jftreJkl

©ариа. 11 мартъ 1940 r.

Цена 1 левъ
МТ

I llliiWI i

Брой 23

ii—

часъ

ЖД9 ШЩМЪ ШЩ1
-Х2ЯЕШЗШа-

Финландското върховно командуване протиаъ прегово
рите съ Съв. Русия,. Съюзниците ще започиатъ въ скоро
време офанзив! на западния фронтъ
С л е д * Като с е свиp a eta
преговориг-Ь
к о и т о с е в о д я т » мезЗсд у СССР ж Ф х а л А ц !
д-гя, "Е£ссеАСиор-&" п и 
ше, ч е ф и н л а н д с к о т о
в ъ р х о в н о коиавАужа*
не не взеха участие
о ь т и я п р е г о в о р и ir,
че то н е е д а л о съгла
сието си за xfixaoto
Започване.
Марш-лъ
Манерхаймъ,
който сега е напълно оздравелъ. заедно съ своите
сътрудници поодължава да
отбранява Внборгъ.

И е з а в ш с в х ъ и н ф о р н а ц и о н е и . ь седхи-хввЕсъ
ИЗЛИЗА ВСВКИ ПОНЕДВЛНИКЪ
Телефони: 21 2 1 - 2 1 - 2 2 - 2 2 54

р съз. РУСИЯ и тттт
-штмжшт-

Съювниците ще подпомогматъ Финландия, макаръ и вой
ната въ Скаидннааия да се разшири. Мнръ може да се по
стигне само когато Финламдия приеме напълно
предложенията иа Съветска Русия
Парижъ 10, Агенция \Ра»h" съобщава:
Шъпрлки посещението на
фонъ Рибентропъ въ Римъ
ш нл Сьмньръ Уелсь въ Лон
9§нъ, финландския проблемъ
$ н*й актуелната тема за
коментарии вь
днешния
парижки печатъ.
^.Пти пвризиенъ" пише
йвжду другото: .Финландвийте представители
еж
пристигнали въ Москва за
да продължатъ преговори
те започнати въ Стокхолмъ.

Фшътъ. че самия фин

ландски м ръ председатель
Рити се намира въ Москва
за да води преговорите по
казва, че не е изключена
възможности за постигане
на едно споразумение меж

ду Финландия и СССР.

обещания, а да бжде оста- шиите лондонски вестници
вень самь той да реши да подчертавагь, че съюзници
ли да сключи миръ или да ците нема да оставятъ
продължи войната.
Финландия да загине ма
2. Англия и Франция каръ съ рискъ това да до
требва да дадатъ на Фин веде до по големи услож
нения въ Скандинавия.
ландия обещаната подкрепа
Яко Финландия реши да
въ войски и материали,
продължи борбата, казватъ
безъ всекакви ограничения,
вестниците, тя може да раз
въпреки последиците, кои
чита на пълна морална и
то ще донесе едно такова
материална подкрепа отъ
действие на съюзниците.
страна на съюзниците.
,.Л'Иовъръ" пише. че
съюзниците еж решили на
Следъ като се изтъква,
всека цена дз изпратятъ че отъ държанието на Шве
съюзнически експедецион ция и Норвегия зависи ней
ни войски въ Финландия. вече изпращането на помо
въпреки, че това може да щи за Финландия, заявява
доведе до разширението се. че каквото и да бжде
на войната въ Скандинав държанието на тия две дър
ския полуостровъ.
жави Англия и Франция ще
Финландия иска помощь. изпратятъ войски въ Фин
Швеция и Норвегия, които ландия.
до сега изпращаха добровол
На в изключено, тия дни
ци: тртьбва., сега, да^разре,.Дйглии. и.Францяв^дв А j-y*i-i?e»,
шатъ презъ , тпхна те вятъ категорично предупреж
ритория да минатъ
за дени* предъ Швеция и Норве
Финландия съюзнически вой гия да разрвшатъ пропускане
ски. Съ това тп> ще гащи- то првзъ технв територия мв
тятъ и собствените си съюзнически войски за Фин
интереси.
лен-ив.
Лондонъ 10 мартъ. И дне

- „Жур"» еЕсо д е п а р и "
.увиава, ч с Ф а в л п в д в я
р а л а о р е д л о з Ь и л а но.
С»в, Р у с и я д а с е сЬлво,,-Ш к и р » , а с л е д * г о
'*f да з а п о ч в а х » вре•-.••ворагВ, о б а ч е р у « • * * и е еж. п р и е л и
« с в * предлозаЕсевие, з а .
ж-мшаЙЕси, ч е м а р ъ х о Шо д а с е п о с т и г а е с а 
ко когаго Ф я в л а н д в о
ш р к е к е м а ц а л о исЕса
а м т а н а СССР.
„Еръ нувелъ" пише меж
ду ДРУГОТО:
Никои финландски крякъмъ границите иа Ирвкъ и
гаве се надЪаатъ да заинтеМсуаатъ живо Италия за
други центрове
еждбета на Финландия. При
стигането на Свенъ Худъ
Ню-Иоркъ, 10 мартъ.
ж и р а СССР въ Скандивъ Римъ * отъ големо зна
Редакторътъ
на
.Нашъчение. Той ще поиска отъ
Н а в и я , щ е о б е з п е ч и споМусолини да стане арби «алъ бродкястингъ системъ" коиствиете на югъ, о с о 
търъ по руско финландския — Ню иоркъ, емгьта, че мо
билизацаята въ Северна Ру б е н о въ момента, кога
кокфликтъ.
сия е предизвикана отъ ре то на западния ф р о н т ъ
, Отбелязва се. че по го шението на Англия и Фрак
големи
лемата часть отъ воденето ция да изпратятъ експеди- с е подготвятъ
на руско финландските пре ционенъ корпусъ въ Финлан събития.
говори се прехвърля сега дия
Сдедъ Ьато се обез
въ Римъ.
п
е
чи и и р а ва Северк,
Отбелгзза се, че запад
I. .Попюлеръ" казва, че
з а Всоето Г е р м а н и я по»
ните
сили
не
приематъ
щрлбва да се имат* предъ идеята за сключване на л о Г а г о л - Ф и я у с и л и я ,
вид* See нгьща-,
ще
миръ между СССР и Фин С*ьветсЬа Р у с и я
&•>/, На финландския на ландия.
обърне
вниманието
Щ$ъ да не му се четать
с и EC-&MS. грпнигдгат-Ь
Щвнции втъ чужбина и да не Единъ фронтъ на се- н а 1Ш&Ш И р а Ь ь
и
муев правятъ най-различни веръ, който ще заанга- д р у г и п е н т р о в е , Ь а т о
п о т о з и начинсь ш е
разпок2Б.са
о б щ и я
п л а в ъ з а борба, изра
б о т е н * отоь з а п а д н и *
дипломите на 2,000 завърипли самарянскитв курсове т * с и л и .
въ София, които положиха клетва за верна служба
на Цврь и Родина.

СЛЕДЪ КДТО СЕ О Б Е Ш И ИИРД НА СЕЗЕРЪ,

IE ШИШЕТО 0

Ршошзш ни плана, нзработенъ отъ съюзннцнтв

вчера раздаде

София, 11. Вчврв въ 4 чеса
сдваъ пладне въ звлв "България- ««вършилите самарянсккте курсом при
есф1Й:кия
кленъ на Ч-рвенич кръсг*, нв
брей ОКОЛО 2000, положиха
кл«т!в вв верни служба на
Цац» и Родина.
Не тържеството пригжтетву
ваше Н. В. Ц-р. цата и Н Ц.
В. книгиня Е-докия, придру
ж«нн отъ придворната дамв
г-Ц« Петрова-Чомвновв и н-кв
н» канцеларилтв г. Грусвъ

Тамъ беше и м ръ предеадателътъ г. прсф. Б- Филовъ,
мрътъ нв вътрешните работи
г. Габровски, военниять м-ръ
г. ген. Даскалоаъ,
началникъ
щаба нв войската г. ген,.ерель
х. Петковъ, н-кътъ нв столич
ния гарнизонъ г. ген. Л/квшъ,
ръковедбелите на Ч-равния
кръстъ и мис го поканели тцн.
Н. В. Царицата раздаде ли
чно дипломите на самарянките, ръкувайки се съ всека отъ
техъ-

•ШМввй<МШ11111П11111Щ11

14

II160И1Ш
СЪ ПО ЕДНО ЛЕГЛО С Е Т Ш Т Ъ
Наеман» веднага. Предложения чрезъ адми
нистрщията на .Варненска поща" за Д. ьз

М«рш«лъ Манерх*ймь_
Парижъ, 10 мартъ
В. „Екселсиоръ* пише въ
днешния си брой между дру
гото:
Отъ зап ,чването на война
та въ Европа, до сега не сее
дошло Незначителни военни
действия.'

Споредъ последннтЬ щ е ш
отъ Хелзинки, шщ маршалъ
г. Рити
Съюзниците обаче чакатъ
и м-ръ председателя
своя часъ за започването
г. Рити ЕЖ се по
на една гигантска офзнзи
ва срещу германските ли явим сериозни разногласия, опнии на западния фронтъ.
Сигнала за залочв-нето следицитЪ отъ които още вена тая офанзива ще бжде могатъ да се предвидятъ.
даденъ много наскоро.
се стреми

Отношенията
между
да станатъ
ВъзиоаЗЕсво е в к сЕсоро в р е м е в ъ о т н о ш е а е я г а мегЕсду М о с & в а в
Р и м ъ да era не
п ъ л е н ь о б р а т а , ЕсаЕссввго г о зЗЬелас Г е р м а н и я . —
Ш Е с в а р ц е в к д а д ь у в е р е н и я з а б а ^ д е щ и г » в а ж Ъ р е а и я н а СССР иоь
зХсизаеиит® п р о с т р а н с т в а в а Итал.*зя
Берланъ 10. щЮнайтедъ Освенъ това Германия на ди да замине за Римъ, фонъ
аресъ" съобщава:
стоява всички невралгични Рибентропъ е билъ посетен*
'•Лжтуването на ^фонъРа< точки- въг тази. часть на на нпколко пжти отъ съ
бентропъ въ Римъ предизви Европа да б ъ д а т ъ изолира ветския посланикъ въ Берка извънредно голлма сен ни Въ връзка съ това е и линъ г. Шкварцевъ, въ Вилзация
дейностьта която се проя хелмщрасе
На първо место, изглеж вява въ Будапеща, Букурещъ
Изглежда, както се верда това посещение има зо и Москва.
ва,
че при тези срещи еж
цель да изясни отношения
Ней-после третото на
та между Италия и Съв. Ру правление е КЪМЪ югъ- Из били дадени ония увере
сия. Знае се. че Германия глежда по всичко, че въ ния, които иматъ зз цель
държи т подобри отноше- скоро време ще бжде въз да успокоятъ Италия съ
ята между двете си при межно въ отношенията
ятелки —Италия и |СССР. между Москва и Римъ да огледъ на бъдещите нв«
Огь
една
с т р а н а , настане обратъ, тлкъвъ, ка мерения на СССР въ про
чрезоь л н а л о и а т и ч е с . къвто го желае Германия. странствата въ които е за
Jkm натисЕсаь
в*рас5/
Бъ последнитп
дни, прв интересувана Италия.
СССР Г е р м а н и я ц е л ш
да се поар£*аи на е в е
м т у а л н о русЕсо про»
нвКваве въ югоизто
Еса, а о т ъ д р у г а с т р а
но, с ъ у с п о к о е н и я т а
Финландската делегация отпътувала
я у в е р е н и я т а Есоито
Стокхолмъ, 10. (ГТА). Пе сочене, но по всека вероят
тя дава в ъ Римъ, се
ц е л и о т н о ш е н и я т а чатъть проявява жавъ ин ност ъ се касае ia Москгв.
м е з Ь д у Р и м ъ .и МосЕс тересъ \къмъ новината за Всички весници обнвродввтъ
в а д а с т а н а т ъ прия» руско-финландски преговори, съсбщението, че между членокоито скоро щгьли да за- кете нв фичлждекатв делега
телс1Еси.
ции се намира м р и г е Рити и
Германия развива извън- почнатъ.
В .Дагенсъ нихетеръ" пи Паасикивг.
редно голема дипломати
ческа дейность и къмъ Се ше, че официално се зая
Подчертава са отъ друга
веръ кждето се настоява вило въ Хелзинки, че фин- строно. че до този моментъ
за по-бързото приключване ландската делегация била не е получено сфицивлно пог
на руско финлан. конфликт. вече заминала.
аърждение на тия съобщени-.,
а така сжщо и къмъ ИЗТОКЪ,
Имгт* на града, зв който а
(Бтд;
кждето
международното заминела делегацията, ив а пе
положение на Балканския
полуостровъ се смета за
много важно въ осигуря
пристигна въ ЛОНДОНЪ.
ването на германската тър нема събития за отбеляз
Лондонъ, 10- Г-нъ СъмнъР-i
говска разменя.
ване
Уалсъ пристигна днасъ въ U
Павижъ, 10 (Хаваеъ). Офи чвеа нв вероприствнището
циално комюнике отъ твл- блию до Лондонъ.
сутринь:
-Нищо оеобено ва «тбалязваня."

тъ ttt

На западния фронтъ

!ТР0П«

въ РИМЪ

ГВървмтЪ му политически, срещи
Римъ 10 (ГТЛ) Твзисутяинъ
въ 10 часа пристигна въ Римг
г. фонъ Рибентропъ. Тай бе
посрещнатъ отъ графъ Чано,
отъ представители на итвлиянската армия и отъ фашистката
партия, както и отъ германс
кия посланикъ въ Римъ фонъ
М-неаз.нъ.
Г и ъ Ф - н ъ Рибентропъ <?е
сърдечч*
поздрамнъ
отъ
грефъ Чак* и юички яйце,
които отидеха да го яосрещнатъ
Слздъ това той направи прагледъ чя печатната рота, слевъ
каете се атв-ави ia вияа "Мадена", кждето ще отседне ка
то гостъ на итвлиянското пра-

вителс ае.
При пвистигаиато отъ гара
та и нревъ целия иътъ до вила "Мадама* г. фзнъ Рибент
ропъ бе предметъ ив сърдеч
ни овации отъ страна на населениетоРимъ 10. (Хаваеъ). Г н ъ Му
солини прие днесь в ъ . П
ча
са въ приежлетвиото нв графъ
Чано и германския посланикъ
фзнъ Макен.енъ г- фанъ Ри
бентропъЗШ-ЗЕ-В

СЪМНЪРЪ

У@лсъ

Печатница Лтт mi

j.e:e.o.<«).e:«xj.e5«>x).<««xe.<)X;«>.«.-;«):-;s

г-ца йринкп Петрова В и с ш
Г-нъ Кастаки Н ш л о в ъ Изанозъ
>.<

(Радив-тм-|Г»»*истъ полицейското комендантсти—Варна)
СГОДЕНИ
10 мартъ, 1940 год.

с. Освновв

.

е. Царвжв—Варна

Г-ца Стефанка Ст. Попова
г-нъ Стоянъ ялонстантиковъ
СГОДЕНИ 9. III, 1940 г.

приема да печата всички ви
дове печатни произведения

Търговище

Вврна
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Цлия

В Я

Христов*

Мвш. инж. всистси-ъ-Впо"-*

1€а§шо ни донасятъ
прегол%мите обществени и честни предприятия

щ за английската

особеностите на една иници
атива, целяща услуги и удобст
ва за общежитието, е важно
до се епчззатъ три най-главни
услови»; 1) истинските нужди
на населението; 2) използуваиз по възможностъ н-йдобре
народните богатства; 3) трай
но съществуване при една
здраво обмислена програмна
работа. За инициативи, целящи
м-ждународна търговия и размене, требзв дв се има предъ
видъ и източника на суровите
местни материяли, както и
пласмента нв производството-

УЛИЦАТА НА АЛХИИНЦИТЪ
Чо.екътъ пиеше но малки
глъ' КИ| но бързо, чашата ка
фе, която калче-ътъ бешепсегввилъ предъ него на единъ
подносъ. Още шомъ влезе въ
това подземие, азъ изпуснвхъ
отъ р ъ щ т е си чешкия вестникъ Народни Политика, ако
си спомнямъ добре, който
лреглвждахъИзпитвахъ странно впечв.ление, ча съмъ срещал ъ веч а
иекога тоя човекъ. . . Къде?..
Ч-аекътъ имаш* особено
Х)рвктарно изражение нв ли
цето, което се запечатваше по
ради оригиналностъта на бра.
д-то му. Той стоеше съ пелго
ьъпреки злдушюто атмзсфвра
D1. залата.
Кзгато ствиа, азъ хвърлихъ
една Houata «тъ пать крони
цз момчето, изправено до ка

90 изхвърявве вв морснв ВОЙ

експортна търговия

Една статия на в. „Таймсъ"
Подътози надсловъ "Твймсъ ница и месо въ милиони тона и
улийкли едишънъ* въ своя из- всички др. сурови материали
вънреденъ брой отъ 28 И т. г>, за нашата индустрия. При То
посветенъ на британската ин ва ние требва да задоволимь
дустрия, експортъ и банково не само неш-пе собствени нуж
дело, — помества една згбг- ди и тези на cijo н ци-е ни,
лежителна статия отъ г. Хъд но н»-е съшо така ще требве
си к-честаа.пр-жилявайки ВСИЧ
зънъ, м-ръ на презморската да закупуваме сток^, КО-ТО не
КИ ВЪЗМОЖНИ мъчнотии въ
желаемь да бъдатъ купени от>
търговия въ Англиг.
честните големи и малхм ини
мивтиви. Н-б/юденията върху
Въ тази статия, чиято основ неприятел». Тези .Политическс
на идея e да се внуши ю покупки" с ъ единъ 1<аженъ
множество чужди и неши пред
англ. общество, че едно силко фвктрръ въ военновремената
1 рияги винаги с ъ несочввл.-,
развитие на експорта, п зед- междунар. дна търговия.
че твмъ, къдвго депото се раз— Всички тези неща, които
стаалхоа
за правителството
вива постепенно, опитно, къдг
една отъ първите му уд рни ние купуваме било за нужди
то приръстъта следва отъ по
••вилите се действителни нужди
Истинските нужди за раз задачи Между другото се казва: те нв войска гв, било зя нвее
„Производството нв стоки лението — требза да бъдатъ
и следъ единъ здраво обмис мера на една коя да е обще
лвнъ потикъ подкрепени отъ ствена инициатива се спреде- за износъ въ чужбина пред заплашени. Днесъ, обаче, ние
условията, които гарантиратъ лятъ отъ появилата се потре ставлява нещо като производ не м^жемъ до фи тенсиреме
успехъ, тамъ рвзан ивто вървя ба на населението съ едно ство на оръжие. Това е оче извършването но тези доствв
много по-сигурно, смущенията резервирано увеличение, спо- видно зв всеки единъ, който ки чрезъ външни з*еми, както
еж по-малки, Производството и редъ приръств нв нуждите. схваща добре, какво означава тово бЬше чрезъ 1914-18 год.
Военни заеми вече не се скобществената услуга на такивв Тия нужди требва да се звдо сегашната модерно воина.
тючватъ
но външните парични
предприятия с ъ били винаги аоляввтъ съ възможно най ма- Войната не е вече семе ед
'
лостъпни за многобройните лъкъ вложенъ капитвлъ, сь но стълкновение между армии п озари".
Г
<
Хъдзънъ
се
спира
и вър
консуматори, а това е също който не винаги се разполага, и армии. По своята същина
една гаранция за развитието ь з-щото нашето общежитие тя е една борба между тър ху въпроса зв трудностите
съществуването на подпри- средна ръка, което е болшин- говци и търговци. .Касовата но англ. експортъ и намира,
итивто Спокойно постепеннолвото за подкрепа държавни кнкго- ще бъде едно указа че те с ъ вече преодоляни
развитие води къмъ трай или частни финвнсии, е изоб ние на чия страна ще е по Три месеца следь обявявана
на войната — заявява той —
но и цел ту щ о благоден що ПОЧТИ бедно. Натоварване бедата".
ствие. Тоя ф*ктъ се потвър то съ нови тяжести разколеба I „Износътъ нв наши стоки за ние сме въ едно благоприятно
позари
образува положение, което презъ мина
д*ва отъ многото малки, но ло равновесието на частните • чуждите
устойчиви стопвнетвв, които възможности и усилия При то'гръбнокътъ но английското фи лета война можахме да по
грвиятъ всичко на най-*реални кова положение не може да нансова мощь. Затова ние стигне мъ едва следъ едно го
• :новн.
се разчита нв една редовна и 'требва да следимъ съ отворе дина време. Дчесъ нашиятъ
Върху бурната инициатива сигурна подкрепа срещу услу ни очи, кокъ се развива не- износъ е въ възходъ. Презъ м.
на българина имвхъ случая да гата, която се дава. Вместо ШИЯТЪ износъ за световните януерий износътъ ни б е покежа неколко думи другаде улеснаване и облекчение, дона пазари. Не ще бъде преувели големъ съ 4 на сто отъ този
(Варн. Окр. в. 1930 год. Въз- ся товаръ, угнетение и бед- чено, ако се каже, че запазва за същия месецъ презъ мина
гаждвне на българ. техника и ность. Сторонниците на прего- нето или дори увеличението лата година. При все това,
промишленост) Тукъ следва Д1 лемите размери, поставени въ на англ. износъ е толкова ввж обаче, обемътъ но вноса се
потвърдя, ча усилията с ъ били частните свои сметки, не биха но както и господството ни увеличи съ 39 на сто. Запъл
ването на тази именно пра
гслЬми, но и жертвите не с ъ нито зв моментъ подържали върху моретато".
малки. Много чес-о отлични обширните проекти безъ orСрещу този износъ ние ще знота е нещата главна задача,
общополезни идеи се унище- ледъ на ония условия, които можемъ до си нобавимъ всичко, заключва г. Хъдзънъ.
жава»ъ още въ началото си споменахъ по-горе. Има единъ което ни е необходимо: пше
К. Ст.
поради слабата подготовка и строежъ, които се владее oiгаксуввнията се повишаватъ
слаба
основа.
Обществгни лично отъ съответните техници, во съ чужди материяли.
Тая ни насока, нвсърдчввано базъ огледъ не частните въз
предприятия! лишени отъ здра споредъ който разширението
•а и сигурна 'основа, се кре- може да става винаги безъ да отъ влвстьта, е донесла голе можности и усилия. Трвйнопягъ благодарение на законни се нарушава удобството, сти- ми щети на нашата .страна, а стьта нв предприятието е га
задължения и облагания въ лътъ и сметката. Така нуждата несметни богатства на чужди рантирано отъ клиентелата и
тяжесть на жителите на стра ще се задоволява постепенно те страни, отъ които се счита отъ една разумно ръководене
ната. Въ противния случаи би сь появяването й. Твксувониятв ме за облагодетелствувани, че програмна работа. В ь реда нв
с« докарало до бърза и ней- на услугата ще бъдатъ съответ ни снабдяватъ съ неща, които твя мисли всеки грожданинъ
прекрасно бихме заменили съ може да подири отгоаоръ нв
мторно ликвидацияно умерени, подържането съ наши. Целъта на закона за на ония въпроси, които затрудчяОчвкаанчге източници зв- ответно по умерено и съобраз
сьхветъ, настава последица— но съ силите не общежитието. сърдчение но местната ни про- ввтъ неговия животъ, в именно:
мишленость беше именно тоя,
1) Обществени инициативи
бедность, нищета около изЗа тая целъ требва предва да се донесе богатево и блв не отговарящи нв исткнеките
чйзналия източнинъ. Такива
случаи с ъ многобройни у насъ рително да се направи рента- годенствие чрезъ използуване нужди на народа донасятъ не
и въ чужбина. Ето затова за- билна сметка за деятелностътв местните сурови производства, оправдани частни и обществе
дадохме въпроса какао ня до- на предприятието. Тая сметка каквито имаме. Това условие ни задължения.
се прави отъ отговорните фак требва да бъде ръководно
2) Същите поради това розНЗСЯТЪ преголемите общастввтори,
но
тя
зависи
много
отъ
при
създаване
на
нови
частни
колебаватъ
равновесието нв
ни и частни инициативи.
частни и обществени финансии.
Въ долните редове ще из- възгледа относително прихода или обществени инициьтиви.
3) Същите оказватъ извън
к*жа неколко мисли съ горе и разхода- Заблудата въ ис
Третото важно условие е
тинското
положеше
на
неща
редно
пакостно влияние и на
щото желание да предпазя
тройно съществуване не съз
отъ грешните на миналото та и сметката ще бъде не даденото предприятие. Покрай други стопански инициативи
4) Същите не донасятъ бла
моите иначъ добри съгражда съответна нв реалните нужди нуждата отъ доставки и услуги
ни, гатующи зв общо добро и възможности. Съ горните на кое да е предприятие e га, а нищета —• обедняване,
или за лични блага. Много неколко реда се изтькзз, нгй необходимо, щото те да бъ- кото присушаватъ множество
млвдъ озъ вкусихъ отъ спадо- важното за рвзмера,на строежа. дчтъ дастъпни и за по-слабите източници за фискални и ча
с>иг& и горчивините на начиВторото важно условие е де съществувания, защото, ако е стни интереси.
5) Като така, поради тия
нающата наша промишленость се стоемимъ къмъ използване частна инициативата, нейниятъ
най-важни
причини, те би треб
отъ рано поехъ тежки личнл на местните нь родни богатст бюджетъ се крепи изклю .ителотговорности въ нейните ре ва (гориза, сурови матеоиали, но на сигурната и редовна вало да се избегватъ подъ
дове.
опаковачни и др. под.) Цвльтя клиентела. Тая сигурность треб стр-хъ но пжки отговорности
Изчврпвниятъ опи ъ и на на всеко предприятие е дв ва непременно де се име предъ и наказани-.
правените наблюдения върху създаде частни или обществе видъ при определяне ц-чвте
опитвмъ счвтомножество обществени и част ни благо, а това се постига но доставката иди услугата. Въ
водитель корени предприятия ми даватъ съ участието на всички произ противния случай при слаба и
смелостьта да посоча на не- водствени сили , въ страната. несъстоятелна клиентела по- спопдентъ търси работа. Мо
кой изиастни, но, може би, за Каква обществена полза би следва бьрзо упедъкъ н по- же и частна. Също подготовлябравени пътища за осигуря била, вко нашите сурови ма степенно спиране деятелностьта вв слаби прогимн. гемназиял.
ване обществена полза, помощъ териали се предпагатъ на ни
Яко е обществено предпри и Търг. училиша—учене цн по
и истинско облекчение на до- щожни цени за износъ, а отъ ятието, същетевува благодаре целата имъ материя и езици.
друга страна се бърза за на- ние но облаганията чрезъ ре Спраяча репвчцията, 3-3-610
на-инстяата.
При оараделяне размЬра и годяване местните произвола- шения, наредби или закони,
Бъпгвринътъ е чззестенъ въ
близко и двпечнв чужбина к«то крайно пестеливъ. разчетпивъ, неуноренъ рвботникъ и
скромвнъ въ счоето лично ма
териално подцърж-не. Ний
вътреш о свий признаваме тия

АЯОРЯТЙ

сата и побързахъ по дирите
на старика.
Естествено, човекътъ, когото
следехъ тая вечерь, неМ1 ще ни
що необикновено въ себе си.
Дългото му тело хвърляше
подвижна сенка върху паважа,
о стъпките му отекваха живо
и ясно въ тишината на остранения квврталъ. Обаче, когато
прекоси пустия ппощадъ Витава и мина моста за стария
градъ, азъ изведнаж ь разбрахъ,
че тоя чоаекъ се намира ctra
у дома си, всредъ сенките.
които хвърляха върху улицчте
постройките на старинни чер
нови и грамадни къщи.
Стъпките му наистина стаи-х- еще по-пъргави и то
дотолкова, че азъ едва смегввхь да г« следя, защвто той
като че ли, се беша с шбдилъ

съ нозете на некоя пъргаво
кобила, още щомь навлезе въ
тоя квврталъ.
На двв пъти стврикътъ се
обърна, като че ли беше отгат
на лъ присътствието ми и азъ
требваше да се прикрия въ
рамката нв една врата, за да
се запазя отъ погледа му.
Наи-сетнл достигнехме до ед
на уличка и непознатиятъ тръг
на смело между дзото реда
низки къщи, чиито покриви беха осветени отъ луната.
Човекътъ се спре на прага
на н-й-мизерната. И преди да
вмъкне ключа въ клю.влкетв,
той се обърна за трети пъть
Тогава го познвхъ веднага,
твкъвъ, какъвто ми се беше
тредставиль преди петь годичи, нвведенъ върху масата си
ив търсачъ на злато, заобиколенъ отъ скелети и стъклени
ци, върху едно малко платно
въ народния музей въ Лмсгер-

дамъ и азъ звтиенвхъ устните
си съ ръчв, за да не и дзмъ
съ викъ изненадата си.
. ... Останехъ вкомененъ не
местото си презъ едно без
крайно време. Стврикътъ б е
шв изчезналъ въ вътрешностьта на къщата и когато дойдохъ на себе си, открихь нв
неколко крачки до моето убе
жище, едно плочка, която по
казваше името на уличката:
Улица на алхимиците.
Значи, въ избите нв тая низ
ка къща единъ ученъ, числящъ се къмъ епохата и ape
времената, продължаваше бзз
смъртното търсене на тайната
)о лреобръщвнето на металите
въ метал 1, който винаги кара
да туптятъ сърдцатв но нена
ситните хора.
Дзама минувачи въ коженн
лалта минаха и спреха пведъ
къщата на алхимика- По висекиятъ почука рааномерно петь

~
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На нашата снимка еж показани апарати, „чрвзъ^ кад,.
става изхвърлянето на морски бомби -наи-опаснит*,»
подводниците Английската флата разполага c v
много такива апарати
.•>
КОЛОНА НА ЖЕНАТА

Пролетната мода
Както винаги, токо и този
сезонъ ще се нося.ъ костюми
те Обаче сега линията имъ е
малко променене. Рамената на
жакета еж кввдротни, ревери
те с ъ отворени доста низко,
талията е притегнато, а долна
та частъ на гърба по дълга
и широко. Нзсятъ се съ цзетни ешарпи и големи издути
джобове. Полета е къ а и не
толкова широко.
Р-кл-пе с ъ по разно брозни
корсажите се прввятъ набрани
гарнитурите около деколтето
с ъ предимно бели, ръкавите
полукъси. Талията е на место
то си- а ханшовете с ъ при
ле жали и широчината на полота e дадена семо отпредъ.
Мантата с ъ въ повечето слу
чай спортни широки рвмене
съ плисето, клешове
се
немирвтъ само на гърба, кои-

то често пъти еж пристегни
отъ коланъ само отзадъ. Пр
вятъ се съ голнми закри;
джобовн. Те се носятъ с> »
леми чвнти.
За костюмите подхонд»големи шапки, въ фарма К!
тия но вмериквнеките плат.
тори, а роклите се придруан
вотъ отъ малки кокетни ш
пчици, почти всички украсен
съ цветя и виолеткИ. За м-г
тата се носятъ малки спорт,:
шапки съ пара.

ПРАКТИЧНИ

смети

Бельо отъ пъстро матерк
се пере по следния начин.
Понеже цзетоеете нв tij
материи с ъ фиксирани с ъ н
буминъ, при пране' те ье вя
нвеятъ алкалните: разтворя
Ето защо, ще се въгдьржиЧ
отъ употреба на сода или
пель, а ще се задоволите !
леко сапунено вода, въ кои
ше държите бельото, безъ i
го търкате. Следъ кв"о го»
понеделникъ. 11 мартъ
плесни re, минавате го nai:
СУТРИНЬ 7 Отъ Варна: Маршъ' вода подкиселена , съ ш»
ободрителни думи. 7-05 Утрина гим чаша оцетъ и следъ това i
настика. 7-20 ОТЪ София: Новини.
7-35 ОТЪ Варна: Народна музика простирате де съхне.
7'45 Забавна музика. 755 Църк. ка— Ней жилавия
жвибо
лендаръ, дом. съвети. 8 Утриненъ
стввв
съвършено
крехгкъ,
и
концертъ. 8 30 Край.
ОБ-ВДВ 12 Отъ Варна; Обеденъ i e подложи на следната ви
концертъ. 12-30 ..Моруновото масло рация: увивате го въ n*ff
и р-хитизъма", отъ Н. Стателовъ. дебело платно и го звош
12*45 Популярни оперетни мелодии. въ градината на 15—20 л
13 Новини. 13-05 Продължение популярнитъ мелодии. 1315 Отъ Со дълбочина въ место, което
фия: Новини. БТЯ, борси, сведения e нито сухо, нито много вл.
за времето. 13'30 Отъ Варна: Кон- но. Осгсвяте го тамъ окс
цартъ на салонни оркестъръ. 14-30 часъ и половина и после
Отъ София: Забавна и танцова му
изваждате съвсемъ омекни
зика. 15 Край.
ВЕЧЕРЬ 18 Отъ Варна: Танцова
музика — изп. джазъ оркестъръ.
18-45 „Десеть минути здоавеупвзване", говори д-ръ К. Иордановъ.
18-55 Забавна музика. 19 05 Отъ
София: Народни пЬсни изъ прова
дийско, изп. Милка Гължбова и на
родната седморка. 1945 Отъ Варна:
„ТригЬ крайжгълни камъка на възпи
танието" — III сказка, говори Б.
Желевъ. учитель. 20 Бахъ — „Бранденбугски концертъ №1-20-15 „Хра
бреци". цикълъ бойни подвизи, чете
артиста Ц. Кандовъ. 20 30 Отъ Соия.• Историч. календаръ, новини,
ТА. 20-50 Отъ София: Забавна му
зика. 22-2д. Отъ София: Търговски
съобщения. 22-30 Забавна и танцо
ва музика. 22-45 Новини. 22-55 „Въз
питание на децата у насъ", сказка
на английски езикъ. 23-30 Край.
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мтщ, штц

кешинки за стригвке, мвшив
so кълцане на месо, лозвре

ножици и до. Точиларни!
- И Т А Л И Я * точи най доб
Ул- .Дрвгоманъ" 14
4-

шите мит

Пюйошь

пъти, наверно по неквкъвъ уго
воренъ знвкъ. Вратата се отвори
при последния ударъ. И непо
знатите
прекрачиха
прего,
следъ като се увериха съ
единъ бегълъ погледъ, че никой
наоколо не ги беше просле
дил*.
Въ течение не тридеевтехъ
минути, които последваха, еднв дузина посетители се вмък
наха въ къщата, следвайки
същите"предпазни мерки.
И понеже мистерията е указ
вала винаги върху ми силно
влияние, азъ се приближихъ
нв свой редъ и йзползувахъ
начина но влизане, който мо
ите предшественици ми бехо
открили.

fc Но тридесетото
стг-."единъ шумъ отъ гласове
стигне до слуха ми и взъ
вор^хъ съ едно блъскввн*
лакътя една тапицирана W
която се отвори съ лекъ V
и скърцане.
Златс|... Тук-, един-, м фвбрихуооша злато!
Стариятъ влххмикъ ci-,:
правъ задъ е д ч в мосвЛой*
шв сменилъ измачканото
обпекло съ е д<1 нъ внглий
смокингъ. И съ цлГврв не
тв
той прибирвша съ м«зирони движения купиШ«т
банкноти и монети, които
-ештелите му п о негова .
канв постевиха върху зМ-И
. . . Щомъ кото затворихъ маса съ номерирано рул«'
вратата, взъ звпочнвхъ
д0
Алберъ №
елнзвмъ по една стълб*. к о .
ято водЬшв къмъ избвтв, къ
дето търсачътъ нв злато Н а•ерно извършваше олитиге си

»ЩШШВ. ПОИ!
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Разказъ отъ Катеринъ Конингь-Сизо
" — МоЙ малъкъ Жанъ, неистина ЛИ не ща ти б ъ д е
мъчно, яко се омъжа повтор
но?
ЕДИНЪ детински
глвсъ, н е -

И още щомь свърши изпити
те си, той съ първия впакъ са
върна у дома, за да изтича при
гю5имвтп си.
К*то лудъ, като същинско
ИЦНъ, веЧе ОСвеДОМЗНЪ, Про- дете, той влезе аъ къщата й,
шепна:
изкачи неколко стъпала и пос
— Нз не, мамо.
ле спре. Той знаеше адреса й,
Тя добави:
бкще и писалъ доста често
— Жанъ ще бъда вторъ презъ трескавите и безсънни
бащв 1в тебенощи . . . но незнаеше на кой
Той се съгласи, безъ да ка точно етажъ живее. ЩЬшз да
же, мума, съ вдно кимване на се впустна наново, когато
глава, и
шумъ отъ гласово го накара
И г-жа Брикуръ са б е ш е да изтръпне.
[омъжила за г. Мариние.. -Огъ
Тоя смехъ! Тоя толкова сасжъ
тогава беха изминали петнаде и лекъ смЬхъ беше на Жинетъ!
сет.» ГОДИНИ.
. Я този гласъ немаше никак
| На двадесеть н две години во съмнение, тоя топълъ, га(Жакъ Брикуръ завършваше л»щъ гласъ, който шепнеше
(правните науки. Той беше думи . - - благодарствени, три
•епазилъ неспокойното и не- умфиращи, думи нв на люкно сьрдце но малкото мом бовь . . - беше гласъть на
"че, покорно и разбрано, което Мариние: на Жанъ Мариние,
•приемеше —- опитвайки се да неговиятъ -.вторъ бащ-1"
са усмихне — повторната жеКонвулсивни тръпки разтър
Лидба нв майка си и което сиха Ж-къ. Страшна омраза
шачеше вечеръ, Свито въ мел- сви сърдцето му- Той искаше
зт.0 си легло, съ сърдце съси- да се хвърли върху имъ, да ги
lano отъ прекалено големв изблъска, пребие. . , Свитите
юлка.
му юмруци се вдигнаха вече...
Изминатите му години не
Но едно невидимо присътИма промЬнили нищо въ тия ствие до него, единъ гласъ,
«у чувства, които хранеше едно дишане като на сънъ до
1ъмъ своя вторъ баща.
стигна до него, шепнейки на
Въ душата му имаше реа- ухото му:
юсть, примесена съ едно осо
— Мой малгкъ Жякъ, на
бено чувство нв признетел истина ли не ще ти бъде мъч
joc-b, защото справедливото но, еко се омъжа повторно?...
«у сърдце неможешз дч огреЗабравени думи — чути неie бащинските грижи и неж кога — изплуваха въ пвметъности, които г, Марките му та му.
>еше отделялъ и който мал
Когато узнае тя! — когато
цина истински бащи хранятъ разбере, кекъ ще понесе мъ
!
!ъмъ децата си „Той беше ката? Тя го обичаше —- тя —
Устински вторъ баща."
тоя .вторъ баща," който ни
Само че, въпреки усилията, кога не е билъ освенъ .втори
даито и двамата правеха, раз съпругъ!" истинскиятъ, когото
делящо ги преди всичко раз тя обожаваше отъ петнвдесесть
личието въ природата имъ.
ГОДИНИ.
i Жвнъ Мариние беше весеТой отпусна ръце и се под
|1якъ, възторженъ и шуменъ пре до стената. Сълзи горчи
в*къ. Той въ всичко успе- ви потекоха по пламналото му
ще въ живота. Хубааъ мъжъ, лице.
t-лестящъ събесадникъ, тсй
Спотайвайки дишането си,
Двой
п |ьваше да плени и завла- той се саи въ сенката.
Ье всекиго, имайки безгра ната, нежно пригърната, от
нична вера въ себе си.
мина. . .
Жакъ живееше самъ съ
Тая вечеръ Мариние не се
абе си, потаенъ. дори дивъ, прибра за вечеря: неквкъвъ
съмнявайки се въ в с е к и г о . . . приятель го зядържелъ . . - .
j най-вече въ себе с и . . •
депоаи разговорь, невъзможно
, Между тия две същества, до откаже, обясняваше той въ
;ОНТО обемаха целия й жи една телегрема, токущо полу
вотъ, г жв Мариние се чувст чена. Сами въ малката столовуваше истински щастлива, въ 00 майката и синътъ вечеряха
.>дно пълно непознаване истин — no-скоро ядеха — въ пъл
ския хнряктеръ на мъжа и но мълчание. Изведнажъ май
,мнв си.
ката извика:
I Тя ги обичаше по, равно -—
•— Виждаш*, колко е тъж
ерввще самата. Едва призна но, когато Ж-нъ не е тука!
,вща въ себе си предпочита- Той е толкоаа веселъ, жиаъ,
жато си. кьмъ тоя блестящъ добъръ. Мой малъкъ Жакъ,
ъпругъ, на когото само при. ти неистина не страда отъ по
ътствието, като че ли разпи вторното ми смъжване?
еше светлина.
•'..>•.
Съ неговиятъ тихъ и състраI Между техъ Жакъ неможе- дттеленъ глвсъ прошепна:
— На не, м?мо.
ие да каже, че е билъ неща— Тя добави:
• .
«.тонъ, той не беше щастлиаъ
— Жанъ беше втори бащв
Р~вто всичко.
II
ТОЙ не се сближи особено за тебе.
Той потвърди, безъ да каже
'ъ другари и беглите му аванд р и на младежъ не оставиха нещо, съ едно кимване на гла
рчтй никакви следи въ сърд ва . . .
Усмивка осветли лицето на
ито му. При все тоа.а презъ
релейната петна ваканция той г-жв Мариние. Тя се почувст
вува, щастлива, толкова щвст(гкри любовьта.
Любовь, още платоническа, лив.*.! • • . Той остана неподвиристализнронв, но която се женъ, загледвнъ въ далечина
развиваше съ сила, заплаши та, сломенъ отъ своята болка,
И победенъ, подчинява щъ се
телно за него самия.
както
некога, той зачака до
{ Беше срещналъ на плажа
>жа Рено, приятелка на се нея връщенето нв своя "вторъ
баща".
мейството имъ.
, Достатъчно беше да я виж|в, плененъ още веднага отъ
'^ъвкввото й тело, кестенявите
„оси, злвтистоте очи, велико- пълномощен*»
министъръ
лепната й кожв, целвта й блевъ София
тящв красота, предъ която
Ню Иоркъ, 10 (Хаавсъ). Джо„ой стоеше като заслепенъ.
ржъ Жрлъ, нозъ пълномоТя не би била жена, ако щенъ министъръ въ България,
.а б е звбележила
веднага
п г. Грей пглномощенъ мини
•ълнението, което му причистъръ
въ Ирландия отпътува
«ваще. Товв на й беше не
ха
днесъ
за Езоопа да заемвтъ
приятно . . . Държанието на
вя хубавъ, но срвмежливъ постовете си- (БТА).
тладежь, така различенъ отъ
^станалите флиртове, й беше
тото приятно. Презъ целото
игра съ
( ето Жинетъ Рено
.ладежа, както нотка съ миш• . ...-• Не му беше отстъпила
щенвнЬрите въ
ща нищо, когато . той треб
млехарницз
е ш е да замине, за да довър
И Д Е A Л Ъ
ли образованието си.
ул. "27 юлий-, ъгъла
Развелата беше толкввв нюкПо качество и чистота
м и сърдечна, че млвдежътъ
ненадминато
Мина въ пламнала глава и
Отъ съдържател»
ело разтърсвано отъ тръпки.
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ЪЖЙГГЬ ВЪРХУ ПЕНСЙИТЪ Фшп ма цш

®?ъ 3, 4 и 5 на сто се премах
ватъ
С фия, 11. Въ разговоръ съ
журналистите м-ра на финви> т е г. Божиловъ жаяви:
— Изработена cm нгькол
чо не ви
законопроекти,

не ЙНГЛО италианските тър
говски преговори

•
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i

'
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Лондонъ, 10 Дипломатичаск-ятъ редвкторъ на в. „Съндей твймсъ" пише, че англий
ския стговоръ на италианска
та протестна нота ще бъде изпр^тенъ следъ неколко дни и
и предвижда даже, че ликвидиренето на въпреев за герм.
въглища ще

Една интересна сцена отъ голЪмия
филмъ на „Тобисъ" — „Звездата отъ
Рио", въ главната роля на който играе
известната танциорка Ла Яна. Послед
ната е позната и на българката пу
блика отъ филма „Индийската гро
бница".

даде НОЕВ

въз

можн.ость за подисвяввна нв
търгевските пгеговори между
И галия и Акглия, предвиждещи зесилване стокосбема меж
ду двете страни, които првгевери беха прекъснати.

Годишното събрание
на Приморска Популярна банха
Вчера въ 9 часа пр. об- въ
салона на Стоковата борса се
състоя 10 то редовно общо ГО
ДИШНО събрание на Приморска
популярна банка.
Събранието
бе
посетено
много добре. При препълнеиъ
салонъ Пр-дседателътъ на упра
вителния ерветъ на банката r
Боянъ Блъсковъ откри събра
нието съ една сбита, но силно
аргументирана речъ. Между
другото г Блъсковъ каза:
Съ чувство нв силна рвцость
и задоволство вземамъ дума
та, за да открия това наше
скромно тържество.
Събрани днесъ въ тая скром
на обстановка исквмъ дв на
правя бегълъ прегледъ на из
минатия пжть и дружно да се
ноздравимъ съ действителните
и неистина големи постижения.
/ Следъ завършване нв све
товната война презъ 1918 год,
която донесе за нашия нвродъ
само горчевини и изпитания,
обществениятъ и стопански жи
вотъ потече подь знака на
мъчи и неволи въ всички от
расли, а най-вече въ стопан
ския животъ.
Безспорно, че тази нужда за
животъ се чувствуваше най
силно въ ония краища и отъ
онези среди, КОИТО платиха
нвй-скъпа дань за народното
нещастие поради злополучни
те войни. На първо место и
най-много б е нараненъ нашия
гр. Варна. Някогашната гордоС1ъ, като първи стопански и
търговски центърь, чрезъ кой
то се извършваща почти две
трети отъ вноса и износа ио
нашата търговия, изчезна и
днесъ Всрна доби оидъ на
големо запустело село.
Така потекоха цели 10 го
дини отъ CJедвоенното вре
ме . зв Варна. М-юго стари
търговски фирми съ дългого
дишно същестзузание
6txa
принудени да ликвидиратъ, a
други потърсеха вънъ отъ
Варна продължение на съ
ществуванието си Но тъй или
инъкъ, условията за стопански
животъ така се промениха, че
много отъ създателите на столанския поминъкъ въ Варна
беха прогонени.
Всеки единъ отъ васъ чувст
вува ще квкъ кризата-се усил
ваше, а търговията отъ день
нв день западаше.
Точно въ тая криза преди
10 години се роди нашата
банка.
Въодушевени отъ Коопера
тивната идея и изхождайки отъ
началото, че следъ прекарани
те лишения и изтощения отъ
войните необходимо е създа
ването на организация за миренъ трудъ и за възстановява
не загубените национални бо
гатства за увеличаване доходи
те му и зв създаване резервъ
отъ национални спестявани»,
които да осигурятъ благоден
ствието на всички чрезъ подо
брение участъта на отделния
сюпанинъ.
Ето така въ реда на тия раз
съждения и преценки една
група отъ И души варненски
граждани създадоха нашата

cm*

am

банка.
ПО нато.ъкъ г. Блъсковъ го
вори за Р.лята, която банката
днесъ вече играе въ стопан
ския животъ.нв града и онова,
което прави тя за поминъкъ
на своите членове.
Й-Следъ речъта на г. Блъсковъ,
съ която се откри събрание го,
дадена б е думата на г. Ага
«часъ Мандовь, едаокатъ и чл.
отъ управителния съветъ нв
Приморска поп* банка,
Г-нъ Мандсвъ започна съ
общъ прегледъ но събитията
иъ Европа и Бойната,коятр За
страшава да обхзане и неза*
сегногите още въ нея държавиТой разгледа подробно сто
панството нв държавите въ
Европа преди войната и сега.
Следь товв премина върху на
шето стопанство и отделните
стпански форми, подъ които се
излива дейностьта на нашите
занаяти, търговия и промиш*
леность.
Въ тази толкова разновидна
деятелность кооперацията и у
насъ не е закъснепа дв заеме
челно место.
Сравнена нашата малка ст
рана съ всички нашч съседи
на балканите, ние стоимъ на
първо место въ кооперативно
то движение. Това, разбира се,
се дължи не въ малко степень на
нашата податность като функ4Ионери на тази нова системе
на стопанисване, каквато е
кооперацията.
Та ето за едно толкова
кратко време Приморска по
пулярна банка въ града ни,
възникнала едва преди 10 го
дини, тя можа да се наложи
на общественното внимание до
степень да бъде установена и
призната каго първостепененъ
(.анковъ и общественъ институтъ
Чествувайки днесъ меквръ
и по толкова скроменъ начинъ
нашия десетъ годишенъ жи
вотъ, каза г. Мзмдовъ, ние не
можемъ дв не подчертеемъ, че
вьрвимъ само въ възходъ
Ц.фрите, които четемъ въ го
ДИШНИЯ отчетъ, сам-т пасебе
си говорятъ вече за резултати
те. Но не с ъ само постиже
нията на цифрите, които сме
регистрирали. Ние можемъ да
се гордеемъ и съ една най
разновидна общественна дея
телность, чрезъ която сме под
крепяли всека по-крупна инциатива нв града.
Думата взе директорътъ иа
банката г. Страшимиръ Ж.
Чуловъ, който въ продълже
ние на повече отъ часъ време
паде подробенъ докладъ за
растежа и постиженията на
банката. Той особанно дебело
подчерта големото доверие нв
зврненци, което е изразено въ
нврастнвлвтв влогова служба.
Наблегна за разрастващата се
ежедневна преводна служба,
която е могла въ едно кратко
време да привлече повечето
клиенти отъ търгевската пияца.
Инкаснвта служба, манто и
рвмбурсната колетна служба,
се развиватъ задоволително.
Пласмантътъ на банката с ъ
що така се развива нормално

които ще бтдатъ
внесени
за разглеждане
въ камара
та Между тгьхъ е и еаинь
законопроекть,
който
бл
приетъ отъ министерския
съветь и съ който се ире
махаатъ хдръжкитть върху
пенсиитгь въ размгъръ 3, 4
и 5 на сто завинаги.
Тези удръжки беха отмене
ни само за -т-м-! година ev
начелото на 1939 гои- Съ но
вия законопроектъ тия удогж
ки се премвхчатъ завинаги.
М Ръ Б.жиловъ добави, че
се обмисля въпроса за увели
чен( е ма пространството засето съ цвекло, за да може де
се зедоволятъ не само Еътрсш
мите нужди отъ захарь, но да
i м. известни ре-ервм н дори
да изнасяме въ чужбина.
и задоволикв всички нужди ни
банката. На е остеналъ незадоволенъ въ стопанските си
нужди банковъ членъ, но то
ва кредитирано никста не е
бивало
безразборно и оте
кчааащо, а винаги се е върша
ло съ огледъ на добре проу
чените стопански и кредитоподатни сил-t на члена-заемо
искателъ.
Културно просветната дейностъ е бивала винаги въ унисонъ съ общата кооперативна
и банкова политика на банко
вата управа.
Единъ големъ депъ въ това
отношение се пада на младежкото коопервтивно обществоСледъ отчета на директора
докладва за верностьта на смет
ките презъ изтеклата 1939 г
председателя на контролния
съветъ г. Добрилю5ъ 1. Добрев
Започнаха дебати, въ които
взеха учестие:
Илия Ганевъ говори подробно върху отчета. Прави
констатации за неспирния въз
ходъ на банката. Той се спира
подробно на стопанската и
дейность. В Ъ общия и неспиренъ напредъкъ на банката
той вижда само умелото и
дълновидно ръководене дела
та й ОТЪ банковата управа*
Говори за инициативата да се
подкрепятъ бе»реботннте
Василъ Cm. Добревъ — говори зв тържеството, което
банката днесъ
чувствува —
нейното 10 годишно съществу
вание
Ишазвв мнение за стабили
тета и успеха на банката, ка
то го свързва съ големия иде.
ализъмъ не управителните те
ла и неуморните чиновници.
ТОЙ отдаде . почить на първата управа и основателите
на банката, като предложи
почитане паметьта на почина
лия първи председвтель и основвтель Борисъ Папикрушевъ
съ ставане на крака. Изказа
блвгодорностъ къмь персонал!.
Пасторь Михаиловь
Той
започна съ латинската пого
ворка:
.Когато цифрите говорятъ и
Боговете мълчвтъ."
Ачвлигира големата и не
постижима дейность на упра
вата и персонала и апелира за
единение и сплотвнос.ь. Пред
лага СЪ аклемвиии да се освободятъ отъ отговорность упра
вителните тела, като имъ се
изкаже благодарностъ и признателность, а така също и нв
персонала, който р»бли съ
|-д9.-<лизъмъ и себепожертвуввна.ДрьГ. Петковъ. Живот ьтъ
на банката за 1939 г- въ срав
нение съ 1938 r. o 20 на сто.
увеличенъ капиталъ и 20 на
сто увеличени влогове, което
говори, че независимо отъ ло
шите условия банкаго а вър
вела въ възходъ.
Говори за същностьта и
трудностьтв на пласимвнтната
политика въ днешните затруд
нени времена.
Асенъ х. Колевъ говори по
отчета и го одобрява напълно,
като пожелава по-големв осторожность за въ бъдеще.
Следъ приключване дебати
те! гласува са одобрение от
чета Й доклада за 1939 гвд. и
освобождаване отъ отговор
ность Управителните тела за

да р е ш и своята еждба
Вашингтонъ 10. „Хавасъ"
съобщава;
М р ъ т ъ на външните ра
боти Корделъ Х ъ л ъ заяви
п р е д ъ журналистите,
че
правителството на С. Щати
не възнамерява да ee на-.
месва в ъ преговорите, ко
ито се водятъ между СССР
и Финландия.
Въ дипломатическите, крж
гооо преобладава мнение
то,
ч е Финландия сама
тр£бза
да р е ш и своята
еддба.

на инсп акция шъ Р у с е
Русе, 11 Вчера въ 10 чавв
преди ебедъ пристигна въ
града ни м-тнистрътъ на же
лезниците г. И^анъ Го--ановъ,
придружат, отъ директора на
българските държоои желез
ници г. Бзрисъ Копчевъ.
Те ичепектирвха 3-те русей
ски гари, железопътната ра
ботилници и трвкци", пристани
щната работилница и фари&оога при Русе.
О«-ъ 4 до 6 часа г, МЧЧИстърътъ имаше среща съ пре, •
стввители на търговските предприятия, а въ 7 часа «и отпъ
тува обратно за София.

директори
София, 11. М-рътъ на вътре
шните работи г, Габровски заяви вчера предъ журналисти
те че заедно съ м-pa на фчнансите г. Божиловъ с ъ приклю
чили окончателно бюджетв па
администрец-тята.
Той съобши, че на 17 т. м.
въ Софчя ще се състои конф!реацчя на областните дпвектори, въ която щ« бъдатъ
изслушани техните доклади
за положението аъ страната
и щз бъцотъ дадени дирактпаи за бъсещоте дейность.

ДежурНИ аптеки: Ф. Р«вргиевъ, Н. Стаичевъ, Общинска
и Б. Сяасовъ.
Проблемата за подмладя
ването —най-последните
научни изследвания и прак
тически успгъхи постигната
въ борбата съ застрояване
то, Това е крайно
интерес
ната тема, на която
Дръ
Карилъ Иордановъ ще говври утре вторникъ,
на 6 IS
часа сл. об. въ Нино Роял*.
Срока за доброволното и
безглобално заплашено
на
пътния динъкъ за 1940 гои-' а
до 31 мартъ т. г.
2-—J
КИНО Роялъ: Руско-съветски
геройски и патриот, филмъ
„Ппсень за казака'Ч
ЖеНСКИЯТЪ комитетъ пр..
д-во "ЧврвенъКръсгъ* поканва
зсички членки на дружеството
че общо годишно събрание,
което ще се състои нв 12
мартъ 3 30 ч сл. обедъ въ
помещението но дружеството
ул. Драгоманъ № 44.
2—2

ОЧИЛА Пунктални ЦАИСЪ
Хигалъ. Перфа и др. найевтини и точни при Бр. Н.
Илиеви „Черната котка"
Варна, «Царъ Борисъ* 21. Тепвфонъ 29 59.
СекЦИЯ "Нови
сремежи*
при д-ао „Мвйна" кани член
ките си. понеделник*, 11 т. м.
точно 3 часа на извънредно
събрание съ важенъ дневенъ
редъ.
ЛОНДОНЪ, 10. Лонд.зндерска-

то опере въ северна Ирлан
дия изгоре счера. Причините
на пожара с ъ неизвестни.
Това е нгй големиатъ явжврь отъ 30 годили ^осамъ.
делата презъ 1939 година.
Следъ дадения отдихъ се
произведоха избори. Преизбра
ха се г. г. за Управителниятъ
Съветъ Боянъ Блъсковъ и Ди
мо ПОПОВЪ и Контроленъ съветъ-— Добролюбь Т. Добревъ,
Тодеръ Димовъ и Ив. Димчавъ,

fcPOH
УТРИННП П О Щ П

ши

'азгоеоритЬ въ Рим

ще имзтъ решаеовд© зивмвнй
за съдбата на Европа •-%

ската

Съставътъ
к о я т о во

Подобрение отношенията между СССР и италй*

р-зГоноритЬ

Срокътъ на преговорите е до вторникъ. До сега се състояли три срещи.
Финландците били готови да положатъ живота си за своето отечество
да сключи миръ съ СССР*
Хелаинки, 10. (Р о й т е р ъ) ландското правителство да отн-то никакво решени*. (БТА).
Радио Хелзинки днесъ греХелзинки
10
(Рой.ерг)
Офи
Дчвсъ бе издадено следното датъ въ Москва за да се ипочциалните кръгова въ Фи - даде на руски езикъ слецнотс:
« фяцивяьо комюнике пз рускатъ преговори, финландската де ландскатв столица езгм-тъ — Ние, финландците,
I о-ф 1нлв1-дските првгочорт:
Двете правителства вле легация, въ която влншъ Рит», подъ резерва всичко о овг, ценимъ нашата свобода
30X9 отъ н*колко време н-ръ-председатель.Пааснкивн, мн- което се изнася въ чужд" _ "в- и демократическия реиасамъ въ допиръ. койго ннетъръ, който ЕодЬше по-рано чвтъ по проговорите съ С СР жимъ и оставаме верни
Танеръ днесъ заяви по
можа да се установи бла орегоЕорнтЪ съ съв. Рзсиа, гене
годарение [посредш-.чес.- рал. Р д а ф ъ Валденъ и депу- радиото, че финландското на нашето правителство.
Всички ние сме готови
нето на шведското прави
правителство
използува
по
татътъ
Bai
HD
Вонснмонъ.
ОТПЙда положимъ живота си
телство. Поставената цель
е да се проучетъ евенту тува за Москва .въ среда ве- средничеството на Швецияза отбрана на нашата
за преговорите, чийто срокъстрана.
алните възможности за по черьта.

Римъ, 10 маргь,
На посещението на Фонъ
Рибентропь въ Р»-мь со
отдава много големо зна
чение. Мвкаръ да се твър
ди. че фонъ Рибентропь
i два въ Римъ за да върне
юсещението на г р а ф ъ
Чано, пгдчертева се, че то
ва посещение ще ьт ис
торическо значение за Ei
ропа.
^

Лондонь, 10 Въ Лонбо
емгътатъ, че една отъ м
внйт» задачи Ne-Ofts
нието на фонъ Рабенпщ
въ Римъ е въпроса за цщ
бре ние отношенията лц
ду СССР о Италия.
• Вь добре осведомените цг
гева се з-явявв, че фонъ |
Ъе.-трспъ ще обещае нк
лия следнот :

Cw. P9CH9 е готова да i
стави юго-шточна Европа |
сфера на влкяяне на Нталня,
т%т на това СССР ще щ ,
н се предостави свобода на [
ствне на Северъ.
«

Въпросът* за о б щ *
м и р * , и л и ио и р е в о
за пълно
ограниче
вие на войаата, иди
пьЕсть о б р а т н о , з а заа о ч в о н е г о н а САН а Юо- В » Л о н д о н » и и
д ф м а и о й а о , с е п о с т а р и з & ъ с м * т а т а » , че-J
в а н а д н е в е н * р е д » . ш е а я а т а Ьсоито днеЕ
стигане на мир*. Ползата Финландската делегация е изтича въ вторникъ.
и у т р е щ е с е взеид 5
итъ преките разговори бе имала три срещи съ предста Въ шведските политичес,
в ь Р и м ъ , щ е има!
призната и отъ едната и вителите на Съв. Русия.
ки кржгове се заявява, че
решпющо
значе-ц
отъ другата стране.
Финландските представители
Швеция
не
е
употребила
з
л
с
л
ъ
д
б
а
т
а
н а Св
Поншг съветското п р а ш ш - со започнаха стьветските усл'е
потопила
до
сега
п
а
.
'i
натискъ
върху
Финландия
ио Оокоин представители на фин к я за миръ Д-icere t-e с в-сБгрлинъ, 10. Въ Берл»
Г о л е и ъ в ь з д у ш е в ъ б о й мезЗасду г е р м а н с Е с а се узнава, че следъ прие
и френсЕс-я а е р о а д а н и
гането на фонъ Рибентр*
Берлинъ 10- Официално сто отъ английската пет и Свенъ Худъ въ Римъ,
съобщава, че отъ започ ролна флота е унищо станатъ трайни съвещак
Зъ Черио могза се §шъстосвзтъ интересите пш великите см- се
между фонъ Рибентра
ването
на морската война жена.
ли. — Положението на Турция определя нейната
Свенъ Худъ и графъ 4i
до сега еж потопени отъ
Нашата авиация из по финландския въпрос*
вънишо политика
германската флота и авиа
разузнавателни
БгълграЪъ, 10. В, .Правда'руски параходи презъ тур- (родните извори въ Месо* ция всичко 46 неприятел върши
полети
надъ
Франция.
гатъква въ една статия, че ски води за С р е Д и з е М н о ; п о т е м и Я и т о м с в о е м % с т о ски кореби циегерни съ
И0В0Т0 KlTOHCKi
. ъ Черно море се кръстосва
германо-френската
тонажъ 331.000 тока На
,пъ интереситгь на велики море, въ което моресе на- п о л о ж е н и е . Турция ще бж общъ
праьителство
ще започ
следъ
мира големъ делъ отъ ин де въ центъра на воените отъ конто 32 еж английска граница вчера
:пгь сили
да работи
Отъ години насамъ, нито тересите на Англия, Тур действия, които ще се раз- съ общъ тонажъ 320 000 о б е д ъ се завърза го Ш е гхай, 10. (Домей) Ш
л е м ъ в ъ з д у ш е н ъ бой
•единъ външно политически ция се приближи до запад виятъ въ Близкия и Сре- тона.
Съ други думи 10 на между 7 германски са- то кнтеиско правителство пс
иъпросъ неможе да се ре ните сили, като по този деиъ изтокъ.
п ^едеелвтвлетвото
не У|н»
иава безъ да се държи
лети и 10 френски ловд Ч - к П - У е й ще започна ф;|
начинъ
се
осуети
руския
<метка за положението и
жийски аероплани. През ц и т е въ началото на идк
значението на Турция въ планъ за насочване на Ру
време на двубоя е д и н ъ f e ' ц>. Уангъ-Чимг-Уей mt
международния животъ.
сия на юпь.
френски аеропланъ б е да запизи за себе си портф
Преди всичко Турция се Благодарение на това свое
ли на министерството на и
простира между Европа и положение, Турция предста
,:
Строежъ на нови въздушни бази въ Турция. Генералъ сваленъ.
шните работи.
Азия. Въ военно време тя влява и упражнява значи Вейганъ щълъ да командува и египетската и турските
•може да разреши или да не телно въздействие върху
вейски въ случай на нужда
разреши достжпа на нечер- всички международни въпро
очаква на пролеть.
* оморски 2сили въ Черно си, а най вече върху онгъзи, Лондонъ, 10. На аген даНасе„Бритишъ
параходи
Юнайтедъ
ция
Ройтеръ
съобщаморе.З
ултимативни искани*
които заспгатъ балкански
пресъ'
телеграфиратъ
отъ
Лондонъ, (Ройтеръ). Въ С--ватъ
отъ
Янкара,
че
тп>
и
близко-източнитпг
Положението на Турция
Бейрутъ, че войскитп на еерно мере потъ-а внглкй- Стонхолмъ, 10. Политичк
днесъ се състояла сре генералъ Вейганъ съставля- ск..ятъ тгрговски пврахсдъ те кръгове въ Стош*
«..предел* нейната полити държави.
Туоция е разположена ща между ш е ф о в е т е на ватъ единна бойна единицаf „ Ч ^ ч ч - д ъ " , 2,918 тс»енъ. 22 твт рдятъ, че СССР не а not
ка спрямо великите сили.
между
две морета Черно английската, френската съставена отъ всички раз душ > отъ екипажа му съ аила никакви утимвтканн
По отношение излаза на
ка> ия предъ Финландн!
и Средиземно, кждето' се и турската авиация, на нородни войски, концентриспасени.
СССР въ Средиземнодморе, кръстосоотъ интересите на
рани въ Близкия изток*, Л.ЧДО.Г, 10 ( Р с и е р ъ ) Бри- •ръзна съ преговорите земи;
държанието на Турция е европейските сили. Нейни която била разисквана която заедно съ египетскатенскиятъ л-рех-дъ „Мендлк"Стокхолмъ тидикд!*
съвместна та и турската, могатъ да хоуръ" 1200 тона, потъна бщввв, че шведското пое
отъ големо значение. По- те граници еж въ досегъ б.ж.дащата
рзно Турция беше въ при съ съветска Транскавказия координирана дейность бждатъ използувани въ зелследствие сблъ1квв1-е съ друг* ;тсо въ Пврижъ е обясни
ки пунктъ, кждето стане •динъ пврЕхсдъ 23 души отъ •'-утрвлното становища
ятелски връзки съ СССР. недалечъ отъ петоолните на трите авиации.
нужда
екип-жв съ спасени.
извори въ Баку. Южните и
Швеция.

Ш

1 IEID

Ъ ПЪЛНИ УСЛУГИ

mm mxmmm СССР не е постове
s1

Но когато се постави въп източни границ*. на Тур
роса за преминаването на ция еж въ допиръ съ пет-

1вР9-1 I 110110 ДШ
въ страната
аидени по-големи кредити

Пловдмвъ. 11. (По телефона).
Вчврв въ Пловдивъ се състоя
големв санитарна конфаренцив въ докъ .Кудоглу*, к о н е
б е предсадателстауаана отъ
директора нв нар- здрав* г.
д-ръ Балкански.
Въ рваговоръ съ журналис
тите г- д-ръ Балкански авяпи
че въ тазгодишния бюдмеатъ
нв нароомото « р в - с съ п-»«в-

зв
подобрение нв
санитарното
дело въ страната.
Щ« бъдатъ също така уаа
лнчаии и лЬкорите въ некои
болници, а така също ща бъ
датъ открити и специални от
деления зв хирургическа ту
беркулоза3древното състояние въ стрччвТв е добоо зч е*ги.

Въ тия рпзпшри било угово
рено постройката на нозн в м ддшни Ьт въ Турция, за mm
цель вече пристигнели френски и
английски конструктори.
ще йжде решела за в^есо@ет. — заявява Хитлер

ЗА ТАЗИ ВОИ

Преди два дена шефътъ на
английското
въздухоплаване е заявилъ въ Кайро, че е
пристлшено укрепяване
то на египетските гра
ници и въ Близкия изтокъ срещу всека евентуалность, която може

1

П£З.ВЗЪ

.4

Провадия - Яйтосъ
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и обратно се подържатъ иш1-редовно

Тръгване въ 8 часа сутринь, пристигане 15 часа
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Агенции: варна, подъ хотель Лондон*-, тел. 2923
Буаг*с-». Ст Па-.ц->лв«>ъ. тел 26-22
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факирътъ Мити,
който пристигна въ Варна и
и на 16 и 17 т. м 830 ч> вечерьто въ салона не Мгкедонския домъ ща изнесе я«в го
леми севчеа съ съвършено
ноаи и невиждани номере. Г-нъ
Ми'и пътува съ себлвенъ ва
томобилъ и носи около 2000
кгр бггежъ. В с и ч к ^ е му но
мера г ъ изненвд! за Втрна-ц

тъ
щтптъ
над* датска територия

Хмтлеръ ммщъ Са-мо една задаче., върху която мнеляг
день и иощь: за победа и за животъ

Берлинъ, 10 Днесъ по слу
чай деня на загиналите преаъ
1914—1918 г., както и загина
лите въ cereш-ата война. Хи*
тлеръ държа речь въ Берлин
ския все-енъ музей, въ която
между другото каза:
— Днесъ* въ една слежнв
епоха, германскиятъ нвредъ
првзднуво д«1-ьтъ на' героите.
Това което години нвргдъ бе
ше състоянте на у HI ж шие..
днесъ е ед-*о положение, на
ксето м жгмъ д . гле »ма съ
гордзетъ, равно,на величие
Следъ ед-.в побгдча кам
пания нв ИЗТОКЪ, днесъ наши
те оейски по мор.-, по суша
и по
въздуха
защищ-ватъ
Райха срещу сгери-fe му неприя<сли отъ зап&дъ.
Дчесъ за първи
г.ътъ нашия народъ се изпревя предъ В.емогъщия, че щото
вече се касае за съще:твуванието нв Германия
Въ 'тези върховни моменти,
когато съдбата произнася сво
ята присъда за съществувани
ето нв нашите, вейникътъ се
изпргвя предъ Божия съдъ
който едничъкъ решава теж
ките изтезатвлни ВОЙНИ
Нема другъ нвредv к. й о
съ такова право можа де
прв-днува своите герои, кск-о
германския.
Иска се розлвганато на на
шето единство. Нашиятъ от-

противоверопланна *рти)ерия
е открила стрелба надъ едннъ
Кспл-хоге >, 10. (PvfiTepi) >епознатъ аеротпонъ, който
Дчесъ следъ пладне датската летелъ надъ датска територия.

говоръ е: още по силно да
сьединимъ нашата общ юс ь,
каквато нема никъде друг* де;
нашата воля е въ единството
на нашия народъ. Ние и-кеме
пзеуспеването на германската
кец я и но гермачск».я наци
онвлъ социвлизъмъ.
Ние протегнехме ръка за
разбирателство, но светътъ я
отхвърли.

Азъ, като Фюреръ на на
цчята, канцлеръна райха и
главнокомандуващъ на гер
манската армия имамъ са
мо една задача върху коя
то мисля день и нощь: за
победа, за борба за животъ

Акч е необходимо ще жц
вувамъ и собствения си i
аотъ, защото съзнавам*,1
този пжть, еждбата i
германския народъ, ще t
де решена за вгьковетп.
АЗЪ се обръщамъ Mi
Провидението съ едм й
литва: да пощади вемки'
за да видимъ герм.но
народъ З5вършияь съ че
тази голема борба ме»
народите, щото въ т:
тържествеиъ моментът
бедата на Гермчния cpf
Англия и Франция д* <
де най-тържествената;»
всички времена.

войски
при
Ш
успЪлн да засматъ важни положения

Руснаците не пропущатъ нито едно средство «
да затруднятъ положението на финландцит*
Хелзинки. 10. (Хгвасъ). в е т с к и т е п о й с Ь и
Новата съветска сфвнзиве. п р о а у щ а т ь н и т о
която започна при [Бьорки н о ср-Вдство ва да
е помогнала на съветските агрудвятсь
-Фянло!
войски да заемзтъ н*кои с Ь о т о п о д о з ь е н и е .
важни положения. На неХелзинки, 10. ГСъветск
кои места руските, войски Действия
на Карелийс
б.чли отблъснати, но ведна
провлакъ
сега се уле«
га следъ това имь приета г
ватъ,
защото
съветите
нали нови подкрепление,

МаЕсар-ь о п е р а ц и и т е
д а в с Сгк. о т ъ м а о г о
г о л е м о
зааченис,
Фннланд,цпте упогр-Ь
б а в а х ъ г о д е н а усл»
лия да парализирате
с ъ в е т с Е с а т а а к ц и и . Съ'

наха господари >а вей'
острови и островчета
залива, отъ кждето т»
" ° Финландците съ к»1
съп!^ СИ " Р е л б а смущвв
йски
б
о ^ и К И Т *нав о провлака»
"0Rf
брежието

