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№ 3851

Преди бО г о д и н и
29 януарий, 1886 год.
ффНЯ> — Приготовленията за вой.
„флжаватъ трлскаво. Днесъ 2ф1
мхотен* полкъ отпжтува за Цари.
* :а' 4-тй пехотенъ
ti•
полкъ бгь
\м1пень
за
границата
при
Видинъ.
f
А1ИНА"— На астровъ Критъ ела.
м'Шп>№
възбуждение. Вгьрва се, че
^Ш^СК°Р° ще избУхне °6ЩО възста.
„Нова ще. б&де сигналътъ за започ1
'. на военнитгь действия между Гър-

lie W**-

'

' тскитгь войски на гръцката грани
^значително, засилени.

'•шането на гръцкия мръ
гръцкатв
Й rnuv " ТЪ
Речолюиия тепърва ще се реши въ Източна Македония и въ Солунъ. Правителството е въ тревога. Образуванъ
НАШИЯТЪ»
Утта ген. Кондилисъ въ
ТЪ г е н е а л и г Ь
пчаим
°
Р
кондилисъ,
Дусманисъ и Метаисасъ. VI армейски корпусъ напредва къмъ Солунъ. Пгрвото сражение се
БЕЛЕЖНИКъ
СЪ н е т р п е н и е з а д а с е ВИ И
али
Lit е. симптоматично.
мпйи
*
'
Д Д правителственит* войски нЬма да се присъединятъ къмъ революпионерит*. Бунтъ всрЪдъ
fL Кондилисъ е оушата
Д р а г о н м р ъ Б о ч а р о в ъ . Има
нооилизиранитъ запасни въ Солунъ. За изхода на бунта нищо не се съобщава. Всички офицери на солунския гарнизонъ смЪненн ЧаститъarfibopH.'y които не липсватъ сред
[мштелствената отбра. отъ солунския гарнизонъ не се пущатъ навънъ отъ крепостьта, тъй като правителсгаото нЪмадов*рне въ тШ. Интересни подробности
ства, не липсва добросъвестност^
. 70s отива въ Солунъ, зане липсва и култура, а между туй
за начина по който революционерите взели надмощие въ флотата.
Ш Солунъ е застрашения
на технически сценични образи не.
гарнизон съобщение, че Сересъ билъ тушаване на революцията.
LBj, а не Атина, където отъ солунския
революционери се отправи дестига по н-Ьщо. Има значи, въз-'
прието погрешно направление. Та-'
Умяпето е противъ преза да спратъ
пристяма завзетъ отъ правителстве ; Триумвиратътъ обяви, че не- нънь „Псара". Еии^ажътъ н къвъ
е напримЪръ актьорътъ Др.
ните
войски.
говит-fe
функции
ще
продълна
революцаонеритгь,до
парахода ги посрещна сь пу Бочаровъ, Неговия дефектъ, койтс
*
\Шунл е застрашенъ от-като пристигнатъ
слага своя огпечатъкъ почти върху
под Белградъ 4. Съобщаватъ отъ жатъ до като бжде възстано шечча стрелба и революцио всичките
и изтокъ — Сересъ, Драма,
му роли, е липсата на
вено напълно нормалното по

крепления
отъ Солунъ.
Въ
Атина
се опасяват
mt м
положително,
чщпусьтъ, кайто кварти извънредно много, че ос
ш п Източна Макеоония, евенъ Критъ и
Солунъ
(трлната на Венизелосъ. може да премине вържJD има и друга голпма
$Шть... Солунъ, освенъ поцетп на Венизелосъ.

Гевгели следното:
— Днесъ съ експреса Ятина —
Парижъ премина презъ Гевге
ли пом. м-ра на войната ген.
Родопулосъ.
На запитването на корес
пондента на белградския в.
Солунъ 5. Днесъ презъ це «Политика" какоо мисли за
щ^тже да бжде атаку
щрмпо море отъ разбун-лия день тукъ се носеха слу настжплението на IV армейски
р.штъ се военни единици. хове, че ген. Пластирасъ, кой корпусъ срещу Солунъ, Родо
Смув* не за пръвъ пМть то внезапно напусна Канъ, пулосъ заяви:
— IV армейски корпусъ не
рц^добна роля. Презъ
ш''щ свгьтовната война успелъ вече да се прехвърли може нищо да направи, защо
въ Тракия и поелъ командва то численостьта му е слаба.
•щзелосъ го завзе и въ края
\%ртщата принуди Атинането на IV армейски корпусъ. Действително, неговиятъ със
!лу се подчини
Тая новина, оЪаче, се on тавъ е отъ петь полка, обаче
По тази именно причина роверга, тъй като се полу три отъ техъ еж книжни, а
иНондилисъ е напусналъ чи съобщение отъ Бриндази, само два полка разполагатъ
необходимото число войни
mm и бързо се е отправил че ген. Пластирасъ
прие съ
ци, артилерия, танкове и аеро
i Сму«», кядето лично е тигналъ там-.
'/
иль командването на вой Още презъ тази нощь се плани.
На тия изявления на генер
ш, изпратени отъ Пело очаква да станатъ първисе гледа като на
щ а отъ централ на Гър тп> сблъ океани между пред. Родопулосъ
мистификация, предназначена
uumtb постове на IV арм. да повдигне духаi Ka—WateheщАтина правителството корпусъ и
правителствени. нието JB^„ Солунъ и Западна
ь^фЦ.о.л- д ар и с
тп> войски.
^ ._,.,_ :...., Македония и да имъ внуши
'Ш1"и-'л'е но,чрегъ влиза. • -„„Тъй КАТО правителството не верата, че правителствените
w'si него на двама "zaliac- е МНОГО сигурно въ солунския войски ще надделеятъ. '
инерали Дусманисъ и Ме гарнизонъ, големи войскови
Въ връзка съ тия изявления
ш / Последниятъ е безъ едениии отъ него не се отд-fe- с е и з т ъ к в а ,
ч е в ъ
рфейлъ, обаче е водачъ на лятъ, за да се изпращатъ сре цела Източна Македония твъ
тля,-:
\
щ у бунтовниците, отъ страхъ рде големъ брой отъ запас
[
t островъ Критъ Венизе-да не се присъединят към тЪхъ. ните еж побързали да се язят
продължава да бжде
Първото сражение се очак въ казармите и по тази при
даръ на положението. Въва съ големо нетърпение и чина сь'.тавътъ на IV армейски
влиянието му продъл безпокойствие, понеже сжще корпус е засилен твърде много
т да се засилва. Позиция егвуьатъ опасения, че войски
Бгългоадъ 4. Съобщаватъ
» му презъ последнитгь 48 те на правителството може да отъ Гевгелий:
ясж се засилили. Това съз възстанатъ срещу офицерите
— Бързиятъ влакъ отъ
м па правителството опа си и да се присъединятъ къмъ Атина пристигна тукъ съ
Memo, че всички ония,, кои революционерите,
три часа закъсоение: Птт
и do сега не бгьха ргъзко Тази вечерь пристигнаха тук ницитгь разправятъ, че ао
'Щдмени за правителство четири пехотни полка оть Ста пятя всички линии и гари
Р ш за Венизелосъ, ще по ра Гърция и много артилерия. били задръстени отъ воен
Гслема тревога внесе въ ни транспорти
Щтъ да се присъединятъ
на прави
града съобщението, че IV арм. теле/п вени войски, които се
и* Венизелосъ още при пър.
Щ признаци, че той взима корпусъ, който вече настжпва пренасятъ за Сее. Гърция.
срещу Солунъ,
разполагалъ
Шощие.
Споредъ сведенията, давани
съ
танкове
и
аероплани.
Товв отъ пжтницигв боевете : въ Яfau-критическо за прави
съобщение по-късно се пот тина еж били много ожесточе
utcmaomo е положението въ
Шь и Македония, кяд ето върди.
ни. Имало големъ брой убити
шзглосъ се ползва съ голгъ-- Г^енг Кондилисъ заповеда да и ранени. Г о в о р и т е за 300 у
^обаяние всргьдъ население се мобилизиратътри набора въ бити, обаче, верва се,' че сь
»..\ ,. ...
., ....
. .... Солунъ Н е к о и отъ прибли щинскиятъ имъ брой е по-го" ''••
Сояунь 4. Градътъ прили- жените на г е н . Кондилисъ не л е м ъ . • •••<••••• '-•
удобряватъ тази му мерки тъй
1
Комендантътъ на Ятина из*а воененъ лагвръ. Нвкато по-гйлемата часть отъ
№€ганно пристигатъ войски запасните въ Солунъ и окол делъ нареждане банковите ин
ститути да не изплащатъ вло
!Ur«ita, Лариса и други ностите си^патизиратъ силно гове по големи отъ 50 хиляди
'NonHOTb влтрешкостьта на Венизелость.
драхми. Въпреки това, банки
При извършването на мобили те еж буквално
щурмувани
'Гърция,
.. • - .,. .
зацията въ едннъ кварталъ
на
отъ
вложители
Солунъ
избухна
бунтъ.
веднага
.Ьвню гольмъ брой отъ
шомъ като на
мобилизираните
Хмоснага банка, нлдвто
ЩЩЛ на Ьолунсшя 'rap- раздадоха пушки. Щомъ се ви
т
венизелосъ
има голъми вю
длха
въоржзкени.
първйта
рабо
*ъ сл на страната на
та на запаснатп, бгьше да се о- гове, получи нареждане да
[ккзвлосъ, по голямата част бявятъ срещу
правителството.
Квартал «т-ь в е д н а г а о » е я о - блокира неговите .авоари.
™Щъ днесъ бъха смек и п я и т . « р п ж а н н в т р т р а я н«Въ борсата настжин паника.
™ с> офицери отъ Гърция. к о••*••
* о. чuнuо . Kiwne
л и о ч а с а. . Т
к а « ш оeсrтaавеке

ЛЙвлунь с * пристигнали
И « чщттъ о15що 3 9 0
fww отъ вжтрвшносьта
'Атина.

Шуценитп> въ Солун
'^тия потвърждава т
**>--че IV
армейски
ртюв съ седалище въ
и*ала> е
предприелъ
j p п о х о д ъ срещу Со-

ложение.
.*
Ятина 4. Бившиятъ диктатор
на Гърция 1ен. Пангалосъ пре
дложи услугигЬ си на Цалда
дисъ, за да се бори противъ
революционерите
На островъ Критъ Венизе
лосъ- образува свое правитество и обяви атинското за сва
лено.
•

•

:

.

*

Ятина 4 Частниятъ кореспондентъ на Агенция „Хавасъ
се научава, че правителстве
йитЪ войски процължаватъ да
обхождатъ възтаницит^ въ о
КолноститЬ на Сересъ и Драма.
; Правителственитгъ
вой
ски се надпватъ
да
завзематъ Източна
Македония.

Революционерите
Отъ друга страна, една
рестуваха
въ една
въздушна флотилия бгь из-

апод
водница
вице-адмирала
зузнаване.
Зиронйсъ^
прй^^.ж^^къ
на ген. КондилисъГЗаЬ"^
• > Ятина 4. Въ настоящия
можани
били и други нп>
1ментъ е следното:
кои
офицери..
-, Цгьлия островъ Критъ,

По тоя начинъ революционерите
цгьла Тракия и юго източ
взели
надмощие въ флотата,'
на Македония, съ градовеПрезъ време на борбата билъ у
тп> Сересъ, Драма и Кава
ла еж въ ртцетгь на въз- битъ морскиятъ офицеръ Сиокосъ.
Когато узналъ, че реЬолюци
станицитп>.
*
П а р и ж ъ 4 . В. » Ж у р н а л ъ " у з
нава с л е д н и г в т в ъ р д е интерес
ни подробности по бунта въ
г р ъ ц к а т а флота:

3°жъ се получи тукъ
Ш весть, веднага бп>
УЩ* нареждане висос**» срещу
Нукушъ
*тйатъ
заети отъ
4
*« войскови
части да опровергае

а а щ о г р н е се

вчерашното

Правителството конфискува
имуществата на възстаниците
и на роднините мъ.
Въ Атина еж предприети
масови претърсвания. При ед
но подобно претърсване въ
жилището на адвоката Куратосъ, който е защатникъ на
Венизелосъ по делото за атен
тата срещу него. Намерени
беха писма, оть които става
явяо, че свидетелите на Ве
низелосъ били подкупени.

онерите иматъ вече надмощие
въ флотата, ген Кондилисъ
изпратилъ артилерия да заеме
позиция при Навстатймосъ, "за
да попречи на разбунтувалите
се параходи да напуснатъ при
станището.

—Въ петъкъ въ 5*30 часа
петь автомобила, натоварени
Презъ нощьта къмъ 3 часа
съ 25 действующи и запасни
бреговата
артилерия 7започ
офицери пристигнали въ моречата база лъ Настатиосъ. .: нала да стреля срещу парахо
Началаикътъ на подводна - дите, обаче последните отго
та флотилия полк. Куцониго- ворили съ тежка артилерия и
пулосъ, нодъ предлогъ че е принудили бреговите орждия
закъснелъ за лодката, поиска да замлъкнатъ. Следъ това
да му се достави на разполо параходите спокойно напусна
жение една моторна лрдка за ли пристанището и се отпра
вили къмъ островъ Критъ.
Пирея. Следъ заминаването на раз
: *Въ 6 часа моторната лодкабунУуваните
м-р1'тъ
дойде на брпга и въ нея ''сена марината параходи
Хаджикириякосъ
качиха дошлиттъ съ 'автомо"
въ морската база и
билитгь офицери. Между тп>хотищъдъ
поелъ командата на параходи
бгъше и зоп. адмиралъ Демес- те, които останали верни на
тикосъ
правителството.
'Моторната лодка се от
прави 3d'крайцера цАверовъ*. Презъ време на артилерий
кждето вече се намирали' нп> ския двубой между параходите
колко десятки офицери.рево. и брътовата артилерия, пострв
люционери. Игьколцина офи даха неколко к ж щ и въ Нов
ми ,,.j .T-m.tr...
цери отъ яАверовъ' направили статимосъ^
опитъ.да се съпротивляватъ,
оЪаче били арестувани.
\

Следъ това к ъ к ъ офицерите
революционери се присъеди
нили и други военни параходи,
Тоз» 4унтъ внвев г в я * и ъ
кждето сжщо така имало сьза
е»!»т-ь и р а з к о п в б а и н о з м н а ,
клятници. Солунъ 4. Солунската гаВъ тоя моментъ въ приста
оа е блокирана и не се по.
нището ге появилъ разрушизволява никому да излиза
телЬтъ „Псара", който произ
навънъ.
„пп
веждалъ учение. Комендантътъ
Съобщава се, че при мое
на „Псара" забелт*>залъ съмни
та на р. Струма при Орлятелни движения на другитъне и Комотиня ся станали
военни параходи. Той изпра
кървави сблъсквания
меж
тилъ нъжолкр рфииери и е д ^ к
подофйцеръ ца видятъ какво
ду бунтовницитгь и прави.
става на .Яверовъ",
обаче
телственит/ь
войски.
всички Tfe били пленени.
Предниятъ
отрядъ
на
правителственият
войски
Ечипажътъ на подводницата
се командва отъ полк. ЯлиЯтина 4. Генералите Конди .Кацонисъ" сжщо преминалъ
страсъ. 1ой е получилъ за. лисъ, Д сманисъ и Метаксасъ на страната на революционе
поз/ъдь да завземе Сересъ и образуваха тримвиратъ, който рит-fe.
Драма. Тази заповгьдь идва ще ржководи акцията за поЕдна моторна лодка съ
„ а , ме fca з и а в ,

приобщаване къмъ
типа, който
нерите се оттеглиха.
изобразя за — липсата на приспоПо това време комендан- собимость. R за това единствено му.
тъть на .Псара" получи за- пречи възприетия повишенъ, декламаторски тонъ. Никжде той не му
оовьдь отъ зап адмиралъ помага, навсЦкжде му пречи, а ак
Русеносъ да се присъедини тьора редовно го употребява. Тозитонъ стига до истеричкъмь революционерите или повишенъ
ность въ сипни;м^ста. Това издава,
дг предаде парахода на но- и едно .неспокойствие на сцената,
проличава въ',всека негова роля.
нтра-адкшрапа АлексзЕдри- Уто него
темперамента е нервность.
носъ. Комендантътъ иа „Пса Той явно трепери. Губи способност-:
та да контродирв тонъ и жестъ нара* — вице-адмираглъ Бака- сцената.
При добри средства^ доб-.
носъ се отправи за канцела росъвестность и култура, този дерията на арсенала, клдето фектъ често е фаталенъ за него»
Той довежда дори до проваляне на
намериль запасния адмиралъ роли.
.
Д^местикось. Адмиралъ Ру- Бочаровъ го видехме този сезонъ
следните все важни роли.- Пол
сечосъ отново му заповедалъ въ
ковника — „Сждебна грешка", Рода се п исъедини къмъ ре- бертъ — „Хотелъ Рицъ", Шейлокъ
— „Венецианския
търговецъ"
и
чолюционерите.
Царь Лсеиъ — Бориславъ".

Преди всичко искамг да се спра
на сложния образъ Шейлокъ. То
ва, което посочихъ
като де
фектъ у Бочарова,
единствено
тукъ въ тази роля му е на по.
мощь. Неспокойниятъ,
раздрусланъ отъ расова и Аична^умраза^
ев)Мт,*,~11зс1>м<,*нъ въ класическа
обстановка, изговарящъ
надути
слова, и увлеченъ класично, крещящъ неистово пред»
неотрази
мата спраредливость, която MV
отнема и дете, и имощъ, и e*i»
морсубстьта оа.ущоли съ кръвь
жаждата си за мъсть — тия
силни моменти се
подадоха('на.
актьора не мъчно. Имаше, оба*
че, непълно и не „съвсеМъ вгърно
изживяване, отпадане на худог,
жествената сила'и
накърняванена правдата. Това на две. три
м/ъста постави \въ
колебание,
иначе правилно
начертаяия
и,
правилно подхванатъ образъ Съветигпр му къмъ Джесико, грижитгь и страхътъ за нея, неЖп,ха илживпни вгърно. Думитгь, еьобше, следваха.бррзр,,безъ
нужднащаНддготбвка
при 'цролчъна
на нЪстроенияща. Паузапт прщ,
нно?о важни" моменти
бгьха
кратки,,недостатр^ни
(?а се хцзясивгье' и "предаае вмтрешно. §аденъ щеломь.
Не- на , вепкм^е.
мимиката
бп, ''изразителна
и
П01>ходна на
чувствуванията.
Универсалния образъ на евреина
Шейлокъ! така сложенъ, богатъ
и вплетенъ, въ
многолаки'чувещ-,
ва, минапредъ насъ одухотворецъ
иосмисленъ.нб
не
достатъчно,
стегнатъ въ тази художествена}
дисциплина, кочтрри го изтък
вала въ грамадния му 'психичес
ки ръсть.

Спирайки се,.преди всичка..на.та
зи творба на актьора, посочвамь я
като ипнна постижение—най доброrkd. което сьмъ набелпзаль въ паметьта си, поднесено ни отъ актьо
ра Бочаровъ'. *'."" * •
Въ .Хотелъ Рицъ' цп>ли важни сце
ни бтха слаби. Разговора на теле
фона съ приятелц.въ II действ,, огьше 'нетърпимо невгъренъ "по тонь.по
Ъзживпване, мимика. Цгълата роля
бп, дадена скъсано, на парчета. Има
ше и доста поза, неумлетна въ съ
временна пиеса, "' .
Царь Асень вь.Брриславъ', бп, мно-..
далечл отъ i аря.
, '' ."''
рабутятъ.въ чедвената ^рм,ия. гоНгькжде
къмъ боляритгь остана.
.кое ргьщрро
вь тая .роля?,— ,
Москва Г. Пд нйстоящемъ Та
Тонъ ли, мимика ли, осанка ли, по
въ Червената армия рабо ходка
ли, же'стъ~>"ли, 'вглъбяване ли?
тят?» около 5,000
хиляди Всичко бгъще въць оть образа на
Асеня.
'
•" i ".' " ''.'.
ученц — техници. • Лобьръ бгьше актьора въ, Сяхдеб1ть се занцмаватъ съ вегь- на
гре/ика. Повишения тонъ и тукъ.
какъвъвидъ
проучвания
и му пречеше, но сама на мгьста, за
1
и изпитвания''-'Ма
всички щото ролята търпи до мъкжде то
••. , ... ;
видове технически и други ва.
изобретения, които биха Общо —Др. Бочаровъ е актьоръ
ертдетва и култура. Но възприе
могли да бждатъ отъ пол. съ
тото лошо начало—повишенъ
тонъ
за при една
евентуална идекламация, както "и" видимото
л
/:
война.
> i . 5 4-J'!--'". •му'неспокойствие на сцената, забиножЪ[ редовно ръ художестве
Тази армия отъ учени е вать
нитгъ му образи. Нгькои нараияватъ
организирана въ" 19 разни лекоГно' другй~доста тежко.'"

ГЬШШ» It

сдружения, които се нами
ратъ подъ заповедитп
на
едно свое собствено коман.
дваке.

mmJm—jm
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76) Какви ся били тия

четири срещи, които Буда
Постановка Ятанасъ Георгиевъ
(6)
Тази пиеса не мина — ' orb- лицейски инспекторъ — въ е амалъ вь живота си и
Всички наши читатели си време насамъ е 3 0 градуса
з е отъ сцената следъ петия първо и четвърто действие — които с т . г о накарали
Отдавна въ .Америка „
спомнятъ
за дионската петор подъ нулата. При все това
з а 6 гь г н е отъ
мт шестия пжть. А тя не е единствено добъръ. Какво мо да
Германия
е имало проект!
всека
зарань
майката
намаз
ка, за която съобщихме преди
отъ най-лошите репертуари на же да представлява
такава бащиния си дворецъ, за да н-вколко месеца.
ва
личицата
на
петте
си
д
е
ц
а
да
се
създадатъ
специални
театъра. Въ нея нма ярко на пиеса? И какъ може такова се отдаде на аскетически
съ възелинъ, обвива ги д о б р е училища за изобретател!
Тогава
въ
Канада
на
семей
животъ?
белязан »» сензационенъ еле- едно .нещо* да се слага на
77) За човгькъ, който има ството Дионъ се родиха не по- въ дрешки, слага ги въ специ Този планъ е вечеосжщ!
ментъ, има напрежение. Д това сцената? Нвма ли художесталната нмъ количка с ъ петь
публиката харесва.. Постанов венъ контролъ въ този големъ много силенъ гласъ, се каз малко о т ъ петь д е ц а наведЦ
отделения и ги извежда на ственъ въ Швеция.
нъжъ.
ва
често,
че
има
.стенторката й беше обикновена
- театъръ? НЪмв ли чувство на
По инициативата на ml
Всички лекари на света и з  разходка, да подишатъ чистъ
Три обстановки, скърпени при отговорност» у*художественигв ски гласъ'.Кой е билъ Стенвъздухъ.
казаха
мнение,
че
.петорната*
ректора
на патентното б |
торъ?
лично. Пиесата позволява и е ржководители, което да ги на
Д ръ Д а р о , подъ чието на ро Линдманъ, създадено 1
78) Отъ ктде произхож не щ е ж и в е е дълго време.
добъръ материалъ за режисьо правлява въ изпълнение кул
Огъ Монтреалъ, обаче, сега блюдение с е намира . п е т о р недавно въ Стокхолмъ по!
ра да прояви умение и даде турната имъ задача? Още въ да думата .роботъ", съкоче майката
и ката* о т ъ раждането й д о се
нЪщо вънъ отъ текста, вънъ началото н а своя прегледъ что се обозначаватъ меха съобщаватъ
га, заявява, възъ основа на на добно оригинално учили!
петорната
еж
н
а
т
л
н
о
здрави.
отъ определеното отъ автора. подчертахъ, че културно прос ническитп човгьци?
Н е щ о повече. т е съвсемъ не блюденията си, че петторнигв ще. Многобройни младеж!
Но режисьара не е пожелвлъ
вЪтната и обществена роля на Отговори на по-рано зададе страдатъ о т ъ суровата зима.
близнаци щ е продължатъ да до сега еж се записали 1
да вникне или потърси възмо
театъра е всепризната, но на
ните въпроси
Въ гр. Каландеръ, кждето се развиватъ нормално и щ е посещаватъ редовно J I
жности. Пиесата главоломно
това обстоятелство не биха се
73) Думата „бюджетъ" про ЖИВ-БЯТЪ щастливите с ъ п р у и достигнатъ да станатъ възраст чернит-в лекции, които с*
се провали. Участьта й, спо*
радвали, ако ВСЕКИ театъръ изхожда о т ъ френската дума Дионъ. студътъ о т ъ известно ни х о р а .
редъ менъ, е юпълно заслу
държатъ отъ видни учени
художествено би ималъ този .bauge", която на свой редъ
жена. Актьорите съ помощьта
видъ
Наистина
нашия
общин
и изобретатели.
|
произхожда о т ъ келтеката ду-J
на режисьорите си, се погриски
театъръ
е
въ
отстжпление
ма .булга" — известенъ видъ
жиха за това. Разпределение
Чудно е, наистина, |
— Привършенъ е строежа на вию!"
еж единъ трагиченъ
то на ролите и изпълнението отъ СВОИТЕ художествени. по кожена торба, а умалително
може
да се изучи н4к6|
имъ, неминуемо требваше да зиции и задачи Гръшкигв при •бужетъ". Презъ време на нор морския колосъ .Нормандия", апелъ за запазване югославс
да
стане
изобретатель, тъй
н в френската ките придобивки на Адриати
доведать до проваляне. За да изборъ на репертуаръ ставагъ мандските нашествия въ Анг собственость
система.
И
тази
погрешна
си
както
може
да се изуч^
.Компани
Женералъ
т
р
а
ж
ческото
море,
което
италиан
лия, думата «бужетъ" е , пре
изтъкнатъ елементи, да се подчертаягь тенденции, или да стема веднага съ вдигането на минала въ. английския езикъ и атлантикъ". Кораба има 70000 ците наричатъ .Mare nostro" да прави обуща или дрехи
се оцвътятъ характери, требва завесата се представя и покла отъ тогава е запазила значе. тона водоизместимость, Той е т. е . наше, италианско море.
да има планъ, Планътъ се из ня на публиката и застава въ нието си .малка кожена т о р - най-големия търговски корабъ
*
работва отъ режисьора и се предния жгълъ на сцената. Тя бица", нъчцо подобно на на въ сввта ( д о сега за такъвь
— Споредъ Лондонския т а се сметаше „Мажестикъ", ан енъ д о г о в о р ъ о т ъ 2 6 априлъ
на злато
1
провежда отъ актьорите. Тукъ сжщо изпраща публиката, за шата .кесия".
планъ не се вижда, не се и да я посрещне пакъ. Властно
i
74) Буда е билъ синъ на глийски 56.620 тона) . Н о р м а н 1915 г. — чрезъ който Италия
щ е обслужва линията измени на Централните сили и
чувствува. Липсата на планъ, шествува фигурата й изъ те единъ индийски краль. Билъ е дия"
Като наи-толема производна
като че ли, беше планътъ. Или атъра, пакости му въ всичко, постояно замисленъ и ц-Ьлата Хавръ — Ню-йоркъ
Първото отиде с ъ Янтантата — на Ита телка на злато въ свЪта ц
пъкъ — всички искаха да по- художествените ржководители си младость прекаралъ въ теж му плаване е о п р е д е л е н о да лия б е х а обещани колонии, явява по настоящемъ Съветск|
кажатъ какъ се проваля пие приятелски се разговарятъ съ ка меланхолия. З а да г о из стане на 29 май 1935 год. С ъ които с ъ ю з н и ц и т е й, с л е д ъ Русия — съ 875 милиона фран|
са. Това сполучиха — Мжжъ, нея и я приематъ въ кабине тръгне о т ъ това му мрачно голямата си скорость(ЗОмили) войната, не и дадоха. (Въпро ка годишно.
I
жена, любовникъ — лоши до тите си..
Следватъ: Япония съ 219*мил
настроение, баща му краль той сигурно щ е б и е и . Б р е са б е ш е за поделбата на Гер
крайна степень Дъщери и при
Судодана решилъ да г о ожени, менъ" и , Р е х " и щ е вземе ман. колонии). Това даваше лиона франка,'Английско Щ
За изпълнението на „Хотелъ Наистина, Буда с е оженилъ, .Синята лента на океана", за основание на тая страна да се дия — 189 милиона,Колумбм
ятелки и малъкъ любовникъ—
rb пъкъ лоши до последна Рицъ" не заслужава и да се обаче неговия бракъ ни най чието владение ТБ спорятъ. . с м е т а . п о б е д е н а въ мира". 142 милиона,
Филипиискит!
степень. Единъ келнеръ — по пише. По-долу е и отъ най малко не е разведрилъ духа
Отъ тукъ и споровете й най- острови
9 4 5 милиона, р |
*
Скромното изискване.
му. Следъ 10 годишенъ бра— З а да отговори на г е р вече съ Франция, наследила мъния — 68 милиона, Холан|
ченъ
животъ,
жена
му
родила
манскигв
бойни кораби отъ лъвския д«лъ о т ъ плячката. ска Индия —51 милиона, Фран
«ИЯММММММИЯММЯМММММЯММММАММ
синъ Раула. С ъ жена си Буда типътъ .Дойчландъ",
10,000 Съгласно последните итало- ция — милиона, Перу ~ |
ЪА Използувайте рЪдния случай
не с е е твърде д о б р е разби- тонни, които еж много по-бое- френски съогодби, подписани милиона, Гвиана—28 милион!5
раль. Нькои отиватъ толкова способни отъ френските 10,000 отъ Лавалъ и Мусолини въ Китай — 25 милиона, Чили^
далечъ, щ о т о твърдятъ, какво тонни кораби,—Франция строи римъ на 7 януарий 1935, — 18 милиона, Африка —- б мм
бътството на Буда о т ъ дворец два броненосци о т ъ п о 23,300 Франция отстжпа на Италия Канада —2 мил. франка и T.S
ца на баща му е било въ сж- тона, въоржжени с ъ 8—33 см. 114.000 кв. клм. откъмъ Сома Има много държави въ cei
щность бътство отъ жена му, орждия. Това еж бойните кръс- лия, дава й 2,500 акции о т ъ та, които се считатъ като HI
която той не можелъ повече тосвачи .Дункеркъ" и . С т р а с - линията Лдисъ Абеба — Д ж и леми производителки на зла
Варна „Царь Борисъ" 3
ftj
да търпи.
бургъ", развиващи скорость 3 2 бура и мандатъ за настжпле- то. Това е, обаче, според!
както се вижда отъ горнат
Големъ изборъ отъ чисто въл. платове за мжжки Щ
мили. Италия, на свой редъ, ние въ Лбисиния.
статистика, само стара слав!
костюма, които магазина пусна въ пр#дажба-г[
зйЧЗа^Щовори
на ГБЗИ нови
се
е
наричало
по-рано
въ
Лнкоято не отговаря вече н
на много ниска new-1'**
""** |
ф
р
е
н
с
к
и
!
т
р
о
с
!
т
^
Ц
и
^
е
^
започ
Германия
и
Италия
с
ж
глия, когато влаьетельтъ чрезъ^
,
м-ра на финансиит-Б е искалъТ| нала — 28 октомврйи т9§4—FT ASe-SSWtKW-ttu)^лрито срав действителното положение
Не е безъ значение, ако ЩгСДЯа правте коспомъ, npoetpirre новитЪ пени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
отъ камарата да му удобри (годишнината на . п о х о д а къмъ нително късно постигкаг.г-лъ.Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0
jBaiWeceno и при1>2|
Н-БКОЙ крепитъ. На нашъ езикъ Римъ") — строежа на две пла ционалното си обединение и
ьятно ще прекара
ний б-вхме казали „да се р а з ;ващи крепости о т ъ по 35,000 дойдоха късно при поделбата
[те К Л Р Н Л В Л Л държи кесията", тъй като й тона. Корабите се строятъ въ на света. З а да спечелятъ заJHRTR
ВЕЧЕРЬ
т е проявяватъ
думата . б ю д ж е т ъ " е имала Ансалдо и Триестъ, Кръстени г у б е н о т о ,
тъкмо това значение — »мал- еж: единиятъ . В и т о р и о Венето" отъ половинъ вЪкъ насамъ
9
на 9 мартъ между
кожена т о р б и ц а " , по нашему а другиятъ — „Литорио". Та най интензивна полит. деятел9
н о с и т е л и т е на'_
кива чудовища липсватъ д о ность Т е еж тъй наречените
«кесия*.
)
Ц а р с к а т а купаЩ
днесъ в ъ Средиземно море.
цве .динамични сили" въ Ев
I на у л . Царь Симеонъ (бивша Гургулятъ № 26)
ропа. Важното е, че т е и две
*
••
•е — З н а е с е , че потопениятъ т е виждатъ бждещето си . н а
•въ салонъ „ОДЕСОСЪ"!
оп> сухъ материалъ на подкостуеми цени
на 7 май 1915 г. американски море". Това е естествено. Пре
търговски корабъ .Лузитания' ди войната Кайзера б е заяПосетете да се уверите.
е носътгь на борда, покрай вялъ: Deutschlanbs Znknnft liegt
• Приематъ се и разни поржчки
Ъ НаПППЗ Щ е намерите
друго, и около 2 милиона zur Sel", кждето на Германия
JQ ШЩй въ склада на
за мебели.
лири стерлинги злато. Органи лежи на море. Днесъ Мусоли
столарската общность
Надали има страна, особе]
зирано е предприятие за из ни казва: .Italia di d o m a n o saул. .Царь Симеонъ" въ обшия
дирването на богатството. На ra. Italia marinara" — утрешна но в ъ Европа, кждето има ти
складъ на кооперациите при Поп.
това
предприятие
предстои Италия щ е б ж д е морска Ита кова л у д о и дивашко унищ(?
Банка. Качество гарантирано при
износни цени. Приематъ се поржчки
покрай другото с ж щ о да р а з лия, с ъ г о л е м ъ търговски и ж е в а н е на горите, както
реши една историческа задача. воененъ флотъ и с ъ обширни насъ. Вижте напр. какво пре(
-it
ПРЕДИ ЛА КУПИТЕ
О
част!
ВСВКИ знае, че н а й д о б р е Водолазите щ е требва да от- задморски владения—колонии. ставлява п о т о л е м а г а
боядисва и чисти R. С Виниц- криятъ: дали .Лузитания" е необходими за индустрията и страната ни б е з ъ гори, особ(|
но л е т н а време, когато на!
— Ст. Стамболовъ. билъ единъ „невиненъ" т ъ р г . за свърхнаселението й .
чуйте .ORION" Будапеща
5 ки Варна
корабъ - както твърдятъ аме
Д. Марковъ тжпватъ г о л е м и т е горещини*
2 — 20*6 - 30
той е гордость на демонстрация, редовно въ
JE
риканците —ипи е билъ единъ
сухи месеци.
1
магазинътъ на Т. СЯРЛИДЯРОВЪ ул. .Мусала" 11
2
ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по
спомагателенъ
. кръстосвачъ,
Н а в с е к ж д е въ Европа end
Телефонъ 490, Ва^на
1-212310 W
въоржженъ с ъ артилерия и резчлтатигмь — рекламирай. г о д н о с е създаватъ изкуствена
Вь магазинъ
нови. гори, за да се поддържа вчщ
натоваренъ за Европа — твър те само въ . Варненски
дение на лейтенантъ Швигеръ, ни", защото се чете най-мно ги почвата влажна, единствен^
провинциални
х о и л н д и р ъ на подводника го отъ всички
ното необходимо условие Щ
ул. . Ц а р ь Борисъ*
1-0
.И-20", който торпедира транс- вестници.
една богата реколта.
пристигнаха за предстоя
атлантика.
Като п р и м е р ъ , ние и друг*
щия прол-втенъ сезонъ
ПРЕДИ
ДА ПОСЕТИ IE,
най новите дамски и мъж
магазините, които рекламират пжть сме изтъквали Чехосжй
с. Явренъ, 2 мартъ 1935 година
—, Спсредъ
американския посетете първо
ки платове. 1-2156-1
м а г а з и н ъ вашко кждето въ залесявани
флотски законъ, всеки морски . Р У Ж Ъ " подъ хотелъ Мусала то му се е достигнало до тамъ.
Обявява се на интересующигв се, че на 16день
офицеръ т р е б в а да з н а е да който ви предлага най-хубави че м о ж е д а с е говори дори Я
отъ публикуването настоящето въ в. „Варн. Новини"
пилотира хвърчило, т. е . да и здрави горни ризи о т ъ май за е д н о урегулирване на дъщ
бжде н авиторъ.
1
отъ 8 до 12 часа в ъ канцеларията на км. намъчггсторска ржка и всички галан д о в е т е .
за
стро
Нашата
страна
се
нужда!,
терийни
сточи
на
извънредно
никъ въ с. Садово ще се произведе публиченъ търгъ
ене ко
— Всеки търговски к о р а б ъ ниски цени.
твърде много о т ъ гори. Един*]
за отдаване подъ наемъ на следните скотовъдни и
раби,
представлява отъ с е б е си и
изпълненъ дългъ е, ако c^j
училищни ниви.
локомо
единъ .скритъ" воененъ ко
предприеме масово залесяване.;
тиви и рабъ, или това с е нарича
1). Нивата „Край село* отъ 100 дек! рапредвЗ ъ тая трудна задача, ние см|
вагони
.potentief de guere". Сжщото
уверени,
че органите на Ьщ
лена на 20 парцели, принадлежаща на фонда „ПоИскате ли да прежив*ете не
важи и за авиацията.
гарското
горско
д е л о ще на/
добр. скотовъдството" съ първоначална оценка 20
забравими минути? •
мерятъ подкрепата на младит*
Набавете
си
най-сензационното
лв. на дек. за време отъ 2 год.
— Следъ
дълги епически
и енергични селски кметов!.
В Я Р Н ft
четиво на XX etui»!
2). Училищната нива „Кулакъ Тарла" въ земли
борби за слизане на море,
Щ е на мерятъ подкрепата '*
П
р
е
н
а
в
и
в
а
ЛЮБОВНИТЬ АВАНТЮРИ на самото селско население;
сръбскиятъ народъ видя найщето на село Садово отъ 55*4 дек. разпределена на
Е л ей т р о м о т ор и сетне държавата си — следъ
з а щ о т о т о само вече сьзиавв
парцели за 2 год. съ първоначална оценка 25 лв. на
съ гаранция при най
световната война да граничи
каква голема загуба е за не*
намира се за продань при всич
дек. годишно.
износни условия
на море и да разполага с ъ
ш е т о селско стопанство липса
ки
агенции
на
д-во
Стрея
1 - 2159 - 1
Искания залогь за правоучастие въ търга е 10
морски б р е г ъ . В ъ адратичеста на гори.
J
ла" и въ всички вестни
кото пристанище Сплитъ е из
на сто върху първоначалната оценка.
карски будки.
много евтино нас- дигнатъ паметникъ въ честь
Всички разноски за публикация и др. еж за
Цена 120 лева
ЕВТИНАТА ТАРИФА за Щ
не
краль
Петъръ
1,
при
чието
ледственъ имогь
цената е намалена съ 40
сметка на наемателите.
клами
требва да накара в&Щ
двуетажна масивна кжща, съ царуване с ъ р б и т е видеха своя
на сто.
ТържнигЬ книжа могатъ да се видятъ всЪки югоизточно изложение, нахо- вековенъ б л е н ъ реализиранъ.
го да се замисли — *Щ
дяща се на ул »Д-ръ Пюскю- Последните думи на убития
день в ъ км.-наместничество в ъ с. Садово,
рекламите въ този или оЩ
J6 68. Справка ул. . Б е н - въ Марсилия кралъ Ллексан1-2160-1
ОТЪ ОБЩИНАТА лиевъ"
вестникъ еж така евтини? jf
ковска" 2 6 .
1 2145-4 д ъ р ъ — .Чувайте ми Югосла-1

Дионската петорка

о р с к а

I ЗГЧИЛЯЩе 19 И0|ШЩ}'

х р «шийка

Мяиокшкетилъ A3).

Мебелния складъ на A m

.отъ 20 т. 1. до 10 иартъ оущшчки небелн собствено

цшшт

1

Радио апарат-ъ 2

•••••$•••••*•••••••€••*
Авренско селско общинско управение*
Обявление № 806

Берлинъ

ИШГЩГшТШ

Коралоеагъ*

КРАЛИЦА ДРАГА

В

fcro 11—и

Новини

5

и385-^

Стр. 3

Варненски новини

Тревогата въ l a i n №шъ

на Я п о н и я . П А Т Я , П О
които м о ж е д а
върви Китай

ЕХРОНИКА

ВЕСТИ ОТЪ
Б1ЛГАРИЯ

на на

# Въ новия бюджетъ на
пловдивската община е пред
Настоятелството на д-во .Доб
По поводъ оставката на вид то себеотрицание ще проявятъ видена брутна заплата на кме
ПоеЯ» последните дни меж- датъ заместени съ японци.
руджа* се е конституирало ния нашъ актьоръ Н. Гандевъ, най обикновената за дребни та 9,900 лв. на пом. кметовегЬ
нвнкинското правителство
следва: председатель,
В о д е й к и дипломатически както
— по 7,475 лв. За детски ог
Сония започнаха преговори преговори съ Китай, Япония Драгомиръ Сакеларовъ, под- областния директоръ г. Казан- те хора, слабость.
лиевъ,
до
колкото
ни
се
про1
Варненския
театъръ
не
е
нища е предвиденъ кредигь
установяване на едно спо- сжщевременно държи
подъ председатель д-ръ Драмовъ,
Йиение, което е желателно заплаха Китай, че може да й секретаръ касиеръ Е ф т и м ъ стиратъ сведенията, е поискалъ вече храмъ, въ който азъ моотъ 65.000 лева, а за подпо
известни обяснения отъ упра га да служа съ предишното магане на даровити деца —
, явег* държави.
Георгиевъ, членове, Юрданъ вата на Варненския общ. те увлечение. Споредъ моите сх 35,000 лева.
обяви война.
ГлаЙ остава и до сега въ
Последната операция въ Че- П. Варналиевъ, Стойко Колевъ,
ващания той е оскверненъ, за
1кенив на безпризоренъ. харъ, освенъ военното й зна Дачо Георгиевъ и Добри Ди атъръ
0 По голЪмия планъ за за
Оставката
на
г.
Гандевъ
отъ
щото
не жреци служатъ въ
ш една отъ държавитв, ко чение, е била измислена и за митровъ.
лесяване, който ще се прове
к
о
я
т
о
всички
еж
озадонего,
а
търговци.
Храмътъ
за
; подписаха договора за за-да произведе психологическо
Директора на общинския теа
пустява, защото богомолцигв де презъ тази пролъть, пред
Нане ц%лостьта и незвви- впечатление на нанкинското търъ Ст. Бъчваровъ е увол- чени,гласи:
„Огь
13
години
съмъ
ак
го напуснаха, отъ всички ст вижда се да се залесятъ най'«стьта на Китай, не проге- правителство.
нилъ артиста Бобчевски, поне тьоръ въ Варнен. общин, теа рани слушамъ лоши отзиви; малкото 10 милиона дръвчета.
г противъ Япония, когато
# За засеване на площьта,
Китай не може да противо же предъ колеги, „говорилъ
аиската войска окупира Ma постави на Япония сериозни че директоръ режисьора на търъ и служба въ него съ ув отъ всекжде говорятъ: .за въ бургазската область опреin* и създаде нова държа военни сили и тя трЪбва да театъра е некадъренъ за пос лечение и идеализъмъ Презъ насъ театъръ вече HtMa" Мъч д-влена по плана за памучната
всичкото това време азъ съмъ но ще вл-взатъ вече богомол
.^нджукуо.
лавира въ преговорит-fe съ та, който заема".
ималъ пълното съзнание, че цигв за молитва — обезвере култура, има единъ недостигь
истина С. Щати направи- японските дипломати, стараей
Дежурни аптеки поезъ седми служа въ Храмъ кждето се ни еж. Огь 30 години съмъ отъ 180 кгр. памучно семе.
вротесгь противъ действия ки се да продължи гвзи пре цата: Станчевъ, Бойчевъ, Нрв- творятъ ценности за духовна актьоръ, отъ които само въ
ф На н-вкои места еж се
на Япония, ко работата се говори.
та култура на нашия народъ. Варна 13. Лзъ не желая да появили вече личинки на ре
киришки.
Сега
8ЙЙЧИ само съ това
Едновремено съ това япон
Комисията по спазаряваче на Моята 13 годишна дейность понасямъ тежката обществена пичния бръмбаръ. Тъй като
«цитЪ действатъ въ Китай ци-rfe водятъ усилена пропаган
права
хладилници въ халите въ Варна е предъ очите на отговорность, за положението бо бата противъ гвхъ е »а-.иирни срвдсгва .
да въ Средня Азия, главно въ на улица „Шипъ", казиното и цълото просвътено общество въ което е изпадналъ този дължителна,
агрономствата
Изт. Туркестанъ. Тукъ 1?пония буфета ,св. Консгантинъ" отъ и съмъ убеденъ, че не ще бж- свЪтълъ храмъ на излуството. препоржчватъ ВСЕКИ стопонинъ
|акви еж главните основи
се старае да привлече на своя днесъ започна да разглежда да упрекнатъ за лошо изпъл Не мога сжщо да понасямъ да си набави парижка зелени
(новия курсъ на японската
терзания на. На 100 литри вода се сластрана МЪТТНИГБ панислямс- предложенията. Постжпили еж нение на обществената ми повече моралнитв
«тика въ Китай? Япония е
дейность и служба. Никога не защото м о и т е разбирания гатъ 300 грама парижка зеле
ки течения. Въ Токио, както до сега 3 оферти.
,0ила да предложи на Китай
съмъ допущалъ, обаче, че зи за общественъ д ъ л г ъ и
е известно, б е организиранъ
j а установи една обща
На 11 този месецъ ще се про- даритв на духовната ни кул служба на изкуството не се нина и 600 грама негасена
преди неколко месеца.голвмъ
варь. Двата затвора се приго„грола надъ ЦБЛИЯ еконоконгресъ на представителите изведатъ търговепз за отдава тура въ процеса на градежа схождатъ съ тия, х оито господ- вляватъ по отдвлно и после
нески животъ въ Поднебесне
на
закупвачъсергийно
пра
й, ще заменятъ идеализама съ ствуватъ днесъ
въ нашия се см-вевотъ, при силно разна мохамеданските азиатски
„I империя, надъ нейната
во и интизапъ.
лични побуждения и че вмъс театъръ".
народи.
С, У)
бъркване. При пръскането, за
,рГо»ия и финансии. Тази
С. К. „Аспарухъ" на 9 т. м
Япония се мъчи да създаде
да
не се отайва зеленината,
постна контрола ще се
устройва
традиционната си
пръскачката да се разклаща
да въ това че Китай ще по северната китайска грани карнавална вечерь въ полза
въ Будапеща презъ м. мартъ, т. г. често. Поъскатъ само нопадца една или неколко зависими
започва оть 15 мартъ По накъвъ Будапеща
яе длъжна да купува необ
3. Отъ 22 до 26 т. м.
отъ нея държави по типа на на фонда „Лспаруховъ Валъ"
редъ
ще
става
изплащането
включително въ Будапеща ще се със натигв м-вста.
даМИГВ Й СТОКИ ОТЪ ЯПОНИЯ
ще
се
представи
комедията
Манджуко.
София 5 Вчера б е дадено тои гомьма изложба.и панаиръ на
щ продава само на японНо тукъ тръбва да се дейст „Дуржавнигв мини" и много нареждане пенсиитн {за пър унгарското земледгьлски стопанство
Ще бждатъ представени землеtrb- ...
вува по другъ пжть. Японски други интересни номера свири вото тримесечие на календар дгъски
произведения отъ всички кра
Китай може да сключва за- те агенти се стараятъ да из- Военната музика.
ната година да започне отъ 15 ища на страната. По тази причина
Намовъ Япония, а нан- ползватъ местнит-fe наиионални шашяшшваявшяшяшвяяат
изложбата-панаиръ
представлява
мартъ.
СРЪДА б 1. м. точно въ 4 ч. ся.
ююто правителство да се течения и по сведения на вкъ
Плащането ще продължи голгьмъ интересъ за чужденцитп.
обЪдъ въ салона на Д-во „Майка*
Желающитп
да
посетятъ
излож
1ЙШИ да повика на служба „Н. Цюрихеръ цайтунгъ", отдълго време. На 15 мартъ ще бата, ще се ползватъ съ намалена ще се чествува двадесеть и петь
5. Ш. 1935 год.
I себе си японски съветници. правятъ въ сръдна Азия. цвли
започне изплащането на пен виза а намалени цени по унгарска- годишната квсиерска дейность Ка
r-жа Зорка Д. Костакиева при сж-;
^ - Япония не скрива, че тя се кервани съ пропагандна лите s/s„Балканъ"
сиите до 150, лв. на 16 III — д о тгъ желгъзници.
щото д-во. Ще бжде сервиранъ чай,
Разтоварва
въ
Варна
ратура,
на
турски
езикъ,
а
•цт да си създаде въ Ки
2,000-лв. (на тримесечие), на
придруженъ съ концертно-литераs/s
„Мария
Луиза"
\ «ключително положение. преоблечени като китайци.
турна часть. Присжтствието на член18 III — до 2,500 двг.на 19 III
Днесъ е въ Браила.
КИГБ на секцията „Нови Стремежи"
ш економически животъ
Японски офицери отъ гене s/s „Бургазъ"
до 3,000 лв. на 20 IllI ^--до
Най-добриятъ джазъ
е задължително.
[Китай ще бжде контроли- ралния щабъ се ширятъ по Въ Каифа на пжть за Варна. 3,500 лв. и т. н.
гъ града — тоя на
УТРЕ на б III 1935 г. 7 и полови
щ, огь японците, а срещу ц-вла ервдна Азия.
Отъ 24 до 30 мартъ ще се
s/s .Царь Фердинандъ"
на часа вечерьта членоветЪ отъ
^-фйсва
на
Въ
Наафа
iea
пжть
за
Алексан
и последните предлагатъ
rUo японците успеятъ да
изплащатъ военнит-fe и граж
Екренскатв Колония се свиквать на
събрание въ заведението на Минчо
[китайското правителство наложатъ своята економическа дрия
Н. Величество - аде
дански инвалидни пенсии съ
flHMHjpopi_yjj;JPa3fla3b № 7 V учассвири на карнавал
(ющь срещу възстаналигв опека надъ Китай, а сжще- s/s „България"
напълно изгубена работоспо
тъкъ. ИнтересуюТЦИГЬ се членове
ната ВЕЧЕРЬ не
винции» Сжщо така да бж- временно на северъ отъ Ки На пжть за Александрия.
собность.
да се явятъ за отдаване~5^-й*&_5тъ-.
s/s
„Евдокия"
предпочетена японската ди- тай да основвтъ самостоятел Всгьки четвъртъкъ it понедгълОтъ 1 до 7 априлъ ще се
контролната комисия. Входъ^^г 0 р
денъ.
Владиславъ
шация и да бждатъ предос- ни държави, подъ японски про
никъ, 8 часа сутраньта зами изплащатъ военнигв и граж
!ни на японците ж. п. кон текторатъ, това ще означава, нава крайбрежно. Връща се всп>- дански инвалидни пенсии съ
— 9 мартъ —
^Многобройните чужде- че Китай ще бжде изцъло под ка ергъда и ежбота сл. облдъ. 60 на сто изгубена работоспоЧужди параходи
собность и на наследниците съ
ни съветници — които се японско влияние.
Днесъ на Варненското приста едно сираче»
[pan. сега въ Китай и
Огь това разбира се ще по- нище
не е пристигналъ
никакъвъ
визирани отъ 8—15 И ще се ш$.
Отъ 8 априлъ нататъкъ ще
втъ видни постове, отъ страдатъ Англия и *С. Щати, чуждъ параходъ.
плащатъ отъ днесъ
1
4
гражданскигЬ
«чески характеръ въ ар- чийто стоки ще бжатъ измвсДовечера заминава
холандския се изплащатъ
инвалидни пенсии лични съ
София 5. М рът на финанси
«,. финансовото управле- тени отъ китайските пазари съ параходъ „ОРЕСТЕСЬ
Морето е спокойно.
изгубена
работоспособность
те снощи подписа наредба до
я по ж. п., требва да бжч«японски такива.
30 до 50 на сто и на нас
БНБанка да започне изплаща
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ отъ
ледници вдовици съ едно де ще бждатъ уволнени следъ 10 т. м.нето на платежните запов-вдн,
ПАРИ на улицата. И при те, на сами вдовици и роди София 5. Следъ 10 мартъ които еж визирани отъ смет
Мин. съветъ ще започне да ните палати презъ времето огь
Wдевойки съ висше об- ния, когато се узнало че въ есе това има хора, кои тели.
разглежда въпроса за чинов 8 до 15 февруари включително
вание въ Будапеща еж списъка на адвокатитв евреи, то плащатъ за реклами
ниците надъ 60 годишна въз
^принудени да се наста на които е позволено да за- които
Изплащането ще почне огь
не
постигатъ
расть, които ще бждатъ увол днесъ.
щитаватъ
дела,
еж
се
били
за
на работа като слугини,
нени и заменени съ по-млади.
уито не еж могли да на- писали и двама чисти герман цельта си.
Иьникжде по-добра служ- ци. Т е обяснили, че сторили
това, тгй като публиката за
известни
крупни дъла предпо
2ъ Ялбания ще започне
година експлотацията на чита адвокати-евреи На въпБиблиотека "Варненски новини
393
юнските петролни извори. просните двама адвокати е
„ПотайноститБ на принцъ Карла
396
йоатацията ще се извър отнето правото на адвокатска
'отъ една италианска ком- практика.
цесъ, който отъ самото начало и до свършека си
— То никакъ ми не вреди и азъ го правя
% а петролътъ ще се упоЦ Френската филмова ин
ще бжде съпровожданъ съ страшни перипетии и
съ ГОЛ-БМО удоволствие1
5»ва за нуждигв на т а  дустрия предприема тази годи
съ непреривна борба!
чената флота. Предполага ча същинска офанзива, тъй
Само оставете ме да се разпореждамъ, азъ
че годишно ще се произ- като се доказало, че филмътъ
— За товв вий добре ще бждете възнагра
знамъ какво правя, отговори Пероке и пренесе
•Мгь около 300.000 тона
дени, господинъ нотариусъ!
огънь въ стаята, запали печката и сетне донесе
е
мощно
сръдство
за
разши
№">. За пренасянето на
една постилка, една възглавница и една вълнена
Яко се признвятъ несъмнените ми права, ако
рола ще се построи специа рение на френското културно
покривка.
вий
изповядате,
че въ истинското завещание азъ
влияние
между
другите
наро
* *Р»бопроводъ отъ Девоазъ съмъ билъ назначенъ за наследникъ, тогава и
До пристанището Валона. ди. Тази година ще требвяда
— Ви сте се много уморили, часътъ е вече
азъ съ голЪма благодарность и съ признателность
единъ следъ полунощь,'легнете си, господинъ ка
ЗГОЛБМЪ скандалъ произ- бждатъ произведени най малко
ще ви дамъ подобаващото възнаграждение.
питане!
^—^^^^^
1^ въ Магдебургь. Герма- 200 филма.
Преди всичко, обаче, требва да се намври
Пероке остави сввщьта на гостенина си, за
съпругата ми и дъщеря ми!
пали друга св-Ьщь, следъ това пожела лека нощь
на капитана, който б-вше доволенъ и се върна въ
МАРТЪ 1935 година П©
— Още единъ въпросъ, господинъ капитане»
8а
стаята си.
Освенъ мене другъ некой знае ли, че сте живъ и
Следъ това нотариуса затвори вратата, която
че имате немърение да се отнесете до правоПИВНИЦА
" Държавния първенецъ LJ
го отделяше отъ капитана, грозното му и отвра
еждието?
МАДИСЛАВЪ"
9
тително лице просия и една тържествуваща сата— Освенъ васъ и Венсанъ, никой другъ
най - добрата двойката
нинска усмивка се появи по дебелитЬ му устни.
,С|
не знае!
<и ще бжде оригинал-U «iMJIHUUIUH li4U|K|J
Сега ьсичко е въ ржкатами, каза той съ гласъ,
но премирана
CJ
чисти НАТУРАЛНИ НА-2
— Така ли?
който едва се чуваше.
9 мартъ'^
ПИТКИ - КАРНАЦАРИЯ»
Но где стг жив-вли тука въ Парижъ, т. е. исТоя възкръсналъ отъ мъртвитв самъ е до*
мартъ 9fjjj
Вълшебна музика W
камъ
да ви попитамъ имате ли тука нъкое жилище.
шълъ
въ
кжщата
ми
и
има
неограничено
доверие
1 - 4
Q
Съдържатель ЖОРО©
у мене . . . Сега, Пероке, ако не станешъ богатъ
Знае ли другъ нъкой кой сте?
12163 4
ффт9
ЧОВ-БКЪ, ти не си достоенъ за щастието, което нео
— Тая зарань пр;ктигнахъ въ Парижъ и до
чаквано ти се усмихва!
сега васъ дирихъ, господинъ нотариусъ и до тая
КОПРИНЕНИТЕ в и
XXX
минута, още немамъ никакво жилище!
Защо видния иашъ актьоръ напуща Варненския общински театъръ.

Шщи пмщШш изложба
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СтаритЪ « в и

Дребни вести

шшшч вечери
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м тшЕагаот1Р (||

[
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№ ЛЕР1ЛГ Q рокли,
ВАРНА

.•

LI

tonp, на града, най-хиги-^я"
С°'ьря
п

™ » умтенъ, ст. [певтрално!^
,
отопление.
Г~\

*Ни Достжпни за всичкиг_|
J \ - 2091 - 30
Q

мантата и кос
тюма ще
станатъ
напълно нови, ако ги
боядисате и изгладите
само при А. С. Виницки,
ще останете напълно
доволни. Ул.Ст. Стамболовъ № 19.
1-2026-30

Новото познанство

При така наречената .Бела Бариера", неда
леко отъ гробищата Монмартръ се намира една
стара кръчма, посещавана отъ много свъчъ. Въ
тая кръчма денонощно се стичаха хора отъ всич
ки обществени слоеве.
Съдържателя на кръчмата, единъ зачервенъ
и въздебелъ мжжъ съ побел-вла коса самъ услужваше на многобройните си клиенти и б-вше про-

Заличностьта си още никому нищо не съмъ
говорилъ.
— И само господинъ графъ Венсанъ ли знае,
че се намирате въ Парижъ?
— Само Венсанъ знае това, отговори капи
тана и неволно бледното му лице се помрачи!
Той ме преследва до тука!

Стг> 4

ЛЬ 3851

ВАРНЕНСКИ

Шттт% срожения въ Ишш №щош

АдвонатснитЪ щт щ i n i

ц*ла гръцка Македония и Тракия съ на страната на революционери^ Положението въ Европа крайно критическо
Какво казва м-ръ Диковъ за гЬхь
София,5. Вчера м рътъ на ва на женитп.
Атина 5 (Атинска т е л е - | п р е ф е к т ъ Мгймвракосъ били цка Македония и Тракия еж. нонада.
правосждието пргф. Диковъ М рътъ отговори, че съ графна агенция). Вестниците разстреляни по заповедь нареволюционизирани.
*
Ц+лата страна прилича на
б е посетенъ отъ една делега тоя въпросъ по късно ще се
Венизелосъ
Парижъ
5.
7укъ с ,
изразявайки
единодушно
чуе
I
ция отъ страна на управител зани нае, втъроятно презъ
крайцера »Ели" е поста- воененъ лагеръ.
твърди
че
за
да
се notf
ство
на
общественото
мне
ния комитетъ на Бълг. женски есенъта.
венъ на разположение За днесъ се очаква дотварятъ нови услож]
ние, изназватъ болката на
съюзъ.
Колкото се отнася до ад- на гръцката душа, задето на Венизелосъ въ случай сблъскване между солун нения поради кървавит^
Делегатката»
поздравили
не бжде принуденъ да ския гарнизонъ съ войс събития въ Гърция, въз!
м-расъ новия му постъ а^окатскитгь
права на же
националните войски СА при
избп>га въ Доденанеза ките отъ Навала.Сересъ можное да се напра!
изразили предъ него задо нитп, м рътъ заяви че се
нудени
да
стре/ягъ
срещу
и Драма, които еж на
гашния
моментъ
на
криза
волството си, загдето той
или въ Египетъ,
вятъ постъпки omJ
поставя върху здрави осно всргьдъ адвокатското със главния крайцеръ „Аверовъ"
Венизелосъ подготвялъ сочени къмъ Солунъ.
страна
на великите ей
и
други
единици
на
флотата.
ви семейното право и неловие е най
Атина 5. В к г „Типосъ* обнеблагоприят
една.
обширна
операция
ли
въ
Атина.
|
ще допусне
посегателство ния за повдигане на тоя
виняьа
открито
Венизелосъ,
че
Но делата отговорносгь целяща нападението на
Характерътъ
на
тия
постжп!
върху им\>щественит/ъ пра въпросъ.
действувалъ
п
о
.
споразумение
пада върху организаторите и
и на южното край- съ една велика сила.
ки о щ е не може да се уЯСни
водачите на бунта, за които Атина
До
то» моментъ още никакви
бргьжие.
Той
свиква
масо
целия народъ иска чрнмърно во населението въ Критъ Римъ 5. Съобщаватъ постжпки не еж направен!
отъ Атина. Положението обаче по всичко личи
отъ революция въ Америка
отъ Америка ще се биятъ въ по
'
наказание.
подъ знамената.
че н%
Лондонъ 4. Тукашнит* вест
въ Гърция продължава все що подобно се обмисля межд!
мощь на Абисиння
Тази
сутринь
положе
Лондонъ 4. Тукъ пристигна ници предаватъ съобщениетоПзрнжъ 5 (Германска те- повече да се влошава.
отделните дипломатически к!
прочутиятъ американски ле- че най крупниятъ банкеръ на нието бгь следното: Опи- лворафна агенция). Споредъ
нцеларии.
*
Въ
Гръцка
Македония
теиъ негърътъ полковникъ Съед. щати Пиерпонтъ Морган mumtb на метежниците едно съобщение отъ Атина
Нито
Италия,
нито
Франш!
господари на положение
Хубертъ Жулиенъ, който през ликвидира всичките си иму да разширятъ движени
или Англия до сега не еж Ш
за о. Критъ заминали три то еж революционерите.
време на световната война щества въ Америка,
ето
въ
Севернитп)
про
силили
флотите си въ Егейсй
торпедоразрушители за да аПо всичко изглежда, че той
толкова много се отличи, че
Метяжницитп> с ж щ о
винции,
споредъ
единъ
море.
I
б е наречен-i
» Черниятъ ще се установи въ Англия,
такуватъ лараходинъ на въз- разполагатъ съ голпмъ
правителственъ
израбокждето му е обещана дори и
орелъ."
брой въздушни бомби.
Римъ 5. Споредъ проиикн!
тенъ планъ, пропадна. таницитъ.
Той пристига тукъ#. придру- титлата лордъ.
лите
тукъ сведения, осгрой
Т
орпедоразрушителиВенизелосъ
отправи
нова
Споредъ както се узнава,
жрданъ отъ 15 други летци
Емииарите, изпрате» и в ъ
Критъ щ е л ъ да бжде обявен!
прокламация
до
гръцкия
на
mm
ще
се
подкрепятъ
Морганъ
решилъ
да
ликвидира
негри, на които той плаща
сеоерна Гърция, не намериха
независимъ.
41
правите лствбнни родъ съ който го кани да се за Отъ
ПЖТНИГБ разноски отъ собст съ предприятията си в Америка благоприятна почва за проек отъ
друга
страна
се
заявя»!
опълчи
срещу
режима
на
Цаи
да
се
изсели,
тъй
като
се
ствените си средства.
та си.
аероплани.
че това е повече отъ невЪр#
лдарисъ.
Полк. Жулиенъ и предло- опасявалъ, че тамъ може да
Обикновеното
разглеж
Атина 5 (Герм. телег Атина 5 Въ Солунъ е билъ ятно, тъй като Венизелосъ I
избухне
революция
или
отъ
жилъ услугите си на абйсинсдане на общото положе рафна агенция) Прави- извършенъ несполучливъ атен се стреми къмъ независимо»
кн$[ императоръ и е събралъ долу, или отъ горе.
ние позволява да се пред- пелственнитть бомбар- татъ* срещу генералъ Конди та на Критъ, а иска на вещ
горните 15 летци като добро Д-ео Майка кани членкит* си на
цена де поеме върхоЕнм
волци, които всички ще се скромното тържество по случай 25-годиш вижда пълното и J-Ъръо дировачни аеропланщко лись.
безкористна дейиость на г.жа Зорка потушаваме-на революци
Снощи въ крайния квар- власть въ Гърция, за да м]
• биятъ, според/ъ както самите ната
ито се върнаха вечерьта талъ
же да я отклони отъ днешни
Костакева като касиерка на д-вото, на в о\нмдМ~6' движение.
на Атина се води дву й курсъ на външната полй^
т е заявяватъ, »за Цщ бранятъ т. щ. 4 часа сл. обЪдъ въ д-вения са
въ
Атина
съобщаватъ,
последната независима дър лонъ.
^л- • Отъ една радиотелеграма
часова престрелка между мя ка, който курсъ той счита к|
жава въ отечеството си А ф .
изпратена отъ Канция, явству- че тпг отново бомбар тежниците и правителстве то гибеленъ за Гърция, sj
бом ните войски.
рика".
Абисиния, веднага следъ като ва, че мятежниците отъ о. Крит дирали съ тежки
Той счита, че върховни!
възнамериватъ
да
бегатъ
и
би
крайцера
„Аверофъ".
Жулиенъ й останалите летци n^HcjwrTTe отъ Америка параВаршава
5.
Отъ
Москва
интереси
на Гърция й дш]
ще 'прддължвтъ ^пжтй-Чм—ааг ходътъ съ аероплаките имъ.
се надяватъ да се прехвърлятъ
На нрайцера
избухналъ
съобщаватъ,
че
положението
ватъ
д.
оехществи
едно св|
въ Родосъ.
огън». Било забелъзако, че
въ Европа е крайно критиче- сближение съ Югославв
Атина 5 (Хавасъ) Съоб бомбите причинили жертви
щава се, че снощи еж се nt> между екипажа на крайцера. ческо и събитията въ Гьрция вместо съ Турция.
явили голпми
възстаничес Боезетъ край Струма продъ- се сметатъ като английски
ки
кораби
въ
водитгь
на ол.
опитъ целящь да се разв
Атина 5. Първм
Снощи изнесе блестящата премиера на най-голе
Микария, Напсосъ и Сифосъ лжаватъ.
ели съюза между Гърция и стълкновения по атй
мия фалмъ
Настроението между пра
Приближеният
на м-оъ
Турция, съюзници на СССР.
ските улици CJR би
председателя среди гледатъ вителственитЪ войски е от
Белгрвдъ
5.
Съобщенията
много кървави, до ей
оптимистично на положе лично.
отъ Солунъ ставатъ все йо- се знае за 62 убитиЖ
нието и се твърди, утре Петричъ 5. Отъ вчера въ сериозни.
реда ще бтде напълно въз града започнаха да се ч\Положението на правител броят» на раненитЩ
станове нъ.
Сюжета на 'филма й играта на гениалните артисти
сатъ първитл гърмежи на ствените войски тамъ се счита билъ значпителнъ л|
Парижъ I. На вестник „Жур гръцката революция. Но- вече за безнадежно. До сега
Анна Бел ла м Хари Бори*
.
••:':.%[4
налъ"
съобщаввтъ отъ Атина: щесъ гърмежитгь се чуваха 70 на сто отъ македонските голпмъ.
надмина всьиаиви очаквания
Броягъ
на
убитите
въ
"rip
—
Ако
може
да
се
вераа
още по-ясно.
Дневно 4 часа, вечерно 8 30 с ъ доглеждане.
гарнизони еж преминали на винцията е много по-голей|
на
некой
официозни
съобщеПжтници
успели
да
се
про
•,, ..
Ангажирайте места предварително.
страната иа възстаниците
мъкнатъ презъ гръцките пое
Носи се сл\хъ,че ген. Пла По нареждане на правите
| тове разправстъ, че цела гръ- стирасъ съ аеропланъ е приството, отъ днесъ и въ Солу|
усилен да действу]
стигналъ вече въ Източна започна
воененъ еждъ.
j
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Атина 5. Всеки половинъ
часъ вестниците на правител
ството излизатъ съ специални
издания
Атина прилича на градъ при
обявяване на война. Всички
атински
предградия
презъ
ношьта се изолиратъ напълно.

Атина 5. Акцията на прав
телствените аероплани се з|
Библиотека *Варненски новини*
руднява твърде много отъ Л
395
шото време.
'..•%
Правителствените
всей
— Отъ само себе си се разбира, че требва
параходи получиха нарежд|
всичко да се държи въ тайна, никой не требва да
да се впуснатъ вь преслеДЯ
знае, никой не требва даже да се осъмни, че сте
не на бунтовническите nil
тука, съ една дума никой не требва да ви вижда!
ходи, обаче това изглежда;|
Общото настроение на то невъзможно, тъй като Щ
Тука има една задна стая за васъ, но ви мо
жете и въ горния етажъ да си изберете една стая!
правителствените кржго- ните параходи на ревопюй|
ве
е добро 'или най-мал нерите иматъ числено и;|]
Моля ви елате съ мене!
кото дава видъ на добро. чествено превъзходство, i
Въ време на тия опасности преди всичко- *К££ Правителството не прес «Аверовъ" има тонажъ 94
требва да сте на сигурно место, требва да п о п р л - V ^ ^ тава да твърди, че разни ю н а . Строенъ е прьзъ 1910:
Има 4 орждия 234 м.ч. 9 0|
чимъ на преследването, съ една дума сега за сее<Г
m4t :съ сигурность какво'• д и я 190 м. м. 16 орждия 6Щ
требва да се криете, за да мога да ви представя
възерганицитп, ще бждатъдве претивоаеропланнни ой
предъ еждилището, когато настжпи време за това' " В2£ разЬити.
дия 26 м. м,, 4 орждия 47 щ
2 картечници и тржби за Щ
— Имате право!
|
••'.*рлградъ 5. Дописникътъ рлпне на торпеди.
Отъ сега нататъкъ ще слушамъ всичките в и с / ~
„Псара- пма 1,329Щ
на Агенция „Авала* съобща
съвети, отговори капитана.
на. Той е на модерен
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Потайностите но лоинцъ Карле

— До тука лй, до моето жилище? — попита
Пероке.
— Не до тука» искамъ да кажа до Парижъ
Но че азъ се" намирамъ у васъ, това той не знае*
защото тука въ града той * изгуби дирите ми
— Прочее, вий сте го видели й й з ъ пжтя?
—..Азъ се намирахъ въ колата на единь селянинъ .и тъкмо когато влезолме в ъ града, азъ
съзрехъ следъ себе си мрачния си и ужасенъ
преследва *съ.
— Предвидъ на това обстоятелство,
ще ви направя едно предложение, господинъ
питане и то" е единственото, което би могло Щ
запази отъ преследването на графъ Венсана $ ;
ви даде възможность по-скоро да оздравеете зи
спокойствие да дочакате свършека на процеса
завежданието на който ще се погрижа, колкотсОе>
ч
възможно по-скоро.
» <V? „ '
— Какъ, вий значи искате да ме приемете, гос
подинъ нотариусъ?
Азъ съмъ длъженъ да ви кажа искрено, че
в *ъ т о я моментъ 'н^мемъ средства, само
неколко лева. . .
—.Моля, да не хабиме думите си за това, та
най-сетне а з ъ самъ зная положението на работитъ.
— И при всичко това, пакъ искате да ме за
държите у васъ?
— Ако се задоволявате съ това, което бихъ
могълъ »да, ви предложа, господинъ капитане?
Вие сте единъ благороденъ мжжъ, госпо
динъ нотариусъ Пероке! каза капитана и подаде
ржквта ри на едноокия, които я стисна съ смиреность и съ усмивка на устните, приемамъ съ
благодарность вашето предложение.

ва следното отъ Атина:

J

i'- '

Пероке взе една запалена свещь.
— Горе ли желаете да живеете, или долу?
Целата кжща е на мое разположение, кеза тей и
тръгна къмъ една врата, която годеше в ъ една
праздна стая и я отвори.
— Тука долу ще бжда доаре, господинъ но
тариусъ, заяви капитани и влезе следъ Пероке в ъ
една голема и неприветлива стая, въ която тоже
се намираше пачка.
Единъ
градината.

високъ

прозорецъ

гледаше

къмъ

Тая стая немаше особенъ входъ.
:— Щ е ви донеса дърва, единъ столъ и часть
отъ другата ми покжщнина. По тоя начинъ в е р
вамъ всичко ще се уреди, каза Пероке.
— Поради мене не искамъ да се лишавате
отъ покжщнината си!

— В. „Естия" пише, че кон корабъ, съ бързинрнао
статирансто участие на Вени 30 възла, най-модерт
зелосъ въ революцията, а съ ятъ корабъ на грръщ
що и поведението на опози
ционните водачи които и до та флота. Има 1 ор\
сега продължаватъ да сеукри- due 120 мм. 3 оржЩ
ватъ, дйватъ основания да се 40 мм. противъ аер\
вади заключение, че не се ка ланни.
сае за единъ обикновенъ вое
„Ники" има 275 тона, 2
еннъ бунтъ, а една решителна дия 76 мм. и 70 души екигг!
борба мгжму два политически
Главната сила но првви'"
фронта
ствените парахода еж 3
миноноски, к о и т о ! »
Петричъ 5. Споредъ сведе какъвъ начинъ не мог*
ния отъ нашите погранични да влезътъ въ бой съ бун|
власти, на границата еж при ническата флота. Единствв
стигнали вече първите бежан начинъ, но който правите
ци отъ Гърция, които еж били вената флота може да 6и«'
обезоржжени.
бунтовническата, е да изпр|
По границата се чува не срещу техь аеропдани
прекъсната артилерийска ка-

