XXIIIУчитель отъ най
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Бългаоинъ, роденъ
къмъ срЪдата на IX вЪкъ
въ предЬлитъ- на наша
та земя, който взема жи
во участие отъ ранна
млздосгь вь живота и
дЪлата на се. св Кирила и Методия — това
е — св. Климетъ
Охридски.
Tt.;t'POiib Лг 121
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Атина 21. Преустроенийтъ
хабинетъ днесъ има първия
си мин. съветъ, въ който бе
t o o a е уввмде<.«^етона ф р « ь * к » « ъ офиц>аяи^ г*»ц«. Ме й»<-т, м ,ц1.п»й, < ( C£«to една вой*
ше разгледавъ вънросътъ за иа ч о ж е ЦЯ нЗпЪнп фактиче<иота п о л з ж е н и с , ааяаяаа ГьибапСч. Шлйхсверътъ е постиг
на п\, помирение и е ж д г Хмтперъ и ф о н ъ Луд^ид > г .фъ. «*, това пояиреиме ев в
конституционните реформи.
б ь р з а6лжа , защото при една е^еитузпиа война, на фсмъ Лудемдсрфъ ще
Д « поверено върхо(1«ото командкане на repM.xvtKctit г р н г я .
Съветътъ реши парламенПарижъ 21. Фзенсннть лее да бжде оежждапо. бергъ германски м-ръ на
тьтъ да бдде разтуренъ и да оф циални сред» еж убеде
Въвеждането на за войната, въ „Деня на героите"
се произведатъ нови законо ни, че следъ въвеждането ка
дължителната
военна въ който той изказа голъми
дателни избори.
задължителната военна служ служба е вече свършенъ похвали ло адресъ на ген.
Новиятъ парламентъ ще ба, следзащиятъ аитъ на фактъ.
фонъ Лудендорфь,
•грае сжшевременно и ролята германското правителство ЩЕ
Въ речьга си фонъ БломМ
рътъ
на
пропаган
т учредително събрание, кое ожде да унищожи демилитабергъ е изтъкналъ, че вслед
дата
Гьобелсъ
заявш
то ще извърши необходимите ризираката зона въ Рсйнсиата
ствие на лостжпкитъ на Райх
— 1Де.л-i 15 г о д и н и свера, постигнато било поми
реформи РЪ конституцията.
область, BV която на Гер
е р м а н и я н а п р а З д н О рение между фонъ Луде^дорф
Досегашвиятъ м ръ въ ка мания е забранено огъ Вер Г
п р о т е с т и р а ш е п р о т и в и Хитлеръ, KDHTO отъ 1925 г.
бинета на Цалдарисъ — ген. сайлекия д»новоръ да държн в - ь о р г ч ч ж а в а н и я т а н а насамъ сж били въ конфликтъ
Метаксасъ ще остане въ опо- войсин и да етапи иаквита и свои-rfe с ъ с е д и .
Той е подчерталъ, че Райх
ШИЯ.
да било укрепления.
Най-после
д о й д е сверътъ все още почита въ
Досегашнитгъ привърже Берлинъ 2 1 . Гьорингъ, м рът в р е м е д а п о м и с л и м ъ лицето на фонъ Лудендорфъ
ници на Венизелосъ ще се на външните работи фоиъ ии здан ес св ъо .я тсаа мс ои г увронйонсат единъ отъ своитгь водачи, на
организиратъ въ нова опо Нойратъ и Гьобелсъ днесъ т а м о ж е д а и з м ъ н и когото ще бжде повгървано вър
приежтетвуваха на единъ приховното комановане на гер
зиционна партия, начело емъ
п о л о  ланската армия въ случай па
на представителите на пе ф а к т и ч е с к о т о
на която ще застане на- чага.
ж е н и е . Г е р м а н и я , о б а война.
родниятъ представитель На приема фонъ Нойратъ ч е , з а я в и Г ь о б е л с ъ , На 9 алрилъ, г. г. Луден
о ж е високо да зая
венизелистъ Папандреосъ. направи едно кратко изложе м
дорфъ ще навърши 70 год
в
и
^Правителството, за да ние по последните събития и в о,й нчает а .т я н е ж е л а е Тогава Райхсве.ътъ и Хит
заяви.
може да се противопо
*
леръ щем/ изнажатъ почить
стави на опозицията, ще — Поведението на Гср
Виена 2 1 . „Нейе Фрайе та си, а годишнината ще
мания
е
повече
отъ
яс
образува единъ нациокапреса" коментира обширно бжде отпразднуврна тържест.
ленъ блокъ, съставенъ отъно. 7 о може да бжде оечьта ка ген. фонъ Блии- ввно въ цената птрана.
критикувано, но не мо

популистическата партия
на Цалдарисъ и отъ при
вържениците на ген. Кон- Кйиъ расте авиацията на Германия
дилисъ.
Обясненията на Чърчилъ вь камарата. 2о индустриални центроие произвеждатъ непрекъснато аероплани.
Сегашниятъ преустроенъ кабинетъ ще остане Лондснъ 2 1 . Презъ време киви центрове за фабрику
на власть до произвежда ;*.а разискванията въ камарата ване на аероплани.
Колко аероплана на" день
нето на законодателните Уинстънъ Чърчилъ даде след- могатъ
да
произвежаатъ
нитъ обяснения върху начина,
избори.
цен
по който германската военна тия 20 индустриални
Срещу сегашния каби
н е т ъ с ъ щ е с т в у в а голЬмо н е з а д о в о л с т в о
въ
отраната. Н е с ъ г л а с и я т а
между р а з н и т ь партии
о/г, с е г а о щ е п о - г о л ъ м и ,
отколкото д о п р е д и ре
волюцията.
В. „ К а т и м е р и н и " п и ш е
въ в р ъ з к а с ъ т о в а :

авиация непрекженато расте:
— Методата на Германия
при фабрикуването на аероп
лани е отд-влнитт. ча ти да се
строятъ вь отдьлни фабрики,
а следъ това да се сглобяватъ
въ сьответнитъ тайни въздуш
ни пристанища. Следъ като
— Време е да пресгаийтъ апаратътъ бжде изпробванъ,
несъгласията, кначе ще тре той' се отнася въ тейния
бва да бжде изпратенъ „Аве- складъ.
примъръ — г р . Де
ровъ" въ Марсилия, да до е- сауЕдинъ
е единъ отъ главнитъ- цен
де отново въ Гърция Вени трове за производство на аезелосъ и ген. Птаст^рас, 3- ропланм. Презъ последно вре
ме този градъ нарастна съ
да ни сгсесяватъ.
'
нови 1,300 жители, тъй като
броятъ на работницитъ бъше
увеличенъ. По сжщия начинъ
Д.ръ Тод. Христовъ — пълн.
еж били уоеличени
наново
м ръ въ Берлинъ
презъ последно време работ
София 22. Даденъ е агре
ницитъ и на всички останали
манъ за назначаването на до
аеропланни фабрики.
сегашния главенъ секретарь
А да не се забравя, че пг^
при М в о т о на външните ра
Германия има общо 20 та
боти д-ръ Тодоръ Христовъ
sa пълн. м ръ въ Берлинъ
Поискано е съгласието на
досегашния на пълн. м ръ въ въ БЪлградъ. Вржченитт; ордени
Берлинъ Поменовъ да бжде
Бгълградъ 21. Днесъ л-рътъ
назначенъ за главенъ секре на народната
проевгъта Чутарь при М вото на външните ричъ даде банкетъ въ честь на
работи.
българските писатели, начело

Шт е ш ш №№1

На върха Мусала

вчера е било пролЪть.
София 22. Отъ върха Му
сала съобщаватъ, че тамъ вче
ра е имало единъ същински
•ролетевь денъ.
На върха се изкачили го
йни групи туристи, между
които и група германски стуМнти.

трове? — На този въпросъ
никой не момее да отгово
ри съ точность. Могатъ да
се правятъ само пред поло
жения, като се има предъ
видъ огромния брой на ра
ботнацитгь, заети вь тгьхъ.
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срещу зап. майоръ Дервентски за
почна да се гледа. Обвинението.
Призовани надъ 300 свидетели

София 22. Вчера въ салона
на Артилерийското кино започ
на

Частьта Бабадагъ-Тулча, ко
яго остава да бжде довърше
на, ще струва 175 милиона лей.
Тъй като_ държавата не разпо
лага съ толкова голъмъ кредитъ, на първо време линията
ще бжде довършена до с. Каталой на 7 кл« отъ Тулча.
Отъ тамъ нататъкъ ще тръбва да се построи
е д и н ъ
т у н е л ъ, д ъ л ъ г ъ 850
метра, който ще изисква гра
мадни парични сръдства и ще
може да бжде
довършенъ
едва следъ като бжде нам-feренъ нужния кредитъ. До то
гава съобщенията огъ с. Ка
талой до Тулча ще ставатъ съ
ивтобуси.
За довършвине на линията
Бабадагъ—Каталой м-вото на
войната ще даде нужната ра
ботна ржка, а м вото на бла
гоустройството — необходимия
дъраенъ материалъ за травер-

се -разглежда

ДБЛОТО

По ДБЛОТО СЖ призовани по

вече отъ 300 свидетели. Следъ
тъхната провтфка се даде ходъ
на ДБЛОТО.

При разпита обвиняемиятъ
не се призна за виновенъ.
Днесъ почва разпитътъ н.т'
свидетелите.

Глормя

£ И. м«в» Mlim-Tyn
Бу/сурещъ 21. Прави
телството реши въ най
скоро време да бжде до
вършена ж. п. линия Меджидия-—7улча, която,
както се знае, по настоящемъ стига само до
Бабадагъ.

да

срещу бившия началникъ на
секцията за украсяване
на
Военнигв гробища — запасния
майоръ Дервентски, който се
обвинява по статия 202 отъ
военно наказателния закОнъ и
по чл. чл. 354 и 355 отъ на
казателния законъ, за злоупот
ребления.
Р-азмЪръгъ на злоупотребе
ната сума възлиза на повече
отъ 700,000 лева.
Сждътъ се председателству
ва отъ полк. Мариновъ. Защит
ници на подеждимия еж проф.
д-ръ Кулевъ, Иванъ В. И к о номовъ и Дервентски.

Паласъ

На всички желающи да
гледагь за
(
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«
н
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Триумфътъ продължава!
Начало 4*15 и 8 30 ч. веч.

Норкрка на месото въ Зароа
Комисарството по прех
раната е издало наредба съ
която се нормира
цената
на месото въ Варна, както
следва:
1). Агнешко месо до 20
ле. кгр. на дребно, 2) Яреш
ко месо до 18 ле. 3) Телеш
ко подъ 50 кгр. съ кожа 16
ле. 4) Телешко надъ 50 до
14 ле. 5) Говеждо I кач. до
12 ле. 6) Говеждо \\ кач. до
10 ле. 7) Биволско до 10 ле,
Месопродавцитгъ сж длъ
жни да иматъ на видно
мгьсто окачени
ценоразпи
си, съ обозначение цената и
вида на месото.

Необяснимата постжика на единъ
\2 годишенг ученикъ
Ловечъ 21. Градъть" ни е
потресенъ отъ едно необик
новено самоубийство.
То е
страшно, тъй като
жерт
вата, не е нито болень човгькъ, нито разорень
отъ
кризата
тьюгозецъ,
нито
разочарояакъ
въ лю&ояьта
•:и младежъ, а единъ 12 годишенъ
ученикп
Вь 11 класъ на
тукашна
'та прогимназия
учелъ
Ни
кола Пстковъ Руйноаъ,
12
годишенъ, отъ с
Павликени,
отъ 1 декаръ
лоачелско,
a на к зар тира Cl'TB.
300 метра
билъ аь кмщчта
н-г МиАвтобусната служба Ката задъ казармите, въ МБСТНОСТЬхаил-ъ
Лимитрьнп.
лой—Тулча ще бжде органи та Чаиръ, на износна цена.
Вчера слеоь «•ЪлЛо учени- зирана оть ж, п. администра
Споразумение бул. .Ферди
кътъ използва."*
пгпеятеп ция.
нанд ь" № 20.
1-2234-3
есето на xisaarttfh n: отъ
к.ъщч, канилъ се на тавана
и тилгъ се обесилъ,
Причкштиъ
За. таза по
спг/лчка на тона 12 годиш
на дете оща не еж уяснени
Rndn се следствие.
•

съ Cm Костозъ, Влад. Василевъ и др.
На банкета м-ръ
Чуричъ,
произнесе
речь взднага следъ която вржчи на
Влад Василевъ ордена .Юго
славянска корона" /// степень.
а на Cm. Костовъ
ордена •
Св Сава' 11 степень, съ кои
то еж in наградили
кралски
тгь регенти, отъ името на
краль Петъръ 11.

нрошшешдии

По известния романъ на ХЕКТОРЪ МАЛ0

Оччкрайте 23 мартъ

вечерьта
па Мл, секция .Кови гтррчяжи"
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Семейств^о на починалия
когато пожелае. Страшнитгьразкрития на английския шпионажъ.
Главнитгь усилия на германските организатори. Ноиогпо <:хт» Намалете данъка си за 1935
щане на германцитгь за бждащата война. Дона грандиозна зада
година
ча. Атрибутитгь на тежката артилерия прехвърлени върху вое
Лицата обложени съ данъкъ
нната авиация. Германската авиация е най -страшното въ Ехропа
Танкове и антитанкоае. Франция е останала натдъ оть Герма върху доходи отъ 40000-80000
ния въ производството на танкове—най-страшното оркжие на лв. за 1935 год. нема да имагъ
бждащата война. Единъ характерень прамгьръ — соята.
15 на сго намаление, к а ю о з а
Заключението.
( С п е ц и а л н а к о р е с п о н д е н ц и я н а „ В а р н е н . Н о в и н и " ) патентно обложените данъко
платци и ще платятъ целия
—Едно бързо и
неочаква
Лондонъ, март£, 1935 г Реданъкъ
за 1935 год , какъвто е
една
извън
дакторътъ по външната поли но нападение,
билъ
размЬра
за 1934/35 ф.
офанзива,
тика на Английския радио съ редно форсирана
пълно'деморализират год.
юзъ направи предъ микрофо едно
Добре направената сметка
Ето тема
на сензационни разкрития вър на неприятели.
воененъ ще покаже, че всеки ще си
ху тайните въоржжения на та на германския
щабъ. Съ други думи,
ефек- намали данъка ако го пред
Германия.
тътъ
отъ
германското
во плати ?р 30 т. м. Примеръ:
Между друго го той заяви
юване тргьбва да бмде евгь- обложенъ сте съ 6000 лева,
следното:
гръмотевиченъ ако предплатите до 30 т. м. ще
—Hauiumtb сведения
отъ ткавиченъ,
платите само 5400 ла., печели
частенъ характеръ
(Б. н. За да може подобна гран
отъ шпионски
източникъ) диозна цель ца са осъществи, те 600 лв. — 10 на сто нама
гласятъ че Германия е пое тежката артилерия не би мог ление. Ако не платите до 30
троила извънредно
голгьмъ ла да играе важна роля. Ней т. м. само следъ 2 месеца 2до
брой тайни фабр ки, за ко ното предвиждане е трудно, 25 VI. требва да броите /з
ито външниятъ
свптъ
ни бавно и често пжти то пречи 4000 лв. и г следъ 3 месеца 55то подозира,
че
съществу- да се използввтъ човешките X. 1935 г. /з 2000 лв. значи
ватъ. Всички тия
фабрики, маси съ по-голема попза въ само за периодь отъ 6 месеца
безъ изключение,
ся
пост друга часть на военния фронт. ще платите 6000 лева. Ето Зсроени въ гъсти гори, отда
Ето защо те еж прехвърли що, ако искате да сте редолечени отъ пжтища,
вещо ли върху своите мощни и бър- венъ данъкоплатецъ даже да
замаскирани,
така
щото зоходки бомбардировачни ае вземете въ заемъ пари съ б
не могатъ
да се
забеле- роплани една твърде голема месеченъ падежъ при 10 на
жатъ нито по суша, нито часть отъ задълженията на сто годишна лихва, пакъ ще
спечелите 300 лв. Зашото 6000
отгоре отъ
аероллани.
тежката артилерия
лева
данъкъ платенъ до 30 т
По същия начинъ см постро
Въ бждащата война тия м. ще покриете съ 5400 лв. и
ени и голгьмъ брой
казарми, грамадни
хврчила ще хвър- ще спестите 600 лв. отъ които
въ които стотици хиляди вой лятъ върху неприятеля
гра само 300 лв. ще дадете за
ници се обучаватъ редовно.
мадни бомби отъ по 500 — лихва.
Организирана е и цгьла ед 1,000 кгр и ще играятъ роля
на система за бргьгова отбра та на тежки
артилерийски
на, която стои надъ вегька орждия, които ще сь придви ВЕСТИ 01Ъ
критика.
жватъ отъ една часть на
Z =
BIJU АРИЯ
Всички държави си иматъ свои фронта на друга съ една най
Околийските
агрономи 1
rfc военни тайни. Въ Германия, оба стина светкавична
бързина, въ страната еж започнали да
че, нЪма отдЪлни военни тайни, а подъ закрилата на по-лекитч/
изготвятъ списъците на ония
всичко абсолютно е обвито въ ед бойни и ловджийски
аеропла лозари, които желаятъ да of
на непроницаема тайна.
ни.
глеждать десертни грозда, найЦЪлата военна организация на
Военнитгь аероплани
мо вече Афузъ-али, на
телена
Германий е построена върху прин гатъ да нанесътъ
страшни конструкция. Щ е се направятъ
ципа на офанзивата.
поражения
въ тила на н? поржчки
за
безмитнатель,
Главните усилия на герман приятеля.
Отъ опитъ е ве като се внася по 4 лева ка
ските военни организатори еж че доказано,
че не може да паро срещу всеки килограмъ
били насочени въ следните се попрпчи
съ
противоае поржчана теля.
посоки:
ропланната
артилерия
на
Щ Ветеринарните власти въ
— Осигуряване на една мно минаването
на една въздуш
Пловдивъ
еж
конфискували
гобройна и извънредно бърза на ескадра. Могатъ
да се
1-2.510 апара-13
агнета отъ една месарница,
авиация. Блиндирани танкове, унищожатъ
които да разбиятъ и разру- та, обаче ескадрата
все затова че еж били звклани по
шатъ неприятелските линии, пакъ ще проникне и ще из. контрабанденъ начинъ и от
окопи и подземия за пехотата върши възложената
и
за. белезани съ фалшивъ печатъ
Съставени еж и съответните
чрезъ картеченъ огънь, бомби, дачаактове.
смъртоносни газове, огнехпърА веднажъ премине ли не
Щ Хали ще си строи и гр
гачни,
запалителни
бомби, приятелския фронтъ. отзове
които съ нищо не се гасятъ и ли се лъ гила му, военната Карнобатъ. Посгройката ще
пр. Гъста съобщително мрежа авиация съ своите грамадни възлезе на 2,000,000 лева.
отъ ж. п. линии, шосета, авто бомби, съ задушливите си га
Ш Тази година
селските
буси, камиони и пр. чрезъ зове, съ запалителните
си стопани проявяватъ по-големъ
които ще може да хвърли сре бомби става едно наистина интересъ
къмъ
фуражните
щу неприятеля грамадна вой страшно оржжие, което е въ култури и се търсатъ големи
скови части и да го изненада състояние да
деморализира количества семена отъ кръмно
по този начинъ, неподготвенъ противника въ късо време.
цвекло, люцерна, суданка и пр.
за военни действия въ големъ
Германия извади като че ли
Щ Въ местностьта „Бурхана"
мащабъ.
игподъ земята една извънред созополско, била
устроена
Преносителната мощь на но мощна авиация. Днесъ спе хайка, съ участието на 80 лов
счп- ци. Убити били 4 вълка»
9
германските съобщителни сред циалиститгь съ право
военна лисици и единъ глиганъ тества въ сравнение съ 1914 го татъ че германската
въ жъкъ 150 кгр.
дина се е увеличила съ цели аьияция е най-опасната
Европа.
Тя
не
само
разполага
i. J Въ целата страна еж за
75 процента.
съ хиляди и хиляди
апарати сети миналата есень общо
Цела Германия е набразде
на отъ една извънредно гъста но разполага и съ десятки хи 230,000 декара рапица, която
(Следва) е презимувала добре.
шосейна мрежа къмъ която ляди пилоти.
се прибавятъ 7000 клм. шосе
та, построени отъ идването на
хитлеристите на власть.

ш

Привидно изглежда, че гер
манците еж занемарили теж
ката си артилерия. Нищо не е
по даллечъ отъ истината» от
колкото да се B-fepea подобно
нъщо. Райхсверътъ е снабденъ
по нветоящемъ съ извъиредно
важни формации тежка арти
лерия, която би могла да за
види която и да било войска
Става явно, обаче, че герман
ците еж успели да прехвърлятъ върху авиацията една
часть отъ атрибутите на теж
ката артилерия. Това е едно
извънредно важно преимущес
тво, като се има предъ видъ
извънредно голямата бързоходность на германските бомбардировачни аероплани.
Не тргьбва за
моментъ
да изщщаме
изъ
предвидъ
централната
цель
на гер
манскитгь
военни
органи
затори. Германия внася ед
но ново схващане въ
идея
та за война.

СЕДШ

въ имат

(П ж т н|и з а п и с и )

Пъстрота: ето една дума,
която е слаба да се определи
впечатлението, което човекъ
добива отъ живота на И е р у
салимските улици. Художникътъ и фотографътъ биха се
затруднили въ избора на сю
жетите — всичко се слива въ
многобагрия образъ на Изто
ка, кой го е представенъ тука
въ своята стихия. Напълно
международенъ градъ, който е
далъ подслонъ на евреи, ара
би, английци, френци, негри и
на още петь пжти по толкова
нации и раси, на множество
представители на слоеве, про
фесии, племена — все пакъ
предвмждамъ старината, свър
зана съ името на Иисуса, а
после -~ битовитЬ особенос
ти на единъ големъ палестин
ски много интересенъ градъ.
9.
Църквата на Светия гробъ

представлява, безспорно,
значителния християнски
метник. въ Иерусалимъ.
Въ първата четвърть
на
четвъртия векъ царица Елена
Византийска заповедва да се
издирятъ светите места въ
Палестинци, за
да бждатъ
увековечени чрезъ възпомена
телни постройки. Веренъ наследникъ на своята майка, синътъ и императоръ Константинъ Велики продължава за
почнатото дело, като довърш
ва строежа ка църквата при
Гроба Господенъ: една кржгла
сграда съ купола надъ Светия
гробъ, поддържана отъ 12
с т ъ л б а
и една
бази
лика назована Църквицата на
кръстните мжки. Евсбий, първосвещеникъ въ Цезареа, кой
то е приежтетвувалъ |при ос
вещаването на църквата, сви
детелствува, че иерусалимски-

Василъ

Кр.

Кизовъ

изказва сьрдечна благодарносгь на всички, които взеха уча
стие съ приежтетвието си при погребението на непрежали*
мия имъ съпругъ и баща. Сжщо и на тия, които устно, пиеменно и телеграфически изказаха своите съболезноьания.
Особено много благодарятъ на свещ. икон. ГАНЧЕВЪ за
изказаните отъ него топли и утешителни думи, а така сжщо
и на Макед. благотворително д-во „Тодоръ Александровъ"
за издадения некролегъ.

Варна „Царь Бооисъ" 3
Големъ изборъ отъ чисто въл, платове зз мтжки
костюми, които магазина пусна въ продажба
на много ниски
цени.
Не е безъ значение, ако преди да правите костюмъ, проверите НО
ВИТЕ цени и десени на магазина Юниоитехстилъ.
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0

ш,за лозари и овощари, cue
Штема „ЛЮБОВЕЛЪ",надлш
Щ^наващи по качество, издър (Щ|
жливостьи ефикастно дей-лл.
стече машините „X О JI-w
^ДЕРЪ". чдобрени отъ мини -Щ
gmkcmepcmeoma на народнотодвь
^стопанство
съ протоколъШ'
ф№ 9 отъ 18. VIII. 1934 годф
£л,и наградени съ златенъ ме »>»
Шдалъ отъ ПЛОВДИВСКИЯ**
ШНАЦИОНАЛЕНЪ МОСТРЕНЪЩ
О&ПАНАИРЪ, ПРЕДСТАВЛЯВА^
ЯЬ а ПЛАСИРА МАГАЗИНЪ ф

#

©J010P1) ШИТРОВЪ"®
к
ул. Бгнковскл, №26.
г
ЪиПРИЦЪ-АПАРАТИ за деко^
Уративно
бояджийство и%
ШИСТОЛЕТИ за блажна бояй
^ЕЯ винаги на складъ.
HTJ
^Преглеждане и демонегара Ч
Ъции съ апаратитгь
не за 4
? дължаватъ клиента къмъ J
9
покупка.
1-5%

Новооткритото
шивашко
атешенаул.
ЦарьСимеонъ
№ 16, (Гургулятъ) отъ сюро ЗАВЪРНАЛИТЪ СЬ ОТЪ
ПАРИЩЪ майстори—ще имате изработени
по най
последенъ ВКУСЪ ДРЕХИ.
Едно посещение е достатъч
но да се уверите
въ ПРЕ
ЦИЗНИЯ НИ ПОСЛЕДЕНЪ
ВКУСЪ.
Съ почитание:
1-2252-8
Сираковъ & Коларовъ

За mi

ще намерите

столарската общность

ул. .Царь Сииеонъ" въ общия
складъ на коонерациигЬ при Поп.
Банка. Качество гарантирано при
износни пени. Приемать се поржчки

щ ш шщшш ш водопровода „Ватова — Варна
О б я в л е н и е № Ю2

;
Гр. Варнв, 19 мартъ 1935 год
Дирекцията на водопровода „Ватова — Варна* обявява
на интересуващите се, ^е на ЗТя день отъ еднократното
публикуване на настоящето въ Държавния вестникъ, въ 10
часа преди обедъ въ канцеларията на Дирекцията ще се
произведе търгъ чрезъ тайна конкуренция за доставка на
ТРИДЕСЕТЬ броя вжтрешни и ТРИДЕСЕТЬ броя външни же
лезни врати за водните стаи, съгласно детайлните чертежи.
Приблизителната стойность е 75,000 лв. Залогъ 5 на сто
въ банково удостоверение.
Всички разноски за публикация, гербъ, данъци и др.
еж за сметка на доставчика.
Подробните поемни условия и чертежите еж на разпо
ложение на интересуващите се.
1 2250 1
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТЯ

ПРЕДИ ЛА КУПИТЕ

•

Prnftm® апарат*!*
ч у й т е „ORION" Б у д а п е щ а
той е гордость на демонстрация, редовно въ
магаз.,,ътъ на Т. САРАЙДАРОВЪ ул. .Мусала 11
Телефонъ 490, Варна
1-212310
ятъ епископъ Макар:<й е от
крилъ по нареждане на Конст.
Велики Иисусовия гробъ и
Голготата — на местото на
които биватъ построени двата
храма» чиято еждба е твърде
драматична.
Въ 614 год. унищожени отъ
персите, т е биватъ подновени
отъ абата Модестисъ около
620 г. въ първия имъ стилъ
Халифътъ Елъ-Хакемъ разру
шава църквата на Светия гроб
в ь 1012 г. за да бжде възоб
новена презъ 1037 г. отъ им
ператоръ Михаилъ IV. Презъ
следващия векъ кръстоносии
ГБ построяватъ на сжщото
место голема романска църк
ва, отъ която и до днесъ има
следи. Разрушена отънеколко
пожари и земетръси, тя бива
изградена за последенъ пж^ь

съ сръдствата на гърци и ар
менци къмъ 1810 г, при ржко
водството на строителя Ком»
неЗосъ Калфа отъ островъ Митилинъ,.. Не е излишно да се
отбележи, че звънарницата при
храма е отъ времето на кръс
тоносците, както и трикораб*
ната постройка, въ която се
преплитатъ романски и араб
ски стилъ, а тека сжщо —и ре
лефите на западния и източ"
ния поотици...
на почитаемата си кли
ентела, че закрих*
магазинъ ЖОЗ£Фм»а,като прехвърлихъ стоката въ санаториума за БОЛНИ
ЧОР&Л4 на сжщата улица срешт
бившия маг. Жозефиьа. По тоя случая
иущамъ на най н,(ски цени всичкигЬ с«
галантермйни стоки.
Съ почитание:
•' ,
Санагориумъ за болни чорамщ
1-2214 7
VJI „6 гептемврий" №2
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•инивьдь на
за растрелване.
Солунъ 21, Днешнитгь
веген. Каменось
Следъ намирането на архи
стници пребавать
сензаци
онното съобщение, че въ Ла- вата на революционери^ и
на единъ па списъка, извършени ех гоеала въ ктщата
офицеръ веназелисть
е би- лЪмъ брой арести. Очаква се
цгълапш архи- да бждатъ извършени нови
ла намтрена
0 на генералния
щабъ на арести, въ почти всички гар
революционерите,
Иам/ьренъ е вилъ.
освенъ низони въ Македония.
йва,
и
подобния
планъ
за
НамЪренъ е и единъ докуЯ
действие, а също и списъш ментъ, отъ койго се вижда, че
които
см рж ген. Каменосъ билъ дал^ зана лицата,
възстаначеското
ководила
поведь, въ случай че Солунъ
движение.
бжде
превзетъ отъ възстаяеОгь намерените документи
ците,
да бждатъ разстреляни
Венизес8 вижда че освенъ
лосъ и Кафанцарисъ, въ заго всачки офицери антивенизеливора еж участвували още Па- сти.
панастасиу и много други вид*
Ки личности, имената на кои
Солунъ
21.
Установено
то за сега се държатъ въ тай
е вече че
революционното
на.

Обласгиия еждъ въ Варна,
днесъ за пръвъ пжть гледа аЬ
ла по закона за облекчение
на

ДЛЪЖНИЦИТЕ.

Glue I
22. Ш. 1935 год,

Църковното н-ство на храма„Св. s/s „Балкаиъ"
Отъ Дунава — въ Варна ще се
Николай" съовщаеа на енорияшитъ
завърне на 28 т. м.
при църквата и на гражданите, че
оть 23 т. м. ежбота въвежда вечер s/s „Мария Луиза"
Пжтува за Барцелоиа.
но бдение, (вечернята съединена съ
утренята) за презъ всичките недъл- s/s „Бургазъ"
ни и празднични дни. Начало на
Заминава на 24 т. м. за Алек
бдението точно 5 и пол. ч а о весандрийската линия.
черьта. Св. Литургия ще почва то s/s .Царь Фердинандъ"
чно въ 9 "аса сутриньта. КамбаниПжтува за Хайфа
тв ще биятъ четвъртъ часъ преди
s/s „България"
почване службитв.
Въ Варна.
Македонвкото Женско Благот
ворително Д-во при Македонскиятъ s/s „Екдокия"
Всгьки четвъртъкъ и понедтлЖенски съюзъ устройва въ недвля
никъ, 8 часа сутриньта зами
24 т. м. 9 часа вечерьта въ *Юнашнава крайбргъжно. Връща се вегькиятъ салонъ голвма Битова Маке
ка ергъда и ежбота сл. обпдъ.
донска вечерь при добре подбрана
Литературна и Музикална часть.МаЧужди параходи
кедонски хора и танци до зори-Сви
ри първостепененъджасъоркестъръ Днесъ на пристанището
холан
Всачки утре ежбота вечерьта въ дския параходъ .СЕРЕСЪ" раз
„Ешмедеме", кждего'(споргния клубъ товарна желгьзария.
Снощи пристигна
италианския
»Радецки" дава своята пролътна^ве.
който
черь. Гол-вми изненади. Танци до параходъ „КАПОСАРО",
насита. ПосетигЪлигв не ще бждатъ елед като разтовари разни, сто
ки чамина веднага.
обременени съ никакви разноски.
У т р е ежбота, 23, въ салона на
училището „Ст. Караджа", въ Бвжанския кварталъ, народното квар
тално читалище „От. Паисий" уст-в|
ройва гол-вма битова вечерь. Ще
се изнесе отъ любители отъ квар
тала пиесата „Народна сед-вика"
при специална декорация въ националенъ стилъ. Ще има и весела
часть. Начало 9 ч. Билети при ка
сата.
" ДР-

Русенския околийски управи
тель Б. Пращиловъ пребивава
въ града ни. г Пращиловъ ид
ва въ Варна, за да проучи въп
роса за износа на добитъкъ,
който въпросъ ще бжде предметъ на една сказка, к°ято
той ще държи отъ името на
Академическото д-во въ Русе,
на което г. Пращиловъ е пред
седатель.
Въ 47 града
фабрика
МаТей Недковъ има представигелстве.
Конкурса за идейна скица за
общинските рибни хали еспечеленъ отъ арх. Хорозовъ.
Една делегация отъ, живущите
въ София варненци начело съ
Констатирано е още, че мно движение въ Гърция е било проф. Парашкева Стояновъ и
ккшшт т ОКиШНи тго отъ офицерите отъ I ар финансирано отъ бившия Ради Василевъ се явила предъ
Занасъ. м р а на Народното Стопанстшшц артикули, мщо и венш
мейски кораусъ и огь солун м-ръ на авиацията
проф. Я. Молловъ, за да хода
ввдогг метала, като бровзъ. цяняъ.
ския гарнизонъ еж биле на
Последниятъ
днесъ бгь тайствува за създаване Есестраната на вьзстаницигв.
арестуват.
ненъ панаиръ въ Варна по по
добие на пролетния въ Плов
чембгръ на складъ нео
Предназначената семейно тан
дивъ. М-ра е заявилъ, че има
чувална
вечеринка
на
подо
граничене количество —
присърдце интересите на гр.
въ с. Горно Езерсво—Бургазско,
Влиянието на сънищата
фицерите отъ 8-ма пеша при
Варна
и
че
Щ-БЛЬ
да
занимае
радиаторъ
съвършено заБургазъ 21. *П реди неколко влиянието на едни и сжщи съ
морска дружина за 23 т. м се
министерския
съветъ
съ
този
пазенъ
и
др.
автомобилни
дни съобщихме за раздвижва нища, съ указание че въ дво
отлага по технически причини.
части
схщо.
нето на иманяригв въ гр. По ра на Иоргаки Стоевъ има за- въпросъ
Данъчното управление преду
морие. за копане въ двора на ровенъ единъ казанъ съ зла
Новиятъ началникъ на Шу преждава лицата, които еж по
ул. „Девня" № 4, точно
монастира .Св. Георги". Наме то. За да се освободятъ отъ менския гарнизонъ полковникъ лучили наеми презъ 1934 ка
срещу влагалището.
рили се такива търсачи на съ тормоза на тоя кошмаръ, rfe Г. Михаиловъ, вчера при оби лендарна година, да подадатъ
1 - 2196 - 10
кровища и въ Бургазъ.
молятъ да имъ се даде разре чайния церемониалъ е приелъ декларация до 30 т. м. Требва
Миналата седмиц
бургазс- шение да копаятъ въ тоя частите отъ гарнизона.
да постжпятъ надъ 3000 дек
КИГБ граждани Никола Т. Геор- дворъ, като за съдействие се
Третя седмица педъ редъ се ларации, а до днесъ еж пас
гиевъ, Никола М. Дуковъ и Н. прати и единъ стражарь. Това играе въ общинския театъръ тжпили.само 1000 декларации.
Дврамовъ и жителите на с. село било черкезко и при Ос духовитата комедия на Брани- Който закъснее, ще плати даГорно Езерово—Иоргаки Сто- вободителната война, възмож славъ Нушичъ — „Опечалена- нъкъ въ двоенъ размеръ.
евъ и Хр. Димитровъ подали но е черкезите при бегетвото та фамилия". Утре вечерь (еж „Следъ даденитв обяснения отно
заявление до окол управитель си да еж заровили такова има бота) е едно отъ предпослед сно писанитъ стагии отъ Георги Бепротивъ братя Теневи въ ве.
въ к^ето излагатъ, че нЪкои не.
ните представления и заслужа левъ,
стникъ „Варненски Новини", бр.
отг тъхъ отъ 2 години еж подъ
Околийското управление имъ ва да се види сжщата к медия 3105,
3684, 3685 и следъ поисканото
А
дало единъ стражарь и въ пе- отъ ц-влото гражданктво, по отъ Георги Белевъ извинение, заве
Р
деното
предъ
Варненския
Областъкъ сутриньта
иманярит-fe, неже се изнася съ голъмъ устенъ еждъ н. ч. х. д. № 1208/934 г.
преди да се качатъ на кару пъхъ.
Т
отъ братя Теневи противъ Георги
цата, прочели неколко молит
"Ъ
Белевъ, биде прекратено по спо
Фризиорския
слонъ
,Се« • 5 » ЕЛЕОНОРА
ви и потеглили за село, като
годба".
взели на заемъ лескови клеч вилля* намали чувствително
(подъ О к р ж ж н и я еждъ)
дълготрайно
ки и компасъ, каквито се упот- електрическото
Вълн. платове двойка ширина 90 лв.
ребяватъ при
иманярските къдрене. Проверете!
1—0
Безсърдечието на могъщите
Вълн. муселини черно и каф, 32 лв.
разкопки. Целият^ день раз
Зефири за горни ризи
24 лв.
победено отъ любовьта на унижените
ХлШри! ХлЪбари! Употребявай
копавали изъ двора, но безъ
Епонжи десенирани
32 лв.
те
за
приготовление
на
хлЪба
пре
Копринени олиени 1 м. шир. 70 л>>.
усп%хъ и въ ежбота се вър
Копр. десениранъ соалаваблъ 60 лв.
нали разочаровани въ голе сована високо качествена мая отъ
Тиролски басми
20 лв.
Начо Н. Начевъ А. Д, — Русемите си надежди
Цвътни пердета на раета
30 лв.

ИМАНЯРИ Т Ъ Р С Я Т Ъ ЗЛАТО

13 О
м

БЕЗЪ ДОМЪ - SANS FAMILLE

Крепони цвътни за бъльо, цв*тГ ни хасета, поплини: памучни и
J. вълнени. Разни ширини тюлеw
ни пердета и др. манифактурни
стоки при много намалени цени.
хубавото

ще посети
ПИВНИЦА

„СУНГУЛАРЕ"
на ул. Владиславъ № 15. защото
тамъ се сервиратъ най хубави Вар
ненски, Сунгуларски и Русларски
вина, при хубава уютна обстановка
схщо и гроздовия Пелпнъ на кой
то не е счупенъ рекорда.
Апетитни м е з е т а .
1—3
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— Да господинъ префекте!
— Кажи имъ имената!
Графъ Шзтильонъ взе едно перо и единъ
листъ хартия.
— Най-напредъ нотариуса Пероке, започна
капитана,
— Той е защитника ти, що чака вънъ въ
коридора, нали?
— Нотариуса Пероке ще ме защищава» да!

„?Ш ifl

до училището Арабаджиевъ
ул. Б-власица № 175

По случай кризата въ ЧЕСТЬ
на БЕДНИГБ бай Петко книжаря намали цената

5 л. за ш в 5 лв. за мджо
Ври изобилия топла и студена вода
съ две стд-вления за мжже и жени
съ подбранъ вешъ персоналъ.
Телякъ има само вечерь отъ 7 до
12 Ч. и праздникъ отъ 6 до
12 часа обтдъ
1-5

самоходка, система
съ апаратъ за дребна сла
ма, заедно съ всички кайши, всичко добре запазено
СПОРАЗУМЕНИЕ Ив.ВЪЛКОВЪ
ВЪЛЧИ-ДОЛЪ
1-5

Библиотека „Варненски новини*

Потайностите на пр*»нцъ Карло

Нотариуса Пероко е човека, който преди
много години е написалъ завещанието на покой
ния ми баща.
— Неговите думи немагъ значение! каза
префекта и написа неколко думи.
— Имашъ ли други свидетели?
— Съпругата ми Доминика де Гренелъ и дъ
щеря ми Габриела!
— Ти самъ каза, че т е вече не се намиратъ
въ Гренелъ.
— Венсанъ де Гренелъ ги изгони.
— Те еж заминали, както даже ти самъ по
напредъ каза, затова мжчно могатъ да се доведътъ и да се снематъ показанията имъ.
Още?
— Господинъ полковникъ Корбинъ въ Диепъ
ще ме познае.
Префекте записа това име.
— Още no-нататъкъ! каза той.
— Брей, инспектора на рудниците въ Гренел.
Другите чиновници не желая да поставя въ
опасность да изпитатъ гнева на Венсана де Гре
нелъ и да загубятъ службата си.
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какъ не е съгласно съ онова, което беше доказа
но до сега, каза префекга сериозно, твоето пока
зание обвинява наследника.
Планътъ ти не е зле скроенъ.
Ти искашъ да го направишъ подозрителенъ.
Искашъ да му оспоришъ наследството.
Но какви доказателства имашъ* за
крепишъ думите си?
— Никой не виде
Богъ!

това

злодеяяие,

да подосвенъ

Беше нощно време.
Когато се извърши престжплението въ Гре-нелъ, немаше никой и убиеца беше решилъ да
ме погуби.
- И кой те защити, какъ можа да се изба
вишъ?
— Това не мога да знамъ, господинъ префекте.
Само смътно почувствувахъ, че убиеца ми ме ;
потегли за краката по песъчливия пжть и ме
дотътра до подвижния песъкъ, гдето ме хвърли,
съ цель, види се, да изчезна за винаги.
Какво е станало следъ това, не знамъГ
Когато дойдохъ въ съзнание, вече се намирахъ въ колибата на едни бедни хора, които ме
били намерили и ме прибрали у дома си.
Тежко заболехъ.
Но оздравехъ.
— Ти си ходилъ въ Гренелъ въ .Червената
кжща

— Да, за да търся съпругата си Доминика и
детето си. Не ги нам-врихъ, обаче, rfe беха напус-'
нали тая кжща. беха изчезнали, научихъ се сетне
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Изявления на м ра на Народното стопанство проф. Молловъ Работата иа комисията.

НЕГЪРСКИ БЕЗРЕДИЦИ в НЮИОРКЪ

Нападението с р е щ у полицията. Стрелбата. Сто
т и н а р а н е н и , Paspyi-иени и р а з г р а б е н и м а г а з и н и
на бЬли.

Ню-Иоркъ 21. Въ квартала цаи и бпли, ранени отъ
на негритъ Харлемъ, въ север негтпт съ камъни.
ната часть на Ню-Иоркъ ста
Кварталътъ има
печа.
наха днесъ голъми размирици, ленъ изгледъ. Улицитп
ся
предизвикани отъ негрит*.
пълни съ развалини и изпо
Едно 10 годишно негърче чупени вещи, между които
било заловено въ момента. раненитп? едва се влачатъ
когато крадяло бомбони и и пъшкатъ.
било заведено предъ собстве
Полицейски патрули пазяТъ
ника на магазина — единъ реда и подпомегатъ прибира
бЪлъ, за да бжде разпитано. нето на раненитъ.
Веднага въ квартала се пръ- Възбужданието е извънред
сналъ слухътъ, че негърчето но голямо и сжществуватъ
било подложено на страшни опасения отъ нови размирици.
изтезания. Грамадни тълпи нег Негрите искатъ да имъ се га
ри се струпали въ кжсо време рантира, че за въ бждаще на
и започнали шумно да мани- бЪлигв не ще се допуща да
фестиратъ противъ 6%ЛИГБ.
линчуватъ негри.
По едно съвпадение, неда
лечъ отъ магазина на бп>лия се спргьла една погре
бална кола. Негришп по
вгьрвали, че негърчето е би
ло убито и колата
дошла
да вдигне трупа му. Това
вбпзсило тълпата и тя се
отдала на буйства.
Всички минувачи бпли би
ли залавяни и премазвани
отъ бой. Всички
магазини
на бпли били
нападнати,
разрушени и ограбениКогато дошла полиция, не
грите я посрещнали съ градъ
отъ камъни, тухли и пр. Следъ
Съчетание на стихийни
първия залпъ въ въздуха не
страсти,
въ стълковение
гритъ се пръснали» обаче не
съ
женската
душе и алсе разотишли, а се покачили
чностьта за милиони.
по покривигв на -ОКОЛНИТЕ
Съ грамаденъ успЗзхъ
кжщи. Отъ тамъ, криейки се
продължава прожекти
задъ коминигЬ, rfe започнали
рането въ
да хвърлятъ срещу полицаитъ
Кино
Ранковъ
всичко, наквото имъ попадне.
Използувайте
случая до
Тоя пжть полицаитъ започ
недпля.
нали да стрелятъ на месо Сра
жението продължило нъколко
часа, докато можа да бжде
ЗА РЕКЛАМАТА се сяои по
възстановенъ редътъ.
резултат: тгь — рекламирай
Отъ страна на негритп те само въ ^Варненски нови
има 1 убитъ и стотина ни", защото се чете най-мно
души ранени съ куршуми. го отъ всички провинциални
Има и голпмъ брой поли вестници.
1-0

София 22, Занитанъ м-ра
на Народното стопанство Ян.
Молловъ относно дейностьса
на специалната комисия за
уеднаквяване цените на земледелските и индустриални
произведения заяви:
— Комисията
продъл
жат да работи.
Следъ общото пленарно
заседание комисията
се
оаздпли на нгьколко под
комисии — за индустри
ята, за търговията и за
земледгълието.
Вспка отъ тия подкоми
сии събира материали и
сравнителни данни, които
въ най близко време ще бждатъ внесени за разглежда
не отъ комисията въ пъл
ния й съставъ.

ш т. мш шт wmw,

за германски^ военни приготовления. Засилването на военнигЬ фаб.
рики. Германскит* мирновременни ефективи възлизатъ не на
500,000, а на 720,000 души.

Парижъ 22. М рътъ на датъ запазени, вслед
войната ген. Моренъ даде ствие на масовото пре
следчитп обяснения
предъ
комисията за армията, въ въоръжаване на Герма
връзка съ ефективитпг
и ния. Той заяви, че е не
френскитт
организацията
на герман обходимо
ската армия.
ефективи да не спадат
—Общиятъ дрой на гер- подъ сегашната си циф!
маоскитгь воени мирно ра отъ 260,000 души. \
временни ефективи ще бж За тази цель той поис-'
де около 720.000 души.
ка пределната възрасть зе
70 на сто отъ всички свикване подъ знаменат^
германски фабрики рабо- на младежите да бжде на'
тятъ по настоящемъ за малена постепенно отъ 21''
нуждитгъ на войската.
на 20 години, за да се1
ФабрикигЬ, които про- спечели единъ новъ наборъ'
извеждатъ картечничи, раТова означава, че за в4
ботятъ непрекъснато де- бждаще младежитп» ще по*
сттпватъ въ казармитп
немъ и нощемъ.
Фабрикитгь, копто произ щомъ навършатъ 20 годиш.
''
веждатъ синтетиченъ бен- на възрасть.
почти всички бюджети с« приетивечезинъ, cm увеличени по брой
Правителството ще одцъш шСофия 22. Въ нгьколко и капацитетъ и работятъ imfi строежи, укрепяванията в щ
последователни заседа най усърдно.
mm мтширшти отрш.
ния министерския съвет Сжщо така еж увеличени Накрай м рътъ на войаата
прие бюджетптгь на и всички фабрики които лро заяви че Франция възнамъря,
почти всички м-ва. Днес извеждатъ запаси за една ва да засили ироизводсзвотс
^съвета ще се занимае евентуална война.
на оржжве и че иравителст;
Германия по настоящемъ вото ще поиска нови кредите
съ бюджета на народ
ното стопансто, който зану.чйа грамадни количества за 1936 г. и следващите.
е представенъ съ едно консерви, главно сардели отъ
Португалия
малко увеличение.
В с Ь к и д е н ь отъ. гер
За утре остава да бжде
м а н с к и т е . аерОпланни на женит!. въ Цариградъ. Щг участвуват,;
приетъсамо на м-вото на фи Ф а б р и к и
и български!* жеяи
излиЗатъ
нансите. Макаръ и приети п о 15 а е р о п л а н а найСофия 22. Както е Ц
бфджетитв на отделните ми м а л к о т о , к о е т о п р а в и вестно, на 15—16—17 an;
нистерства се задършатъ въ сртьдно бОО а е р о п л а рилъ, т. г, въ Цариградт
министерския съветь, кждето н а н а м е с е ц ъ . т а к а се свиква международен"
ще стане и сголбяването на щ о т о За т р и м е с е ц а конгресъ на жените
;•,
м е с е ц а Германия щ е
общия бюджетъ на държавата р а з п о л а г а с ъ 150О но
На ттп иангресь ще взе
въ раз&гЬръ на 5 милиарда и в и б о й н и а е р о п л а н а ме учасгкй и Българая d
330 милиона лева, на кол
Ген. Моренъ изказа по една roatisa делегация. Щ
кото възлизаше и миналото желание френскитт во заминатъ ш ш 50 двяега^
дишния бюджетъ за 12 месеца. енни ефективи да бж ми отъ България.
,

щнмп KE№

„Потайностите но принцъ Карлв

Библиотека «Варненски новини'

че оили избъгали, че б*-ли заминали за Длжиръ!
— Всичкиять ти разказъ е съвършено ней
моверенъ, каза графъ Шатильонъ. За своя длъжность счигамъ, да обърна вниманието ти върху
обстоятелството, че измамничеството се наказва
твърде строго и . . .
— Язъ не съмъ шарлатанинъ, господинъ
префекте и нека Богъ ми бжде свидетель! Той
непременно ще ми помогне! каза капитана, като
стана и подигнз цьсната си ржка къмъ небето и
протегна трите си пръста. Язъ съмъ капитанъ
Ялфонсъ де Гренелъ!

— Благодаря, това вино ще ми направи доб
ро, много съмъ слвбъ, каза капитана съ слабъ
гласъ и бърже вдигна чешата и изпи виното съ
лакомство.
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Моето дтзло е право, оть дълбочинитъ на
душата си ви го казвамъ!
Видътъ на тоя блтзденъ мжжъ, който се за
кълна. произведоха известно впечатление върху
префекта, прь всичко че думиттз му нос-fexa печа
та на неистинностьта.
— Ще дочакамъ възтържествуванието на
превдата, добави капитана съ силенъ и тържественъ гласъ, ше сполуча да вдигна мрачната заве
са, която покрива престжпленйего въ Гренелъ.
Язъ казахъ честната истина, че съмъ кипи.а
на, че съмъ изчезналия. И Венсанъ, а не кипралъ
Дидие е, който ме хвърли въ подвижния пъсъкъ.
Капитана се залюля отъ слабость и падна на
земята. Девилъ бързо дойде при болния, дигна
го и му помогна да седне пакъ не стола.
— Деаилъ, донеси една. чаша вино на госпо
дине! — заповяда префекта.
Тайниятъ агентъ излъзе, а графъ Ше^ильснъ
наблюдаваше скрито капитана, който бъше много
отслабналъ.
Следъ:малко Девилъ се завърна въ стаяга,
сь една чаша,пъ, на съ вино, сложена върху една
мвлка чения и я,подаде на капитана

463

Следъ тсва даде на Девилъ праздната чаша
— Дългото ми пжтувание — вълнението —
страхътъ отъ Венсана де Гренигь, който ме б-вше
заключилъ въ .Червената кжща", съ цель да ме
остави тамъ да загина отъ гладъ и жажда, изто
щиха силите ми, — каза той.
— Какво е това ново обвинение?
Че графъ Венсанъ де Гренелъ те е срещ
налъ въ „Червената кжща", това го знвмъ, но той
е искалъ само да те задържи тамъ, съ намерение
да те предаде въ ржцегв на прввосждието!
— Той ме остави три дена и три нощи, безъ
хлтзбъ и безъ вода, заключенъ въ стаята до изба
та въ .Червената кжща" — тогава бъхъ изгубил
всъка надежда да спася живота си.
Лицето на префемга се помрачи и неволно
челото му се намръщи.
— И какъ се избави
попита той.

отъ тая опасность?

Настояването па туреш! »
ошдать да уштвуватъ и въ г
лВяото публична Шт, което i
се устрои въ Шштв въ полза
свБшш вдъ.

Ц|еи[ц| ngiti
София 22. Дзденъ е агрема
отъ страна на германско!
правителство за назначаване!
на главния секретарь на миж
стерството на ВЪНШНИТЕ раб(
ти д-ръ Т. Христовъ за пълн<
мощенъ м-ръ въ Берлинъ.
Н. Днтоновъ 1юстоянен npi
дставитель еь ОН е подал
оставка, която е приета. Не
определено още лицето, Koei
ще представлява България в
Обществото на иародитъ.

П km ю т. т
ШШт цщшп шествие п \щ
ДбРЛТЙ Ji£ Pi'
№нз \шш съ оолицита. 90 i
т оелад ЬШ отнесени въ бо
Полицията получи по^
крепления и успя да пръ<
не манифестантите,
'

— Едно ЧОВ-БШКО сжщество, което не можахъ
да видя и което искаше да остане неизвестно, ми
помогна, отговори капитана, и сетне съ няколко
думи разказа произшествието презъ ония пеметна
нощь, когато бъше сполучилъ да избъга о*ъ «Чер
вената КЖШЕ".

Лондонъ 21. КральГеорЬ
ще председателствува
«
29 мартъ едно заседани
*на коронния съветъ.
'

— II това е съвсемъ чудно! изповеда пре
фектз, който замисленъ гледаше предъ себе си,
сега можешъ ли ми изброи няколко лица, които
биха могли да те познеятъ, лице, на които би
могло да се верва и които ще тр-вбва да установятъ, че ти си капитана?

Въ неделя 24 т. м. въ Boei
ния клубъ ще се състои вт«
ра среща на офицерит% и уч|
телит* въ града. По тая пр«
чина танцова забава н%м
да има.

се свиква на 29 т . и.

