука! Лелимо има право,
само още това ни липсваше, да имаме на главата
си и тая просекиня, каза една стара баба, която
внезапно се п яви между другите просеци.
— Най-сетне защо
другъ единъ просекъ.

да я

търпимъ? — ноза

— Требва да я пропъдиме по какъвто и да е
начинъ! — издума ядосаната Лелимо, която стое
ше отъ другата страна на кривокракото дете и
простираше ржка къмъ минувачите, ионеже даже
и ржцете на тов
нещастно
създание беха
изкривени.
—Я я изгони, Лелимо — се чу другъ гласъ.
Тя се приструва. че нищо не чува.
— Тя даже не иска и да знае че сжществуваме — добави Лалимо, като се изправи и подигна застрашително ржката си, тя не иска да бжде
равна съ насъ!
— Тъй зеръ, защо я търпиме
оставяме да стои тука?

ний, защо

я

— Я послушай, хей! — извика Лелимо, единъ
снаженъ мжжъ, съ голема биволска глава, та не
чувашъ ли ти, че за тебе хортуваме?
До тая минута Доминика не обръщаше вни
мание на тия думи, но сега тя стана, п.о-внимагел*
на, тя ей издигна очите и виде заплашителните
имъ лица и движения.

,

« Г

П

""""^

студентите и имъ нанасятъ по
бой.
*
Въ знакъ на протестъ всич.3
ки декани подадоха оставки*
си. Ректорътъ отказа ди пода
де оставката си, като заяви
че е длъженъ да защити ст|
дентството отъ една група д2
J
морализирани студенти.
Студентите отъ загребски»
университетъ подеха борба, BV
подкрепа
на
белградскит»
студенти. ,
.
Иска се намаление на сту.
дентскитв такси, по гол+Х
изпитни сесии, премахване щ
груповите изпити и пр.
Положението въ университе
та е сериозно.
Поради студентските вълнения полицията изпрати 30 сту
денти комунисти въ контрационния лагеръ въ Вишеграду
Босна обвинени въ комунистическа пропаганда.

№11 Ш 2
на българското легация въ Москва
София 21 По убийството HS
шофьора на българската ntгация въ Москва главния секретарь на м вото на външни
те работи Христавъ заяви;
— Официално съобщение
отъ Москва по това убийство
немаме, нито пъкъ знаем*
Михзлчевъ, ималъ ли шофьоръ
българинъ.
Тепърва ще искаме сведения]
отъ Москва.

г.

Москва 21. Г. Дииитровъ i,
заболелъ отъ пневмония. Пов
ложението му е тежко.
Бтзлградъ 21. Здравословно
то състояние на Димо Каза*
совъ бързо се подобрява.
Тия дни той ще напусне клИ'
никата и ще се настани въле
гационната сграда.

Снощи неизвестни крадци
еж влезли въ бакалница на
Антонъ Червенковъ, находище
се на ул. „Иванъ Драсовъ", 2
и еж задигнали 14 килограма
сирене, 5 килограма закарь»
10 килограма бобъ, 1 килограмъ цигари и други дребни бакалски стоки.
Взети еж енергичаи мерки
отъ страна на полицията за
залавянето иа злосторници^

1Ш. ВДШТИ 61
Посрещането на гарата. Чай въ
;..2гЬхна честь
Прапа 21. Група български
журналисти, начело съ Ст. Танево и Г. Керековъ/началник*
на Бълг. телеграфна агенция»
пристигна тукъ, за да се постигне българо-чехословашко
съглашение по печата.
На гарата българските.жур'
налисти беха посрещнати от*'
управляващия българската л«'
гация Сливенски, целия пер!
соналъ на легацията, предста!
вителя на М вото на външни?»
те работи Ж. Ч икълъ, дирек*!
тора на печата Свиховски, Щ
големъ брой официални лице»!
Следъ обедъ Сливенски Щ
де чай въ честъ на български^
те журналисти.
София 21. Най ниските теЩ
пература вчера въ страната Ц
била оъ Ломъ и Плевенъ -"]
10 градуса подъ нулата, Щ
Кюстендилъ — 7 градуса, Щ
София и Пловдивъ —• 4 грч Щ
Хисаря — З г р „ на хижа W «
ко ~ 13 градуса,'на всЪяЩ
подЗ нулата.

