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Женева 17. Комитетътъ на
}.гв взе решение, съ което
е констатира, че помирителiTt усилия относно итало||СИНСКЙЯ конфлингь сл1 про«днали.
Съ това решение на комигга, вънросътъ се отнася до
ьвета на 0Н, който е свишъ cntumo да се събере на
(седанне в ъ нонеделникъ
(тривьта.
Комитетътъ на 13-тгь
ц се събере отново на заданае vmpe смбота, за да
име решение относно докIda, който Де Мадариага
•е представи предъ съвета
»ОН.
\Де Мадариага
въ своя
Ъладъ ще
констатира,
[условията
на Италия
I сключъане на миръ и
тазътъ на Абисиния да
уиеме тия условия, еж
суетили напълно и ся
Ьправили безполезни поШрителнитп усилия'_ на
Митета на: 13-тгь. ПоШ тая причина,
комицтътъ на 13-тгь
слага
щдъ съвета на ОН своя
шндатъ,

Година ХХ1У-та. — Броь 5622

(до кино Ранковъ)

ДА ПРЕГЛЕДАТЕ НОВИТЪ
ПЛАТОВЕ, КОИТО ПОЛУЧИ

Пълни подроОносш по щ а й г а кървава Ш\ \\ селата отъ \ ж Ш ш ЗапА ШШ внушиш

демилитаризираната
зона
Вълнението въ цялата страна. — Отъ кжде произхожда озлоблението срещу четническото движение. — Обсадата около вилата на бив
на Проливитп»
шия загребски банъ. — Избиването на младежите. — Убийствата въ друго едно село.
Инциденти н въ други села. — Нападнати чет
Цармградъ 17. Получвнит*
ници въ Сплигъ, — За какво настояватъ въ Загреб*. — Тягостното впечатление въ БЪлградъ. — Какъ обясняьа правителството кър туиъ съобщения отъ Анкара глававите случаи.
сятъ, че турскиятъ Мий. съввтъ,
свиканъ на 15 т. м. подъ пред.
БЪлгрвдъ 1 7 . Вчера партийни въпроси.
гали въ вилата и се за сно изъ Загребъ. Веднага на седатехвтвото на самия Кемалъ
с л е д ъ о б Ъ д ъ в ъ |с. КеКогато иивавали презъ с. ключили въ една стая, самото место бе изпратена Ататюркъ и оъ участието на
р е с к и н а ц ъ , б л и з о д о За Ракития, младежит* били ос Селяни тгь въ това вре анкетна комисия, иоято да началника на генералния щабъ
г р е б ъ , станала е д н а к ъ  виркани и подгонени отъ едме проникнали въ вила разследва и да установи от ген. Фвваи паша, билъ решилъ
да се окупира отъ турената
рвава баня, предизвика на тълпа отъ около 200 се
та, опустошили и раз говорностите.
войска
демилитаризираната зона
на о т ъ х ъ р в а т с к и т Ъ ляни, Тълпата скоро нараст грабили
Въ сжщото това време ина Проливите.
покжщнината,
селяни.
вала на 500 души и младежите разбили ключалката на въ други села въ околности Въ съгласие съ това реше
Тоя к ъ р в а в ъ и н ц и д е - едва успели да се добератъ стаята, избили младе т е на Загребъ еж станали ние, още на 16 т. м. четвъртъкъ
н т ъ п р е д и з в и к а г о л я м о до вилата на Мвхайловичъ, въ житп и изхвърлили тру нови кървави инциденти, Селя турскитв войски навлезли въ
в ъ л н е н и е в ъ ц Ъ л а т а с. Керескинацъ.
повете имъ презъ про ните линчували много лица, демилитаризираната зона.
страна.
ШМт
считани отъ тъхъ за привър
Като не можала да залови зорците навънъ.
Обстоятелствата, при по яхти младежите, тълпата
Самиятъ Михаиловичъ женици на четниците!
Каква територия
които е произлЪзълъ ин- обсадила вилата и поискала билъ т е ж к о раненъ. Са Въ Загребъ владгъе голгъма еж завзели до сега италианцидентътъ, е ж следните: отъ хазаива да нмъ се пре- мо единъ отъ младежи тревога Въ хьрватскитгъ кржцитгь въ Абисиния
гове се настоява да се сложи Берлинъ
— Селяните отъ Хърват дадатъ младежите.
те, тежко раненъ, е мо край
17. Обяснявайки
на четническото движеположението
ско отдавна считали, че Махайловачъ азлгьзъль нажалъ да се спаси и изна бойиитл
причина за всички беди на балкона и поискалъ да ус бегалъ. Ранена била и ние, понеже се емгъта, че тотеатри въ Източна Арика,
носи
всички
нещастия
на
хър
хърватския народъ. е тъй покои тълпата, обаче пое
„Дайче англемайне цайнареченото четническо дви ледната искала на вегька дъщерята на Михаило ватския народъ.
тунгъ' отбелпзва, че отъ
Въ
Бгълградъ
съобщенията
жение, членове на което цена да имъ се предадатъ вичъ, съпруга на м-ра
абисинската държавна те
преди известно време извъ младежитп. Въ това вре на двореца Миланъ Лн- за кървавитгъ стълкновения ритория до сега ся били
произведоха
тежко
впечатле
ршиха атенататъ и убиха ме на балкона излттлъ и тичъ.
отъ италианс
ние. Правителството на Сто- окупирини
бившия хърватски народенъ еданъ отъ младежитп, ка
ките войски на с е в е р ъ
ядиновичъ
стои
на
станови
Следъ това селянитЪ
представитель отъ Загребъ то посочиль една лична
100,000 кв. клт. а на югъ
и близъкъ приятель на Ра- карта, отъ която се \виж- се залжтилъ къмъ село щето, чеинцидентитгьсж една150,000 кв. клм. което пра
печална
последица
отъ
онова
дичъ — Карло Дерклиятие- дало,че не е никакьвъ чет- Ракития, кждето запали
ви около 1/5 часть отъ об
вичъ, на 75 год. възрасть. никъ, а членъ на радикалли кжщата на единъ озлобление, което е останало щата повърхность на Аби
въ
хьрватскитгъ
селяни
отъ
Убитиятъ се ползваше съ ната правителствена пар
синия, равна на
около
селянинъ, когото счита миналитгь режими.
много голЪми симпатии въ тия.
т~ш~','лл'лЛл "
кв клм
Вашингтонъ 17. Амери- цЪло Хърватско, а най вече Въ тоя моментъ отъ тъл ли с ж щ о така за четТая вечерь и въ Сплитъ^'120'000
- '
никъ.
Последниягъ,
же
тскитгь вестници даватъ въ областьта Мита.
пата
били
дадени
нпколко
двама
четници
еж
били
аптеки: Грозевъ
Ю еданъ много сензициоПоради това убийство,
бистрели имла. на му и детето му били нападнати на улицата и —Дежурни
Военния
клубъ, Тодоровъ
чнъ начинъ
подробности неприязненостьта срещу револверни
дежътъ падналъ мъртавъ У б и т и ОТЪ тгкппятя.
хемовъ
—
ул.
„Преславска* и
Ю завладяването на еднаHRtnuuueсмаяло доме/еепчк* <5го—Х7стин1глитго^~~жлаое^ пивикйт^ за тип трагични
Денчевъ
—
уп.
«Нишка*
шть отъ езерото Цана станала
вата
жи и домакинътъ избп>- случки се разнесе снощи кънеудържима.
т страна на италиан
Вергьдъ една такава въз
будена
атмосфера,
вчера
От-ъЧпонедЪлннкВестницитп
заявяватъ
От-t» понедЪлннк-ъ
следъ
обгьдъ
7
младежи,
щкрито, че конфликтътъ
радикалската
t владението на езерото членове на
tmdy Италия и Англия е правителствена
партия,
(мануемь и че днешната всички отъ Загребъ, поис
тримиримость на Италия
\аже да доведе до война. кали да посетятъ бившия
банъ на Загребъ Анте Ми*
хайловичъ,
председатель
Женева 17. (Зора)Съветътъ на правителствената
пар
i 0H е сввкавъ спешно на тия за Хърватско. Тгь
1седание въ нонеделникъ 20 отивали при него, съ цель
м. въ 10 часа преди объдь. да разговарятъ
върху ре-.
дица
организационни
и
Ще бждатъ докладвани и
ззискваии мненията на от
ъните членове но въпроса
i прекратяването или не напоататъшиата дейность на ко Присждата по делото на Иванка
нтета на 13-те, както и по
Чалъкова
ьпроса за засилване на санк- Вчера беше сложено' за ра
зглеждане предъ Варненския
1«е.
областенъ еждъ дЪлото но
Сензацията, която о- Иванка Христо Чалъкова, обви
обено много
вълнува нена, че презъ 9 юний 1935
година е заляла съ сярна к н
несъ ергъдиттъ на ОП
1ьха vnopumumw
слухо- селина любовника си Неделчо
който следствие Тер, че Англия, пред виж- Иомановъ,
жкитЪ си рани е починалъ*
айки неуспгьха на коми Тази сутринь б-вше прочете
та на 13-тгь еж изпра- на присждата.
шли на абисинцитпг две\ Сждътъ признава обвиняе
скадрили
отъ по 30 мата за виновна и я оежждп
щйни аероплани,
голпмо 3 години строгъ тъмниченъ
количество бойни
газо- затворъ.
Гражданския искъ на съпру
е,орждия,
картечници гата на покойния Сийска Ва
силева се увьжава въ размЪръ
друго
оржжие.
Говори се вече упорито, че отъ 10 000 лева.
сплашването на лордъ Идънъ,
Е праздно ЯГБСТО1
Шо въ случай че комитетъ па 13 тгь не разреша
L хаара отъ 2439
Шроса за итало-абисинския кв. м., въ най-хубавата част на
Шфликть, Англия ще вземе варненските лозя, близо до
Щт, започва вече да сеосмграда — VI полиц. участъкъ,
Штвява на дп>ло.
иъстностьта „Салтапагь", на
Общо е убеждението вергьдъ самото Евксиноградско шосе.
Споразумение
Щкашнитгь политически кря
'«е, че мирътъ въ Европа, поЩ отъ вс/ъки другъ пмть
Две велики нации см настръхнали еоИ въ тази шеметна вихрушка, както нинаги
*®а е застрашенъ, тъй като
на срещу друга, готова да се хвчрлятг ла първо MtCTO въ услуга е
(
I
1-2
стая
№
1.
'
зсгька
моментъ
на
борба
за
животъ
и
Войаата между двата милионни народа—френ
ка прикрита война Межиу) "[ щ г г ш - ^ Г ~*~'Ж Е Н А Т А
*

•
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Вшшшflonp.Ешз1
a Итамя е вт ш
jg * *
'Штш J e " lan
Т о м а Димитров-*»
предприемачъ въ гр. Шуменъ
Ьмди отежтетаие нЪма да приема на именния си день
— Томина нед*ля.

ския и германския — е непрекъсната, жестока. ! Смърть.
(убава, елегантна, смЪла, интелигентна и съб
Паришь и Берлинъ! Два вулкана, костихийна, манаръ още формално да ие е започнала'
яазнителна жена,
Воювать умовет*, воюватъ нервиП, воюватг tamo trija я т ь въ недрата са най
Онази която е
чудовищчитгь, най страхотнитть пла
езнайнитЪ, но безбройни агенти на генерални.
е
д
н
и
ч
к
а м е ж д у хилядит*.
кове за унищожение\
t щабове.

t
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Sp-ьсмаро-«фризьорски салонъ.

„СЕВМЛЛЯ*

Чудесата на пластическата хирургия

Л е к а т о р т а съ» к р е м ъ

•8

на АТАНАСЪ ИВАНОВЪ, на \л. Царь
Борисъ М 6 тел. 521, съобщава на
дамското общество, че отъ днесь
намалява ценатгь на всичко що се из1
работва въ салона ма, както следва
Дълготрайно електрическо кждрене съ
апаратъ: Realistic Werkes Sos Mayer
Karlsbad, безъ да се чувства топли
на и изгаряне на косата или измене у
ние на цвъта. Стришене дамски коси,
измиване на коси съ спецналенъ
препаратъ.
Ц

3

Едно седемгодишно дете, ко станало дори и по-правилно и по- Продукти: 6 яйце, 180 грама! Кремътъ: 250 грама илеко,
супени лжжици брашно, 120
ето отъ рождение било само красиво, отколкото е било преди захврь на прохъ, 100 грама 2грама
масло, 120 грама захарь
брашно,
1
лимонъ
(или
1
пор
съ едно ухо, преди няколко злополуката.
на прахъ, 1 лжжица ромъ (или
токалъ).
Яко
това
се
б
е
спучило
дни хирургигЬ му сложили вто
силно сварено кафе,)
Разбивать се добре шестте 2 лжжици
ро ухо, взето отъ баба му, нв- с ъ нея преди петнадесеть
Въ
125
грама хладко мле П
години,
б
е
з
ъ
съмнение
тя
жълтъка заедно съ захорьта, ко се разбиватъ
колко минути следъ издъхвад о б р е бра Q Водна ондулация, фризиране, маникюръ, у
У
щ е ш е д а б ж д е принудена прибавя се сока отъ половина
нето"„й.
шното
и
получената
по
тоя
д
о
края
на
живота
си
да
Q
Поправяне
на
вежди
и
пр.
и
пр.
П
та лимонъ и настърганата ко начинъ каша с е сварява въ
Една артистка, която на сце
А почит, г о с п о д а щ е О л д а т ъ най-хигие- У
ната си счупила носа, пласти* ж и в е е окаяна и оттеглена ра на целия лимонъ (или съот 125 грама вр-вло млеко. Бъ О
нично оОръонати о а м о с р е щ у 10 нв. Търсете П
ческите хирурзи й направили отъ света, д а не я в и ж д а т ъ ветно сока и настърганата ко рка с е непрестанна, докато Г*1
човешки очи.
ра на портокала) прибавя с е й тая с м е с ь с е сгъсти и стане \^Лсалонъ„Севилля"преда^^^ш^руга^^кш^т^т^1
другъ, много по-хубовъ.
Неотдавна една работничка брашното и най-после слагасе гладка. Снема с е о т ъ огъня
Единъ роботникъ, на когото
машината била отнесла пале отъ една фабрика за химичес и енъгв отъ разоитите 6 б л- и с е бърка, д о к а т о изстине.
ца, му е била направена one ки произведения пострадала тъка.
Разбива се тогава маслото съ
рация отъ единъ пластически при една експлозия. Кожата
Намазва се една кржгла фо захарьта (размесена съ малко
хирургъ, който прилепилъ на на ц-кпото й лице бипо обго- рма, напрашва се съ малко еанилиевъ прахъ), прибавятъ се
место палеца, като заменилъ рена. Пластическигв хррурзи брашно и се излива въ нея въ кашата, заедно с ъ рома (или
строшената кость съ друга веднага се запретнали, одрали смесьта. Пече се въ умерена каФвто) разбърка се добре и се
кость, взета отъ ржката на потребното парче кожа отъ пещь.
оставя крема ня хладно мЪсто,
единъ току що прамазанъ отъ гърдите й и го положили върнай малко единъ часъ. Едва
Безработни
печата ри се Мвото на Търговията, пр
Когато
тортата
изстине
на
лицего
й.
Съединенията
на
но
влака човъкъ.
следъ
това
се
пълни
съ
него
търсятъ
за
празднична
работа мишленостьта и труда.
Естетическата хирургия е вата кожа съ старата кожа, пълно, разс*ча се на три и се тортата. .
Църковното н-во при хр. .0
,
отъ 7 ч. сутр. до 2 часа следъ Николай" — съобщава на em
най младото измежду всички граничеща съ обгоренитв ме пълни съ крема.
медицински изкуства, но дока ста, еж направени въ такива
об-вдъ. Справка, редакцията на риящигв, че въ неделг, 19 то|
то медицинската наука до се чисти на лицето, щото н а
11 часа сутриньта, следъ Б|
в.«Варненски новини*.
га не е jcabna да победи до пръвъ погледъ не се забелезжествената литургия ще
Въ
шалкарницата.
Министерството
на
земле
ватъ.
Пресни яйца, таърдо сваре
ри и обикновената хрема,
Клиентътъ: — Кажете ми, мо дълието е определила да се състои обдо-енорийско събр]
Това, разбира се, еж извън ни се обелватъ и раярвзватъ ля ви се, сега сме януарий още
скулптурата, която се занимава
плаща отъ 5 до 30 лв. такса ние въ училището Сулини, п|1
съ човешкото гвло, е достиг редно тежки операции, които по на половина.
а вий сте напълнили витрината за кастрация на негодните дневенъ редъ. 1) Докладъ ч
нала до степень почти равна се явяватъ само като редки
Внимателно се изваждатъ си съ пролетни шапки. Не мис различни видове мжжки раз църк. н-ство по направата н
изключения. По-голъмата чость желтъцигв нерЪзватъ се на лите ли, че е много рано?
съ съвършенството.
новия иконостасъ. 2) Размий
плодници.
По настоящемъ въ Англия отъ пластическигв операции ситно и се размесватъ съ нана мисли по строежа на с;
Продавачката:
—
Съ
това
ний
Обнародвана
е
въ
„Държав
има вече дввнадесеть отлични еж сравнително леки и не ръзана на ситно шунка (който подсещаме данните. Не забравяй ния вестникъ* наредба-ззконъ щия. Поканватъ се всички xpi
хирурзи, специалисти по есте представян;атъ никакай труд желае, може вместо шунка да те, че да се купи една дамска за новите телеграфни и по стияни.
!
тически операции, а въ Яме- ности. Да се поправи, напри- вземе сардела). Прибавя се шапка, изисква известно време... щенски такси.
Месаро-колбасарско
рабоп
рика тЬхниятъ брой е надъ мъръ, единъ кривъ носъ, е следъ това и малко сметана. на молби, сръдни, сълзи и т. н.
п
„
_
сдружение — Варна покаш
петдесеть. Tfe иматъ голЪмъ потребно не повече отъ единъ
1
На две яйца се преснето
Варнен.
Народенъ
Театъръ
Ч П е Н 0 В е т ъ с и в ъ н е д 1 ш я на ,
*
утре
ще представи нв ,публи
брой свои ученици и следъ часъ. Следъ операцията не 20 грама шунка (или една сар
ГУЛ ш й п п в п г т а а и u n
i u h n u . IV.
. . . 1936
^^.^.^ год.въ 9-30
— «*-. ч. пред
десетина години пластическа остава ни най-малката следа, дела) и по една чаена лъжич
Дамата: — Каква печална ката играната съ много голЪмъ об-вдъ въ клубното помещеш
та хирургия ще се упражнява тъй като всички потребни рЪ- ка сметана.
истина! Колкото псвече на успъхъ религиозна пиеса изъ на ул. „Впадиславъ" Ns 5 В
по цълъ светъ, въ масови раз зове се извъошватъ въ самите
Всичко това се разбива до' предва възрастьта, толкова жив п а и страданията на Ису безплатни ученич. трапезари
ноздри.
мери.
бре, докато а а н е на гъста ка човЪкъ по-чалко обича н е  са Христа „За тридесеть сре на общо извънредно събран»
По-леките операции по поп ша, съ която се напълватъ щата, които е ж н и в ъ о д у ш е  бърника" при цени отъ 5 до съ веженъ дневенъ редъ. Пр
Единъ френски хирургъ съв15 лева. Начало 3 часа.
семъ не е сгрЪшилъ, като е равяне формата на кривите белтъците и с е нареждатъ вявали на младини!
ежтетвието на всички члено!
заявилъ, че следъ пегнадесеть носове се извършватъ чрезъ единъ до другъ въ емайповъ
Кавалерътъ: — Да, особе
е задължително.
Днесъ вечерно „П • г и р агодини пластическата хирургия инжекции съ теченъ парафинь, еждъ, подмазанъ съ масло.
но р о ж д е н и т е с и дни!
д
о
с т ь м о я " , цени отъ б
Белтъците се подливатъ съ
ще бжде най-усъвършенству чрезъ който се подпълватъ из
*
до 25 лв.
вания клонъ на медицината вестни части на носа по жела малко сметана и 15 минути
— Мамо* бе, колко дни има
Тя още отъ сега върши сжщин ние, докато му се придаде хар- преди да се поднесътъ, яйцата
ФРИЗЬОРСКИ
салонъ
още до моя именъ денъ?
менична форма. Такава едне се мятатъ а-ьхилна пещь,
ги ,
г
^евиля" намали чувства
Т 1рУд 1?Ипзестно време ньпю- нито скжпа, нито опасна.
йоркъ една жена пострадала
— Значи, време е вече да телно цени ти ни «лечтра
Д-ръ М. Панчева
ческото дълготрайно кжд
при автомобилна злополука.
започна да слушамъ.
рене. Не се стгьснявайте да
Кожата на лицето й била из
пров *рите,
че наистина
покъсана до такава степень,
Единъ френски химикъ е из- ( Тя:— Модерната-жена е це- е намалено
чувствително.
щото следъ зарастването на
и кандидатките нам-ерилъ единъ новъ видъ' ла мжченица! Колко щастлива Щомъ провгьрите, ще се увгьраните, лицето й придобило за КандитатитБ
женитба въ градъ Клиенте, лакъ за нокти, който свети зъ требвч да е била Ева въ Рая!? рите!
Огъ съдържателя
толкова страшенъ и грозенъ Мексико
обявили стачка още тъмното.
Той: — Лзъ пъкъ не виждамъ
видъ, който каралъ косите на преди шест
Управителния съветъ на Общо
Новиятъ лакъ се работи въ никаква разлика между тебе и
седмици и отъ то
околните да настръхватъ само гава и до сега
то търговско сдружение на ос
различни
цветове,
като
напривъ
тоя
градъ
не
Ева! И ти си имашъ градина,
като я погледнатг.
е билъ сключенъ нито единъ е м-връ червенъ, синъ, зеленъ. имашъ си и мжжъ, и ти като нование чл. 35 отъ устава на
Малко no-късно тая жена динственъ бракъ.
Както тьърди изнамераачътъ, нея,както преди малко самаси търгов, организации, поканва
била посъветвана да се довЪ
Стачниците заплашватъ, че новиятъ лакъ е съвършено призна, нъмашъ почти нищо г.г. делигатигБ съгласно отпра Магазинъ
ри на пластическигв хирурзи. ще продължатъ стачката си до безвреденъ за ноктите.
вената покана отъ 1. IV. 936 г.
за обличане, ft п къ тръгнешъ
..НИГН
Магазш
Тя постжпила^въ една болница. като властите не намалятъ
Въ парижкото отбрано об ли на бапъ, колкото и да ти да приежтетвуватъ на извън се премести подъ хотелъ „М
Надъ нея били извършени не венчалните такси.
редното
общо
събрание,
което
щество вече започнали да се налагемъ азъ, и ти като Ева
салла", ул. Царь Борисъ NSJ
по-малко отъ двадесетъ и петь
появявал» дами съ нокги, пре почти нищо не обличашъ и се свиква на 19 априлъ въ 9 Големъ изборъ на обуща. (.
Една
девойка
поискала
да
последователни операции. Все наруши стачката, тъй като имъ карани съ новия свЪтящъ лакъ.
часа пр. об-вдъ въ салона нв
ка отделна часть на лицето омръзнало да чакатъ, обаче За да може да изпъкне преи отивешъ почти гола.
Варнен. Стокова Борса, при чиновници отпуща на креди]
била поправяна и привеждана останалите стачници ги напад муществото на новия лакъ. да
на изплащане.
дневенъ редъ: 1. Организавъ'нормаленъ видъ последо нали и имъ попречили да встж- мите, разбира се, търсятъ слу
Съ поч. Чаталов
циони въ връзка съ устава и 110
вателно и съ известна почивка пятъ въ бракъ.
закона на търговските органи
чайна се оттеглятъ съ кавале
следъ всека операция,
зации; 2. Изборъ на още 6
ригЬ си на тъмно, за де има
иа много износва цена, сито
Когато най после жената надуши членове за управителния
възможность кавалерътъ да се
яща се отъ 3 стан, кухня,
пустнала окончателно болницата,
сьветъ и толкова подгласници,
любува на светящия въ тъм
южно изложение, срещу ос
нейнитЪ близки останали просто
съгласно чл. 56 отъ устава и
ното лакъ.
новното у-ще „Славейковъ"
изумени и почти ие могли да попротоколното решение № 27
—
„х,
Днмитъръ*
№
15.
вЪрватъ на очите си, Но само
отъ 16. II. 936 г. на У. С, над
Саоразумеиие
при
М.
Иванова
че отъ р а н и т t й нЪмало
лежно утвърдено съ запов-Ьдь
ул. „Драгсманъ" № 5.
ито следа, но лицето й било
№ 346 отъ 10 111. 936 г. на«
»"—gg
Александъръ Нарпаровъ
писма правехв отежтетвието поздрави вежливо и си излезе- да изкупя вината съ живота сеца, когато е требвало т|
по леко. HteMa защо да те оте Нетърпеливо разтворихъ паке си, или просто не знаехъ вече да замине. Значи, тя е има)
кчавамъ съ тоаа, което е било та, видехъ, че това беха моите какво требва да измисля, да още единъ! Съ тази стрвш:
—ти знаешъ за него доста, ft
— Е, нима вече остана самъ? съмъ престаналъ да в%рввмъ. сега най-ввжното. Една вечерь писма. Тя ми ги връщаше. направя, за да се избавя самъ мисъль азъ не можехъ да i
Какво стана съ гол-вмата [пю- Но никой не etpaa на себе си, когато изпоащехъ едне позната Требваше бързо да се справя отъ това страшно положение. справя.
Привечерь се върнахъ въ
Горката не беше звбеляз
бовь? И този пжгь ли сжщия и грЪши твърде много, че ste- госпожица до въ кжщи, извед- съ това ново положение. Не
край, неизбежния? — питаше рва на другит-fe. До остана за нъжъ отсреща, , отъ е д и н ъ очаквахъ, че ще дойде до раз кжщи, уморенъ отъ безплод ла въ бързината, когато е ci
съ ясно любопитство приятельт винаги самъ, това ми се стру жгълъ се зададе тя Кога го при дела. Оставихъ писмата, безъ ните си скитания презъ деня, бирала да ми върне писмаг
съ когото се беха срещнали ва невъзможно, но поне до ближихме, азъ много смутенъ да ги разгледамъ, въ едно без никакво решение и желание чг е поставила и тези отъ др;
шкафче. Целия день прека
Извадихъ отъ чекмеджето гия.
но улицатакато забравя.
поздравихъ любезно и се ус- рахъ въ страшно настроение. писмата, съ желанието да ги
И никога нема да узнае,.1
— Добре, че те срЪщнахъ.
ft сега слушай, какъ се раз михиахъ твка, секашъ искахъ Обвинявахъ се за това, което препрочета. Разгледахъ ги вни азъ съмъ челъ тези писма. 1
Случи се н^що, което никакъ делихме. Случи се това, което да и кажа: „Ти бжди спокойна, бехъ направилъ, струваше ми мателно сега, едно по едно.
за моята изневерв, i
не очаквахъ. Но, може би и требваше дп стане, за да се азъ само тока случайно изпра се непоносима разделата. Да Изведнъжъ, гледа мъ на два- знае
случайностьта
ми доказа и не
по-добре, че стана така. Ис убеди тя въ моята невЪрность. щамъ тази позната, тя не ме се примиря съ единъ животъ три отъ пликовете другъ покаша да продължи, но другият И азъ сжщо базъ тя дори да интересува, но задължения, ей безъ онази, която толкова мно черкъ, не моя. Останахъ изне- нота,
Азъ дълго време мислех;
го прекжена, и му предложи го знае, се ув-врихъ, че и тя ми такива, ме заставиха дв го на- го обичахъ, ми се виждаше надвнъ. Какво търсятъ тези следъ
това да й върна ли пщ
изневерява.
правя"да влъзътъ въ кафенето, предъ
невъзможно Спомняхъ си . за чужди писма всредъ моите? мата отъ другия, които по не
което се бЪха спрели.
— Какъ?
Но тя си извърна главата целото онова хубаво време, Чета по-внимателно пликовете, доглеждане ми беше изпра
СедЪха вече край масата.
—Ей така. Много, просто Лзъ гневно и съ бързи крачки се когато бехме заедно •— за не гледамъ'нейното име, писмата тила? . . .
Двамата се радваха, че еж за й изнев^рихъ, тя ме залови и отдалечи.
йната чистота, неаинность, ве беха адресирани до нея. Лю Той завърши този просг
едно и че ще могатъда си го меизобличи.
рность и се ужасяоахъ при ми- бопитството ми да узная отъ разказъ за верностьто и мяъя
/\зъ знаехъ, че съмъ вино- съльта, че бехъ изгубилъ най- кого еж и квкво пише въ гЬхъ иа. Приягельтъ му го поглел
ворятъ свободно. Говор-вхв — И те изостави?
бързо, евкашъ говореха въ
— Да. И то безъ да подози венъ и затова се страхувахъ ценното съкровище на света, надви, и ме накара да ги проче на въ очите и разбра мжкаг
чакелнята на нЪкоя гара, и ра, че азъ сжщо зная за ней дв я потърся да и се извиня което имахъ така лесно, безъ та. Още първото какво жестоко му много добре.
___„^|
следъ неколко минути влако- ната невЪрность. Всеки изне да й обясня, да я излъжа съ да мога дв оценя. Идавхъ ба разочарование
ми донесе)
кете ще ги отнесътъ въ раз верява и иска отъ другия да нещо.
вно до решението дори и да Писмата беха отъ мжжъ, отъ
Боядисване на ко:и С *Р 8С .
лични посоки. Въ сжщность, му бжде вЪренъ. Ние се поз
На другата сутринь некой се самоубия. Предъ нея въ другъ мжжъ, отъ нейнъ лю тителни химически бои. ИзД£
т е имаха много време да си навахме отъ две години, прия почука на вратата не стаята никой случай не искахъ да се бов ЙИКЪ И И ТО ОТЪ СЖЩОТО сяване на коси за 10 м и н ^ |
говорятъ.
телството ни беше искрено. ми, о т в о р и се и ми ка явя. Не можехъ да се моля да време, когато тя ми се кълне нпй бързъ и лекъ начинъ J »
— Да, самъ. И взехъ такова Бъхме непрестанно заедно звха, че некакво момченце ме прости. А з ъ
б е х ъ ше в ь вечна верность, Той и дамския фризьорски ca»fS«
решение завинаги, защото ве презъ свободното си време. ме търси. Момченцето влезе в и н о в е н ъ и требваше пишеше въ писмата, че скоро Йоана—Ъ. Кврвмфиловъ yn. ^
че не в^рвамъ на женигЬ, Яко требваше н^кой да зами въ стаята и ми подаде единъ самъ да си понеса последстви те пакъ ще бждатъ зледно и септемврий, срещу църкв. Cl.
пъкъ и на себе си отдавна не за два-три дни, то честите пакетъ, надписанъ зв мене — ята дори ако беше нуждно щастливи KSKTO пради три ме Никола.
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Оростъ разказъ за вЪрвостьта
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АЛБЕРТЪII МОСДЧО, ЩШ
ленъ. оптически и ЦютеграЩ!
ек» шшиаъ се щ ш Ш » aal
„Царь Борисъ" до ШШ Ц
т и си.
Ш
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Стр. 3

.Варненски новини"

S^f^wHviOTO около Дарданелиг*. ЕтаоигЬ, презь конто се
£ яо Лоинсмя Договорь. Постянодленияга „а тоя договор?
Za последици им за насъ недавя шната иосгжпка на TVDCKOTO
f
правителство
н заключението.
%\
тол^мата
френска
Турция би взела въ случай
ШрвДЬ толвмпто френска
явсность, Русия и Англия се
!иириха. Англия призна праL на Русия да прехвърля
I е н н и
к о р а б и
шъ П р о л и в и т е
въ

По-главнитЬ отдЬли
които ще съдържа уреждания отъ Съюза на Професионалните журналисти въ Бълга
рия — (София, Московска 25, Телефонъ 58-47)

на война, не ногатъ да бяватъ отъ такъвъ оодъ, че
да правятъ практически не
възможно
преминаването
на неутралните
кораби.
презъ
проливитгь;

i mum ни шиш"

шиземно море, което 4) Установява се една демили{потвърдено и отъ Тур. таризирвна зона отъ цветв
на Босфора, отъ по 15
р съ договоръ отъ 1798 страни
клм. дълбочина въ всека стра
(Скоро Наполеонъ I по- на; 5) Цариградския гарнизонъ
|де преговори съ Алек- запазва единъ максималенъ е^ндъръ I за подялбата на фективъ отъ 12,000 чеввка;
Ьция; френския импера 6) Укрепленията по Галиполи
5рь искаше да обсеби се разрушаватъ, а на азиатския
се установява една 20
гипетъ, а Руския — Про- брътъ
километроаа обезоржжена зорите, единия искаше да Но и пр.
управи Средиземно море Главната задача на тур
.френско море, а другия ската външна политика
фно море—руско. Прего- презъ последното десети
ipHTt не;усггЬха.^ Презъ летие бе — възстановява
i05 г. Турция отхвърли нето на пълния турски
Говора отъ 1798 г , а на суверенитетъ върху проли
декемврий 1809 г. под- вите и ^милитаризира
ica съ гЛнглия договоръ. ните зони. Чрезъ едно
) силата на който Про безпримерно лавиране ме
явите се обявиха затво жду разните политически
ри за военните кораби групировки и междудър
I всички държави. Зат- жавни недоразумения (ита1рянето на Дарданелите ло френските противоре
! издигна в ъ форма на чия,
англо—италианския
вждународното п р а в о , споръ) Турция си създаде
'чрезъ договорите отъ благоприятни условия за
833 и 1841 г. косвено се цельта, Времето и събити
ризнаваше за общоевро ята й помогнаха за това.
ейски въпросъ запазване Днесъ Турция укрепява
[Ьлостьта на Турция. Дой Проливите и става отново
е следъ това Кримската пъленъ господарь на вра
ойна и договора отъ 1856 тите за Черно море. Съю
ад. който угнети отново за й [съ Съветска Русия
ще превърне отново това
Усия.
Непоносимите клаузи на пос море въ „ m a r e c l a u ледния договоръ въвлякоха s u m " ft заедно съ това,
гново Русия въ война съ нашето коробоплаване из
урция, която завърши съ пада въ пълна
зависи анъ-Стефанския миръ отъ 3
мость
отъ
благоволението
артъ 1878 год. Около това
реие две нови сили се изди на този, що държи ключа.
Остава да се погрижимъ
ша въ Европа и взеха своето
ikTO в ъ общия концергь: и н а е з а о б езпечаване
«рмания и Италия, Осветенъ сигуренъ контактъ съ вънкаш.
1ше вече и Суецкия каналъ. ная евгътъ.
Д. Машговъ
зточния въпросъ все още
soeuie откритъ и съ .Болния
швкъ на Босфора" не бъ
•ършено. Избухна СветовнаI война, въ която Съглашетето не успв да реализира
лавната си цель — заемането
IB Босфора и Дарданелитв,
яагодарение на нашата на
ike. Последиците еж изве
ди.

•
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Ши веднага ще ви се досЛ
ф
тави въ кящи
$

иългария — земя, площь, население, граници и пр.
Държавно устройство — Държавенъ глава, конституция, управление, ми
нистерства, общини, еждебно дело и пр.
Политическа история — кабинети, по важните техни мероприятия и пр.
Пашата армия.
Родна църква — вероизповедания въ страната, монастири и пр.
Учебно дгьло — училища, гимназии, университетъ, академии, чужди у- ща и пр.
Читалищно дпгло — народни библиотеки, читалища и пр.
Изкуство и култура — литература, театъръ, музика, живопись, музей, ки
на, архитектура, културни институти и др.
Български печатъ — вестници, периодиченъ печатъ и пр.
Кредитъ, финансии, дългове — Б. Н. Б., Б. 3. К. Б., държавни дългове,
частни банки, кредитни институти и др.
Кооперативно дгьло — популярни банки, съюзи, производителни, потреби
телни, кредитни, горски, земледелски, спестовно-строителни и др. кооперации.
Земледгьлие и отраслитгь му — обработваема площь, култури, овощарст
во, градинарство, скотовъдство и др.
Горско дгьло — гори, горска индустрия и пр.
Занаятчийство
— занаятите въ миналото, днесъ, техното значение и пр.
Търговия — търговия, износъ, вносъ, панаири, тържища, пазари, търговски
канари, професионално образование и т. н.
Индустрия — зараждане, развитие, производство и пр.
Професионално
движение — покровителство на труда, професионални орга
низации и пр.
Минно дгьло н кариери — държавни и частни мини, подземни богатства, кариери.
курорти, минерални бани, туризъмъ и пр,
Желгьзници, корабоплаване, пжтища, съобщения, въздухоплаване
и пр.
Море, ptbKu, риболовство.
Акционерни и други дружества — застрахователни, събирателни и пр.
Емигранти, имигранти, поробени.
Социално подпомагане — благотворителни д ва, институти, старопиталища,
сиропиталища, детски приюти и т. н.
Народно здраве — лекари, хигиена, лечебни институти и пр.
Физическо и духовно възпитание — въздържателно движение, юнашки и
- др. дружества, разни видове спортъ, скаути и пр.
Отделите ще бждатъ застжпени отъ вещи познавачи на въпросите — профе
сори, специалисти и др. Освенъ това, въ алманаха ще се даде най-характерното за
всички градове и по-големи населени места—производство, поминъкъ, адресникъ и т. н.
Реклами с е приемат-ь при агенциит-Ь „Стрела" въ веЪни г р а д ъ .
Въ. В а р и ю с е приемат-ъ въ редакцията „Варненски новини", а з а
гр. Шумеиъ при Д и и и т ъ р ъ Р а д е в ъ .

Въ недгьля 19 т. м. въ учи
лището »Ст. Караджа" отъ името на читалището „От, Паи
сий" ще говори Ят. Мандовъ
на тема: „Кооперацията нато
стопанска форма на бждащето". Входъ свободенъ за всич
ки. Следъ обЪдъ въ сжщия са

§ ШШЩШ1 ВОДА \

Лозанскиятъ договоръ до- ш
Представитель
|
гжно Проливитгь (отъ м.
Шй 1923 год.), който е въ
иа а днесъ, ама следнитгь @ул. 27 юлий № 16 со
о важна постановления:
© аптека Русевъ. 1 708I. Забранява се преминаmemo презъ Проливитгь за
оенни неприятели на ТурЗа .ЗЛАТНИЯТЪАЛМАНАХЪ
м; 2. Флотъ, който ми- НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
ава презъ Проливитгь, не
юже да бждепоголпмъот приематъ въ администрацията
ай силния флотъ, който ва „Варненски новини". 1-10
ежи въ момента зъ Черно
Ще и който принадлежа
ia нгькое Черноморска дърtaea; 3. Млркитть, които

•Ниш |шнм

I Постояненъ Бирнвкъ при Вариен. Данъчно Управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 179
Подписаният* Иорданъ Костовъ, I .бирникъ, при Вар(енското данъчно управление, на основание изпъл. листъ
Ь 3532 936 год. издеденъ по опредвлние № 110 отъ 22. I
1936 год. на Варн. обл, еждъ въ полза на държавното съкре>ище срещу Христо Стояновъ Маджура отъ с. Игнативеъ за
Ккъ отъ 14467 лева лихви и разноски и съгласно чл. чл.
507-824 отъ Гражденското Сждопроизвоцсгво, обявявамъ,
te 15 дни следъ датата на обнародването на настоящето ми
*ь в. Варн. новини, въ канцеларията ми гр. Варна ще поч
не публична "родань на следния длъжниковь имотъ, а именно:
К®1) Нива въ землището на с. Игнатиевъ въ местностьта
ЛъмнигЬ ливади" отъ 4 4 декара по лева 800 на декаръ а
всичко 3520 мева.
^
•г
.
*• 2) Нива въ сжщото землище въ кЪстностьта
яКльртъ
Торища" отъ 7'2 декора по 900 лева декара а всичко гми
Ибва
3) Нива въ сжщото землище въ мЪстностьта „Шумен5«ото шосе" отъ 8 декара по 800 лева декара а всичко
6
400 лева.
,
9П
Първоначалната цена на горния имотъ ще ожде съ ги
1,8
сто по низка отъ оценката на вещото лице.
Продажбата свършва на онова число отъ следния
е
*«№. което съответствува на датата на обнародването.
^
V n . за правоучастие на търга се внася 10 на сто върху
^Рвоначалната цена. Желающитъ- да наддаватъ могатъ да
^явятъ въ канцеларията ми вАки приежтетвенъ день и
Чь, за да прегледатъ книжата и да наддаватъ.
Й-Варна, 17 В П Р Д - ю ™ год.
1 Бирникъ: Иор. Костовъ

лонъ читалището устройва безплатенъ радио-концерть. На
чало 7 ч. вечерьта. Входъ сво
боденъ.
Ключъ за каса № 44 е намЪренъ на панаира, чийто е да
се яви и си го получи въ ре
дакцията.

„Тайната на единъ гробъ"

474

— Съ чие позволение минавате, — извика
караула.
— Съ тая на четирнгв светци!
— Кажете условния,знакъ!
— Сддемь и петь! отговори конта Зрини, ка
то си спомни думитЬ, които чу отъ дветЪ СЕНКИ.
— Минете! Богъ да бжде съ васъ, отговори
караула и мина напредъ.
Б-вглецигБ въздъхнаха. Тв вървЪха догдето
се съмна.
Сутриньта се намериха въ една планинска
МоСтность съ великолепна хубость.
Така rfe пжтуваха два дена, догдето се свър
ши запаса имъ за ядене- Контътъ се реши тогава
да отиде ца убие нвкой дивечъ; той направи
единъ гол»мъ огънь и каза на другитв да го чакатъ тамъ, а самъ тръгна по хълма нагоре.
Той замина спокоенъ и убеденъ, че н-Ьма да
имъ се случи нищо вече, понеже враговете имъ
останаха далечъ.
Но той не подозираше колко силни бвха ГБ
и съ каква жестокость отмжщаввха на тия, които
не имъ се подчиняваха!
не

Контът ВЪРВЯ така дълго време, безъ да срещ!
птица или животно.

НБКОЯ

Уморенъ, той щ1зше да се върне, когато надъ
една канара се подаде една дива коза, той легна
на земята, прицели се и гръмна.
Козата биде убита и падна на земята и контът
се завтече подире й Но той не можеше да я за
влече ц-вла, затова отръза едбртъ и за
мина обратно.
Мжчно се познаваше пжтя, по които той б е
дошълъ по тия стръмни планини. Той се много
зарадва, като позна м-Ьстото, отъ кждето б-в
миналъ.
За да го чуятъ той, викаше колкото му глвсъ
държеше, но само ехото на гласа му се чуваше,
Угриженъ, той слезе отъ хълма и намъри местото.

Be пропущайте единствения
случай — днесъ и утре по
следно въ Кино Ранковъ „Ла
Гарсонъ" — Голготата на жен
ската душа, наЗженското тЪло!
Интересътъ къмъ този филмъ
е ГОЛ-БМЪ и заслужава да се
види отъ ВСЕКИГО.

НедЪля 19 т. м. въ Евангел
ската църква — ул. Драгоманъ
4. П ръ Г. Сивриевъ ще гово
ри зараньта въ 10 часа на те
ма: „Защо живъемъ?", а ве
черьта въ 8 часа на тема:
„Виждане и в-врване". Входъ
свободенъ.

„Библиотека Варненски Новини"
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•—Чакайте, сега ще ви науча, каза старецътъ
и искаше да вземе пушката си отъ стената.
Мария чу шума, влъзе въ стаята и го
еа не отива подиръ твхъ.

спре

Ротеръ бвше решителенъ и енергиченъ човвкъ; той не се боеше отъ никаква опастность.
Знаеше, че много отъ бокменитв еж изчезнали
безследно, и мислеше, че и него ще го сполети сжщата участь.
На другия день голвмо бвше очудзането на
стареца, когато намври на масичката до кревата
една записка съ следното съдържание:
„Останаха ти още 14 дена до се покаешъ и
тогава" . . .
Никакво заплашване не можеше да бжде
по-ужасно, отколкото това. Той скжса писмото и
не каза нищо на Мария. Вероятно следъ две сед
мици ще го убиятъ.
На втория день, когато се хранеха на двора,
Мария извика и показа къмъ една греда на кжщата, кждето бвше написано съ червена боя 13.
На другия день намври на вратата написано
числото 12. Ротеръ вевки день намираше отбелезвно колко дни му оставаха да жизве още.
При всичкото си старание, Ротеръ не можа
да открие кой е писача. Нещастния човвкъ от
слабна и въ очигв му се четеше тжгата, която го
измжчваше.
Мария слабвешг все повече Ипоаече, като
мислеше, че контътъ ввроятно я е забравилъ и че
ще умръ- тучъ, между тия звврове. Тя стоеше съ
часове и гледаше къмъ главния пжть, като че ли
го очакваше да пристигне.
Минеха се 13 дни и останаха 24 часа до
фаталния край, а спасительтъ все не пристигаше.

Стр. 4

Брой 5622

„Варненски новини*

ВАРНЕНСКИ
^^^^^^Ш^^^^Ьт^шггттзтт^тшшшттт^гшшт

СаороветВ около езерото l№ а шпда

Зашпющш я паешша на шпцпт! щ ще готовъ
преди края на тоя иесецъ. йареждането иа м-рь Гуневъ. Таблииит* аа развит* цензове.

Нервниять отговорь на италианския официозъ. Езерото Цана не е ан
глийско, Какво се отговаря на английскитгь заплашвания

Ъ ш и ! ш в и я воеаенъ м п при Царя

София 18. Лодкоми* държавните служители, съ
поменатия лондонски ве- сията по стабилитета измененията, които еж приети
СОФИЯ 18» Д н е с ъ въ II часа преди
стчнкъ между езерото на чиновниците продъл отъ главната комисия.
Цана и Суезкия каналъ, жава своитть редовни Най-новото въ звкона ще об-Ьд-ь, веднага оледъ. свършване на за
италианскиятъ официозъ заседания всеки день въ бжде главата за стабилитета, седанието си, генералит-Ь-членове на pas
която се урежда въпросътъ ширения о-ьставъ> на Висшия воененъеъ
завършва съ думитгъ:
връзка съ изработването съ
за стабилитета на държавните
• е т ъ б-Ьха приети на аудвнция о т ъ Него
— Да оставимъ на стра на новия законъ за дър служители.
•
на това сравнение. Ано е по жавните служители и М-рътъ на финансите Гуневъ во величество Царя.
е
далъ
нареждане
до
подко
требно сравнението да бжде техния
стабилитетъ,
мисията да бжде готова съ ра
точно, то ще требва да из
Самата пъкъ главна ко ботата
си до края на месеца въ София. Излетъ до Бояна. ОбЪдътъ
разява хомогенни понятия. мисия има за цель да раз Предвидъ
Тая вечеръ трггшъ за Вери
на това, че подкоми
Италиянснитъ войници ще бж- реши основнитгь положе сията работи усилено, законо- София 18. Днесъ по ския национални химни. При
датъ въ случай на н у ж д а ния на стабилитета. Го- проектътъ ще бжде готовъ и об-вдъ съ конвенциона- ежтетвуваха главниятъ дирек4
на железниците Колчев
г о т о в и да се проти-, ьлгъма часть отъ работа преди края на месеца.
ла стъ Западъ пристиг торъ
и
много
наши висши ж.п.чц
Следъ
привършване
на
за
вопоставятъ на вс~Ько за та на комисията е вече
наха въ София една гру новници.
конопроекта,
комисията
ще
плашване.
свършена.
Въ 1 ч. сл. обедъ м-рътъ щ
изработи щатните
таблици, па отъ 50 висши чинов
•
Законътъ за стабилитета на предвиждащи различни цен ници отъ ромънскитъ Железниците инж. К. п. Сте
даде обедъ на roennj
Асмара 17. Агенция държавните служители ще об зове за разнитЪ категории държавни железници. яновъ
въ ресторантъ България.
длъжности.
Тия
щатни
табли
Ройтеръ съобщава, че хваща около 120 — 130 чле ци ще бждатъ като приложе При посрещането имъ со- Следъ обЪдъ гостит* разгж
италианците еж забили на. Изработенъ е възъ осно ние къмъ закони за държав фийскиятъ железничарски хоръ даха с. Бояна и довечера $
италианския
трицвътъ ва на сегашния законъ за ните служители и стабилитета. изпълни българския и ромън-1 'миновотъ за Варна.
на най-високия върхъ на
полуострова
Горпори,
въ езерото Цана и еж Организацията иа фашистката патриотическа младежь. Велика Югославия. Стре- Главната квартира се м*стн. Слуховет* за Heiyca. Настъплението i
межътъ чрезъ хаосъ къмъ безпощадна фашистка диктатура.
преименовали тоя върхъ
Огаденъ спрЪно отъ дъждовете Партизанската война подновена.
въ „Мусолиновъ върхъ". Лондонъ 17. На в-къ*оргаиизация на патрио- Лондонъ 18. Италианците се дъждове спрели италианско:
При забиването на ита Даймсъ' предаватъ отъ тическата младежь, и з ъ настановяват здраво въ Десие, настжпление въ Огаденъ.
лианското знаме на тоя Бълградъ следните ко чиито ервди изхождаха кждето днесъ пристигнаха но
Новите пжтища, построеж,
върхъ е приежтетвуваль и ментарии и рззяснения и заговорницитъ, които ви пехотни части и артилерия.
отъ
моторизираните части, б»
главниять
секретарь
на по кървавите
събития неотдавна се опитаха Следъ 24 часа италианската
ли
превърнати
отъ дъждовет),
италианската
фашистка въ Хърватско:
да убиятъ м ръ предсе главна квартира ще бжде ве въ пороища и кальта
пречел.
партия Стараче. Оть това
роятно
въ
Десие.
Стоядиновичъ
на
движението
на
танковегв!
се вади заключение, че се
—Убиецътъ на Карло дателя
Вършатъ се усилени при
касае до -една политическа Дерклиятиевичъ се каз въ Скупщината.
готовления за нветжплението камионите Ябисинците, обач«
демонстрация,
съ
която ва Деяновичъ и той е
на моторизираните части сре възприемайки тактиката rii
Членоветтъ на тая,оргащу
п а р т и з а н с к а т а войт
италианцитгь искатъ да
Ядисъ Ябеба.
покажатъ, че не мислятъ билъ неотдавна освобо- низация даватъ клетва за
Носятъ се разни слухове въ предприемали много нопвде
да напхщатъ бргьга на езе денъ отъ затвора. Той е СЛТЪПО подчинение на водавръзка съ Негуса Както се ния срещу отделни италионоо
рото Цана,
членъ на фаш стката читгь си.
твърди, той билъ готовъ да войскови части.

Римъ 17. Офнциозътъ „Джо
рнале д'Италия* помества ед
на уводна статия, въ която
заема енергично становище
противъ твърденията на лон
донския в, „Дейлв експресъ",
въ който се казваше, че „езе
рото Цана не е считало до
сега като английско езеро и че
ще остане за винаги англий
ско".
На това „Джорнале д'Италия" отговаря по следния начинъ:
— Езерото Цана е,
или по-добре казано е
било, абисинско езеро и
сега се намира въ ржцете на
италианските
войници. Това е по настоящемъ неоспоримото
фактическо
положение.
Изявленията на „Дейли
експресъ", че това езеро
се счита като
англий
ско, може да се\считатъ
като пожелание
или
като некакъвъ
задкулисенъ планъ, но, все пакъ,
е странно какъ единъ
вестникъ като
„Дейли
експресъ" е могълъ да
изрече една
подобна
заблуда.
Отговаряйки на сравне
нието, правено отъ горе-
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Днесъ и утре Вечер
ни 8*30 ч. Много ве
селата КОМЕДИЯ

Утре дневно 3 ч.
РЕЛИГИОЗНАТА
пиеса

ШИ.

10 [РЕШИШ
Участвува
съставъ.

премиерния

Цени намалени:
отъ 6 до 2 5 лева

Цени народни:
отъ 5 до 16 лева
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Тайната на единъ гробъ

Ротеръ искаше да бъта, но не познаваше
достатъчно пжтищатв и беше винаги пазенъ.
Смръкна се и старецътъ се погрижи да зат
вори добре вратата на колибата, решенъ да се
брани до край.
Възбуденото му съображение рисуваше найужасни сцени и сломенъ отъ чувствето на своята
несигурность, той заплака.
Отведнъжъ
той се
шумъ нввънъ при вратата.

стресна,

защото

Ротеръ се доближи полека до вратата
ослуша.

чу

и се

Той чу отново нЪкой да чука полека на вра
тата. Дали бокмените пратиха джелатина да го
убие? Несирурностьта, въ която се намиреше, бе
ше по-тежка отъ смъртьта! Две седмици живееше
за тая ужасна нощь.
Решенъ да презре смъртьта, той отвори вра
тата, но вънъ беше тъмно и тихо и той не виде
никого.
Ротеръ въздъхна, но като се взре надолу, той
виде единъ човЪкъ прострЪнъ на земята, съ об
тегнати ржце и крака. Упрашенъ отъ това откри
тие, той се подпре на стената, а непознатиятъ се
вмъкна пълзишкомъ въ антрето.
Ротеръ извади изъ пояса хвнджара си и
обърна, готовъ да се защити.

се

— Дойда да изпълнишъ заповЪдьта на четирмага делегати ли?
—- Язъ? Дяволъ ги взелъ, нито зная за кого
ми говоришъ, отговори непознатия по нЪмски и
стана на крвко.
— Но кой сте вие?
— Язъ съмъ този, на когото писахте.
— Яхъ, Боже, тогава вие сте контъ Зрини!

Италианските аероплани бо

Цельта на организаци лонаследника. ако Ябисиния мбандиратъ областьта на Ха
раръ и.хвърлятъ позиви, под
ята е да се създаде Вели не получи наскоро ефикасна канвайки
населението да vhi
подкрепа отъ ОН.
ка Югославия, обгръщаща
стане незабавно противъ им
*
всички южни славяни. Тая Ядисъ Ябеба 17. Силните ператора.
,
организация е бгъсна про
тивница на каквито и да
било отстяпки на хърва- по две it дела срещу бивши партизани. По едното дело ся дооусшй
титгь и тя се стреми да
свидетелите, а по другота — частично отхвърлени.
предизвика едно хаотично Пловдивъ 18. -Вчера тукаш м-ри, и пълн. м-ри, а раз
състояние въ Югославия, ния областенъ еждъ разгледа реши да бждатъ призо
съ надежда че това ще две дела — • едното срещу вани като свидетели Д
доведе до установяването привържениците на Ял. Цан- Гнчевъ, Ял. Малинов!
обвинени въ разпростра
на една безпощадна фа ковъ,
няване на бюлетинъ № 3 на Н. Мушановъ, Дтанасл
шистка диктатура въ Цанковъ, а другото — срещу Буровъ, зап. ген. Въл
страната.
привърженици на разтурения ковъ, Боянъ Смиловъ
Коста Муравиевъ и др
вввявяввввввиввкавялвш Земледелски съюзъ.

га ванш шип. т
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Смили се, кажи ми истината.
— Какво прави Мария,? попита конта, като че
ли не чу какво му говори стареца.
— Тя не знае, нещастната, каква участь ни
очаква.
— Кжщатв се пази отъ всЪкжде и само пълзишката можахъ да се довлека до тукъ . . . Виж
да се. че не еж достатъчни хитри, за да извардятъ
единъ добъръ ловецъ.
— Е, вие сте човека, който ще ни спаси, —•
каза стареца, като му стисна ржката.
— Требва да. избегаке още тази нощъ! Въ
една близка долина оставихъ два коня, . . Събуди
Мария и да тръгнемъ.
Следъ десеть минути Ротеръ се върна съ
Мария, която извика и се хвърли въ обятията на
любовника си.
Угасиха всичките свЪтиля.въ стаята и доне
соха една връзка отъ една стая.
После Ротаръ отвори единъ прозорецъ и
всички излЪзоха полека презъ градината.
Но едвамъ излязоха и контътъ имъ направи
знакъ да легнвтъ на земята, Той като опитенъ ло
вецъ, чу шумъ итъ стжпки.
Не се мина много и се явихи две личности
мрака.
въ
— Утре посред нощь ще изпълниш при еж да
та, каза едина. Седемь и петь! Днесъ тури числото 0.
Сенките се отдалечиха и . нашите бътълци
тръгнаха напрецъ, Tfe вървеха така догдето стиг
наха въ долината, кждето намериха конете и за
минаха, щастливи, че се отърваха отъ своите ди
ви врагове.
Въ едно пусто место Мария погледна нагоре
и извика отъ уплаха.
На върха на планината пазеше караулъ.
— Кои сте вие?
— Пжтници изъ Ялжиръ! отговори контътъ
като тури ржке на револвера си.

По първото дело еж приве
дени подъ отговорность чети
рма души. Прокурорътъ по
иска свидетелите отъ София
по това дЪло да бждатъ раз
питани по делегация, което
еждътъ удобри.
Второто дЪло б е насрочено
срещу бившия пловдивски око
лийски управитель Кръстю Божковъ, обвиненъ въ разпрост
ранение на единъ бюлетинъ на
бившия м ръ Гичевъ. Божковъ
поиска да се допуснатъ 72 сви
детели.

Прокурорътъ се про-'
тивопостави надопущането на тия свидетели.
Следъ неговата речь,сждътъ реши — не позво
лява допущането като
свидетели на настоящи
въ мелницата на Иванъ Тодоровъ
Тая сутринь къмъ 11
часа въ голъмата мел
ница на Иванъ Тодоровъ
въ с. Новградецъ избухналъ пожаръ предизвиканъ отъ искри около
мотора.
Веднага б е уведомена за
това варненската пожарна ко
манда. Къмъ об-вдъ отъ града
ни заминаха пежарниятъ командиръ Георги Вълковъ, помощникътъ му Бояджиевъ и
седемь пожарникари, заедно
съ цве колипомпи)
Точно въ 12 часа отъ Нов
градецъ се получи съобщение
че пожарътъ е билъ потушенъ
още въ самото начало. Загу
бите били незначителни.

Презъ време на гледането
на тия дЪле, залата на сяда l
коридорите б-fexa препълнен!
отъ слушатели.

ШВIII
на Варна Кога пристигай
За утре се очаква да пристиг
натъ въ града ни 32 ромъней
инжинери отъ ромънската ж^
лезопжтна администрация. •
Те пжтувклъ съ семействвт|
си. Посетили еж Гърция, кж»
то еж гостували iна своиН
гръцки колеги.
Ромънските инженери по «i
стоящемъ еж въ София. Tfe ц
посетили Кюстендилъ и нвко|
други български градове.
Въ Варна гостит-fe ще се б»
вятъ само 1 день, презъ коетв
време ще рвзгледатъ нвко!
отъ живописните кжтове н!
черноморската красавица. :и

шит етъ мш!

на артиститБ се разграбватъ. лии
са на достатъчно билети
София 13. Билетите оть па
тарията на артистите се W0
даватъ масово. По тая причиж
по настоящемъ Съюзътъ на efj
тистите не разполага вече о
достатъчно количество ° и л е т |
за да удовлетвори многобро»
ните искания отъ провинция»!
за билети.
Мнозина, които еж п°РжЧ*
ли билети отъ тая лотария* ся
се принудили да се задоволят!
само съ една часть отъ порл^
чаните билети, а други •»*»
ще не еж могли ца получат»
никакви билети.

Четете в. В « ш в н

