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АТИНА. —'Гръцкото
правителства
ще поиска отъ Турция
удовлетворение
заради обидата, нанесена на гръцкото
знаме, издигнато върху единъ параходъ,
който се намиралъ на котва въ Босфора.
ЦАРИГРАДЪ, —• Твърди се, че по на •
стоящемъ Турция има подъ оряжие
| 500,000 войника. Голгьиа часть отъ тия
сили се намиратъ въ Мала Азия, тъй
като Портата се опасява Персия да не
нападне Багдатъ. Опасенията на Турция
произхождатъ отъ последното рускоперсийско разбирателство по въпроса за
определянето на границата.

№19 DMilil

БЪлградъ 5 Съобщаватъ отъ
;Гевгели следното:
Официалните комюникета говорятъ за големи успехи — 50 революционери убити и 10 пленени. Венезелосъ готви голЪма акция срещу
НАШИЯТЪ
\ — Въ околностите на СеЦикладскитЬ острови, а следъ това и срещу Атина. Югославия не ще пусне ген. Иластирась да мине въ Гърция. БЪжанцигЬ отъ Мала
БЕЛЕЖНИКт»
АЗИЙ изключени отъ мобилизацията, тъй като правителството нема Btpa въ тт>хъ. Солунскиятъ гарнизонъ остава една голЪма загадка
ресъ и Ксанти се води вчера
и опастностъ за правителственит* войски. ГолЪмата гр-вшка на ген. Кондилисъ. Френски военни кораби отправени за Гърция.
JiHoro ожесточено сражение. И
Нашите актьори
двете страни си послужиха съ
ДИНИТЪРЪ
Не
бездействието
на
на бунбун ни въ пазарните си, тъй на дезертьори не ся правили френскиятъ м-ръ на марината обяснимо ми е, аКЕРАНОВЪ.
едва ли нЪкога
артилерия
Пиетри
даде
запов-вдь
контраопитъ
да
преминатъ
отъ
ще си обясня, защо Богъ влага по
| Значителното надмощие на товническата флота е то ген. Кондилисъ открито
торпильора „Вердюнъ", който риви, неудържимо :влечение и лю-.
Гърция въ България.
убило
духа
на
револювече
признава,
че
нъма
до
къмъ сцената у хора, които ни
правителствените войски, косе намира въ източната часть бовь
съ даръ, нито съ умъ могатъ да
това статъчно доверие въ тьхъ, БЪлградъ 5.*Гръцкото пра на Средиземно море, да зами то
1Т0 хвърлиха въ боя и аеро- ционеритгъ. Дали
я завладЪятъ или поне да й бждагь
търпими гости. Сцената не е заве
вланв, принуда революционе е така, ще се виеи следъ за да ги изпрати срещу IV вителство запита днесъ чрезъ не незабавно за Пирея.
дение, трамвай или кжща, въ която
арм.
нортусъ.
Какво
поведе
Други
два
кръстосвача
се
решителното
сражение.
б-влградския
си
пълн.
м-ръ
ри* да отстжнятъ на лъвия
вевки може да се яви и да поиска
готвятъ
да
напуснатъ
френ
смъта да
За сега едно е явно:
ние ще държи този гарнизонъ? какво поведение
служба, или билетъ, или шише ви
(iptib на р. Струма, като еж
държи югославското правител ските пристанища, за да от- но, или дори столъ да седне да с«
— На революционерите, ли
оставили на полесражението шени отъ подкрепата на фло За това може да се правя гь ство, въ случай че ген. Плас- плуватъ за гръцките води.
отмори.
за сега само догадки.
Атина 5. Узнава се, че м-ръ ТЬзи мисли неотстжпно ме следтирасъ направи опитъ да пре
много жертви. Много жертви тата, не имъ остава нищо дру
мине презъ югославска тери председательтъ Цалдарисъ на ватъ, когато гледамъ Димитъръ Кеек паднали и отъ правител го, ако не искатъ да капитурановь на сцената. И тогава имамъ
тория и да се прехвърли въ два пжти отъ избухването на чувството,
лиратъ,
да
се
биятъ
до
край
и
Бгълградъ
5.
Положение
че съмъ извършилъ подствена страна.
Гърция.
революцията до сега искалъ вигъ, че-съм1 преодолЪлъ гол-вма
въ случай на неуспЪхъ — да
| Очаква се, така
гласятъ отстяшятъ къмъ турската, бъл то въ Тракия и Македо
Югославското
правител да подаде оставката си, обаче нЪкаква спънка или премеждие. На
фщшлнитгь съобщения, но гарската или югославската гра ния продължава да бмде ство отговори,
че то не е билъ принуденъ да отстжпи казание е действително да ти се
ЧШО до утре до обп>дъ револю- ница, за да търсятъ спасение. неясно, споредъ сведенията може да арестура ген. Пла предъ заплашванията на Теч. натрапва отъ сцената толкова лошъ
актьоръ въ толкова хубави, важни
1ционеритп> не сложатъ орл
*
които пристигатъ
тукъ. стирасъ, но ще намлри друг Кондилисъ.
роли,— все повече и повече важни.
hcae, ще бядотъ
атакувани
Тоя последниятъ, наедно съ Изглежда актьорътъ все е сърВъпреки
официалнитгъ начинъ да попречи на ми
Атина
5.
В.
„Тилосъ"
от
Шпъ голгъми войскови части,
наването му въ Гърция.
генералите Метаксасъ и Дус- дитъ на автора на пиесата, въ коя
участвува. И не на шега сърдитъ.
Щстояща се отъ мобилизира-крито обвинява Ввнкзвлось, комюнитета, че правител*
манисъ, е решенъ да отиде до то
Той се см-ве — кога глупаво, кога
имали
\м набори.
че работи въ споразумение ственнитгь войски
Бплградъ 5. Отъ Гевгели крайность.
безлично, понякога дори подскача,
£ Това сражение сигурно ще съ Италия.
значителни
успгьхи и че съобщаватъ,
макаръ доста схванато, но той все
че на грани*
сърдитъ. Още съ влизането си.сь
'бмде решутелно за изхода на Вестнинътъ напомня пове отхвърлили
извън
революционе ницата е учреденъ
Атина 5. Отъ правителствен". епървата
дума, той почва да бие ав
революцията и ще коства
редно
строгъ
контролъ
над
източникъ се съобщава, че тора. И боятъ продължава презъ
рите на лгъвия бргьгъ на
дението
на
Венизелосъ
от
кош крупни загуби за гръцкия
всички
пятници.
Венизелосъ учредилъ въ Кан- цЪлата пиеса немилостиво. Л когато
носно Балканския пгнтъ и го Струма, а сжщо и че би
'народъ.
Единъ пътнически
влакъ ция, на островъ Критъ върхо- трЪбва да се изрече нЪкоя мъчна
окончател отъ Солунъ за Сересъ е балъ ьенъ революционенъ съветъ, за разбиране фраза, когато трЪбва
| ВъзстаницигЪ оть Източна поставя въ връзка съ сегаш ло предстоящо
да се подчертае закисъяь или ра
ното
имъ
разбиване,
то върнать.
състоящъ се отъ четири лица, зясни психическа връзка, тогава ак
Македония очакваха разбун- ните сьбития.
тьора тъпчи и съ крака, замЪря съ
Изглежда, че много ок. п. начело сь него самия.
ва не може
още да се
|уваната флота да се придвилиния еж разрушени
или
Революционниятъ
съветъ мебели, докато превърне авторе на
смета
като
положително
Бгълградъ 5. Отъ ГевгеЛишенъ отъ най-малкото
|щ къмъ Кавала и да се яви
пъкъ еж въ ржцетть на ре- конфискувалъ всички банкно парцалъ.
актьорско сценично чувство, той.
[въ. помощь на революционе ли по телеграфа еж полу вгърно.
врлюционеритпг.
ти, намиращи се на островъ крещи въ съвременнигв пиеси, за
Отъ официално место.-«-се '"'' Поне за сега надмощието Критъ въ обръщение, за да да излъже, че страда, а въ класисъоб»
рите, конте до суша ще па- чени положителни^
Никой образъ не •
Македония
и може да събере необходимите еческигв—пръхти.
щения, че и въ най-източ- съобщава, че революционерите въ Източна
|редватъ къмъ Солунъ
разбранъ. Текста се л-ве като во
Тракия
е
въ
рмцетгь
на
ре
парични
средства,
необходими
да изъ улей, наводнява и покрива
часть на
Гръцка презъ време на досегашните
Изглежда, обаче, Венизелос нчта
волюционеритп>.
за финансиране на револю смисъла. Жестовет* му еж неприят
сражения
оставили
на
полес
Тракия
е
избухнало
възма по-други планове по отни, еднообразни, ученически. Поход
*
ционното движение.
ражението надъ 50 души уби
ката сжщо. Въ ^икоя роля нЪма
ошение на флотата и под- стание.
Изчислява
се,
че
по
този
Лондонъ 6. „Дейли телегвглъбяване, Въ „чрестолътъ" и ,Сжреволюционерите дебна Гръшка" подъ указанията и
Изпратени били миноноски, ти, а освенъ това оставили и рафъ" съобщава, че гръцкото начинъ
|отвя некаква по друга акция
контрола на големия режисьоръ
да наблюдавате крайбрежие- 10 души плеиици. Това показ правителство мобилизирало на- ще съберат до 100 милиона Юрий
Ш нейна помощь.
Яковлевъ — многогодишното
драхми.
Тъй
като
тази
су
ва
че
въ
схщность
нема
ниборигв
отъ
1930-2
година.
%Отъ правителствена то. Забелезвало се движение
ма
не
Ще
бжде
дОСтатЪЧНа,
„
р
т у К а ч е н е По сцената даде малънъ,
се дебело, че
жрана се твърди, че на турски войски по границата. какъвъ голЪмъ успехъ, а въ въПодчертава
съвсемъ малъкъ, незначителенъ
очаква
се
революционерите
указа
изрично
се
спомену
<• и *
действителность се касае за
да направятъ единъ прину- плодъ.
ва,
какво
бежанците
отъ
Ма
"•far
Въ „Хотелъ Рицъ" автора б-в пренезначителни схватки и за от
заемъ.
битъ веднага следъ първо действие
БЪлградъ 5. Отъ Цариградъ тегляне на войекитЬ на по-до- ла Азия не се мобилизиратъ. дителенъ
За
всички
суми,
получени
Тамъ набърже се справи съ автора,
Отъ това се заключава, че
телеграфиратъ, че турското
ЖПолициятз въ Лондонъ зат правителство е много разтре- др„ ПОЗИЦИИ, ДОКаТО се СЪС-ФбЪжанцитв, които еж на брой по тоя начинъ отъ насе защото и партньорката му в-врно
лението,
революционерите му помагаше. Следъ това действие,
ррила една .фабрика за съ-' (вожено поради събитията въ #
редоточатъ и подготвятъ за съ около 1,500,000 души, еж на ще издадать разписки, кои въ другитъ три, понеже автора б*
риица* на единъ предприем- Македония и западна Тракия.
страната на Венизелосъ.
въ болницата въ агония, нато н-вмащинското сражение.
то се задължаватъ, да т- ше кого да бие, почна колегигв си,
|чивъ търговецъ.
*
Взети били военни мерки за
платятъ веднага следъ ка Но и ГБ удряха, та затова тази пие
I Този хитъръ англичанинъ посрещане на всекакви евенПарижъ 5 В. „Матенъ" по- то завзематъ властьта въ са падна така скоро отъ сцената—
Кпнея (Критъ) 5. Венизелосъ
|алъ въ вестниците обявление, туалности.
актьоригв б-fexa се изпонаранили,
готви гол-вма експедиция съ мвства едно обширно изложе Гърция.
|че срещу съответно възнаграж
Въ .Три пжти вънчани"— макаръ
ние
по
събитията
въ
Гърция.
дение може да дс.тави на всЪ- Бгълградъ 5. Положението помощьта на флотата си сре
*
въ не толкова отговорна роля, ак
Въ
него
се
казва,
че
за
сега
[ки желающъ сънища по же въ Гърция все още продъл щу Цикладскит-в острови. След
Атина 5. Съобщава се сега, тьорътъ нанесе на автора тежка
това той ще отправи флотата правителството ' е господарь че ония 25 души офицери отъ t t л е с н а повреда още щомъ
жава да бжде неуяснено.
ршие.
вл-Ьзе. Доста е възрастенъ да играе
само въ Стара ГърциЯ| а въ
обслугата на „Аверовъ", които момчета и доста безъ техника и
feТой ималъ въ «магазина* си
Не може още да се даде срещу Атина.
Солунъ само отчасти.
финесъ, за да се облича въ фрвкъ.
ртотици шишенца съ разни е- една правилна преценка за
111 армейски корпусъ, който не искали да се присъединятъ Въ .Бориславъ" гдето тръбваше
Кърджали 5. Отъ понед-влкъмъ
раволюционеритеЗ
не
би
ренции въ техъ. Достатъчно е силите, съ които разполагатъ
никъ следъ обедъ по грани квартирува въ Солунъ, не е ли арестувани, а били избити да направлява ролята—изпущаше я
|Извалъ той б и л о д а . се
и се получаваше см-вшна гледка, а
двете
страни,
защото
никакви
цата. въ райна на 5 пограни- сигуренъ за правителството, и изхвърлени въ морето
гдето ролята го водеше, гледаше
Щ. т в о р и шишенцето, да се
защото
гол-вмъ
брой
отъ
не
въ недоумение. Но — все крещеше
рдъхне отъ п а р и т е на други съобщения не се позво ченъ секторъ, 14 участъкъ не говите нисши и висши офи
Опитваше се, по старъ навикъ, да
стечьостьта и сънищата не за лява да проникнатъ въ чуж престанно се чува силна ар цери, а сжщо и отъ войници*
Държавно Ученическо Кино
хвърля було.
тилерийска
стрелба
откъмь
къснявали и то отъ съответна- бина, освенъ официалните.
Кяонъ Варна
ТБ, еж привърженици на Ве
Актьорската служба в сьвсемь
Ксанти.
!«категория.
видна. Тя не може да се извършва
Едно е сигурно — еждба
низелосъ и на ген. Пластирасъ.
Пжтищата
отъ
Момчилградъ
Поради
грамадния
интетайно, вь кжща напримеръ, или вь
^Търговецът на сънища пре- та на революцията
ще се (Мастанлий) и Смолянъ (Пашресъ, който предизвика
кабинеть, и да си остане тамъ. Ак
Следъ като потуши револю
|Аставилъ на полицията и мно реши въ Македония,
около маклий) къмъ Ксанти, минава
тьорската служба се показва. До
безсмъртното творение на
цията на Пластирасъ, ген.Конгобройни благодарствени пи височините на Кукушъ.
ри актьора иска да покаже работа
щи презъ Родопите, еж покри
Викторъ Хюго
та си, иска, за да го видять и, раз
сма отъ свои клиенти.
Последнитгь сведения гла ти съ големи сн-БГове, които дилисъ преместя гол-Ьмъброй
бира се, да го похвалять. да запечасятъ че IV армейски кор- на мъста достигатъ до 1,5 ме офицери — привърженици на
татъ, така да се каже, името му
като професионалистъ — творецъ.
• • • пусъ напредва срещу Солунъ, тра дебелина. Все таки, тия Венизелосъ и ген. Пластирасъ
Щомъ е така — нима може до та
» . • а правителствените
вой пжтища еж единствените, кои
или пъкъ неблагонадеждни отъ
кава степень актьоръ да ее изос
по ви то еж достжпни за премина
^Общинска — „Интересътъ ски еж се укрепили
тави. щото да повтрва, че сцената,
(Жанъ
Валжанъ)
стара
Гърция
въ
III
и
IV
ар
сочините
около
Ь.\кушъ, ване въ България.
?Реди всичко".
пиесата, ролята — това е текста,
мейски корпусъ. Върезултатъ
Управата на киното моли
който ще се произнесе. И нима,
\ Ранкоаъ — Московски нощи кждето ще се даде решиЗа сега н%ма никаква про
целейки чрезъ текста да увлечешъ
почитаемото Варн. граж
Ь.Глория Паласъ — Тайнст- телно сражение.
мЪна въ състава на гръцката офицерското тело на тия два
маситгь. не тргьбва преди всичко
данство
да
не
отлага
по~
^иятъ каубой.
Оня, който надделее въ то погранична стража. Нейната корпуса се на страната ва Be
с а м ъ да се
увлечешъ?
сещението си на това ве
^Училищното — Клетниците, ва сражение и който остане численость си остава същата, пизелосъ. Освенъ това, и са
Да се увлечешъ оть грандиозна
лико творение за погледидея, отъ страданието, болка
господарь на Солунъ, той ще каквато е имала до преврата мите войници отъ тия два
нитп> дни на седмицата. та на този, който изобразявашг,
стане господарь и на Гърция. на Венизелосъ. Само кратко
да се овладаешъ отъ величието
Понеже големата навали
Акцията» която Венизелосъ време преди революцията пог корпуса еж въ болшинството
на душата му или да се омерОча«вайте
ца, особено въ неделя,
зишъ отъ егоизма и низостьта
предприема отъ Кригь срещу раничната стража е била мал си на страната на Венизелосъ.
му? Ицгьлиятъ този процесъ вър
става причина да се връАтина, нема онова
крупно ко засилена.
Твзи гол-вма гръшка на ген.
xv какво^почива?1Не е ли върху
щатъ мнозина кинолюбизначение, което има предстояОтъ избухването на рево Кондилисъ ще струва скжпо
проумгьване и вжиепване? На яи
тели.
Делнични
дни
все
щето сражение около Солунъ. люцията и до сега гръцкитгь на него и на Гърция. Сега ген.
това еж особеноститгь на акть
ки спокойно ще съзерца
ора отъ насъ — зрителитп? Да
— на —
И всъ пакъ, оезенъ реши граничари не влизатъ въ ни Кондилис мобилизира запасни
не се постараешъ да разбереш*
ва и преживее епопеята
офицери
и
ги
праща
въ
Co
телното сражение около иу- каква връзка съ нашитгь гра
типа, ногото ще предавашъ съ
на
човвшкия
животъ.
лунъ, за да заменя съ твхъ
ергъдствата си, да не потърсиш*
иушнитъ височини, има още ничари.
какъ да се доближиш* до него и
действуващите офицери, въ
Днесъ
отъ
Смолянъ
се
по
единъ крупенъ фанторъ, кой
се наречеш* актьоръ? Защо?
вевки знае, че най-добре да
лучи съобщение, че не само по които той нема дозЪрие.
Следъ като актьора бие ивтото за сега представлява една границата, но и въ самия
боядисва iл чисти А. С Виниц- ритгь, та колегитл си, и нас* ли
'•нацианска нощь
Парижъ 5 За да се обезпе ки Варна - Ст. Оамболовъ. иска да почне? Съ фалш*, съ погольма неизвестность. Това е Смолянъ се чува силната ар
«•ондоям, пиера
чи сигурностьта на френските
2 -- 2016 — 30
солунскиятъ гарнизонъ. Него- тилерийска канонада.
и пиернни 1-0
(следва м 2-ра стр.)
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rp.'Pyce за образуване на ед
Трети мартъ, деньгь въ кой багрите на народния трц: на кооперация, за^ доставката
ТР е билъ подписанъ догово- цветъ могатъ да се обт^р-, на отрплителн,и материал^ '
• ESf ВЧ германската гим^аз^я
р/ьтъ въ Санъ-Стефано, се СМ-Бта з а день на освобождението натъ nptj подобни тьржес-. въ'Р,усе е 'образувала, УЧенДк о м е д и я в ъ 3 д е й с т в и я отъ Октааъ Ммабо
™
t|e България; какво по естест сва въ светлинни ефекти. ческ^ г[ротив^газова група, ко
вено отъ това, щото тази го (Докато напр. тия багри, ято" щ е бж^е цояъ . ржковрдс|дина, следъ освобождението използувани за „настрои вото на еди^ъ учите^ь хиЦ^кЪ
!
отъ партизанщината, която б е ние" въ дансинга на кази Щ Запо^натъ е ^регледъ йа
пристанищните работници въ " • ^ • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( « « • • • • • в я н в ш в и а а п н в в а в в !
заместила турското иго и гръ
ното
еж
едно
осквернение
Бургазъ, за да се определи
цкото духовно потисничество,
праздникътъ да се посреща на трицвета). Факелното кои отъ тъхъ еж годни за ра Споредъ както се узнава
Техниката е постигнала новъ грръ" цинкътъ първомъ се до.
отъ цЪлата нация по-радостно, шествие зал"Ь целия градъ бота. Обръща се внимание на отъ приближените д о Хитлера
карва въ течно състояние ц
съ по-голъмо единство о т ъ съ свЪтлина, багри и ра- общото тълосложение, гърди кржгове. той води единъ уса* извънредно големъ усоБХЪ.
Въ Ливерпулъ се правятъ следъ това се пулверизира ofi
когато и да било, съ решител дость и тъй като това еж те, слуха, зрението, вжтрешно- мотеиъ и меланхоличенъ ж и по настоящемъ
извънредно апарата, така щото се наслоя.
то състояние на Организма,
на надежда и вЪрв въ утреш
на народния материалното състояние на вотъ.
интересни опити* Съ помощьта ва> върху желаната плоскос|1
ния день, въ щастливото "бж- цветовете
Върховната власгь, д о коя го
д а щ е на народъ и държава? трикольоръ, които еж лю работникя/дали е оежжданъ; той се д о б р а , не му е доста на единъ апаратъ, нареченъ по^ь формата на; микроскопи;
„пистолъ - пулверизаторъ*- се чески капчици, които веднаи
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Едно факелно шествие откри бими й почитани отъ ВСЕ мейството му на работа и п р . вила никакви радости.
напръскватъ метални изпаре се втвърдяватъ и образуват»
праздненството предходната, ве- КИ българинъ, то шествие
Въ замъна на това, тя му е ния вьрху разни плоскости ка тънка металическа
обвивка
^
Предприети
еж
редица
черь,
то имаше дълбокъ и кра- лозарски сбирки въ бургазска донесла купъ грижи и опасе то нппримЪръ върху метални около предмета. •• Z
Една пркрасна, светла, блес сивъ смисълъ не само като
ния. •"
предмети,
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предмети
еж
били
тяща звезда сияеше на. небето
Ядолфъ Хитлеръ се храни
третирани по този начинъ и
когато започнаха — идвайки манифестация, но даже и еждятъ мерките за п о д о б р е въ единъ строго ограниченъ върху платове.
П о тоя начинъ върху въпро- следъ това спуснати въ морска
въ начеващата здрачевини отъ съ външния си] видъ. То ние лозарския поминъкъ.
интименъ кржпь, въ малката ни+е
плоскости се отлага един вода. Следъ като престояли
всички страни — да се сьби- беше като единъ подемъ — Тазигодишниятъ разходъ трапезария
на канцлерския
ратъ на големия
площадъ на България отъ засенче на „Въча" е с ъ 4 милиона по дворецъ, винаги наедно съ извънтедно тънъкъ металенъ въ нея цели три месеца, rfe
малко отъ оня презъ 1934 г. стария си другарь Канергисеръ. слой, който ги предпазва отъ
предъ катедралата неизброими
били извадени отъ морското
.
колони о т ъ младежьта; въ ното отъ здрачъ настояще Това се дължи главно на ог Той е негово довЪрено лице и повреда. ' "
дъно,
б е з ъ ни най-малката ди.
дълги редици стояха rfe, тъмни къмъ по-хубава бжднина. раничения брой на надничари лично, той му готви ястиетата. Като най д о б ъ р ъ металъ за
ря
отъ
каквато и да било по
тъ
и
на
намаление
заплатила
тази'
цель
се
е
окасалъ
цинСледъ факелното шествие,
черни репици и ограждаха
Четири пжти въ седмицата кътъ. В ъ пистола пулвериза- вреда.
на другата сутринь имаше на на по висшите чиновници.
ц изпълваха.
Щ Посетителите на пловдив Хитлеръ отива въ Кайзерхофъ.
Ние отидохме къмъ тия ре сжщия площадъ голъмо праз
Тамъ той прекарва по часъ —
НАЩИТЪ АКТЬОРИ
дици» крачехме между тЪхъ/ дненство, на което " прйежтет- ския мостренъ панаиръ щ е се два и изпива по едно кафе.
(следва отъ Ьва стр.)
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Венецианска нощь,
вието
на
офицери,
войскови
разгледахме млвдитъ, възбуде
Вечерь Хитлеръ гледа три— за, съ кргьсъкъ, чрезъ безконтрол
ние
по
БДЖ.
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военните
музики
да
синьори,
синьоринй,
ни и радостни лица; тия кла
ни
неприятни
маниери,
съ
явния
четири филма единъ следъ
белегъ на незачитане и непромди хора, момчета, юноши, мо доха особенъ блвсъкъ и прапиера и пиерини..
другъ,
като
по
тоя
начинъ
мгьване задачата си. съ опити.
мичета, нали т е всички еж бж- зднйченъ изгледъ. Почтениятъ
прекарва времето си д о полу mm
да се замажатъ онитп на
на карнавалния 1
двщето, утрешниятъ день на старъ митрополитъ, който из
нощь.
публиката — не се отива дале
глежда
като
патриархъ,
елв
БАЛЪ на
нацията» и събитията, старани
салзнъ.
а
Сутринь Хитлеръ приема че- Стига се до празенъ
стига се до театрална КЛОКОТята на настоящето, Йматъ сми- зълъ отъ нъкоя стара икона,
кжси
устни
доклади
отъ
адю
Ш
въ своето досто
съль само съ огледъ на нея, трогателенъ
тантите си и съобразна съ то НИЦА.
извърши църковното
Изоставямъ
много важната,
на младежьта, на бжднигв по йнство,
въ щшнн
пликчета ва дава съответните заповеди грандиозната,
бихъ рекълъ, по
служение.
Летци
правеха
кржколения. Т е ще жънатъ, как* гове, надъ площада, слънцето
Требва да се отбележи, че сжщность и форма роля отъ
Свирятъ 2-та военни
младежьта".
врто днесъ се п о с е е , т е ще б е любезно, времето приятно
той никога не се навежда над „Дайте пжть на
оркестра. 3-0
Разглеждайки
постановката
на
пусна въ продажба на рекламни цери книжата, които подписва Това
могатъ да продължат и да з а - и безкрайни редици отъ деца
пиесата, ще пиша за актьора и
вършатъ онова, което днесъ и млади хора, но и голъми
е - п о причина, че веднъжъ е д въ тази роля.
оо 3 Н ш а ш ш о
ще се започне. Двлото на на групи о т ъ работническите оркнижа, поднесени му за
Кшарща СТЕФАН* ВДШЛЕВЪ ни
••
ционалната обнова, к о е т о ганиазции дефилираха, аклаподписъ, се оказали напоени
ул. в септемврий. срещу Сингеръ
днесъ е о щ е само трогателно мирайки, покрай публиката на
съ некакво вещество което
отровни изпарения. на дарителите за постройка Паметникъчудесно начало и възходъ, ще която като най-почетни гости.
) мартенско картички изпущало
Отъ това Хитлеръ
падналъ порталъ на загиналигЬ приморци презъ
бжде светящъ на далеко огънь седъха и биваха поздравявани
Ъ НЗПППЗ Щ е намерите
въ безсъзнание, обаче билъ войнигЬ 1912—1913—1915—1918 год.
когато днешната млидежь по- опълченци-борци отъ освобо
](1 DdPUiid въ склада на
97 Д р ъ Смоленски — 300.
спасенъ о т ъ лекаритв нв
растне, и ако сърдцата на тия дителната война.
Jloaspw,
столарската обшвость
68. Столарско занаятчийско
време.
.
млади хора свътятъ тъй силно
ул. „Царь Симеоиъ" въ общия
Какви маси отъ младежи ми
Оказионъ щи Банка
сдружение — 300. 99. Братя
отъ любовь къмъ народъ и
склалъ на кооперациите при Поп.
Золрсъ О. О. Д в о — 500 100.
и държава, както днесъ фак наха край насъ! Колко утеши
Банка. Качество гарантирано ори
Содо-лимонадена фабрика Б
лит-fe въ техните ржце, тогава телни, обнадеждващи бъхатия
износни цени. Приематъ се поркчки
Фтичевъ — 730. 101. Семейство
България, техната България, младежки редици, като гаранх
*
Я
Въ
2
3
града
на
Чехосло
;
щ е бжде наистина това, което ция за много идващи поколе
ввкия отъ продължително вре Бойчо Цамиаровъ — 360. 102.
може да бжде благодерение ния... Прави впечатление, че
ме трае стачка на консумато Учителите при Варненска дър
малко български деца
не своето географско положе много
рите на електрическа анергия. жавна мжжка гимназия - 640.
носятъ очила и не по-малко
килограма 1-2108-5
ние и естествените сили на впечатление
Стачкуватъ
часть отъ консума 103. Чиновника по пенсиите
прави извънред
българския народъ: сърдце на ния брой живи
торите, тъй като цената на то въ общината — 2,192. 104.
интелигентни
Ресторантъ „Морско око" — Q
ВАРНА
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Балканите.
ка е много висока.
лица измежду тия редици, ко
240. 105. Братя Габровски центъра на града, най-хиги-ж
Съ такива мисли ние мина ито вървятъ въ добъръ редъ,
Ц
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параходни
Искате ли да преживеете не
уютенъ,. съ [централноу|
ваме презъ площада, здрачътъ но не като навити автомати,
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се спуска по ниско, ясната зве не позиратъ като войнишка
не еж достатъчно доходни. П о
Набавете си най-сензационното
г-кЦени
достжпни
за
всички^,
107.
Чиновниците
при
Облас
зда блести по-силно, други се „бодрость*.
тази причина голямото пара
четиво на XX вЪкъ!
появявагь, а небет> виси бле
gj1— 2091 -.30. ..'.'...М
ходно д-во „Хуайтъ лайнъ тния еждъ — 1075 лева.
Факелното шествие и
до и леко заоблачено надъ
ЛЮБОВНИТЪ АВАНТЮРИ старъ" е решнло да пристжпи Всичко 232.974 лева
града и големия площадъ. из- тоя парадъ на младежьта
къмъ ликвидация.
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Турция
отъ
войната
нанамира се за продань при всич
се запалватъ и Ц-БЛО море отъ
самъ е построила 2.000 клм.
Шки агенции на д-во пСтре
МАРТЪ 1935 голина Л§
багри и светлина побеждава едно чудно единство, *тЪ
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Цена 120 лева
далъ много и величествени фа- ция на новата България,
Щ Маневрите на III френска L I — най - добрата двойкач«1
цената е намалена съ 40
келни шествия и за много отъ каквато човЪкъ може да
армия
въ Руанъ еж отложени. ^ м а с к и щ е бжде оригинал-Г.1
на сто:
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югоизточно изложение, нахо- чаи отъ инфлуенца.
това шествие въ Варна. Въл; кятно ще прекара
j ряща се на ул »Д-ръ Пюскю>
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шебно трогателна, гледка. Ко
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гато Големия площадъ се ос [те К Я Р Н Я В Я Л цуи, който представлява най[НЯТЯ
ВЕЧЕРЬ
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ЕВТИНАТА ТАРИФА за ре ЗА РЕКЛАМА!А се сядйНй
ковска" 26.
1 2145-4 голъмото капиталистиче е к . о
вети и изпълни о т ъ бели» з е
на 9 мартъ между'
лени и червени светлини и |
предприятие въ цъла Азия и клами требва да накара всеки pe3VAtnamamtb — рекламирай}
й о с и те л и т е на*
когато тая егвтяща маса се У
фактически управлява въ Япо го да се замисли —- защо те само въ я Варненски новщ
Ц ареката к
раздвижи, и ког то се запжтй )
ния, е изпратило на Варшавс рекламите въ този или онзи ни", защото се чете най-мн&,
го отъ всички
провинциална
п р е з ъ града като пламтяща
кия университетъ една сума вестникъ еж така евтини?
вестници.
1-и
ръка, подъ звуцитъ на музики,
ул. 27 юли 11, търси
отъ 800.000 злоти (около 13
носени о т ъ въодушевлението
да купи место за стромилиона лева), съ които да се
на неизброимите зрители, глед ® в ъ салонъ . 0 ДЕ СОС Ъ " ®
ежъ въ курортната часть
създаде и поддържа постоянна Варнен. Г р а д с к о О б щ и н . Управлени^
ката б е о щ е по-красива, о щ е
на града.
1.3
катедра за проучвания върху
по-велйчествена, о щ е по въз
Япония.
е»
НИКОИ
НЕ
ХВЪРЛЯ
висяваща.
8 1 Притежателите на ж . п.
ПАРИ на улицата. И при
Вь магазинъ
акчии въ ИтаЛия еж започна
ft най-хубавото 6Ь: въ все това има хора, коищли да получаватъ дивиденди
тоя ,день не се чу .нито то плащатъ за реклами
На 16 день отъ публикуване настоящето въ BJ
въ натура Всека годинь се
една дума на надменность, крито tie
постигать
ул. „Царь Борисъ"
теглятъ по ж р е б и е 2.000 без .Варненски Новини 4 въ тъожната зала на Варне»
пристигнаха за предстоя
на, у мраза, нито една дума, цельта си.
платни обиколни билета. Оиия ската градска, община, до 10 часа ще се произвей
щия пролетенъ сезонъ
която да има вкуса на
които спечеляп подобенъ бинай новите дамски и мъж
летъ, иматъ право да пропж- търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на закупа
бррниранъ юмрукъ и за
ки
платезе.
1-2156
1
ш
туватъ безплатно цъла Италия. вачъ събиране таксите за всеки наетъ въ домакин
плаха, както Н-БКОЛКО . дни
ството прислужникъ, слугиня, ратай и пр. за врек
ВНИМАНИЕ!
по-рано при, манифестации

3 И

нте

Р

есътъ

преди

BCHHKQ тищ

I Н А У Ч Н О Й З А Б А В Н О ЧЕТИВО I
Ннтнмш шоп. на Хнтлера

Метални

МУШИЦИ

изпарения

„ТичА"

Списъкъ

„Ермисъ" Дребни вести
галввнизирава тель - G лв.

diranJiiMirB

31МТ1Щ1 Ш №Ш

т карнавалната шщт

О

Зилонъ^Одвсу[ъ4^амра^т9а

8

Шж Ш

ВЪ

Обявление № 5 2 5 0

Берлинъ

1Q иго

т е въ Германия, при Саарскиттз праздненства, бръм
чеше Ц-БЛИЯГЪ етеръ. Бъл
гария, още веднажъ дока
за своята културна зр*>лость и своята мисия сл?
национално достойнство...;
Приятен!? ДаР"ь е, че
*) Отъ книгата .Непознатата Бълга
рия" — въ която г, Кюнценманъ описва
нашето отечество така. както отъ никого
ве е описвано.

Тенисъ клубъ урежда

Г О Л Ъ М А ДЕТ С К А

39№

въ салоиитЪ на Военния клубъ
Начало'3 ч. сл. объдъ
Многобройни премии на най-добритЪ
маски/игри, балети, забавления
и танци.
г. г. гоститЬ се умоляватъ да
доведатъ по възможвость
децата си маскирани.

ШК I

SftKO ИСКАТЕ да БЪДЕТЕ^
МЕЖДУ СВОИТЪ съг
раждани ВЪ СОФИЯ,
СЛИЗАЙТЕ ВЪ

т л iBHIIillit

КЛЕМЕНТИНЯ 12 София
СЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА' \
И СТУДЕНА ВОДА, БА
НЯ А С А Н С Ь О Р Ъ П А Р 
НО; ОТОПЛЕНИЕ.

Съдържатель:
ПЕТЪРЪ ТАСЕВЪ I

JJJJJJJJJJJJ

^-{ЕДИНСТВЕНАТА ВЪ ВАРНА J-J

QJ 2 7 ул. Мария Луиза 2 7 Q
fj\ Произвежда млечни проЧ Дуктй, винаги
винаги пресни
масла за чай, топено
Q масло, каимакъ за 4J
Q
сладкари и
Г.|

J
О

екстра кисело овчо мШо D
1 -зо

•

Q

отъ 1 IV 1935 г. до 31 XII 1935 год,
Първоначалната цена на предприятието е 80.0G
лева.
•._'
За правоучастие се изисква документи съгласи]
3. Б. О. П. и залогъ 5 на сто въ банково удостов|
рение,
Всички разноски публикация, гербъ, данъци
пр. еж за сметка на закуповача.
Поемните условия се виждатъ въ общината.
гр, Варна, 5 мартъ 1935 под.

ОТЪ ОБЩИНАТ

3852

Варненски новини

ШЛ причини..?- гол^мнт*,различия по голЪмв^е въпроси, йзъ is
%t насрещната,и
външн%.,иодйтнка..,В*1ънването..на,.11рдн.
S i зар«з» В* >Р*нята., Какъ схваща Венизелосъ-лйдожелието ;
«Универ5. В.
<• л днешния си б р р й по
Л1*"°ДО« с т а т и я ' в ъ к о я '
& занимава о б с т о й н о
съ
ЛнйтЬ,!,яоради конто е

политика, за да се дойде
до революция е въпросътъ
за монархията.

Венизелистите на нйколко
Шт революцията въ Гър пжги предупредика правител
J МежДУ другото вестни* ството какви големи рискове
носи за страната монархисти
I революционното движе ческото движение, което се то
правителствнто.
ли Гърция има два в-^да лерира отъ
Цалдарисъ винаги даваше уве
1ичини:
рения, че си остава стражъ на
^Политически п р и ч и н и и з ъ
републиката. Дейностьта му,
мачл на в ж т р е ш н а т а и
обаче, много часта изглежда
доа политика.
ше да бжде въ противоречие
, 5цъкването на политичес въ уверенията, които той да
й м й а з а - в ъ а Р М И 5 , т а и ма- ваше на републиканските во
дачи.
^едъ закондателните и з б о
Преди десетина дни роялис
презъ 1933 година, к о и т о
joxa властьта и Ц а л д а р и с ъ , тите въ Солунъ направиха па
«ицията
предприе
една нихида въ паметъ на краль
(ргична кампания
п р о т и в ъ Константинъ и кралица София,
адителството, к о я т о все по- родители на изгонения отъ
$ и засилваше, съ цель Гърция краль Георги, който
50втътъ да .бжде сваленъ, живее по настояшемъ въ Лоницчрезъ частични избори, донъ
Това раздразни извънредно
ю^чрвзъ революция или
много
републиканците. Произ
арагь.-.3ji.,HSWaCTHe, армията б е лЬзе кърваво сблъскване и
духовете въ ц-вла Гърция се
иечена въ п о л и т и ч е с к и т е възбудиха извънредно . много.
Лмежду партиите.
най-вене тия на републикан
ратолое властьта Цал- ците.
щръ, първата му грижа Едно евентуално възвръщане
на краль Георги върху . гръц
ф, като шефъ на пра- кия
престолъ би означавало
|лството, да изключи сигнала
з а кръвопролитие
| [ офицерскитЪ кадри гражданска война, до пълно
!и!известни или пред- унищожение на една страна —
аеми привърженици до толкова :сж пропити съ
умраза отношенията
между
щ.'Пластирасъ и Ве- тия
два лагера въ Гърция.
щсъ. Между тия офиПричината изъ външната
бйха и неколцина политика е следната:
яйвданти на дивизия.
—Венизелосъ е върлъ проИзключените отъ арми- тивникъ на Балканското спо
разумение и на сближението
\ офицери взеха активно между
Турция и Гърция. Той
ктие-въ. опита да се счита, че
Турция не може да
веде диктатура. По-го- бжде за Гьрция нито опасна,
Щ часть отъ гЬхъ се нито полезна.
таха въ така нарече- Споредъ Венизелосъ Бълга
(| „Лига за защита на рия би могла да представлява
само като помагачъ
риката", чието седа- опасность,
на Югославия. Единъ истински
|te. въ Солунъ.
цененъ съюзникъ или опасенъ
Щействуващитгь офицери: противникъ Венизелосъ вижда
шаянието на уволнени- само въ Югославия Ето защо
I» другари, се разпредгъли той иска да осуети сближение
\Шпи 0ь сухопжтната то между Югославия и Бълга
Ш.Ц въ флотата, съоб- рия, а сжщо и онова между
Щцнетрта и политичес- Турция и Гърция и въ замина
на това да осжществи едно
{U възгледи.
тази причина
прави- тЬсно сближение между Гър
fmdmo на Цалдарисъ бгь ция и Югославия.

t

Щено да наблюдава от
Щдейностьта на офицезаподозрени, че сггод/ъизвестни политически
Щ$ или че имать връзки
щштгь на опозицията.
J тия условия се съзчЦедно злополучно със'|е на духовете въ
та.

I - ОРИГИНАЛНИЯ

tUffl бШ

е

Тия възгледи не се сподтзлятъ отъ правителстве
ния блокъ, начело съ Цал
дарисъ, който е горещъ
привърженикъ на Балкан
ското споразумение.

ХРОНИКА

Кош

Панихида

Мария Д. К. Попова
Illllk Ш Ш

м 20 т- я. до ю мартъ еуща ъти МшШтж

Щванска нощь

Владиславъ

шш

МЛАДЕЖИ,
РАБОТНИЦИ,
УЧАЩИ С Е ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Червенъ-петльо отмести бутилката на страна
и надникна въ околните стаи, вратите на които
биха отворени изгледа плахо, плахо другите по
сетители на кръчмата и се завърна при другаря си!
Виконта взе тогава една игла и съ нея надупчи много карти, но като чу че се приближа
ваха стжпки той пъхна картите въ джеба си.
— А! каза Чзрвенъ-петльо, това е поручика.
Бившия полицейски агентъ който носеше
името поручикъ.

/7
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»ш?

ar B

Гол*мъ
изборъкоито
отъ чисто.
въл. ^ пусна
° aVn„odaZTa
I ш
костюми,
магазина
въ продажоа
на много ниски цени.
*
„
*..* бе» значение, яко лреди да, правил «юпмл. J J * " * ' " 1 "
вит* пени и десени на магазииа Юиионтенстилъ.
шевкето т магазина не
мяъяши^шъптт^

но

"
„

"РЕДЯ ДА НУПИТЕ
4

и дебелъ и съ обло

Той изглеждаше около четиридесеть
колко годишенъ!

5

fИзползувайте ц*.димя случай

Уйтв .ORION" Б у д а п е щ а
въ

Н«овте®фвве«Фвв»в«во*ввв

Библиотека "Варненски новинк

Потайностите на принцъ Карло

Човекъ високъ
влезе въ кабинета.
. _..

ттШаУ^

О б я в л е н и е № 1 W§06-934

400

Четете уш -ММШР

>*ъ на к и л о г р а м1Ъ
ъ Т
«иво тегло
2-0
' " 1-1U

-„_

вания отъ чужбина. По вечето
отъ .чужденцит-Б се . интересуватъ да ли мма въ Варна пъл
Най.добриятъ д ж а з ъ
Варненското данъчно управление обявява на интерени пансиони. Подобни пансио
в ъ града — тоя на
сующите че, че следъ изтичането на 30 дни отъ, публику
ни въ града ни за жалость
флота на
ване настоящето въ в. .Варненски новини* въ Варненското
има твърде малко
данъчно управление въ 15 часа следъ обедъ ще се произ
Н.
Величество
ще
На 18 мартъ Лигата за курор»
веде търгъ съ тайно наддаване за продажба на една дър
свири
на
карнавал
та Варна урежда екскурзия до
жавна хавра, находяща се въ гр. Варна местностьта .Бааната ВЕЧЕРЬ на
Букурещъ,
ларъ" бивша собственность иа емигранта гръкъ Хаджи МаЦентралното управление на Б:
тей Елефтериосъ отъ около 375 кв, м целата за 1000 лева.
Н. В. е вземала всички мЪркн
Залогъ за правоучастиевъ търга се изисква 10 на сто
за насьрчаване на чуждест
—
9
мартъ
—
отъ първоначалната оценка въ банково удостоверение. Раз
ранния туризъмъ въ насъ. За
носките по търга, както и тези по снабдяването купувача
цельта тя е разрешила на чусъ нотариаленъ актъ еж за сметка на купувача.
ждигЬ туристи да използватъ
Стойностьта на имота ще се изплати отъ купувача при
авоарит^ въ левове на чужди
1 -'4
снабдяването му съ нотариаленъ актъ.
те фирми. Тази година се очак
Данъченъ Началникъ: (п.) К. Пиналовъ
ват* въ Варна много чужди швяяяявяшшшшшяшвшшяшвшш
туристи.
БЪЛГЯРСКЯТЯ НЯРОДНЯ БЯНКЯ, Вар
КОПРИНЕНИТЪ е u
Въ шуменската область презъ рокли, мантата и кос
ненски Клонъ, обявява, че продава след
изтеклата година еж зарегис
ните си недвижими имоти, находящи се
ще стан ат ъ
трирани 96,068 кучета. Tfc ce^ тюма
•
в ъ г р а д ъ Варна:
.: - V .
я
разпределятъ както следваГ по* напълно нови, ако
ги
1. К ь о ш к ъ с ъ овощна грвдина, седемъ д е к а р а , в ъ ме'ст»
едно куче въ 52,651 стопанст боядисате и изгладите ностьта «Салтайатъ* на в Евксиногр*адското, ш о с е , " о т е г о я щ ъ
ва, по две в 15,651 стопантева
е д и н ъ к л м . [ о т ъ т р а д а , д о морето, -удобренъ и з а i о ч и в н а
и по три само въ 2.229 сто само при А. С. Виницки, станция, или л е т н а к о л о н и я .
панства. За тези кучета еж ще останете
напълно
2. Едноетажна масивна к ж щ а на 64 кв. м. с ъ д в о р ъ 106
събрани 112,951 лева такси за доволни. Ул. Cm. Стам- кв. м. удобна за ж и в е е н е на ул. „ П а н е г а " № 8.
„фонда епизоогии".
3. Триетажна масивна к ж щ а на 85 кв. м., първия е т а ж ъ
боловъ № 19.
1-2026-30 дкжянъ,
а останалите за ж и в е е н е или кантори, на ул. „Ца
Наредено е до всички клоно
риградска", № 1, с р е щ у п р и с т а н и щ е т о .
ве на Б. 3 . К. банка, всички
Кьошкътъ съ градината се продава по части, или из
ефекти, по които еж поискани
облекчения оть длъжницит-h, се протестиратъ. Т е щ е бж цело, а двете к ж щ и въ п п. 2—3 изцело.
Справка и условия — при Българската
Народна
Банка
съгласно закона за обпакче- датъ замйнени отъ решенията
Отъ Банка
ние на длъжниците, нема да [на л и к в и д а ц и о н н и т е комисии. — Варна, Сждебенъ отдгълъ-

••ШИМЪ"

"ТИЧА" Р

Паиим^яР

тПо слуцай^.месе^ца-грр, к о н ^ н а т а ^ н а ^ е п р е ж а л ^ м и я . ^ н и
/М; 9. МАРТЪ вечерьта въ салона
Караджа"
д-вр
»
.Вчера; пом, кмета Н Димит-г н а , у щ е '«СтчФон-ь
в
ро§ъ л и ; г. Кр.Смиленовтц посе': ^Добрудава ,.)|<енското\добруджансkd ji-во й..младежкото уреждатъ ик-ТЯ*?. с. ; с. .^Стг;Ор%ково.и', До^- лереена.добруджанска лабава.
ленъ •Чифлйкъ кадйта-сж-рд-" 'ПбКАНВАГЪ се всички предсе
ржчали дръвчета за Аспару датели на д-ва, които се занимввать утре, ч е т в ъ р т ъ к ^ у м а р г ь й 9 часа сутриньтв| щ е с е о т с л у ;жи
ховия вадъ. "'''•и"->.
*
Оть опеналенанttttb
с* благотйорителность за дбца до "елихйда на"rpsSa му.
,18 годищна възрасть, да се явятъ
Презъ, месець. .януарий и фев-: д*
Петъкг» 8 т. м. кабинета на f.
руарий варненската акцизна! кмета, за да образуватъ Съюзъ за
enacjb е .съставила 40 . акта закрила на дгцата-Варненски клонъЗа нарушение на акцизните , СЪОБЩАВА се на всички дру
• По случай 40 дни отъ смъртьта на н е п р е ж а л и м а т а н й
закони. Общета глоба възлиза жества, които подпомагать общес съпруга, майка и б а б а
твени лица на • възрасть надъ 18
на 40,000 лева.
години и иматъ • седалището си въ
Дирекцията на Аастрийското; града или околията, да > .изпратятъ
параходно, дружество вослучай лредставитель председателя на дстогодишнината отъ основава вото, на 7 т. м.' Четвърл къ 5 часа
въ кабинета на .г. кме
нето, на сжщото ще издаде следъ'.обЪдъ
та, на заседание за образуване на щ е се отслужи панихида у т р е , четвъртъкъ,-' 7 того,' в ъ 9 часа
единъ юбилеенъ луксозенъ на съюзъ ^Обществена йодкрепа" — сутриньта в ъ С ъ б о р н а т а ц ъ р к в а Успен. Пресвет. Б о г о р о д и ц и .
ръчникъ за дунввскигв пжту Варненски клонъ.
„ Поканватъ се роднини, '• приятели и познати да п о ч е вания.
.".','
, ПО ИНИЦИАТИВА на околийския т а т ъ паметьта й с ъ приежтетвието си.
< ,
управитель г. Б; Желевъ, въ недЪля
гр. В а р н а . 6. 111. 1935 година.
Отъ' опечаленягЬ
Неотработенатв и неизплатена ще
се състои стопанска конферен
та .пжтна тегоба за минали го ция въ с, Любенъ Каравеловъ.
дини (5 дневната), съ големи , ВАРНЕНСКОТО «Черноморско ко
те парични облекчения, по лоездачно на Негово Величество
последната наредба-законъ за Царь Борисъ 'I// д во въ ежбота на
пжтищата, урежда бюро i,0," 9-й тогр вечерьта, устройва въ Юсалонъ голяма карнавална
четникъ" — подъ хотелъ Лон- нашкия
вечерь, на която ще има гол-Ъми из
донъ (срещу градската омни- ненади. Поканва всички свои' чле
бусна служба).
1-^-3 нове формени и не формени и всич
, «На.ул. Ц а р ь Сймеонъ '(бивша Гургулятъ № 26) Ш^яШ
;Тази сутринь съ италианския ки граждани приятели на колоезда
чите. ОтдЪлни покани н-Ьма-да се
параходъ „Изво" идящъ отъ изпращатъ.
г
с ъ сухъ материалъ на подкостуеми цеви
Одеса пристигнаха две българ УТРЕ вечерь Четвъртъкъ оть 5до
Посетете
да LCO уверите.
ски семейства,
емигрирали 7\часа въ училището .клонъ сулини", (на площада задъ търговската
Приематъ се и разни поржчки)
преди 24 години въ Русия.
Още отъ сега - еж постжпили академия). Протойерей ПетьрьИкоза мебели.
номовъ- ще говори на тема: ,Азъ
въ Варненската общинска ку съмъ
плтя, истината и жпвота'.
рортна. дирекция;редъ запит Входь свободенъ за всички

ЧЕТЕТЕ В-КЪ

ЩЩПш и л у б г *

II шиш и и

лице
и

не-

Зеленикавите му очи беха отвратителни. Той
никога ке можеше да глега некого право въ Очи
т е и постоянно меташе неспокойните си погледи
на разни страни.
Лавалъ или поручика, беше елегантно облеченъ върху горната му дреха имаше качулка.
Нови ржказици съ пепелява кожа покриха
ржцете му. Огъ левата му ржка липсваше пвлеца
му... Яко човекъ се взреше въ левата му ржка,
лесно би позналъ че палеца му билъ отхапанъ.
Това б е ш е дало поводъ на властите да го
подозиратъ въ делото по изчезването на Клауоина Маре, която беше и негова любовница, защо
то именно въ време на нейното изчезване липса
и палеца на Лаввла за лекуването на който той е
билъ принуденъ да прибегне до помощьта на
единъ лекарь.
Той твърдеше, че е изгубилъ палеца си, вслед
ствие смазването на ржката му отъ внезапното и
силно притваряне на вратата на избата на него
вото жилище и понеже презъ време на изследва-

чутъ съ добрире си и вкусни
продаваще съ умерена цена.

вина,
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които

той

Определените за клиентите помещения се,
намираха въ долния етажъ и се състояха отъ мно
го големи й малки мебелирани съ големъ вкусъ
стай.
Сжщата вечерь, когато се случиха разказа
ните въ миналата глава събития, въ единъ малъкъ кабинетъ на кръчмата седеха двама мжже,
които, ако се Сжди по вънкашния имъ изгледъ
принадлежаха към най-високия слой на обществото
Предъ гЬхъ се намираше
половината изпита.)

една

бутилка

до

И двамата носеха елегантни и модерни дре' хи и беха фризирани по последната мода.
Единъ отъ техъ, съ лице доста привлекател
но и съ редк*а коса, се наричаше виконтъ отъ
другаря си, косата на когото беше рошава и чер
веникава.
Яко некой би подслушалъ разговора имъ
веднага' би се досетилъ, че има работа съ хора,
които само по вънкашностьта си можеха да притенцирагь. че принадлежатъ на висшите общест
вени слоеве, а въ'същность правяха часть отъ
измета на обществото.
— По дявола отидоха работите ни, каза чо
века съ червената коса на другаря си, ; койтс ако
добре и внимателно се вгледаше човекъ въ него
приличаше на единъ първокласенъ нехранимайко.
Отъ три дена насамъ не : съмъ можалъ да туря въ
коша ,нито, единъ чужденецъ!
Яко чсе така върви", виконте, азъ ще бжди при
нуденъ да напусна тая работа1
. .Струва- ми се, .че ти не си достатъчно настойчивъ, Ревинье, че ти не си достатъчно подготвенъ
и изкустенъ. . .
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] 1 C T I I I I I I E П Ш А П С Т Р й И АДнесъ се очаква
Дунавътъ продтлжава да приижда. НанЪкои мЪста е зал-Ьлъ посЬвитЪ
и градинигЬ.

София 6. По сведения на ниво е 6'60 м
ЦИС настжпилото на 3 мартъ При Никополъ нивото
застудяване се е засилило. На на Дунава е достигнало
4 г. м, темаературата навее- до 4'20 м. и се разлива
кжде въ страната е била подъ силно.
нулата.
При Сомовитъ Дунавътъ и
Отъ с. Гигенъ никополско придошълъ съ нови 10 см. и е
зеленчуковите градини.
съобщаватъ, че Дунавътъ е залълъ
При с. Борилъ Дунавътъ е
придошълъ на ново и е за- залълъ ПОСБВИТЪ и е причилелъ 7 м. отъ брега.
нилъ големи щети.
Отъ Видинъ съобща При Петроханъ енъжната
ватъ не нивото на Ду покривка е достигнала дебе
нава е достигнало до лина до 145 см.
6'10 м. и продължава да
приижда, критическото

u n w o r n шт вчера

съ вчерашиитЪ изявления на м-ръ Батолов

София 5. Снощи м.ръ Баталовъ направи изявления
предъ представителите на
чуждия печатъ.
Изявленията свършиха в
4'30 часа. Въ 5-30 часа гер
манската телеграфна аген
ция е имало вече изявле
нията чрезъ новата систе
ма „Хелшрайберъ", чрезъ
тукашния си представител
Лаутеръ и ги е предала
веднага въ цплъ евгьтъ.
Единъ ча ъ следъ като изяв
ленията б-fexa направени, те
'бЪхп получени тукъ обратно
чрезъ берлинската радио-предавателна ствнция.
Това е единъ твърде важенъ
журналистиченъ рекордъ.

е заседавалъ въ връзка съ поло
жението въ Гърция
София 6. Мин. съветъ вчера
следъ объдъ има събрание, съ
участието на всички министри,
включително и м ръ Батоловъ,
който вече оздравя.
Въ 7 часа заседанието на
съвета б е прекъснато, тъй като"м ръ председательтъ ген.
Златевъ отиде въ Двореца, за
да докладва на Царя по рабо
тите на Мин. съветъ.
Мин. съветъ се е занималъ
изобщо съ положението, съз
дадено въ връзка съ гръцкото
революционно положение.
Вчера м-ръ Батоловъ е имал
среща съ некои чужди дипло
мати, а днесъ ще има среща
и съ останапитъ, съ които вче
ра не можа да се срещне,
въроятно съ турския и англий
ския пълн. м ри.
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КИНО РАНКОВЪ
Съ стихненъ успъхъ продължава прожектирането на

МОСКОВСКИ НОЩИ

Q

J

•

Q
Q
Li
Q
Съ Анна Белла и Хари Боръ
Q Понеже много посетили Филма из Q
Q казват-!. желание втори пжть да го
U
Дирекция-! а на киното съ J
Q видятъ,
че на такива ще се прави
Q общава!
чувствително
намаление.
U

•
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.ПотайноститБ на принцъ Карло

Ако азъ бихъ очаквалъ отъ тебе и отъ тво
ите пжтници, отдавна щъхъ да бжда принуденъ
да захвърля на една страна картите!
И ти още имашъ претенциите да служишъ
като ржковолитель на чужденците, Червенъ-петльо!
добави виконта усмихнато, чини ми се, че отъ ко
гато полицейските агенти те бЪха пипнали и те
бъха изпитвали по нашата игра, ти си съвсемъ
изгубилъ пусулата1
—- Ти говоришъ глупости! азъ мисляхъ, че ти
п о добре м е позневешъ отговори чове
ка съ червената коса, когото другаря му нарича
ше „Червенъ Петльо", нали знаешъ че никой не
ми помага въ нищо!
— Че нали имашъ за гюмощникъ поручика
— И това не струва пари!
Лавалъ си пжха носътъ на всъкжде и се тру
ди сиромаха да търси пжтници и да ме препоржчва за гБхенъ ржководитель обаче...
— Обаче и. двамата сте поплювковци! се изсме виконта.
— Какъ! смъете ли да кажите нъщо лошо и
за поручика.
Когато той още служеше въ полицията, той
подушваше и най-опасните престжпници и самъ
ги хващаше!
Яко той е поплювка и страхливецъ, тогава
не знамъ какво вече да кажа!
— Толкова билъ хитъръ той. Това доста ясно
се доказва отъ случката съ Клаудина Маре, която
беше взелъ за любовница, за да може да и за
дигне петнадесеть хиляди лева — целото и богат
ство.
— Можа ли обаче да се узнае нещо върху

Солунъ да бтде окончателно въ ряцетгь на метежницитгь. Бунтъ въ правителственс
флота. Гърция станала парцалъ въ Европа, казва
Михалакопулосъ
*
ницитгь.
Атина д (Атин, [тел. водачите на бунта.
Положението едва сега за Парижъ 6. Съобщава
агенция). Следобедните
*
вестници пишатъ, че Атина 6 (атин. тел. почва да се уяонява. Гарни Атина:
— Вчера избухна
тъй като въ 10 часа агенция). Въ изявления зоните, които до сега бъха
cvmpuHbma изтече сро та си предъ печата Ми въ неведекке относно истин на правителствените
ка н а
ултиматума, халакопулосъ казва, че ското положение, започватъ параходи.
отправенъ отъ генералъ ако водачитп) на въз-единъ по единъ да се присъ Комендантите на тия
Кондилисъ до възстани- станическото движение единиватъ нъм възстаницитЪ. ходи, наедно съ 36
цитть, 25 аероплана из- знаятъ тежкия ударъ, Правителството е успъло да офицери, бъха арестув
за себе си известно по
Корабигв бъха зает!
лтьзоха отъ аеродрума който нанасятъ на май- запази
ложение само благодарение на пехотни части.
>
>
Сересъ и започнаха да кита-отечество, тп> не обстоятелството, че напоследък
*
бомбардиратъ
войеки- биха извършили неразу еж били сменени няколко сто Неврокопъ б. Вчера
тици офицери заподозрени ка презъ цълия день тукъ1
тгь на ген. каменосъ.
мната си постжпка.
то венизелисти и заменени съ вашетоповна и пушечна
Въ
качеството
си
на
бившъ
Правителството е сигурно,
верни на правител ба. Ясно се виждаха н!
сътрудникъ
на
Венизелосъ,до
че следъ това въздушно на бавя Михалакепулосъ, азъ офицери,
ството
гръцки правителствени :
падение, метежниците ще се имамъ право да поискамъ отъ
лани,
които кръстосват*
Очаква
се,
че
Солунъ
предадат ъ като видят ъ, че е него да упражни всичкото си
Боздагь, кждето еж о*
окончателно
ще
преми
напраздйо всъко съпротивле влияние за преустановяване на
не въ ржцетп> на генер.бунтовнически^* войем
вжтрешната борба.
ние.
Ятина б. (Герм. телеграфне Каменосъ,
комендантъ Петричъ б. И вчера о*
Въ противенъ случай, следъ агенция)
Не е известно кжде на възстаналия
IV арзкит-fe до града височ!
изтичането на втория срокъ се намира по настоящемъ край
чуваха ясно топовни гь
мейски
корпусъ.
на ултиматума, правителствен- цера „Яверовъ".
сражението къмъ (
Ген. Каменосъ отказа па на
ната армия ще пристжпи къмъ Бившия м ръ на Вътрешните
между революционерите
води
преговори
съ
ген
Кон
действие, презъ нощьта или работи Михалакополусъ отпра. дилисъ, който беше отишълъ скигв на ген Кондилиа
молба до Венезелосъ за пре
утре сутриньта съ тежките си ви
По границата от
кратяване на въстанието, като въ Кукушъ, обаче следъ при
батареи и по този начинъ ще нанася на страната остра рана, съединяването на III арм. кор Гърция еж. сенатр)
срази неприятеля.
която не може да бжде изле пусъ при Кукушъ къмъ въз- вече известенъ бро,
Метежницитгь разпола-'кувана и следъ 10 години. станицитъ, отново се прибра вилни лица бгьж
ще стане парцалъ на въ Солунъ.
гатъ само съ НГЬКОАКО плаГърция
които, ако имъ се]
Европа казва Михалакопулосъ
*
нински орждия, които не поради едно движение, което
реши,
ще минатк
Атина 6. Неколцина видни
могатъ да стрелятъ по е излишно отъ - национално държавници,
България.
i
принадлежащи
далечъ отъ 8 клм.
*
Ч
гледище
къмъ разни политически пар
Къмъ 10 часа и 15 мину
тии помолиха председателя на
*
Св. Врачъ б. И тукъ
ти сутриньта английската Цариградъ 6. Тукъ се носи републиката Заимисъ да пос се чуваха гърмежитв на
радиостанция долови една упоритъ слухъ, че ген. Пласти- редничи между двете воюващи дията и тресъка на бо:
телеграма отъ водача на
расъ отъ Бриндизи съ хидро страни за образуването на които аеропланитв хв]
бунтовническите параходипланъ се прехвърлилъ въ Де- единъ националенъ кабинетъ, презъ цълия день надъ1
Деместикосъ отправена доде Ягачъ.
за да се избътне братското дагъ.
{
генералъ Каменосъ. Тая те Отъ тамъ той веднага се кръвопролитие.
Леропланигв често с
леграма не бп> шифрована отправилъ къмъ Сересъ, за да Иска се въ този на лижаваха до границата.
понеже ген. Каменосъ нгьма
се присъедини къмъ войските ционаленъ кабинетъ да
Нашата граница_се_„ d
шифъръ.
отъ IV арм. корпусъ.
ва най-усилено, кикой i
взематъ
участие
пред
Въ телеграмата се излага Бгьлградъ 6. Нощесъ късно ставители на разнитгь допуща да мине въ Бъх
получи по радиото изве
Пропускателниятъ пунк1
трудното положение въ ноето се
стие отъ Солунъ, че въз политически партии.
Кулата
е затворенъ.
се намуратъ бунтовнически станицитп, ся почти пял
тЪ параходи.
ни господари въ Тракия и
Военниятъ иомендантъ на Източна Македония.
Атина генералъ Патридисе Войскитп отъ III армей
безпред нетни. Изявленията на моъ Батоло\
София 6. Предъ специалния релегилта си, полз
направи днесъ прегледъ на ски корпусъ, който кварти
въ Солунъ, които дописнинъ на „Илюстровани
войските за гарнизона, средъ руваше
бпха
изпратени при Куиуриеръ цодзиенк" м-ръ Бато наравно съ българс
акламацитъ на многобройния кушшъ, за да бранятъ Со
население съ полит
народъ, нойго кска примерно лунъ откъмъ сушата, се ловъ е направилъ изявления. ки права.
Запитанъ относно сближе
Запитанъ върва ли, •}
наиазание на инициаторите и присъединили къмъ възста
нието съ Югославия, той каБалканския полуостровг
залъ:
да избухне война, м ръ'
—Разбира се ний сметаме да върналъ:
продължимъ работата си по
— Една война на Бали
това сближение.
за мене не е вероятна
—R македонскиятъ въпросъ?. мисля, че по миренъ и
Библиотека «Варненски новини*
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— Яко българо-югославското могатъ да се уредятъ i
сближение даде очакваните спорни ВЪПРОСИ, същес
това? запита Червенъ петльо, може ли да се до
резултати, то всички недора щи между балканските
каже и най-малкото нъ-до противъ него?
зумения ще станатъ безпред ди.
метни.
Той само биде отчиспенъ отъ службата и
Запитанъ за турското мал
толкова!
цинство въ България, м ръ
Батоловъ е отговорилъ:
на маг Батолов
— Ей хаплю, чувай! азъ съмъ по-изкустенъ и
— Не познавамъ друга дър
по-щастливъ и отъ двама ви, добави виконта и за
София б. Тая сутринь
жава, кждето турското мал часа м-ръ Батоловъ прЙ
почна да чеше съ единъ джебенъ гребенъ ряд
цинство да се радва на такова Шефки бей, туЗския ш
ката си коса и дългата си брада, която беше ху
равноправие, както това въ м-ръ, а следъ объдъ ще,1
бава и старателно фризиране, азъ направихъ едно
България.
запознайнство!
ме английския Бентингь.1
То си има свои учили Тия срещи еж по иск
— Съ кого?
ща, изповтьдва свободно на м-ръ Батоловъ въ в
съ концетрирането на т,
— Името му още не зная! Ако еждя, обаче
войски на нашата грат
отъ изгледа му, той трьб а да е нъкой богатъ
чужденецъ, отъ далеко мирише на такъвъ!
Офицернт* отъ 7-а пех.
въ Банки Нещастно или престжпславска
дружина устро
Тая вечерь, той ще дойде тука, всека мину
ленне
на 9 й мартъ т. г.голвмт:
та можемъ да го очакваме, каза виконта и ако тоя
София б, Снощи къмъ 10 наваленъ балъ, въ двата
чужденецъ падне въ ржцетъ ни, Ревинье, той не
часа въ Банки избухналъ го- ми салона на Офицерскотс
требва да си отиде, освенъ' съ праздни джобове,
( МГБМЪ пожаръ въ вилата сана- низонко събрание, приход
разбра ли ме?
ториумъ на д.ръ Михайловъ. който ще бжде въ полз
Столичната пожарна коман фонда за отпразнуване 5
— Чухъ и разбрахъ.
да не можла веднага д« зами дишния Юбилей на 7-а
— Хей кръчмарю! извика Червенъ-петльо.
не за Банки, тъй като тя не Преславска дружина. П
може да излъзе извънъ града ватъ се всички гости на'*
Нискиятъ и въздебелъ кръчмарь се доближи
безъ изричното разрешение на да приежтетвуватъ.
до техъ.
кмета.
Това разрешение се получи София б. Извършената
— Какво заповъдватъ господата? попита той.
въ 10'20 часа, обаче докато дввна финансова ревизия
— Една бутилка съ вино и две ткуполи но
пожарната команеа се яви, ви статирала, че бирникътъ
ви карти за игра!
лата била вече изгоръла до Саринци, новоселско П
Георгиевъ злоупотр е б «
основи.
Кръчмаря се отдалечи и следъ малко се за
Дознанието установило, че 140.000 лева» а секретарь
върна въ кабинета, държящъ въ едната си ржка
вилата
била обитавана само никътъ на с. Биримирци,
картите за игра, а въ другата бутилката, които
отъ единъ пазачъ. Какъ е из фийско злоупотрЪбилъ 20
даде на двамата другари.
бухналъ пожара, дали той се лева.
И двамата еж изпратен
Виконта взе картите, които бела съвсемъ
дължи на нъкаква нещастна
нови и щомъ излъзе съдържателя на кръчмата
случка или е постазенъ умиш затвора безъ право на Ц
ция.
_L
разпръсна ги по масета.
лено, още не е уяснено.

Шшю! а Юпш щв неправи щопевш

