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*""Преди бО г о д и н и
2Р януоррй, 1886 год.
.„срЛДЪ. — Султаньтъ издаде ираде, съ
г!мвов*лва ч*лата турска флота да бж® пълна бойна готовногть. КраЙцерътъ
Ш#» замина за островъ „Критъ*, Де.
1,»рскй дивизии еж готови да заминагь
Цата граница.
т __ Споредь 1фициоза на правителствоI скнятъ Царь предпочита по скоро да
jLgerb българин — Южна и Северна съеД отколкото едно споразумение между
ТЬександъръ и Султана. Обаче Царьтъ
и да се противопостави на подобно спораШ, тъй като н е >келае д а с е повдига
аеждународенъ въпросъ.

Варна 3 мартъ 19 Ь г.
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ВАРНЕНСКИ

IIPM II „1ИШ1 IMIf
ОБЯВЛЕНИЯ
търговски 1-50 хв.
ОФИЦИАЛНИ
2-бО лв.
ВЕНЧАЛНИ и ГОДЕЖНИ на публикация 7 0 — лв.
ЧЕСТИТКИ и ИМЕННИЦИ
З О — лв.
А Б О Н А М Е Н Т Ъ : за година ЗОО — лв.
ЗА 6 МЕСЕЦА
160 — лв.
ЗА 3 МЕСЕЦА
ЮО — лв.
Б А Л А Н С И и пр. по споразумение
ТЕДЕФОИЪ JVj 1 2 ]

L a 2 Въ Птина е въве
Бунтовете вг Атина, Солунъ. Лариса и другаде еж потушенн, сбаче бунтоиницитъ ся. господари на военната флота. Разбунтувалите се
I стога цензура. Всички
военни единици се отправили за островъ Критъ, кждето населението тоже е възстанало. Отговорътъ на Венизелосъ на телетрафическото
иения за чужбина се прозапитване на Цалдарисъ Въведено е военно положение и цензура. Военните сждилиша работятъ трескаво.
L r b отъ цензурата и се
Ген. Пластирасъ подготвилъ бунта и го е ржководилъ отъ Канъ.
|цаГь само ония, което
L съгласие съ официални- принудятъ да вдигнатъ бътю зематъ казармата на единъ евзон отдавна. Бунтовниците разчи военните
еждилища.
|0бщения
знаме. Д о тоя моментъ не е ски полкъ и на Военното училище тали, че армията ще се приежВъ Атина днесъ следъ обедъ
елефоннит-b съобщения ме- станало ьито едното, н и ю дру
Начело на движението въ Атина едини къмъ техъ.
една грамадна тълпа се събра
иДтина и Солунъ еж пре- гото. Знае се, положително че застаначъ ген Сарафисъ, наедно съ
Бунтътъ е билъ потушенъ ла на площада на Коне итузити.'Влаковете, обаче се н%кои отъ военните параходи 50 други действуващи офицери огъ само бгодарение на това, че цията и акламирала правител
еж претърпели значителни ще по долни чинове,
ртъ редовно.
по големата часть отъ армия ството.
ти отъ въздушните бомби, оi .
*
Въ» к а з а р м и т е . в ъ га останала верна на прави Адмиралъ Типалдосъ предс т а н а л и телството.
ЙУ1Градъ 2 Т у к ъ се полу- баче, параходите на свой ред Макрияни
ложилъ да посрпдничи ме
*
1тъ отъ Атина само офици- обстрелватъ бимбардировачни- кървави с б л ъ с к в а
жду правителството и ме
те аероплани. Два отъ послед ния. Паднали убити и
Атина 2. Тази вечерь се тежницитп.
игЬ телеграми.
Последнитп
;лоредъ ' сведенията, пра ните еж свалени въ морето и ранени и о т ъ дветЪ получи тукъ отговоръ отъ поискали половинъ часъ вреВенизелосъ на телеграмата ме, за да дидътъ отговора
елството е господарь на по- потънчли, а останалите еж страии.
значителни по
1внието въ Атина и бунтътъ претърпели
Още при първитть сблъс съ която мръ председа- си.
привържениците на ген вреди
квания билъ свиканъ бър тельтъ Цалдарисъ го бгьше Сядбата на разбуотувазипиталъ дали той удобря литп се военни кораби за
решрасъбилъ потушенъ.
Съобщава се, че единъ отъ

НАШИЯТЪ
z

=

БЕЛЕЖНИК-ъ
Наши актьори

Идвапъ Петровъ. Ако за един
второстепененъ и вече рутвниранъ актьор'
«гЬрката „доПъръ" е утешителна и дор
оправдателна, за единъ младъ актьор!
отъ когото трЪбва да се очаква постоянн
развитие, сжшата тази мЪрка е далеч
недостатъчна. За него тази и%рка добив
ново име — нарича се .застой", иарич
се .точка на художествено замръзване'
Това е болесть. Сжществото, обаче, н
болестьта не му пречи да ходи, да с
CMte и приказва, да бжде бодъръ, д
изпълнява службата си. ЧовЪкътъ е добр
здравъ е. Актьорътъ е боленъ. И болест!
та му слага своя отпечатъкъ върху х)
дожественигъ му образи. ЧовЪкътъ н«а<
Актьорътъ се гърчи, бори се, докат
уморенг, изпада въ безсъзнание. 4ost
кътъ продължава да изпълнява службат
си — той играе на сцената, но — в
отежтетвието на актьора. Така — и
зо Мин. съветъ. Воениятъ ва бунта.
навикъ играе, подъ влиянието на ой
Плоредь други сведения, разбунтувалите се разруши
сега е неизвестна.
м-ръ ген. Нондилисъ
неза Въ отговора си Венизе
напоръ, който въ течение е
Арестувана cm. голпмъ творчески
щ революционното двн- тели е биль толноза силно
години актьора му е оказвалъ. Публикат
бавно обявилъ военно по лосъ казва, че щомъ прави брой офицери,
депутати,
го удобрява. „Добъръ е" — казват]
1кв сьвсемъ не е потуша- ловредвнъ отъ авоопланить,
ложение
и взелъ
бързи телството е въвело изклю ряководителитп> на репуб И роля следъ роля публиката вс
тъй нато флотата се на-щото стангло нужда да блчително военно положение, ликанската лига, главните добъръ го нарича. Изкустеото прш
мгьрки за защита.
ма друга служба — занаятчълью
то само се е поставило
въ рдцвте на възста- дв рвморниранъ отъ единъ
По улицитгь на Атина извънъ законитгь. Въ та- редактори на венизелист И тогава пубиката казва: .Добър
кшпп,
вестници
и
пр.
е". — Занаятчията добре върш
нргйцеръ. Пострадали с * и веднага се появили
ТЪ.
тан къвъ случай той _ Вени
си. Минаватъ нгъколк
]
Всички венизелистки вес занаята
ктоятелството,
ч е останалите кораби, обаче по- кове и войскови части.
години, човгькътъ все още е млад.
зелосъ не можелъ да отка. тници ся спрени.
Внезапно
същата тази пубкик
кореспондентите
на пек». Нито единъ отъ тъхь,
Въ разстояние на чети же на иетежницитп» под
отсича: .Омръзна". Отъ
дитгь вестници не имъобаче. д<1 сега не е вдкгналъ
крепата си и да не застане Атина 2, Смета се, че „Аве- години вее единъ и с»щът. толков
Разве>
ри часа бунтоветгъ
били начело на тпхното
дви ровъ" се е опиталъ да влезе канъ е актьора. Човгькътъ е посм
^разрешава да говорятъ 6tno знаме.
потушени. Мнозина
рево жение.
денъ беднякъ, защото своето 6t
телефона, показва, че
*
въ връзка съ островъ Критъ гатство — актьорската си ежи
люционери
еж
арестувани,
Цалдарисъ изказва дълбоки На това обстоятелство се от ность е довелъ съзнателно до бе<
щшлните
съобщения
Бвлградъ 2 Последните све
Отъ тази сутринь воените съжаления за това поведение дава извънредно големо поли съзнание, и постепенно — до смърт
д е н я гласятъ, че правител
Ъргдаватъ всичко.
, Това е процеса на .застоя".
еждилища работятъ трескаво. на Венизелосъ и заяви, че то тическо значение.
Шковетгь се движатъ ството концентрира силите си
Едновремено
съ
бунта
въ
ще
има
важни
последствия
за
Явно е, че за сега бунтов
Актьорътъ Идеалъ Петровъ с
)6одно между Гърция иза борба срещу четирите раз Атина» избухналъ бунтъ и въ самия него.
бунтували се крайцери, които
ниците фактически еж госпо движи въ типичнокомични рол1
рщвия. По границата по настоящемъ се намиратъ морския арсеналъ въ Сала
*
дари на военната флота, тъй Твмъ той се чувствува добре. 3
минъ. Начело на този бунтъ
Атина 2 Разбунтувалите се като на техна страна еж най-тЪхъ има всички данни и художе
и забелгьзва нищо осо- къмъ островъ Мелосъ. .
ствени срЪдстве. „Добъръ" — ка
застаналъ здмирялъ , Деместк- Ит^дъ воевни кораби, които но
о. •
Правителството изпрати по косъ, личенъ приятель на Ве-(Пуснаха пристанището, еж се големите единици на флотата. ватъ. 1<жде съ повече,'кжде съ" ги
'а въздушната флота е радиото телеграма до бунтов
Отъ много места на про малко нервъ и ембиция — той с
отправили за островъ Критъ, винцията пристигатъ въ Атина справя. Знакътъ .добъръ" не с
Що нареждане да пре ниците, съ която ги подканя НИЗсЛОСЪ
'Пра сблъскването
билъ кждето населението също тека< 'войскови части, които дефи- качва. Тукъ теме се губи.
Штъ военните нарахо- да се предадатъ незабавно.
Ще се спра нв две важни рол1
тежко раненъ директорът се е разбунтувало
лиратъ изъ улиците съ песни.
които се намиратъ въ
въ които актьорътъ се яви то;
Цалдарисъ
изпрати
до
Вени
Твмъ
очакватъ
приети
ането
на
арсенала
НикоцариСъ.
щтгь на революционеоисезонъ — професоръ Шолтеесъ Комендантътъ ,на фло на параходите сь нетърпение. Атина 2 Официалните све- „Подь мостл" и Ервинъ — »Дай1
у за да ги обстрелватъ зелосъ една бърза телеграма
На разбунтувалите се пара депия гласятъ, че въ борбите пжть на младежьта". За другите п<
Чмби и да следятъ въ въ която изказва убеждение тата адмиралъ Хаджики
то
си,
че
той
не
ще
подкрепи
ходи
се намиратъ 50 отъ най-въ и около арсенала въ Са-м»лки негови роли ще спомеь
риякосъ
веднага
се
явилъ
Шва посока ще се двиреволюционното движение и въ арсенала, начело на ед добрите офицери на гръцката ламисъ били паднаки само 2 бегло.
щтъ.
че нгъма нищо общо съ него, но отдплгчие морски стрел флота. Между техъ е и синътъ убити и 10 ранени. На тия •"•рофесоръ Шолтеесъ е по p.at
НИГБ на темперамента на актьор
шири военни парахода,на— Привителството, казва ци и започналъ борба съ ма бившия председатель на цифри, обзче, никой не отдава И все пвкъ добриятъ човЪкъ, о1
гръцката република
Ко;;ду- никаква вера, тъй като загу стжпчивиятъ баща, разсъяния1
Щ съ най-големия пар.ходъ Цалдарисъ въ телеграмата си, бунтовницитгъ.
I гръцката военна флота до сега нищо не е направило Въ Солунъ и Ллриса сжщо риотисъ
бите въ сжшность еж много ученъ—гЬзи особенности, съставл:
ващи образа, не бъха добре схве*
бунтове,1 Солунъ 2. Въ Македония и по големи.
'«ровъ", напуснаха приета противно на интереситгь на така избухнали
ти и набелезани. Тонътъ почти е,
гръцка
Тракия
владеъе
пълно
обаче
тгь
били
по-леко
по
По настоящемъ арсеналътъ накъвъ, равенъ, а ГДБТО се помъШо, подъ ржвоводството Гърция, напротивъ полага
спокойствие.
е вече обкржженъ отъ всички да нюансира имаше пресилване.
(офицерите-бунтовници и се всички усилия да защити на. тушени. <
Пресилване въ драматизъмъ, прео
* .
- Обявено е воено положение. страни. Борбата продължава ване въ комизъмъ. Мимиката едн!
|ора°иха по всека вероят- роднитп интереси.
Атина
2.
Твърди
се,
че
пра
образна. Общо-~иедостатъчно вг/
Атина 2. Тази (.утринь пра Арестувани еж известенъ брой
кть за островъ Критъ, кой- Бтлградъ 2. Агенция „Авала"
бяване въ роля1в. Момента Korai
вителствените
войски
успели
вителството забрани излизане
на д-ръ Вишки да прекг.
> е въ ржцете на при върже- предава по-подробни сведения то на опозиционните вестници. венизелисти.
да завзематъ арсенала
въ съобщава
ти свижаанията съ джщеря му—г
*
за революцията въ Гърция
Саламинъ.
тонъ и по мимика беше трагичен
[Двтъ на Венизелосъ.
Въведена е най-строга цензу
което не съответствува на типът
Парижъ
2.
Вестницитп,
Въ
Атина
се
знае
вече
поло
Снощи
къмъ
7.30
часа
нривър.
Дадено е нареждани на во
ра. По всички улици на Атина се научаватъ отъ Атина жително, въпреки официални още повече, той извиканъ, напуи
жениците
на
ген.
Пластирисъ
въ
итЪ аеропяани да продъллюбимия си квартетъ. Такива по
мгьсто, че те твърдения, че юнкерите и решни моменти .имаше доста, а н
|тъ бомбардирането на воен- Атина и Саламинъ направили пър се движатъ усилени патрули, отъ официално
евзонската гвардия еж се били правляватъ ролята.погрешно.
рт параходи до като г и по- вкя опитъ да станатъ господари а на почти всички жгли еж арестуваните
бунтовни присъединили къмъ възстан- Това-което
е особеность въ роляп
на
положението
и
успьли
да
завт
поставени картечници,
Е? ъ, или пъкъ докато се
е., прието повърхностно и набелг
ци ще бждатъ еждени отъ ниците.
зано въ едри краски, съ дебело чег
Военниятъ м-ръ геп. Кондика. Детайли липсватъ. За публик
лисъ зачви предъ кореспон
та, която шумно изразява мнени
то си, и тука актьора е добър
дента на Агенция „Авала" че
А той бгьше подъ мгьрката.
на подписъ върху полица.
••' Съ разбити сърдца, съ съкрушени д у ш и известяваме бунтътъ е д^ло на re*. Плас
обявени за заподозрени
Ервинъ — .Дайте пять на мл
бившъ нотариусъ. .
« всички роднини, близки и познати, за тъй ранната, тъй тирасъ и на Венизелосъ.
София 3. Софийския олас дежьта" — върви въ кракъ съ not
съпругъ
Вчера облестниятъ еждъ е тенъ еждъ обяви за заподо чето централни роли въ пиесата
Очаквана и внезапна смърть на милия ни б
Бунтовниците
с/к били разгледалъ делото, по което
Сбратъ
зрени Р О З О П - л и ц а т а Петъръ лошъ. Мпрката остава доста в
подпомогнати
и отъ бп>-\
соко.
еж били обвиняеми Ивакъ Г.
(Пецо) Трайковъ Гировски, от , Несдържанъ смъхъ предъ пача
жочцитт въ Мала
Азия. Поповъ и сина му Георги, с. Върбенъ, леринско и Бла ството, неудържимо отвръщен
заедно съ Христо Колебиновъ,
Правителството
могло бившъ
гой д ръ Наумъ Бочевъ, отъ къмъ безредието на моливит+i
нотариусъ.
К
( 4 9 ГОДИШвНЪ)
КНИГИГБ по масата, а пъкъ .
да стане отново
госпо
Първите двама се обвиня- Варна, тъй каго н а е ж се яви Какво,: г-нъ редакторе, дълго
^ в т ^ Ж н е
е д и ^ З Г м и л ъ и толкова дарь на положението
са ватъ, че еж фалшивицирали ли предъ властите въ опреде стана? Свършвамъ. Ще разгледай
на Еврииъ, разглеждай
подписа на Мара Станева в ъ г - ления имъ 10 дневенъ срокъ. образътъ
мо
благодарение
на
бърза
постановката на пиесата. Само м
fe
г о ^ ;
когато родителски грижи изпълвах „ е .
ху една полицз за 128,000
ментъ. Въ по-малкмгЬ си ро.
на военното лева, а последниягь се обви
К о с ъ р д ц е . Отне го най милъ и свиденъ б . « . и « n p y r j » . та м/ьрки,
актьора е досга добъръ. Oco6si
безгра
положение
и
на
военни
нява, че с о б л е п и л ъ полицата тъмниченъ затворъ, а Хр. Ковъ Д-БДО Бонянфзнъ — въ „Панси
ркова рано, безъ да види плодовете на оащи.та
перката". Смшо нъ „Хотелъ Риц.
тгь еждилища, които вед съ употребявани вече гербоии лебиновъ б е оправданъ.
|чна обичь.
Идеалъ Петровъ е добъръ пкть,
въ веченъ сънь,
марки.
нага еж били пуснати въ
I Мили съпруже, мили татко, ти заспа
Мара Станева е чиновничка Но въ него актьорътъ е аъ иачал
Сждътъ
произнесе
приежда
|мо въ единъ мигъ..пяпание
въ местната т. п. станция Ней то на кризата. Бори се, гърчи i
за пъленъ ходь. *
съ която признава Ив. Поповъ
Дано човлкъть се смили надъ й
I Само единъ мигъ: безутешна мжка и страдание
и сина му за виновни и г и ни адвоквти беха Драгой Нен- тьора. Тогава ще има ценни /«
3
Р Ъ lltnHH НИ ЖИВОТЪ.
„„„шв
тятно
Парижъ 2 Тази вечерните оежди по на 3 години сгрогъ ковъ и В. Чобановъ.
тпжения.
I Миръ на праха ти, нашъ непрежалимъ съпруже, татко вестници съобщаватъ, че ген.
lOpQTA
В а р н е н с к и
О б щ - и - н х к и I е а. х . ь.. р ъ .
Пластирасъ продължава да се
ДЪЛБОКО ОПЕЧЯЛЕНИ:
намира въ Канъ, кждето той
2-й пжть
Съпруга Пнка, синове: Николай и Георги бр^тъ пребива пребивава отъ доста
НАЧАЛО 8-30
|
3 мартъ
|
ДпекРеУандъръ. семейства: Мл. « 0 ^ " ^ " *
Г ^ продължително време.
Симеонови, Ст. Георгиеви, С и м е о " ! , . п ^ Р ™ ^
При все това. той |[се смета
Янаки Георгиевъ, Ив. Георгиеви. - П ° - п к о л " 0 " Н о В и като инициаторъ на револю
Тодорови, Ат.,Недеви, Мих. Матееви. К. Иванови ционното движение.
Знае се вече положително,
С п . Е н е в и , Георги Еневи и дрк о м е д и я аъ. 3 д е й с т в и я о т ъ Октячт. Ммрйо
. .-•
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Скръбна весть

too Трвнковъ е и. Бочевъ

Руси И. Мурдовъ

в А И я т е Р е с ъ т ъ п Р е Д и ВСИЧКО |иа

че бундътъ е билъ готвенъ

БРОЙ Щ

Вар ненски новини

с^тр. 2
ТЕАТЪРЪ

И

КРИТИКА

П равдата
Постановка Ив. Яневь

Г£Д НОДНЕВ К Д
За родината!
Днесъ, когато празднуваме Осво«
бождението на България, ще тър
кулна нЪколко бисери по св%та.
ТЬ еж пропити съ любовь къмъ
родината. Съ истинска любовь, она
зи, която е вдъхновявала Паисий,
Ботева, Хявжи Димитра, Левски,
героитЬ на Шипка да умиратъ съ
рвдость, усмивка на уста за свобо
дата на родината си.

Игра с е миналия сезонъ въ поколенията. Режисьоръть с е
София — Народния театъръ. е съобразилъ съ качествата и
Съ едно гозишно закъснение нуждитъ на пиесата и въ рам
се яви на нашата сцена. Това китъ на това е риЗвилъ своя
закъснение не се отразява на планъ. Изпълнение добро и
пиесата, защото тя е толкова като цътюсть и въ отделни
закъснели въобще, т а вече сцени. Движи се въ границитъ
иъма смисъль да й с е пише на грижата да не се размър НЪма по-великъ подвигь отъ то
да умрешъ за отечеството си.
отсжтствие, дори ако никакъ да атмосферата, напоена с ъ зиКойто
жертва живота си за сво
не се явеше. Приятна за слу дъхътъ на мухълъ. Това е и бода на своя народъ, той никога не
шане пиеса. Отъ нея все иззаслугата на режисьора. Не еумира. Неговото име става символъ,
вличашъ нъщо, но и безъ не изпадналъ въ слабость да при неговиятъ духъ знаме, неговиятъ
го можешъ. З а днешното вре способява пиесата къмъ днеш подвигъ-завегь.
ме тази пиеса и ней подобни ното разбиране. Запазилъ я Единъ народъ не може да даде
тЬ, еж изнасилване на търпе въ истинската форма и с ж щнищо голЪмо на свЪта, ако неговинието на зрителя, на благо ность. Две фигури слабо на- тв синове не еж готови де се по
разположението му къмъ теа куцваха. Не б е ш е фатално. жертватъ за отечеството си.
търъ. Много наивность лъха Малко
изключения — старата Най-силенъ е оня народъ, чиито
отъ нея, а сцената и залата се Барабошева
еж готови съ кръвьта си
не бъше пъленъ граждани
да бранятъ родната си зе^я.
насмукватъ съ прахътъ на едно
образъ.
Имаше
нъщо
пропус
Народъ, който нЪма at-лики сино
минало, отъ което имаме дос
той винаги може да стзне жер
та и добри уроци. По*добри нато. Сложностьта на образа ве,
тва на ВСБКИ тиранъ.
страдаше
о
т
ъ
едностранчиогъ урока! който ни дава
вость.
«Правдата".
Не може да обича нищо оня, кой
не обича своя народъ. ЛюбовьПиесата мина добре. Деко Общо — добра постановка то
та къмъ родината е най светата лю
ративно — прилично, реално. и д о б р о изпълнение на пиеса, бовь въ свЪта. Нея никой не може
нито да убие, нито да разруши. \
Мизансценъ — обикновенъ, от- която можеше да н е се на
говарящъ на старинния духъ, режда въ репертуара на теа
Най-голЬмото нещастие за единъ
съ прахътъ по к о р и ц и т е и пОт( ъ р а . Н о , писахъ — репер човЪкъ
е това.' да измени на своето
страниците на книгата. За па- туарниятъ проблемъ е мжченъ отечество. Който се срамува да но
зенъ егилъ, запазена форма. и въ грешки винаги се изпа си името на своя народъ, той не
Отражение на доброто старо да. Това повтарямъ, защото заслужава да носи името човЪкъ. ,
време, което сочи голъмиятъ, нататъкъ по този BI просъ пакъ Както слънцето съ СВОИТБ лъчи
мжченъ пжгь, изминатъ о т ъ ще се спирамъ,
(следва) дава животь на свЪта, така и лю-

Н А У Ч Н О И З А Б А В Н О ЧЕТИВ(]

шввшишиявявии"»и"ннии"""иии"|ШЯввв1",,"яин"ЯВ|Вашив*«11|

Imnt н го

Ражданията въ Германия

Броять на ражданията ВЪ данията, а сжщо и на»
Направени еж отъ нЪкои учени твърде интерес Германия продължава да се силно намаление Hai
нията.
ни опити съ животни, от увеличава.
Така напримеръ, презъ пър
носно т-Ьхната издържлиДокато презъ 192$!
вость на студъ.
вото тримесечие на 1934 год. на. 100 раждания ^"щ
Риби еж били поставе броятъ на ражданията е билъ средно 103 пометения
ни на една температура съ 34.Г00 повече отколкото Германия, презъ 1934,
отъ 15 градуса подъ ну презъ сжщия периодъ на 1933 нм 100 раждания е им
лата. Рибите замръзнали година.
вече едва 31-5 помЪгац
и едва следъ неколко ча
Германските
статистици
Това еж дължи (j
са еж били поставени пос предвиждатъ, че това нараст
тепенно да се размразятъ ване ще продължи и по-ната- много на оживената бой
която германските пщ
Следъ това рибите си въз тъкъ.
еж подхванали срещу
върнали жизненостьта на
Те верватъ, че за ця
мътенията, T t разрешавг
пълно нормално.
лата 1933 година броятъ
При 4 градуса подъ ну на ражданията ще бжде помятане само въ край
лата единъ прилепъ се съ около 140,000 повече неизбеженъ случай, щ
вцепенилъ като камъкъ и отколкото е билъ презъ при вс^ки случай обяс
изглеждалъ напълно като 1933 година и ще надми ватъ на жените извънр
но голямата опастно
умрътгъ. Пренесенъ следъ ни цифрата 1,100,000.
отъ
пометането и гиб,
това въ нормална темпе
Това се отдава на ак нитЪ му последствия;
ратура, той постепенно се цията, подета за насърд§
размразява и започва да чение на женитбите и раж- здравето имъ.
лети, безъ да е пострадал
ни най-малко.
Тия опити обясня ватъ
въ бургазката община
защо некои животни мосж били наречени завенщ
Бургазъ
2.
Въ
минало
гатъ да спятъ презъ зим
г.гжданекзта
служба н?
то
общинскитгь
управ
бовьта къмъ родината дава животь ните големи студове безъ
тачъвь
начинъ
сл получа*]
на всЪки народъ.
ници,
съ
цель
дададатъ
претърпятъ никаква
Лко н-вмаше герои, да се жер да
по
3,200
лв.
и
до.
,
поголгъми
.заплати
на
тватъ за своето отечество, отдавна повреда, като напримЪръ
постановка Ст. Бъчваровъ.
Въ
свръзка
сътоьо4
много народи биха загинали.
нгъкои
отъ
своитгь
при
мечката, бореукътъ и др
Извънредн' интересна пие се нарича .Пансионерката".
ближени чиновници, cm. новия бюджетъ нах
ИСТИНСКИТЕ
родолюбци
съ
будна
са, д ъ д о и баба иматъ дъще Значи — дъщерята. Споредъ
та
сьвесть
на
народа,
къмъ
който
промтьняли названието щината се премахва i
ря. Т е живеятъ на село, дъ текстьта азъ внимателно слу принадлежатъ. Н-Ьма смърть за он
Липературниятъ
вестникъ
щерята свършва гимназия въ шахъ—тя е мило, добро, сър зи, които е готовъ да се пожертва
на заеманитгь отъ тпхъ зи фаворизация, ка\
градъ. Иска да стане учител дечно момиче, безъ злоба към за своето отечество
длъжности, за да ги кла- тгьзи служби полу
ка. И д%до и баба също ис- свои, даже обича ги много. Любовьта къмъ родината е осноистинското |
сиратъ съ поголпми за ватъ
катъ. Нея назнвчаватъ.Тя ис Само младо, мечтите му г отава на вевко общество."
наименование,
а заем
ПРОМЕГЕЙ
плати.
ка д а се махне. Безъ да е водятъ навънъ, далечъ о т ъ се
дава като безплатни при
щитп>
тия
служби
\
Така напрнмвръ, единъ
назначена, избътва въ Парижъ, лото. Пъкъ то — едно прок
ложения въ всеки брой
бждатъ
прекласирй
увлечена въ блЪська на гра лето б е ш е . Че като вика, катс
отъ подсекретарите е билъ
по 2 и пол. печатни коли
д а , отвратена о т ь нечистотия тропа съ кракъ, че като маха
(брошури), около 40 стр.
нареченъ завеждащъ служба Несъкнеоо, ще настдпн е]
73). Отъ кжде произхож
та на селото. Въ Парижъ с е едни ржце, че като стиска ед
три романа, а годишно
та ло протоколите, друпштъ намаление на заллатитъ,:
разочарова и с е връща въ ни зжби, мъта едни злобни да думата „бюджетъ".
—
цтъла
серия
отъ
из
74). Буда билъ ли е же— завеждщъ службата по то не е намаление, заще
село. ДЪдо и баба я приематъ. погледи. Предизвиква, и мно
брани
художествени
И си остава въ село. Това го лошо, така да се каже.пре ненъ?
общ.
търгове. Обикновени вь миналото е било дад!
произведения—повече
от
трае три действия. Четвърто поржчва качествата си. К о  75) какво се наричало
колкото дават библиотекигЬ с
книговодители, за които се незаконно служебно поящ
действие н-вма Много инти- гато баща му г о б й е , нпкога си въ Англия „от
абозаментъ 200—260 лв. Отъ
предвижда 2000 лв. заплата, ние на тези чиновници.
ресна пиеса. Участвуватъ ня т р е б в а
брой I започва да се печагн
въ всички д а варяне на бюджета.
колко шамара, които с е чу-извика съжаление и всвки Отговори на по-рано зададе
„Капитанска дъщеря''
ватъ задъ кулисите, и една требва да оправдае бегетвото
отъ Пушкинъ, ,Войникътъ'
Венецианска вошь,
ните
въпроси
^
ламба, която се счупва сжщо му о т ъ вкжщи. Пъкъ когато
•
отъ
югославянския
писатель
синьори, синьорини,
задъ кулисите. Малко чаши баща му г о плескаше, макаръ 70) Основа)ельтъ на будйз
(0
Крлежа, и „Закона на Джун
разни видове въ
ма,
който
е
живЪлъ
о
т
ъ
622
пиера и пиерини..
за кафе и ракия. Едно доми задъ кулисите, намъ драго ни
глитЬ" — отъ Ал. Катцъ,
книжарница
но. Дипломата на дъщерята— ставаше. И когато си тръгва до 542 година преди Христа*
на карнавалния I
Ж
о
р
ж
ъ
Сандъ
и
Шопенъ
U
не
се
е
наричалъ
нито
Сакиазакачена на стената Край нея
ш
— увлекателенъ романъ
99
БАЛЪ на
едно момче — разглежда я. ше, казвахме: . д а н о се не вър- муни, нито Готама, както г о
•а
изъ живота на великата
която се премести на ул.
И д и л и ч н а
п и е с а . нешъ". гАма взе та се върна. назоваватъ обикновено истописателка и гениалния
•4
6 Септемврий срещу
Тя т р о г в а децата о т ъ Говори, говори, плака, плака, рицитв, а Сидарта. Той е по
композиторъ.
прогимназията и нъкои о т ъ ушъ кротко, нема скърцане лучилъ наименованието си Бу
у^чце .Сулини" 1 21157
t
Щ е бждатъ згстжпени и
гимназията. Закъснели нъкои съ зжби, въ ОЧИТЕ свътятъ не да едва на 3 5 годишна възСвирятъ 2-та военни
искри,
а
сълзи,
ама
не
се
трог
автори като: Гоголъ, Лер
—И
расгь,
следъ
шестгодишенъ.
въ „литературата". Тази чуд
оркестра. 3-0
монтовъ,
ЛлЛолстой,
ВсеВСБКИ знае, че найдоб
на пиеса б ъ отлично поставе нахме, че не му и повървах- строго аскетически животь.
володъ Иаановъ. М. Г о р
боядисва и чисти Я. С Вини|
71) На санскритски езикъ
на. Селска кръчма. Всвки ак- ме. И на края, когато се оже
ки и пр. Единственъ слу
ки Варна — Ст. Ствмболови
т ь о р ъ знае коя врата води за ни за единъ „ахмакъ", казах думата .Буда" означава . с ъ
чай да имате почти безъ
2 — 2016 -_30^ J
вънъ и коя за вътрешните по ме: .такъвъ за тебе". Съ това буденъ", „просветенъ", следо
пари цп>ла библиотека
мещения. Обстановката еднак свършиха трите действия. Че вателно човекъ, който е д о —годишно романи въ ок.
Ф о н д ъ „Възпоменателни плочи" 3
стигналъ д о откровението. Въ
ва въ тригв действия. Четвър твърто действие нъма.
2,000 стр.—130—150печапри 5а пех, Дунавска дружина — Русе
*
религиозенъ смисъль тази ду
тото действие нъма. Пиесата
Ч. дно интересна пиеса!
ма означава лице, което е до тни|коли! Абонамент 120 л.
„ГЛОБУСЪ"
стигнало да притежава най
ул „Пиротъ" 33 - София
висшата мждрость, съвършена
•
ПРЕДИ ЛА КУПИТЕ
Ш интелигентность, опознало се
Фонда обявява конкурсъ между българскптп» ар\
хитекти
и склуптори за добиване идейна скица за ОГРА\
въ всички науки, но освенъ
•
Радио апаюат-ь • това е добило и дарбата и
ДА-ПАМЕТНИКЪ
предъ казармата на 5-а пех. Дунавск^
2
чуйте „ORION" Б у д а п е щ а
5 другитъ да поведе по ежилия с. Крива Река 2 4 II 1935 тод. дружина.
|
JP той е гордость на демонстрация, редовно въ
5J пжть. Както се вижда, думата
Конкурентния срокъ е 4 5 дни о т ъ публикуването Щ
Тази вечерь читалищното уп
g
магвзинътъ На Т. САРЛЙДЯРОВЪ ул. .Мусала" 11 g ,Буда" не е собствено име, а равително дъло п о инициати настоящето обявление въ Държавенъ вестникъ.
<,
Щ
Телефонъ 490, Варна
1-2123 10 Щ прозвище.
вата на жителигЬ, даде въ учи
Конкурентната програма се изпраща безплатно на ий;
72) Последните години на лищния салонъ пиесата „Ва- тересуващигв се о т ъ щаба на 5-а пех. Дружина—градъ Русе
гр. Русе, 2 0 февру^рий 1935 год.
.\
живота си Буда ги е прекв- силъ Левски" изнесена о т ъ
ралъ въ напълно аскетически млади и достойни синове на 1 - 2
ОшфоФ^
животъ и се е хранилъ, кекто България.
Пъргавиятъ и жизненъ И в .
твърдятъ последователигБ му,
само с ъ по едно зърно оризь Желязковъ изнесе ролята „Вана день. Тогава именно той силъ Левски" съ завиденъ ус«
основалъ едно училище, единъ п*хъ. Съ пропититъ о т ъ пат
на ул. Царь Симеонъ (бивша Гургулятъ № 26)
орденъ н а калугери-просци, рнотизъмъ чувства, казани при
аскети въ пълния смисъль на предаване нему знамето отъ
отъ 20 т- и до 10 яартъ вущшнш мебелв собпвеяо пмящтп
пр. Варна, 1 мартъ 1935 г.
думата.
Макаръ че животътъ четата на Пан Хитовъ, затроогъ сухъ материалъ на подкостуеми цени
на този човъкъ е билъ вина гна и най-заспалото българско
Варненското Полиц. Коменданство ОБЯВЯВА на
Посетете да се уверите.
ги примъренъ, дори прекале сърдце. Показа всекиму на заинтересуващите се. че дири да наеме за нуждигк
Приематъ се и разви поржчки
но примъренъ, неговата смърть каква цена днесъ България е
е дошла да отрече цъчпия мусвободна и какъ ревниво тръ- на IV и V пол. участъци и за подучастъка въ квар
за мебели.
ап
животъ на краенъ постникъ. бва да се пази свободата и. тала „Аспарухово" помещения за времето отъ 1 *
Хвала
на
тия
мили
синове
за
Буда, както е установено о . ъ
рилъ 1935 г. до 31 декемврий с. г. включително,;
исторически документи, е п отова имъ дъло. Нека т е про- при доброволно спазаряване.
МММАЙ
чиналъ о т ъ стомашно отравя дължатъ все по тоя пжть д а
Имеющите такива и желающи да ги оттдадагь
не,
тъй като изялъ едно парче съятъ светлина въ селото, з а 
Lb Използувайте р-Ьдния случай
«J
подъ
наемъ д а се явять най-късно до б мартъ т. г.
развалено свинско месо, нещо щото днешното време има най
въ Полиц. Коменданство и предложатъ офертите си.
което е било абсолютно недо много нужди о т ъ такава.
пустимо споредъ неговото соб
Св. Чакъровъ
Зданията се предпочитатъ да бжпатъ за IV пол.
Чиновникъ Гара Каспичанъ участъкъ около глощада „Араба конакъ" и учили
ствено учение.
щето Царь Симеонъ, за V пол. участъкъ около учи
НИКОИ
МЕ
ХВЪРЛЯ
лището „Яприловъ" и ул. „Нишъ" и подучастъка вт>
Варна «Царь Борисъ" 3
ПАРИ
на
улицата.
И
при
Карнобатъ
2.
Въ
с.
Девъ „Асларухово". Изплащането на наема ще стай
Голъмъ изборъ отъ чисто въл. платове за MIROKKU
все
това
има
хора,
кои
ветакъ,
карнобатско
е
следъ изтичане на вевко шесть месечие. Разноскит*
костюми, които магазина пусна въ продажба
то плащатъ за реклами обрана кооперация „Съг по сключване договора, обгербване и обнародване
на много ниски цени.
които не постигатъ ласие'.
Не е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, пров*рите нонастоящето сж за см-Бтка наемодателя.
вит* цеви и десени на магазина Юнионтекстилъ.
цель
та
си.
Задигнати
ся.
9,000
Полицейски комендзнтъ ДръРайковъ
Посещението на магазина не задължа^г^иъ^уша^
1-2075-в
лв. въ пари и с.поки.
1—2147—1
Секретарь: А. Славовъ

Фаворизация въ миналот

Пансионерката
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Брой 23^9

Варненски новини

Стр. Н

Американско отмъщение
София 3. Младежътъ Коста
Йладеновъ, отъ с. Четунци,
софийско се залю5илъ преди
известно време съ Иванка
Оьб«ова, отъ сжщото село.

отмъсти, обаче по американски ГолЪмц събитие з а Варна — многоочакваната премиера
и mm ш срещу бившата
п л й н щ . fib тъжбата си
до сада той изброява всички
Двамата влюбени
;0и дали дума, че щ е подаръци, които далъ на Иванка
взематъ. Преди
ов
известно време Оба и всички обещания, които тя
Иванка скъсала му била правила.
че
0тя любовника си и
Този случай на любовно от
му заявила, че не го
иска за с ъ п р у г ь .
мъщение е единственъ до сега
Младежътъ решилъ да ивъ България.
Щи о/ъ
Дребни вести
БЪЛГАРИЯ
ф За захване съ памукъ
и определени вече почти на
Вс%к*де нарядит* за тази го
дина. На бургазска околия еж
определени 5.300 декара, раз
пределени между 19 села.
Ь # Комитетътъ за борба противъ просията въ Пловдивъ е
|ьстевилъ бюджета си на об
ща сума отъ 480000 лева. Отъ
^хъ общината ще даде ЮОООО
?"ф Започнато е въ Бургазъ
йаздаване на безплатна диетич
на храна за бедно-болните.
Раздавагь се млеко, оризъ,чай,
|вхарь и др. срещу разписка
отъ началника на общинската
санитарна служба.
f § Презъ 1928 година еж
били засъти въ страната общо
132 декара съ фастъци. Презъ
(934 година тази площь се
4еличила на кржгло 8.000 де•|ipa съ едно производство отъ
82.000 кгр. фастъци. Тъй като
|преки това презъ 1934 годи-еж били внесени отъ чуж
|на 70.692 кгр. фастъци. М-вов на народното стопанство е
[редило да се разшири по
|вната площь на тази култу-

Въ Лондонъ е пристигна
ла една литванска балетна
трупа, начело съ прима бале
рината B t p a Немчинова, която
недевна осигурила краката си
за 7 милиона долара. Това е
най скъпото осигуряване, пра
вено до сега отъ балерина.
Щ Предвидъ на японската
о.-асность, съветското прави
телство е решило в ъ едно
най-близко бждаще да напра
ви върховни усилия и да уве
личи значително ж. п. мрежа
въ Далечния Изтокъ. Щ а се
построятъ нови ж. п линии, а
по-важните такива щ е бждатъ
нагфавени двойни.
~ Кметътъ на гр. Ню-йоркъ
Лагуардия а поискалъ отъ фе
дералното правителство да му
се отпусне единъ креднтъ отъ
1140 милиона долара (равни
на около 91 милиарда лева),
за провеждането на редица
обществени предприятия в ъ
щата Ню йоркъ, с ъ цель да
се премахне безработицата.
Ц Въ Москва еж били из
вършени извънредно успешни
опити с ъ новия в ь з д у ш е н ъ
влакъ. Прочутиятъ летецъ Федосиевъ е влачилъ следъ аеро
плана си петь
безмоторни
аероплана и успЪлъ да кацне
безупречно, с ъ единъ грамаденъ товаръ, точно на отре
деното отъ по-рано место.

Сь нгй-!0л1м«те френски артисти Х а р и Б о р ъ и А н н а Белла.
Масова «останивна, русни и цигански хорове, рус<а музика, съвършена техника

Отъ утре въ

НИНО

Ангажименти на Лклеги за всички дневни и вечерни спектакли отъ днесъ на касата.
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Починалъ е внезапно нощесъ
Руси Н. Кожухаровъ, родомъ
отъ Добрич, собственикъ на
месарски вюкянъ въ Варна.
До късно снощи покойния r e
разхождаше здравъ и читааъ,
изъ града и разговаряше въ
най добро настроение съ пр^я
телигЬ си. НашитЪ най сър
въ Военния клубъ
дечни съболезнования къмь
TJo инициативата на женско
опечаленит^Б семейства. Миръ
то д-во .Любов къмъ роди*
на праха му!
К
Н
И
Ж
Н
И
Н
А
1*:съучастието на добрудПом. Кметътъ Георги Трейковъ
ското, македонското и тра> ИзлЪзоха отъ печатъ за българи:
е
отъ два дни е въ едномесеското женски дружества
Турско - Български речникъ ченъ отпускъ.
щи въ Военния клубъ се
t Народна битова вечерь (латиница) 35.000 думи 60 лв. Въ Варв. полицейска секция
Турско-български
се води отъ два дни дознание
ганци. Присжтстаува н ка
разговорникъ
15 лв. въ връзка съ залавянето на
г гарнизона
генералъ
20 л в . Н^БКОИ чиновници при общи
дакиковъ, полковникъ Дим- Турска граматика
Курсъ
по
турски
езикъ
ната в ъ момента, кегато еж
Л» множество гражданки и
20 лв. вземали подкупъ,
адани, членките на друже Читанка
Турско-Н-БМСКИ раз
Усилено се приготовлява въ
та и др. Добруджанките
10 лв Общинския театъръ
много
трираха марша „О, Лоб. говорникъ
Подъ печатъ:
шумната триактна
комедия
ански край" съжегва и
Бъпгаро-турски речникъ.
на Браниславъ Нушичъ —
Дамскиятъ Македонски
Доставятъ книжарниците..Опечалена фамилия", премие
подъ ржководството на
Чипевъ,
Факелъ—София
рата на която миналия месецъ
Кръстевъ изпълни н е
Симеоновъ—Русе.
|в македонски песни, член
, О т е ц ъ Паисий"—"Пловдизъ
ртъ д.во „Любовь к ъ м ъ ро
Шта* играха ржченици, а и Яхмедъ ЯлиДъгдъговъ—Лтъ.
|ИЙКИТ-Б представиха една Пазаръ, гр. С в и щ о в ъ .
» битова сценка. Участву'
|игЬ бвха облечени в ъ CBQ
рационални носии, та ц е
салонъ б е изпъстренъ
пристигатъ въ София
национални костюми о т ъ
София 3 . Днесъ в ъ София
ИГБ кжтища на Б ъ л г а р и я , пристигатъ 42 студенти о т ъ
Жътъ б е декори р а н ъ в ъ германското висше училище
Денъ стилъ. П р а в е ш е впе- за телесно възпитание в ъ Б е р
1вние добрия редъ и с ъ р е в - Л И Н 1 .
(йието между участвуващиКОПРИНЕНИТЪ в u
РУжестоа да дадатъ по-съ
*но изпълнение. Маке рокли, мантата и кос
и македонци изпълниха тюма ще
станатъ
?колко
свои хора, между напълно нови, ако ги
0
и танци съ ножове в ъ

i

[рами плп

ь.

боядисате и изгладите
само
при А. С. Виницки,
^ото
впечатление отъ таече
ще
останете
напълно
Рь е отлично. Д а н о по
0
доволни.
Ул.
Cm.
Стамсе даватъ такива битови
!ки, за да ни напомнятъ боловъ М 19.
1-2026-30
N r t на нашите деди.коиfAn почнаха да се з а б р а

Вь магазинъ

Берлинъ
ул. „Царь Борисъ*
пристигнаха за предстоя
щия пролетенъ сезонъ
най новите дамски и мъж
ки платове. 1-2156-1

ще намЪрит«»
• .,- въ склада из

h

«Реката общвость

>Ч'Рь Симеонъ" въ обшь!
JJ"» иоиерацииг* при Пя,.
•качество гарантирано в м
се поржч

COJ-lQ-)-OJQ-)C

J М№ JIlfflMF Q
Lj

ВАРНА

LI

центъра ва града, н&й-хягиГЪеннченъ,
уютенъ, съ [певтраляоГД
РАТА ТАРИФА за ре- [—I
отоплевие.
r-j
1Шва да накара вс*ки- р!Цени достжпни за всичкиг-|
**•в замисли — защо
2091
30

1

•** "ь този или онзи
- Я « | така евтини?

3

*~

"
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РАНКОВЪ

се даде въ Народния театъръ
въ приежтетвието на автора и
глав. режисьоръ на Белград
ския театъръ. Управата на
Общин. Театъръ води прего
вори съ голЪмия артистъ Кр.
Серафовъ отъ Народния теа
т ъ р ъ — за участието му въ
Варна въ сжщата пиеса.
АртистигЬ отъ Варн. Общин.
театъръ, които
получаватъ
процентно възнаграждение, за
изтеклия м. февруарий еж по
лучили отъ 500 до 700 лева
общо за цЪлия месецъ, което
се равнява на 16 до 22 лева
дневна надница.

Телеграфирано е на пом кме
та Герчо Герчевъ, който е въ
обиколка изъ Полша, да се
завърне незабавно въ Варна.
Областната см-втна палата е
отказала да визира платежна
та зеповЪдь на заплатите за
м. януарий на центрвлною уп
равление на общината, по
съображения, че н^кои о т ь
кметовете не отговарятъ на
условията» предвидени в ъ за
кона за градскигБ общини.
Никола Икономовъ — бившъ
артистъ отъ Народния театъръ,
тия дни пристига в ъ Варнен.
Общ.^геатъръ и щ е постави и

участвува въ следнигв нови
пиеси: „Трибунътъ", «Жената
и куклата" отъ Пйеръ Луизъ,
«Чуждото дете" и .Разочаро
вани" отъ Перъ Лоти.
Погребението
на И н ж ин е р ъ Крумъ Петровь е би
ло извършено днесъ в ъ род
ния му градъ Котелъ.

ПОСЕТЕТЕ българската
национална вечерь на 2
мартъ на „Любдвь къмъ
Родината".
1—0.

Държавно Училищно Кино — клонъ Варна
Отъ утре започва прожектирането на най епохалното и безсмъртно творение на
великия Викторъ Хюго

—Е К Л Е Т Н И Ц И Т fe ^Възвишена симфония на човешката душа въ бурите на живот*. Бунтътъ на
унижените и оскърбените. Триумфь на режисурата1 Победа на техниката!
Начало на дневните 2 3 0 и 4 30 часа, вечерно 8'30 часа

Стр 4
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'рненсьи

новини

ВАРНЕНСКИ

us 1! ¥ж тщт

въ Гърция, Трима нови министри. Венизелъсъ
се е прасъединилъ
къмъ
бунтовниците.
Френски коментарии
за ^авантюрата"
въ Гърция.
Атина 3. Адмиралъ Софок- шава отъ Ятина:
Всички съобщения съ осли Дусманисъ е назначень за
тровь
Критъ еж прекженати
м ръ на марината. Синасъ е
Мълчението на губернатора н.
София 3. В. „Македонско слово", който из
иазначенъ м-ръ на въздухо- острова показва, че островътъа
лиза
въ събота, вчера не излезе.
плвването Е ген. Яни Метак- изцяло въ ржцет-fe на бунтов
Неизлизането
му се поставя въ връзка съ
еасъ, водачъ на свободомисля- ниците.
Ген.
Кондилисъ
заяви,
че
•
е
създаването
на
единъ
новъ македонски нациощата партия е назначеиъ за
знае нищо за движението на наленъ кабинетъ, въ който ще участвуватъ:
м-ръ безъ портфейлъ.
възттениците.
— Христо Силяновг, Коста Николовъ, Инж. Станишевъ
Новите м-ри положиха вече
Парижъ 3. Некои вестници и др.
клетва.
Венизелосъ се е прикжеци разглеждатъ нринципално бун
П. Дървинговъ отказалъ да участвува въ този нациодвижение въ наленъ комитетъ.
нилъ къмъ бунтовническото товническото
движение.
Гърчия, сч сгледъ на евен
*
туалната опвеноель, която §и
Лтина 3 Правителството, ре могло да нанесе на междуна
шено да положи всички уси
Необикпо тържественно честване Освобождението но Бъл
лия за бързото потушаване родната иолнтвка.
гария въ Варна. Снощната манифестация. Молебена. Мили
В. . Ж у р ъ " пише:
на бунтовническото движение,
сцени.
Гърция е включена въ из
реши да се зчеили чрезъ на
Векове ще минатъ и въ съз
значаването на ген. Яни Ме вънредно важната политическа
нанието на българския
наТази сутринь още отъ 9 •
такеасъ, водачъ на свободо- система на Балканското съг
цблиятъ
площадъ почерня от
родъ
никога
нема
да
умре
под
мислящата партия, докато ген. лашение, което още отъ основига на Паисий, Ботевъ, Лев народъ.
Дусманисъ, който бъ начал вазането си Цподкрепи мощно
ски и Шипка.
На първа линия личат
труднения. Напоследъкъ
никъ щаба на флота презъ Малкото съглашение.
Българската душа преживя военните и официални власт
Балканската
война,
пое
пор
Въ това дело Гърция има
той е ималъ маса неразмного изпитания, много бури начело съ генералъ Геджиков'
ше и иаа първостепена роля. и тревоги. . . Надъ нея съ в е кмета на града Савовъ, пот
продадени
апартамен Снощи пъдарите отъ лозя тфейла на марината.
*
Следователно и безъ да се кове плющеха камшиците на цейския комендантъ Д ръ Ра:'
ти.
та, находящи се задъ разсадни
Атина 3. Пзлангстаску, во взема страна въ вжтрешнигЬ тирана,
ковъ, околийския управител
ка
еж
успали
да
заловятъ
- Преговорите му съ ед опасниятъ крвдецъ Петъръ дачъ на СРЦ. землед*лсиата
Желевъ и консулското rfci
Въ
едно
светло
утро
надъ
на голема
столична Ивановъ, 56 годишенъ, варне- партия, се намира подь до«а борби на приятелския ни на- диплигв на балкани,надъ чер отъ града ни
банка за неколкомили- нецъ, живущъ въ Памучния шенъ аресть. Тьое» се би* родъ, ясно е че взеки бунтъ ните ни угари забиха камба При една абсолютна дисц
целящъ отслабването или сва ните на свободата. . .
нлина еж заели местата <
оненъ заемъ приключили кварталъ.
шиятъ ген. Патулось, койю лянето на правителството коеСжщиятъ
обиралъ
система
Този день стана символъ въ учащата се младежь, всич*
безъ успехъ и това от
бунтовническото i,o доказв международната из душата на всеки българинъ, родолюбиви и спортни орга;
кьошковете въ лозята. рдководх
нело последната му на тично
1
движение
въ
Атина.
На неговата съвесть тежатъ
лоялностъ не може да не без той стана знаме, ззветъ за по зации, юнаци, ловци и рабс3
дежда,
ници отъ всички браншове.
коленията.
десятки обири.
покои Европа.
Вчера сутрин ьта инж. Пет
Този великъ день днесъ чес
Води се следствие.
До паметника на герои1
Парижъ 3 „Мзте;:ъ" съоб
Въ името на очевидните тва българскиятъ народъ.
паднали за родината си прс:
европейски интереси пожела
Този великъ день снощи сръбско-българската война'
ваме тая авантюра да завърши вдъхнови съ хиляди варненци ветераните на Шипка и Сл/
колкото се може по скоро и и ги накара като една душа, ница,
безъ кръвопролития
като едно сърдце ла манифеТочно въ 10 и половина
ОТЪ УТРЕ
ОТЪ УТРЕ
Загребъ 3. Мпадиятъ т. п. стиратъ своята любевь къмъ са започна панихидата и i
Привлекателната премиера — магнитъ за всички
чиновникъ Щефанъ Бужанъ, Родината.
лебена въ памятъ на падне
въ желанието си до сложи
Снощната манифестация ще те герои за свободата .
край на живота си се застре остане паметна за всички.
България и за дългоденста
ля съ единъ ревелверенъ курТова б е ш е едно грандиозно то на живи.те.
шумъ въ сърдцето.
шествие на българския духъ,
Службата се водеше г
Отнесенъ веднага въ болни воля и сърдце.
дядо Симеонъ, придруженъ ч
цата, направена му е била
Немаше българин, който да целия свещеннически кли:
операция и куршумътъ е билъ не трепне, гледайки какъ мла
Следъ молебена генер,
изваденъ отъ сърдцето му. Се дото поколение:
ученички, Герджиковъ поздрави войст
га Бужанъ бързо се поправя и ученици, студентки и студенти, вите части, учащата се ^
е на пжть да оздравее.
въ дрезгавината на мрака, съ дежъ родолюбивите cnopt,
Незапомнена сензация. Трепетна любоьна драма! Фантвстични приключения на
Тази крайно опасна опера запалени лампади, символира- организации и всички остан-,
смели авантюри! Бесни надбъгвания и главолоани скокове отъ страшните ска
ция която завърши така ус щи цветовете на трикольора, приежтетвующи съ праздша
ли на дивия Западъ. Като венецъ надъ всичко, стои чистата любоЕьна Вашиятъ
пешно направи голема сенза разкъсваха небето съ хубави
Милъ бЬ момента когател
л ю б и м е ч ъ Ж о р ж ъ 0 ' Б р м е н - ь Премиера отъ утре въ Глория
Паласъ
ция въ целата страна. Тя е български песни.
нерала приветстваше OCTI
третата операиия на сърдце
Една мила гледка представ лите живи ветерани отъ Щ
въ Югославия.
ляваха и четирите камиона, ка.
i
илюстриращи велики моменти
Той просълзи мнозина
отъ историята на българското СЖбуДИ ВЪ ДуШИТе ИМЪ Ой!^
възраждане и освобождение 1ероична епоха когато щ
Инсценирани беха четири смелчаци съ камъни и трч
сцени: едната представляьаше вете си изковаха свобода1ц
героичната смърть на Хаджи България.
®:
Димитра. Мила гледка . .
Незабравимъ ще остане?!
Надъ нась като че. ли се що и момента, когато ме
носеше волната песень на те дечица отговаряха на
балкана, въ пазвите на който драва на генерала и разкъа
лежеше юнака, обагрянъ отъ небето съ възгласа:
.А
усмивките на приказните са
—За България ние смщ
модиви.
/пови да умртмь.
;
Втората сцена представлява . Варненци, обаче никог^
ше хелияга на Отца Паисий ма да забравятъ оня мощ
чиито думи гърмеха въ нощьта: отъ това празненство, Щ
— Българино, обичай род ветераните на Шипка
ната си речь!
приветствувани.
Трета сцена беше посветена
Това б е една необикне*
на Ботева.
мила
картина.
Тя представляваше истори
На една специална ес1
ческия пвраходъ „Радецки",
на който най-в^ликиятъ синъ до паметника на падни
на племето ни, съ шепа юна герои презъ сръбско бт^
ската война заеха места^
ци, изкова свободата ни.
Последната, сцена 6fe.посве светците отъ Шипка. '
Каква радость бе изп
тена на подвига на Шипка,
по
техните старчески лиц^1
на оня великъ подвигъ, кой го
ва гордость, че те не сж|
никога нема да умре.
равени, . че не е забр;:
Шествието премина по глав подвига на Шипка, че е \
ните улици и завърши предъ българскиятъ духг!
i
търговското училище.
Учащата се младежь1
На площада „Независимост*
началника на гарнизона гене кжеваше небето съ бурн*
ралъ Герджиковъ, офицерст- и обсипваше нозете на,|
\
вото и председателя на.д-вото ите съ живи цветя
Презъ
целото
врем*!
на опълченцитЬ — запас, ге
нералъ Габаровъ беха бурно тържеството надъ град(;(
акламирани. отъ манифестан теха два самолета и -Щ\
красиви фигури
тите.
Направи силно впеча
Това б е сжщевременно и
една маъифестация на бъл на всиччи дисциплината
гарския духъ, надъ който гордо дътъ, който цареше
се вееха трицветните лампа маршируващото органи!
ди и волно се носеше нацио- работничество на чело <\
налниятъ ни химнъ .Шуми теля на обновата г. Ив*
Марица" съпроводенъотъ кар- и инспектора на труда»
теченъ пукотъВасилевъ.

Вчерашната му среша сь единъ приятель въ сжда, За вчера ималъ
да плаща голяма полица. Какви задължения оставя
Софмя 3. Вчера спожи нрай ровъ е бнпъ въ сяда, сзина живота си единъ отъ най- детрль по ьдно дело. Таиъ
големите строители въ стра той се срешналъ съ единъ
ната ни, инж. Круиъ Петровъ, свой прияте«ь. Предъ него т*й
кой го осаенъ изброените вче се оллакглъ отъ нркзатг.
ра нрупнн строежи, е също Заяврлъ му, че за вчера мада
тана етроительтъ на нрулни да плаща една геяъма пели
т е постройки въ фабрина на, а нъмалъ никань пари и
„Тенстилъ" Варна, на окръж нъмалъ стъ кяде да намери
ните затвори въ Варна и необходимите
му парични
Врзца и пр. Почти нъма нру- средства.
пвнъ строежъ 9ъ България
Нищо не давало,
обаче,
презъ последните десетина да се подозре, че ножицигодини, ьъ иойто инж. Пет гпгь на сждбата вече се
ровъ да не 6tme взелъ учас готвятъ
да
прекъснатъ
тие.
нишката на живота му,
оставя
Кризата обаче, посте Инж. Петрсвъ
задъл
пенно се изостри и стро нгьколко милиона
ителните предприятия жения,Са мо въ Варна той
задължения.
изпаднаха въ големи за има маса
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