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днесъ не бъ згсилена съ френски\вов^'
ненъ параходъ. Великит* сили изптШда,
че не иде пристжпятъ веднага къмъ притиснителни мЪрки
срещу Гърция. Т Ц
исчатъ предварително да
обкржжатъ
гръцката флота, за да не й позволятъ да
неподне турската.

СИ ПЖТЬ.

РЬДАКТОРЪ: В. ЮРУКОВЪ

Охридски пръвъ е

хвърлилъ въ Преславъ лжчъ на българ
ска просвъта и българска богослужба.
Той бива изпратенъ отъ Царь Бориса въ
Кутмичевица, область задъ Вардара, где
то дочаква да бжде възгласенъ за наг
рада отъ Царь Симеона за епископъ, ра
ботейки като свещеникъ и владика, ка
то учитель и будитель. като книжовникъ
и дух^венъ строитель до края на земния
!3''Ь > !

'''''.vf'H,

тьльфоаь л» 121

опютъед

Лондонъ 22. „Ивнингъ
и тшшшюнштшяш0андартъ" пише:
— Съ своята умгьрена к о н ф е р е н ц и я т а м е ж д у Мусолини, Сьръ Джон-t» Сайнънъ » Лавапъ. вчерашната к о н ф е р е н ц и я вть П а р и ж ъ
\а речь въ френската
м е ж д у Лавапъ Сувичъ и лорд-ь Идънъ не е в з е т * ммкек.-м р е т с к х я , т ъ й пате конференцията
ммъ е ииала само ошчвопмсткченъ характеръ. Издядепото к а н ю н к к е
[амара френскиятъ м-р парижъ,23. Конференция
били върху вредстоящето той ни^П априлъ въ Стре- Днешната конференция има
тдседатель Фланденъ та между Лавалъ, лордъ1 |сж
^ С ъ р ъ Д ж о н ъ за, Италия между Mvco- това значенпе, че чрезъ нея се
посещение
>паси Европа отъ еднаИдънъ и Сувичъ започна въ
слага началото на разговори11 часа преди обгьдъ. Вь 1 Саймънъ въ Берлинъ и това, лини,Лавалъ и Съръ Джонъ тгь относително начина, по
0ва война.
което ще се говори тамъ.
Саймънъ.
който ще тргьбва да се защи
Дно вместо Фланденъ въ часа следъ обгьдъ тя бгьше

ш ii вига ш в » к а т и п Own. i ш Ш ш I ш [шшъ

франция беше сега на вяасть
«немзнсо, то въ настоящия
цшентъ въ Европа щеше да
(ушува нова война,

прекъсната
и участвуващитп въ нея присътствуваха на обгьда, който г ока
и г-нъ Лавалъ дадоха въ Ке
d'Opce.
Следъ обпда
конфере
нцията
бгь
подновена.

Следъ конфзрвьццята бъ
сдадено комкнимв, коз to се
посиещка съ обшо задрзял
ствя отъ фв«кскч?е полиг».чее<!И вржгова.
Въ иомю<*к*т«, между доу
ra'O,
Сч признзвр, че пл'уПоложително
е само
ванею
на Ссймън» въ Бер
едно, обаче:
линъ
имн
сз^о осведомите
—Никакви решения не
лв«ъ
Хвракгецъ.
еж взети на тази конфе

Споредъ други, конферен
цията е имала само единъ
символистиченъ характе ъ. Тя
е имала само за цель да по
каже, че между Парижъ, Лон
донъ и Римъ нЪма разногла
сия.

ти правото въ Европа.

на ОП i (е п а
следъ И априлъ

Парижъ 23. На Рющю Арасъ,
който е првдеедатель не съ
вета нв 0Н, му е да де.so да
разбере, че свикването на съ
вета преди конференцията въ
Стреза нъмани какъв смисълъ.
Въ съгласие съ това, съветътъ на ОН ще бжде сви
канъ да се занимае съ френ
ския протестъ срещу Гер
мания едва следъ като се
състои на 11 априлъ
кон
ференцията въ Стреза, кядето ще се опредгьлп ста
новището на тритгь вели
ки сили — Англия, Италия
и Франция,

За решения относно герман
ското въоръжаване е още
рано да се говори. Когато се
узнаятъ резултатите о т ъ
пхтуването на Съръ Джонъ
Саймънъ въ Берлинъ, едва
Н
и
щ
о
п
о
л
о
ж
и
т
е
л
н
о
едновременно. Каква цель се
не
м
о
ж
е
д
а
с
е
у
з
н
а
е
тогава
ще бжде възможно да
преследва
в ъ р х у онова, което е
се
вземе
едно решение.
Буд?пеща 23. „ П е с т е р ъ б и л о
разисквано
$[ойд>" съобщава следното:
Такова решение ще се взе
п р е з ъ в р е м е на воВ. „Танъ", пишейки върху
' •-. Италианското правителс- д е н и т ъ р а з г о в о р и .
ме
BV Стреза, когато ще се
ренция. Решеняя ще бж- конференцията между Лавалъ
яо е решило дв свика на
реши
по какъвъ начинъ да се
Въ едни политически срЪ датъ взети на конферен-\Идтъ
Ьенна служба
едновременно
и сувичъ, казва:
срещу Германия не еж обмисляни.
ди
се
твърди,
че
разговорите\цията,
която
ще
се
със-\
'_
Европа
е
накръстопмть.пятзя
мира въ Европа
IBS набора, 1933 и 1934 година.
Парижъ 23.
Противно
i По тоя начинъ Италия ще
Очаква се решителна декларация на нтъкои съобщения, про
изполага съ 500.000 д у ш и .
никнали въ чуждитть вест
Твърди се, че тази поена Малкото съглашение противъ България, Австрия Унгария
ници, никакви мгьрки за
ш а на италианското праБукурещъ 23. Днесъ Титу- то бърза да проаължи
1ойната може да избухне ненадейно. Нови кредити
пелство е въ връзка съ Виена 23. „Койе Фрайе Войната може да избухне леску замина за Бплградъ. обиколката си изъ евро стопански репресалии сре
щу Германия не еж били
Презъ изтеклата
нощь пейските столици.
истхпката на Германия. Дру- пресе" съобщава, че ка тър невадейно. Тръбва, следова
обмисляни презъ време на
сръди, обаче, отдаватъ жественото заседание на ЦИК телно, да бждемъ готови все той има иродължителенъ
телефоненъ разговоръ съ
О т ъ д о б р е о с в е д о - тристраннитгъ
преговори
ова решение изключително въ Москва Калининъ произ- ки моментъ.
чехословашкия м ръ на вън м е н ъ източник-ь с е между Идънъ, Сувичъ w
at обтегнатите «отношения съ несълъ речь, въ която между
шнитп» работи Бенешъ. Въ т в ъ р д и , ме с ъ в е т ъ т ъ
Тази речь на Калининъ се разговора
Шсиния.
ся били засегна- на М а л к о т о с ъ г л а ш е - Лавалъ.
другото заявил*:
тълкува
съ
това,
че
Л.
,{$ти
яазвиващигтъ
се въ Ев ние ид-ьлъ. д а иЗл1ьзе#
— Увъ яватъ ме че кур ского правителство се готви ропй международни
поли ст=» една решителна
шумите на Червената армия да иска нови кредити за тически събития.
декларация, в ъ к о я т о
прашната продължртелна среща били готоаи, а сабите й би военни нужди и да наложи на Предполага се, че Титу- иде Заяви, че д ъ р ж а - Л о н о н ъ 23. В-къ „МанЧе.с
Цалдарисъ-Кондилисъ
ли наострени.
населението на СССР нови леску ще остане въ Бел- в и т ь , ч л е н у в а щ и в ъ теръ гардианъ* съобщава, че
Атина 23. М.ръ председатеНо това не е даетатъчно жертви все за сжшата цель грацъ само единь, тъй ка- н е г о — Р о м ъ н и я , Че Германия възнамерявала да
иъ Цалдарисъ и м-рътъ на
х о с л о в а к и я , Ю г о с л а иска отъ Лнглия да й се . раз

шш I

ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ БИЛА ГОТОВА ВЕЧЕ

ти шлота
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вината ген. Кондилисъ имаха за една нова РОЙНЗ, която
№есъ продължителна среща може да избухне нннадей»о.
ккоято б-вха разменени мисНеобходимо е въ воен»по положението въ Гърция. нитгь лаборатории вси

вия —съ в с и ч к и свОи реши военна флота съ тонажъ
с р ъ д с т в а щ е с е п р о равенъ на 35 на сто отъ об
т и в о п о с т а в я т ъ на е- шия тонажъ на английската
въ Берлинъ, Москва, Варшава, Прага
д>1нъ е в е н т у а л е н ъ о- флота.
п и т ъ на У н г а р и я , Ав. ХлШри! ХлЪОари! Употребявай
Цалдарисъ е жастоялъ да чки — отъ пропаганда Лондонъ 23. Замгьс- ва тягкааа тежна мисия.
Не лрибъгва нъмьразтур- тора до учения — всич тникъ м ръ председа- Нгнрай Балдуичъ потвърди с т р и я или Б ъ л г а р и я те за приготовление на хлЪба пре
а п о с л е д в а т ъ п р и м ъ сована високо качествена мая отъ
шето на парламеота и за ки да извършатъ всич тельтъ Балдуинъ в една в^рчостьта на Англия къмъ д
ра
на Германия.
Начо Н. Начевъ А. Д _ Русе.
ОН.

iw занондателки избори, ко необходимо за наша
!вди да се прочистятъ ви- та победа.
№ичеството и армията отъ Иий имаме възможекчни венизелисти.
ность да обемечимъ ар
За тази акция ще бждатъ мията си съ всичко не
[ебоходимя около три месеца обходимо. Главното е,
вд» което пакъ ще може даобаче, червеноармейския
юристжпи къмъ нови избо- офицерски корпусъ да
|, а новиятъ парламентъ да усвои военната
наука
ипши конституцията.
напълно.
Ген. Кондилисъ настоялъ да
разтури и сената.
Продълженъсрокъ

ТО ВЪ
Осщенъ лгжливъ свидетель
%ина 23. Тукъ се очаква
«еждата по първото дЪло
*щу участвувалите въ ревоШията лица.
Въ днешното
заседание
Инъ отъ свидетелит-te на за
лата бе оежденъ на 7 ме
не затворъ, заради това че
«лъжливи показания При
ета вл-взе вед;:ага въсила

РВЪ И И<
пристигатъ утре
ия 24. Отъ вчера съвет
N легация се помещава
собственото си ремонтираздание, на ус. Московска.
Ьпонвд*лникъ се очаква
пристигне полковникъ v-yШковъ. заедно съ госпеяиЬь Заедно съ него ще
'стигне и търговскиягъпред«итель Мегалински. 1 ^ с ж "
така ще се настанятъ да
' W b въ сградата на ле-

-2I£i—
^—явишшия»
Мети за Ьенифисншо
ставление на Н. Гандевъ
«Родаватъ въ кафене „ban
* и въ агенция .Стрела .

за снабдяване съ патенгь за про
изводство на спиртъ и ракии
София 24. Вчера м вото на
финансиитЪ даде телеграфи
ческо нареждане, съ което се
продължава срокътъ на спир
тните фабрики, спиртоварници
и ракжджийниии за снабдява
не съ патенгь за производ
ство на спиртъ и ракии до 15
априлъ, включително.
Новъ срокъ
нгьма да се

дава.
Това нареждане не се
отнася до снабдяването съ
патентъ на ония спиртни
фабрика, спиртоварници и
ракиджийници,
които cm
започнали
производството
си следъ 1 януарии, 19J0
година.

4 иаПППЯ u * e намерите
fl ПОРиЦа въ склада на

3сголарската общвость

ул Царь Симеснъ" въ общия
складъ нг кооперациит* при Поп.
Ванкя. Качество гарантирано при
^ r l . u u „.-ви. Ппиечатъ се поретни

СЪРЪ i № ШШ1) И НДЪПЬ

своя речь заяви:
— Задачата на Съръ
Джонъ Саймънъ и на
лордъ Идънъ въ Берлинъ,
Москва, Варшава и Пра
га еж да се констатира,
дали може да се храни
надежда, че Германия
нгьма да играе въ Европа
оная роля, която вече
не й принадлежи.

Повече не мога да кзжз
нито пума върху тъхната
мисия, защото всъна дука,
казана лекомислено, може дз
се тъянува по «ачинц що*о
да вл1ши тъхната бвзъ то-

Гвн. Златевъ опровергава
слуховетЪ за националенъ кабинетъ
Едкмъ р о м а н т и ч е н * * елмзодъ и з ъ д е в о т о е н м а т а приро»
София 24. По поводъ на
д а ма Д и в и я З а п а д ъ
слуховете, които огъ 2-3 дни
Встка сцена ново преживяване.
се пущатъ въ връзка съ ни
каква предстояща промЪна въ Шл
Вспука часть нови съкровища отъ вълшебни гледка.
състава на кабинета н образу
Вихрени приключения съ огънь и страспи между емпването на некакъвъ национа
литт каубои.
ленъ кабинетъ, мръ предсе
КЪШЬ ФН/ША:
дательтъ ген. Златевъ заяаи:
1. Ф о к с ъ М у в и т о н ъ » с в " Ь т о в е н ъ > п р е г л е д - ь
— Кабинетътъ
сега е
2. М и к и М а у с ъ . — А в и а т о р - ь .
предостатъчно заетъ съ
приемането на бюджети
те и съ прилагането
на
своята програма, «а да
нгьма време да се занима
ва съ слухове отъ подобенъ характеръ, които се
разпространяватъ отъ за
интересувани ергъди.

Пиште за шшшш м\\
ДНЕСЪ

•Ofp. 2

Варненски новини
I Знаете^ли^!

Единъ френски пжтувачъ презъ 1861 г. за Варна

?ОО)*Съ*каИв0 ежтакусвалигсутринь
римлянитгь? ]
; 01)цАс]ирийццтп> еж оби
чали твърде много да ядатъ
скакалци
Какъ *сж- се-;ПрЬ->
давали
'скакалцитгь
р:. по
тп>хн'итп:пазари?,и> ,,.?:
, 102) IКато
е~ започналъ
първо да яде съ вилица чо
вгькъУг*- месо или овощия?'

БройУЗЗУО)

НАУннр и ЗАБАВНО
Надъ океана ьъ стратосферата

ЧЕТИВО;
\ТХЛ-

13

Докторъ Емилъ Исамбертъ, емврий с. г. турците изнесли
На ^Wa'H, 1.4 амерйкЙю лагатъ на г този опитъ нв фил
Въ института за научни • и
който пжтувалъ презъ Бълга една гоявма победа нвдъ .«^съ
1<иятъ
летецъ Фомли щ е отле- ми.,.
..-,,.,
дирвания
въ Кембриджъ д
рия около 1861 год. издалъна юзните християнски j войски.
1»;, отъ. Ню;йорк,Ъ|. за да иа^ър-, ^Моторътъ на филми ще. бж глия е било установеноч с
времето
(1873 г.) книгата: предводителствани отъ" крадь
шиеднО;двойнр'Прелитане; Йа де ; три пжти по силгнъ, откол.. опити, че йодътъ вгсжщоо т|
„Орпентътъ— Гърция и Ев Владислввъ.
. • >г.{. уокеана "Нюлйоркъ^ — Дублинъ кртр^ рня, съ който Линдбер1-ь кова.дезинфекционно ср-Бдси
ропейска Турция" огь която
Следъ Паравади (Провадия)
и за овощията, каквото, е(Ирландия), и обратно,, безъ да прелетя .океана.
даваме извадки относно пжтя единъ твърде .забележителенъ
за чов-вка.
кацваПЬлетътъ.
ще
бждеV
из
];,ч>рмлй.ще
има
телефонъ
и
Русе—Шу менъ—Варна:
склонъ, подъ който , се движи
вършени наедна^ височинаотъ радио. По тоя начинъ той -ще. . Специалистите^ доказали^.»,
—• ЖелЪзниятъ пжть—пър- железницата до едно безкрай Отговори на по рано за- 15.000 метра.,,
се намира презъ ц-елото вре ябълките, гроздето,-, сливит
вобитенъ. Не се забелязва ни но блато на което се намира
ме въ непрекъсната връзка,съ йли просковит-Б,- обвити в
даденитгъ
въпроси.
какво селище. По-значителни Гебедже 8-а станция (206 клм.).
Предпелагв се, че този пръвъ радио-станциит-fe въ Америка и Х;артия»^. напоена съ^, йодоа
сж£ Разградъ и Шуменъ, но и Единъ пространенъ кржгъ bir/ъ
97) Споредъ продължител по рода си полетъ щ е бжде Европа/
разтворъ, се предпазватъг лут
те не еж на жел. пжтната ли планини наоколо
ните изследвания на видния йзвършенъ за 60) часа. Специ
мухълъ.
:
Витлото
е
построено
по,
съ
ния. Всъка отъ тези станции
Вагоните продължаватъ да френски ученъ Клодъ Бераръ, алистите, обаче, допущатъ, че вършено новъ начинъ и . е .; Портокалите, обвити^вь щ
еж заети отъ „нвчалника-гара" минаватъ все още презъ с еда- най-продължително време мо? може-би това време да бжде
и постове отъ башибозушки та на блатната тръстика,,дето же да изтрае безъ храна жа й значително подъ 60' часа* пригодено да акумулира ста добна -хартия,- даватъ^съьТ^и
доброволци съ животински но туловищата на биволи киснеха бата. Поставените отъ него тъй' като се очаква; щото< на тическа енергия презъ време; сто подйалко .загуби- отъ^л »
сии, предлагащи на пжтници въ тинята, потънали до носа. за проба жаби можали отлич една височина отъ 16,0003 мет- то, когато впвратътъ ,се гспу. хълъ, отколкото^ при"*| оби««
ща отъ голема височина - до. ,вения ^амбалажъ! Сжщота; ft
ТБ вода и плодове. По ; пжтя.
Най после (210 клм.) надес- но да изтраятъ, безъда се до- рл, кждето'въздушната съпро нивото на океана. v
rtq установено.ииза динит^,
изъ полето се виждаха пръс нЪ се забелъзва дългиятъ рж- коснатъ до каквато и да било тива е много; по-малка, бързи
1
Дй сега само нъкон- види
Летецътъ ще сенамира въ ед
нати тукъ-тамъ колиби и сай* ка~ъ на морето, отстрани на храна, ц-вли две години.. По ната на аероплана " ще бжде
сливи
м -ябълки-, сее»оказал
на
херметически
затворена,
ка
ванти. Клоните на дърветата който се намира Барна. Пжтя този начинъ, жабата държи значително по.голома.
бина, отъ JKbsiTo ще, коктроли невъзприемчиви къмъ. нов*
удряха вагоните. Огь пжтни- дълъкъ 10 клм. се показа въ рекорда на гладуване между.
; Тъкмо върху това предло' ра .работата" на - единъ г, ро ^ачинъ ,'звп предпазване- от
ците нъкои късаха диви цветя, дъното на една тъмно-червена всички животни.
' *^
жение се градятъ. и най-голе ботъ, който ще управлява кор мухълъ..
растящи между релсигЬ. '''•• ивица, образуваща единъ кра
98) Историкътъ Херодотъ
]
Интересно
«.да
-'Се
отбеввня
мите надежди», които се въз-милото.
На 21 клм. - черна вода (чер сивъ полукржгъ.
разправя, че въ старите егип
че вкусътъ и ароматътъна пш
вена вода)-1-а станция. На {41 . Варна (226клм) Отговаря на тяни богаташите имали оби
довете.съвсемъ. не се изм4н]
стария
Одесосъ,
колония
на
клм.— Ветава (Ветово) — Н-а
чай следъ разкошния обЪдъ
нито се^повреждатъ-отъ йод<
станция. На 71 клм—Разградъ Милетци презъ 594—560 год или вечеря да внесътъ въ тра
; ватвлхартия..
.••;.*"
рилъ
по
техъ,
че
СъТръ
Базилъ
По.
времето»,
когато
Съръ
пр.
Христа.
Или
казано
по-точ
Ш-а станция? Разградъ има "7
пезарията, на: трапезата, единъ
Захаровъ,
има
действително
джамии, отъ които две еж мно но, н-ввгашниятъ г р . Одесосъ мъртвешки сандъкъ съ кукла Базилъ Захаровъ прав-влъ още
дворно мъсто звд
го големи,съ безброй куполи, билъ нъкжде близо, понеже ви въ него, която представлява първите си опити да- продава право... макаръ че календарътъ
;Търговскотр у,|
показвалъ
понеделник,
но
било
И м а градски.часовникъ, но зантийскитв историци говорят смъртьта Куклата била показ оржжия на разнитБ- правител
ОТЪгЗ|боКВ..М..ЮЖНО; ИЗЛОй
за Одесосъ и за Варна, като вана на всички гости, съ дуства и не билъ още достиг- въ сжщность ., явторникъ"." На ние-въ кварт..569,^ парцели]
н-Ьма закритъ пазаръ.
На 94 клм.—Ишикларъ-4-а за два различни града. Оде мите: .Хвърлете погледъ. вър налъ до. гол-вма известность, следния день поржчката била Справка адвокатко писали
Ник лай Трошевъ;'
станция. На 113 клм. — Шей сосъ н-вма нищо общо съ ху този човЪкъ. Вий ще ста било му възложено да подку дадена.
танджикъ— 5-а станция. Тукъ днешна Одеса, руски градъ, нете като него следъ смърьта пи единъ министъръ на Бал
железницата спира срецъ рав. който не съответства на стария си. Затова, пийте и се весе канския полуостровъ.
И з п о л з у в а й т е рЪдния случай
— Съжалявайъ, казалъ ми
нината. Едно турско кафе край Одесосъ..
лете»! Дълго време еж мисли
ниската горица открито е при; Въ околностьта на Варна ли, че Херодотъ е бялъ измие нистърътъ, обаче нашето пра
ятна закуски. На, 145-.клм. — чакъ до Балчикъ, 35 клм. с.лилъ това. Въ английския му вителство нема да направи
Шумла (Шуменъ)| ; .б-астанция. изтокъ се намиратъ доста ста зей е билъ нам-еренъ, обаче» поржчка на оржжие при васъ.
— Напротивъ, отвърналъ
Около 40,000 души, заема рини.
единъ папирусъ, отъ който се
спокойно
и студено Захаровъ,
дъното на една крагеровидна
вижда,
че
такъвъ
обичай
дей
Варна е била обсадена въ
Височина,1 открита на Изтокъ. 1828—29 г. ; отърусигв. Преда ствително е сжществувалъ ме вашето правителство, ще г нап
.-Варна »Цврь БОРИСЪ" 3>
.:..,,
рави поржчка. Днесъ е вт6р'
Красивъ изгледъ съ СВОИТЕ дена -чрезъ изм-Ьна. Одрински- жду древните египтяни.
никъ
и
утре
.—
среда,
ще
до
50 минарета на големи джа ятъ договоръ определи, кой
Големъ изборъ отъ чисто въл.. платове за, мжжкйг"
99) Вилицит-Ь еж били из
мии и спретнати казарми. Твъ б е победенъ. Спомени no-np-fe- вестни и въ най-стяро време, йда отново при васъ, да ми
костюми*.които
магазина,
пуснсивъ,продажба
:
рде сгоденъ търговски цен- сни ни спиратъ къмъ този обаче човекъ е започналъ да дадете поржчката.
на. много ниски; цени.
*J
На това м-рътъ отговорилъ
търъ. Индустрия цъвтяща: коп- градъ. Тези отъ 1854 година, си служи съ вилица при яде
Не е безъ значение, ако преди да правше костюиь. провЬрше м-'г
прина/ кожи, предачници, из епохата, когато англо-френска нето едва презъ 16 тия вЪкъ. съ насм%шка:
вигЬ цени.и,десени нахм«гизина Юнионтекстилъ.
Посещението на магазина не задължена къмъ покупка
1-2075рядни медни и калайджисани та армия беше концентрирана До тогава вилицата е била
— Лъжете се. Днесъ не е
еждове. Шумла (Шуменъ) е въ този заливъ отъ Варна до ynoTpt6aeaHa само при пър вторникъ, а е понеделникъ.
Общиогко стопанство за електричество —.
интересенъ съ своите естест Каварна п р е з ъ Кримската женето или изпичането на ме — Не, вий се лъжете, отговени укрепления
(хълмове), война.
варилъ
напълно
спокойно
За
со. За вилици споменува дори
които с ,рели русите презъ ;: Варна днесъ е градъ отъ о и Омиръ, но не за хранене съ харовъ Вторникъ е днесъ.
войната въ 1828/29 година. За коло 20,000 жители, разполо- твхъ, а за ' ечене на месо.
М-рътъ хвърлилъ единъ пог
това тези хълмове се нари* женъ между за ле енитъ скло
ледъ върху календара и върху
чатъ „Гробове на невернигв" нове, езарото и морето до но
единъ току-що купенъ вест*
Градъ Шуменъ се състои отъ вите укрепления, които зам-Ьстхубавото
никъ и повторилъ:
ГГр- Варна», 23; й мартть 1935 година
две части: „Грвдо" населенъ ваха ония, унищожени сьглас
ще посети
— Не. понед-влникъ е днесъ!
съ 30000 турци и ;Варошъ" но Одринскиятъ трактатъ.
На 31гй день отъ еднократното публикуване
—
Вторникъ
е,
настоявалъ
ПИВНИЦА
населенъ съ немюсулмани: 6-7 .,,.Варна е резиденция на паша
Захариевъ.
~
настоящето
вз» Дъряйшенъ вестнимъ. въ канце
хил. българи1 и 4 хил. гърци, л, прави значителна търговия
— Понеделникъ е, казалъ, рията, на, Общинското, стопанство за електрйчес
арменци, евреи и цигани. До заизносъ на жито отъ Бълга
м-рътъ, този пжть вече съ др; -«- Варна, ще- се произведе търгъ съ явна Kdt
цитаделата на десно се нами рия, тя е е още доста далеко на ул. Владиславъ № 15. защото сада.
., •
тамъ
се
сервиратъ
най
хубави
Вар
ра мавзолея на .Хасанъ Паша да бжде издигната напълно
—
Вторникъ
е, отвърналъ ренция за доставка на 5^600 кгр. дизелмоторно
елъ Хазри, умр-Блъ; въ 1796 г.отъ развалините си; все пакъ, ненски, Сунгуларски и Русларски Захаровъ и продължилъ:—Б>- нерално масло» на приблизителна стойность 100,
като прекаралъ животъ на ела тя представлява отъ далеко ве- вина, при хубава уютна обстановка сирамъ се съ Васъ, че днесъ лева.. Залогъ за правоучастие 10 на сто въ банк!
сжщо и гроздовия Пелинъ на кой
ва и превратност»'.
-. ,,е вторникъ. Басирамъ се на удостоверение. Предложенията и документите^
селъ изгледъ. Кжщите еж боя
то не е счупенъ рекорда.
дисани въ неженъ колоритъ, А п е т и т н и м е з е т а .
1—3 100.000 франка (повече отъ приематъ отъ, 10) до 11 часа преди обЪдъ. Поемн|
Изъ околностьта се забе Гжстата зеленина и бЪлитв ми
2.650.000 лева сегашни пари):
лезватъ безброй могили, които нарета се издигатъ нвдъ по
Ще Ви оставя парите вър условия еж на разположение на интересуюшит^
представлявятъ една проблема кривите.
ху масата. Яко спечеля баса, въ Дирекцията на Стопанството.
3
за етнолога. Отъ две страни
ще ми направите поржчка.Ще l-2257-li
въ
Отъ
Стопанство.
Требва да посетите на за
полето е заградено поредно съ
дойда утре пакъ.
магазинъ
хълмове и гори и слиза чакъ падъ отъ Варна, по дължина
М>ръ, следъ заминаването П р о в а д и й с к о А р х и е р е й с . Наме>стниче>сд
(подъ Окржжния еждъ)
до Варна. Дъното, на гази до та на хълма на сев. отъ Дев
на
Захаровъ, прегледалъ вниненското
езеро
бойното
поле
лина е едно обширно блато
Въля. платове двойна ширина 90 лв.
мателно
банкнотите и' се увепокрито съ хубава тръсть, пъл при Яладинъ и издигнатите
Вълн. муселини черно и каф, 32 лв.
Зефирн
за
горни
ризи
24
лв..
могили
за
падналигв
жертви
но съ воденъ дивечъ: бекаси,
ЛОЗЕ — хавра въ
Провадийското. Архиерейско Наместничествс», оби
десенирани
32 лв.
бекасини, водни кокошки, ча въ това ГОЛБМО гд-вло на орж- Епонжи
. м-встностьта Св. че дири да наеме здание за канцелария' иа сжщото, Щ
Копринени
олиени
1
м.
шир.
70
л
.
пли, дропли, пеликани, разни жието.
Никола отъ 2 и пол. декара, да има три стаи, салонъ за заседания и една : мдз^.З!!,*
Копр. десениранъ соалаваблъ 60 лв.
диви патици, нвдъ които се
Необходимо е да направите
Тиролски басми
20 лв. при съседи: вила бившъ м-ръ мето о т ъ ! сприлъ до 31 декемврий 1935 год.
ntf
виятъ орли. Това е покрайни една екскурзия пълна съ жи- Цветни нерде-ia на раета 30 лв. Станчевъ, кьошкъ Михаилъ
Изплащанията на наема ще ставатъ въ крад на, >«
Крепони
uBtnw
за
б-Ьльо,
nettната на Добруджв— съ твър. вописность изъ хълмоветв на
"г* ни хасета, поплини: памучни и Ковачевъ. и наследниците на . шестмесечие на годината.
де печални спомени. На 165
Ога-Кьой и Дерекьой до Па
Григоръ Пейчевъ и др.
L вълнени. Разни ширини тюле-Интересуващите* се депозиратъ оферти въ,^р х и е И
01
километъръ на една височина равади, отдето
може да се
ни пердета и др. манифактурни
За сведения и споразумение то Наместничество до 15 априлъ т . F.
,
на Л-БВО на около 500 м отъ върнете съ желъзницага въ
стоки при много намалени цени.
В. Видинлиевъ — „Огчетникъ",
гр. Провадия, 19 мартъ 1935 година.
пжтя, може да се видятъ редъ Варна.:
Драгоманъ 28.
1 —0
Отг Архиерейското НамШнй
изправени камъни, ксито поВъ предговооа на книгата:
••"'
• " ^
казватъ гробовете на френски „Orient-Grece et Turquie d'Euцвътъ. Размеръ V40 — 2"50. танно, освенъвъ Велика""*
солдати, сразени отъ холера и горе", отъ която еж даденитъ
Надъ нея еж 8 кандила, 4 отъ |6ота, за да, ги западятъ!
тифъ въ тази влажна долина, описания Д-ръ Емилъ Исам
които еж гръцки, 2 арменски, во. Гробътъ се,- пази денои
(1854 г о д ) .
бертъ пише:,Ориентътъ наис
1 на катол. и 1 на коптитв, но отъ дежурни гръцки Д1
а
а
и
с
и)
На 173 клм. — Паравади тина не е една обикновена
което отношение говори за ни лица.
I
Не. тупт%ха ли сърдцата на гръцката, арменска и католи- намесата на отделните наро
[(Провадия) — 7-а станция, ан страна, която се посещава за
Въ храма е каменната
тичния Маркианополъ, 1) око удоволствие, за веселие, както кръстоносците, crp-Бни отъ|ог- шка религиозни общини. Не ди.
лона, на която е билъ вър
ло 5-6000 жители, заобиколенъ въ нъкой приморски градъ — нената в^ра въ Спасителя, към прави впечатление съ подчер
Вижда се мЪстото, отъ. кое Исусъ. Изваждана е бил)
нашиятъ то Иисусовата майка ^наблю
отъ две страни съ скали до или за да се възхищаваме отъ чийто гробъ ги влечешз сти' тано великолепие:
показъ само на Великия.
200 м. височина, въ ко то ежхубостите на природата. Тукъ хиенъ устремъ, не прил-кхапи храмъ-паметникъ Ллександъръ давала страданията на своя аъртъкъ.
единъ кървавъ океанъ херойските Неоски го превъзхожда въ то великъ синъ, заливана отъ
изкопани много гробове. Джа имаме изключително
Два отговора, издълбай
обектъ
за
изучване.
пълчища на тогавашна Евр°" ва отношение, безъ да е кагорчивите и най-чи,сти сълзи-»
миите — въ развалини. Окол
каменна плоча, предст|
зана
пресилена
хвалба.
Проспа,
издигнали
кръста
Христовъ
По-нататъкъ авторътъ под
майчините сълзи!/
ностьта на Паравади е живо
мъстото гд-вто еж били щ
писна. Удоволствие принасятъ чертава че: „Ориентътъ е люл срещу полумесеца на Исляма торенъ, но значително запъл
Подъ средищната храмова чени краката Христови
ненъ
съ
подпорни
стени
и
ко
на пжп.ика хубави: Б пейсажи, ката на нашата цивилизация; въ славното сръдновековие,
купола е Иисусовия гробъ, нощьта на престояванет
особено при изкачването хъл на всъка крачка се срещатъ когато фанатичната въра съ лани. Състои се отъ множест представящъ, отъ себе си един въ затвора.
во
отд-вления
и
разклонения,
MOBerfe на Дерекьой и Оча-античнит-fe паметници. История огънь и мечъ защитаваше свомалъкъ храмъ, напомнящъ тюНа почетно место е
РС-БКИ кжтъ на които е свъркьой, ( ? ), които водятъ до та се разкрива върху своя соб- итл права? — Много естестве
лбетата на турскит-Ь султани. тояла на стотника Л"»
закъ
съ
неизвестна
за
бележи
изхода на долината, тъкмо на ственъ театъръ на действие но, тукъ тр-вбва да се чувства телность.
каквито съмъ виждвлъ в ъ който пробилъ съ копи«
бръта на Девня, като сеотпра- още отъ детството на човЪче- пръча ка кръстоносцитеБруса. Изгрпденъ е отъ розовъ лото Иисусово, за да се
вятъ къмъ Варна, презъ Го- ството".
Днесъ се взимзтъ м^рки за
Ето плочата на Миропомаз- мраморъ и се състои отъ две Ри, че.е настжпила смъ
Тази книга съдържа 1083 зепазв^нею на храма отъ раз ването, която е била надъ гро части: въ първата е 'м-встото, Понеже се покаелъ и 3,
лемъ и Малъкъ Яладинъ, ка
то на лево оставатъ последни стр съ богатъ и разнообра рушават:. Английското прави ба на Никодимъ и Иосифъ.въ кждето е стоялъ Янгелътъ въ налъ до проповедва уч*
т е разклонения на Балкана, а зенъ материалъ. Не е обнарод телство е гласувало нужднитв последствие, следъ свалянето нощьта на възкресението.,а въ на Спасителя, по залови
на десно — Девненското езе вана въ българската книжнина. средства -за изграждане на на Христа отъ Голгота, споредъ втората е самиятъ Гробъ подъ Пилатъ бива ойезглавей
Никола Стателовъ
ро. При Яладинъ требва да
околовръстенъ мелезенъ ске- иудейския библейски обичай който има 43 сребърни канди главата му погребана ту
чл. Вари. арх. л-во летт-., чиято постройка е воче погребението да се предхожда ла по 13 на православни, ка
посетите тепето (могила), коя
то представлява спомена отъ
отъ миропомазване, еж я изтолици, и арменци и 4 не крп
теърде напреднала
битката въ 1444 г. На 10 но
Храмъгъ е притежение на ползували. Розово-чер в е н ъ тите. Кандилата горятъ неприс

Единтя бас-ь и а З а х а р о в - ь
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ОБЯВЛЕНИЕ

„СУНГУЛАРЕ"

Използвайте новото наналеш
ЕЛЕОНОРА

ОБЯВЛЕНИЕ № 3 4 3

№

ДЛЕСШЙ

Чгтете утре в. . Варв. Новнен'

i

»Ш,к

Брой 3870

Варненски новини

Стр. »

Едиш* филм-ь, който не търпи к р и т и к а

Х о ги т „ о ж и „ ^
«оито, ги твевоши аапоследък>'много Й върху «ойтОотгововнит*!факч
у на
г и мг
съитр*6ватъ да сехгфа№0»»ова^сг-^«
| ^
л
— ЙРЪзкйте-м,*.
ду«".илкстра,
българското
население* тукъ купувв; пс»ави т Ш Г с ъ ^rbntrtit
о р мтова
а л н о ссъ
т итвърде
' звтрУдненВД
Въ Ромъния и онова огь царс ф
при
голЪмъ
тво България, еж тъй ГБСНО отбивъ. Може би да не съмъ
свързани, щото още за дълго правъ, който ; останахъ изне
време щ е е нуждно ние. осо наданъ отъ тая наредба, т. е.
бено българите отъ южна До за 1000 лей да получа, само
бруджа, отъ време на време, 519 лева,, приблизително , на
споредъ
н у ж д а т а , ни половина.' Вероятно по гвзи
се налага
да
о т и в а м е съображения и въ българска
По известния еаноимененъ романъ на Хемторъ Мало
вь България и да се връ та легация въ Букурещъ за
Пълеяъ о ъ смисълъ u ромяитизъмъ.
щаме. Л тия нужди не еж зав-врка на паспорта взематъ
една или две и не еж отъ;ед 660 лв. •'-. : > ,-'._ .
В ъ кой г о с т р а д а н и я т а и б е з с г рд^чието б и в а т ъ превъзмогнати с ъ
но и сжщо естество. Но има
Възможно ли е да се дов-fe
и друга една повеляваща при римъ на когото и да било
любовь и у с ъ р д и е .
чина. Това е материалната Тамъ да ни изпрати парите,
Силенъ
по
с
ю
ж
о
т
ъ
с
ъ
дълбойи
преживявания,
той.ияепсУи-ърти
всички.
или парична сграна на въп които ни се следва да' полуроса, която при днешната кри чимъ отъ : HtKoe финансово.
за и беднотия, твърде много стопанско. или икономическо
се чувствува огь ония, които сдружение когато днесъ чоиматъ даване-зимане, отъ ко вйкъ не може да има доверие
гото и .съ когото и да било и на най-близкия?,^.
;
н. •
огь тамъ.
И кой е оня отъ насъ, кой
А мелото на такива не е то при тази немотия ще j се
едно или две. Има лица, кои реши да отиде тамъ, когато за
то още на времето еж еж зас единъ левъ ще даде два лей?
траховали и иматъ нужди да На насъ не еж известни съоб
датеглятъ парите си. ft пъкъ раженията и МОТИВИТЕ, които
нето че ли и днесъ застрахо еж предизвикали тази наредба
по д-Ьсния бръгъ на Рейнъ. Издадената запов*дь., Механизацията на
вателните дружества въ Бъл на Българската народна бан
германската пехота. Половината пехотинци ще разполагатъ. съ авто -.Женското Добруджански другария до се радватъ на по-го- ка, но фактъ е, че тукъ' у нас
Областния дврекгорь г. Б. Ка- матически пушки. Куршумътъ'„S. S.* за борба съ танковет*. Даре жествр съобщава, че.редовнигЬзаЬятия-въ'курса за шевъ- започватъ
JTBMO доверие, отколкото ту не се намира нито единъ левъ занлиевъ, утре пристига въ
нията за армията. Ген. фонъ Сектъ ще получи важна мисия ; ,. на 25 март*; лонедеЛник*-5?ч. сл.
кашните и не е изключена български, за да може да се града ни.
...• % по организацията на германската армия '-' *«-«-.;.и об-вдъ въ училище .Ст, Караджа*.
яъзможностьта да има лица, купи, пъкъ и ония, които слу
НовигЬ пом. кметове Ник. ПеВсички записани" да се""явятъ
въ
l
,иоито да « е л а я т ъ да- се чайно би имали такива, нЪма невъ и П. Куртевъ утре встжп
Парижъ 13. Берлинскиятъ'
Германската пехота разпо onpeh-Ьленото Bperte."". .f^r. -»
;8встраховатъ тамъ. Д р у г и да ви ги продадатъ съ по- ватъ въ длъжность. ,
кореспондентъ на ,Екр де Па-. лага тъй също и съ така Федерацията на* Дружества
,пъкъ иматъ да получаватъ па- малъкъ отбивъ.
Досегашниятъ юристконсултъ ри" съобщава, че Гьррингъ,че наречените куршуми vjS. •$"$ та на запаснитп, офицери а под
офицери поканва • члековетгь си
,ри отъ спестовната или зем
заповедь.
споредъ
При такова едно положение, Янко Сираковъ е въ двумесе- издаЛъ
на общо събрание на 27' т. м.
крит-.могатъ
'да
Тдробйягъ
;лед"Ьлска каси, каквито н а
която за въ бждаще не ще" ей
ченъ отпускъ по болесть.
(cptbdafeb" салона -на'Военния
.времето тЪхнитЪ бащи или българите 01Ъ южна Добруд
На 21 мартъ въ ресторантъ даватъ подъ наемъ ' на * чуж стоманена плоча съ дебелина тслубъ —~"съ'сказка отъ зап. полжа,
богати
или
сиромаси»
граж
.настойници еж ги внесли , на
'Жековъ ' Cm.'на тема
КООП. — София се е състояла денци никакви пространства огь; ,11. ,мйлиметра, отъ., N едно "ковник*!*
„Новата държава и организира'
.името на наследниците си т. дани или селяни, не ще мо интимна среща на варненци за ловуване на десния брег^
разстояние отъ 350 метра. Тия нитт зап. офицери и подофицери"
<н. Требва ли да забравимъ, желъ ръ, свое време да уреж въ София. Срещата е минала на реката Рейнъ.
""." ;
куршуми ще се употребявате Начало точко въ 18.30 часа.
или да се откажемъ о»ъ всич даме даването и зимането съ средъ най-задушевна атмос
Както се знае.
досега
нЬкои
учреждения
или
лица
ко това и да не отиваме : въ
иарнчно срещу танковете.
Фризиорския
салонъ,Сеотъ България, поради невъз- фера. Идната среща ще се обширни пространства 1на
{България?
вилля
*
намали
чувствително
Всеки
германскиа
пехотонъ
състои
на
4
априлъ
т.
г.
дтьсния
бр/ьгь
на
Рейнъ\
се
можностьтд сами да отидемь
; Преди да дигнете балтона даваха подъ наемъ на чуж полкъ разполага съ 64 картеч електрическото . дълготрайно
Отъ н%колко седмици или тамъ. Питамъ: не се ли създа
дни» не мога да зная точно. ва съ това една китайска сте почистете го! Матей Недковъ денци, които тамъ ходгьха ници и съ по 20 скорострелнн къдрене. Проверете!
1—0
'
Снощи въ к л у б а - н а сп. кл. на ловъ.
нчшия лей не се приема въ на между българското насе*
противоаеропланни
орждия,
съ
Цельта, която
се пре
,България, т. е. Българската ление отъ южна, Добррджа и .Тича" се състоя конферен
,,,.»,,
заовгьдь, калибъръ. 20 милиметра. Тия ния за армията .
Народна банка не купува на онова отъ царство България? ция на представителите : на следва сь горната
Свещ. Козма Ив. Георгневъ спортните клубове съ участие е да не могатъ
чужденци- орхдия ще се употребявахъ
шия лей, • или ако и да го
Берлинъ 23, В. .Берлинеръ
то на подпредседателя • на тп> да следватъ
тргьскава еднакво срещу аеропланите и
тагеблатъ" съобщава, че ген.
БНСФ — г. Лазаръ Поповъ.
тп> военни строежи, който срещу танковете, л
ок вече започнати
в тази ., За сега Германия разполага фон, Сектъ',. който се л намира
область и усиления
стро- съ 5,500.000 обучени войници* въ Китай, съ мисия да йреустрои" китайската .армия ; ще по
ежъ на крепости.
Прастжпвенията на мало-* Щ Въ калифорнийския градъ
които при нужда могатъ да тегли обратно за Германия
*
ТЪРСИ УЧЕНИЧКИ
летни въ Янглия силно еж се Крестънъ се строи „Паметникъ
бждатъ увеличени на 7.500.000 тия дни.
увеличили на брой. Отъ общия на лестовичката". До преди
-.Парижъ 23. „Пти журнадъ" души.
'• -J
'
за модни дамски шапки**
Вестникътъ твърди, че ген.
брой на извършените въ Ян четири години градътъ е страобнародва
втора
статия
.
въ
1-2246-3
фонъ
Сектъ е завършилъ ми
далъ
извънредно
много
отъ
глия пресгжпления, 45 на сто
връзка съ военните приготов
Берлинъ 23, Многобройни сията си въ Китай.
сепадатъ на престжпиици подъ малария. Били - донесени ; отъ
. ; '
дарения постжпвать огь всич ГНекои среди; обаче, еж на
порад.1 изселва, е ления на Германия.
16 годишна възрасть. За бор Янглия 1000 лестовички.кои
Вестникътъ
изтъква,
че ме ки части на Германия,; отъ мнение, че той е билъ отзоедна кжща, изхо
ба съ това явление ще се уве- то се заселили тукъ и въ едно дяща се на ул; Царь Самуилъ ханизирането, на германската страна "на богати граждани, ванъ" въ'".Германия, за да му
личатъ телесните наказания. кратко време унищожили ко № 17, 7 декара хавра въ мес армия е напреднало извънред които отделятъ отъ имущес се повери важна мисия въ връ
Щ Цената на вълната по марите и спасили този край тностьта „Кокарджа* и 3 и но много. Почти половината твата си, въ полза на въорж- зка съ организацията на гер
световните пазари е спаднала отъ малария.
з
пол. декара въ местностьта отъ германската пехота ще жението на армията. -:
манската армия, тъй като той
$ | Споредъ досегашните из „Турна Тепе". Споразумение може да разполага въ една
силно гЬзи дни. Само на нюМрътъ на Райхсвера *разпо; се сочи като единъ от% наййорската борса вследавие на числения, тазигодишната жет при Я. М Хаджи Савовъ, ул. евентуална война съ (автома реди въ по-големите банки да големите капацитети на| Райхтова спадане търговците еж ва въ Австралия се пресмета Царь Самуилъ № 17— Ва^на. тически пушки, които стрелятъ се открие специална сметка, CBeDa.
'
извънредно бър*"
изпубили 136 милиона д лара. на 133 милиона бушела.
1 — 2258 — 3
Щ Въ съветската петролна
I I Полското правителство е
решило за напредъ селяните область Язбековъ, недалечъ
да могатъ да плащатъ данъ отъ Баку е започнала да дей
ците си чрезъ трудова пови- ствува една петролна сонда,
ность Това се прави по при която дава средно на день по
Библиотека «Варненски новини"
.Потайностите на принцъ Карла
469
472
чина на това, че селяните не 400 тона земно мгело. Сондата
иогатъ да си набавятъ необ има обща дълбочина от 2,043
ходимите парични
средства метра и се счита като най
Пероке съ очудване и въпросително изгледа
— Вие познавате капитана.
«тъ продажбата на произведе дълбоката сонда въ целате
чфефекта.
область
— Твърде добре!
нията си.
— Тоя капитанъ Твърди, че завещанието е
Твърде добре и сигурно! каза Корбиньи.
било фалшивицирано и че той е наследникъ на
Това
би
било
една
истинска
радость,
както
ВЕСТИ О Т Ъ Z
Гренелъ|. заяви графъ Шатильонъ.
за мене, тъй сжщо и за целото офицерско тело
Въ Кино Ранковъ Хрис.о, — Нека оставимъ следствието да издири ис
:Б Ъ Л Г А Р И Я форъ
въ
Диепъ,
защото
капитанъ
Гренелъ
е
билъ
мно
МариноВъ ще изнесе три
тината,
господинъ префекте. азъ немамъ възможЩ Общинската управа на кино сказки Въ понедЬлни<ъ
го любимъ въ Диепъ и действително заслужава
ность да говоря повече върху положението на
гр. Бургазъ проучва въпроса 25 т. м. 6 часа и 15 м. на те
ше да бжде обичанъ!
работите!
за доставката на единъ ма ма „Св. Гора-Ятонъ" придру
Виждаше се, че Брей беше по-предвидливъ и
— Вий ще бждете известни за хода на
пъкъ радио-предаватель, съ жена съ 80 светливи картини.
по-сдържанъ.
делото, господинъ префекте, каза графъ Шати
който да могатъ да се преда Въ вюрникъ 26 т. м. 6 часа и
льонъ и свърши разговора.
— И сега внезапно ли се е появилъ госпоИтъ речи, концерти и пр. кои 15 м. на -тема: „Иерусалимъ
Пероке се поклони и излезе.
динъ капитанътъ ?- попита той,това е необяснимо
то да могатъ да се слушатъ Гроба Господенъ съ живота
Префекта изгледа следъ него — той си по
много
чудно!
>ъ целата область. Поискана на Исуса Христа" придружена
клати главата.
« оферта отъ
Кооперация оъ 80 езетливи картини и въ
Префекта имъ разказа всичко, което знаеше.
— Струва ми се, че тоя адвокатъ никакъ не
«Светлина*.
среда 27 т. м 6 часа и 15 ми
— Азъ самичъкъ оше не съмъ си съставилъ
ще бжде въ полза на делото на претендента, из'-'•0 Въ с. Катуница, пловдив нути на тема: „Палестина Ца
едно мнение за претендента, добави той.
бъбра той, но ще видимъ по късно!
Манъсгирите
ско, което се счита за царст риградъ-Ятина
Язъ не позназахъ капитана!
Девилъ се върна при префекта и му извести,
вото на ягодите у насъ, еж Метеора и др. придружена съ
Той настоява на заявленнгто ^и, че е изчез
че е отвелъ капитана въ стаята „Тонеръ".
сключени вече н а д ъ ^ О дого 70 светливи картини.
налия, или този кого го считаха за умрелъ, па деГрафъ Шатилонъ заповеда на тайния агентъ
Сказките еж придружени съ
Вора съ една английска фирже ако и всичките му думи да не ми се виждатъ
да му донесе протоколите на първото изследване
толкоаг верни, пакъ справедливостьта ми диктува
Ив, за закупване на целото църковна източна музика.
по смгртьТа на изчезналия капитанъ и по обви
да изследвамъ тая работа съ подобаващата серипроизводство на тия произво
Входъ 8 и 6 лева, за учащи
нението на Дидие, както и завещанието
озкосгь и безпристрастие!
дители, въ продължение на 8 3 лева.
Той искаше да види, какво с е е открило
години, по цена до 4.50 лева
тогава, но преди всичко искаше да разгледа заве
— Твърда добре, господинъ префекте!
нв килограмъ.
щанието.
— Твърде учвегно! каза полковникъ Корбиньи.
"3 Завчера въ Пловдивъ е
Виждаше се, че въобще целия процесъ го
— Този капитанъ межлу другите свидетели
била приета новата общинска
много интересуваше.
показа и вась, той казва, че ще бжде познатъ
Поливачка, на стоиность, отъ
Това стана ясно отъ самото начало.
Новооткритото шивашко
отъ васъ, добави префекта.
660,000 лева. Тя ше обслужва
ате ше наул. Царь Симеонъ
Но, на кого ще поверва префекта?
М 16. (Гургулятъ) отъ ско
Желанието му требва да се кдовлетвори, за
«мо пьвираните улици.
На
графа ли, или на капитана?
ро ЗАВЪРНАЛИТЪ СЕ ОТЪ
това се считам.', за щастливъ, че ви виждамъ тука
г ^ М и н а Ненова 30 год. отъ
ПАРИЖЪ майстора—ще аВжтрешно
префекта клонеше къмъ страната
— Съ нетърпение очаквамъ да го видя! каза
мате изработена по най
«.Паничери. пловдивско си
на
графа
Венсань,
защото разказите и твърдения
последень ВКУСЪ ДРЕХИ.
полковника.
купила билки отъ
»*™"™
та
на
капитана
му
се
виждаха баснословни и не
Едно посещение е достатъч
Стефанъ Ганчовъ. отъ Сопотъ
— Преди всичко, моя дпъжносгь е да прив
имоверни.
но да се Уверите въ ПРЕ
ЦИЗНИЯ НИ ПОСЛЕДЕНЪ
Ъ, ^ель да се ^ к у в а . Следъ
лека вниманието ви върху значението на думите
Още сжщия день Девилъ донесе на префекта
ви и на засвидетелегвуванията ви, господа, излиш
Изпиване на една отъ билкигв
ВКУСЪ.
всичките книжа, които той беше поискалъ.
Съ почитание:
1-2252-8
но е да ви казвамъ, че всичко зависи отъ ваши
Мина Ненова п о ч и н а л а . \ ан
Графъ Шатильонъ презъ деня беше заСараковъ & Коларовъ
те показания.
Човъ е задържа нъ, ооци
нятъ съ много други работи, тъй щото едва на
следствие.

Интересть за м л а д и й ст^ри
в е л и к о л е п н и я драматиненъ» ф р е н с к и ф и л м ъ

БЕЗЪ ДОМЪ Sans famide
О т ъ у т р е понед-Ьлникъ»
Тържествена премиера в ъ
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Разногласията Ш н и ! въ Варна

отъ ш Щ

Знаменателната му речь по случай вчерашното тържество. Пс-добре е да се узакони пъевъоржжаването, отколкото
то да стане безъ съгласието иа Вели кит* сили
Оплакванията противъ футболния комисаръ. Анкетата
Римъ 23. Днесъ въ цела дупреди въ СрЪдна Европа
предварителна Италия се отпразнува най-тър- решения отъ рода на тия,
Вчера пристигна въ свикана
33 ДиртШШШПи JLIPUIILIUU
града ни подпредседате конференция на клубо жественно 16 годишнината отъ които бЪха взети неотдавна
ля на Българската нац. ветгь отъ града за да се образуванего на бойните сно отъ Германия
София 25. Правителството ще изле^

IS?

Сметаме,, че е по-добре, за
начертае
бждащата пове (ФашиигЬ).
яви
той, да узаконимъ превъ с ъ с в о й проекъ за държавното устро|
програма на състезани По този случай Мусолини
1
оръжаването на държаните
ята.
направи прегледъ на нъколко отъ Средна Европа, отколкото ство.
Управата на варненската хиляда млади фашисти, цредъ
Н о в и я т ъ п р о е к т ъ ще б ж д е поставен]
да рискуваме, те сами да се
Окр. спортна область за дакоито произнесе речь,
превъсржжатъ по собствения на о б щ е с т в е н о о б е ж ж д а н е в ъ събрани
избегне евентуалните после
По този случай на инициатива и безъ съгласието
вестници и списания.
;
дици, които биха се появили населението бп> разгла
отъ противодействие отъ сени мобилизирането на на|останалите фактори въ Ев
ропа.
страна на клубовете подпи набора отъ 1911 год.
Ний сметаме,
че е
сали оплакването противъ Вл.
Мусолини
припомни, невъзможно да се осуе Край на двегодишните й престъпления. Съставъ на бандата. Нам
Чакъровъ, е поискани анкета че милионнитгъ щикове
действала. Интересни подробности.
за да се установи, дали на Италия еж една въ ти възстановяването на
Плпвенъ 23. Отъ дветой давалъ нарежданията
задължителната
воен
години насамъ плпвенско и разпорежданията си.
апелаторитЪ въобще еж кма- рховна гаранция за ме
на
служба
въ
Унгария,
бгьлослатинско
се подвиза
Бандата разбивала кае
ли основание да еж недовол ждународната справедАвстрия
а
България,
ако
ваше
една
апашка
банка,
задигала
шевни машини, п,
ни отъ действия та на фуг ливость.
която
извърши
голгьмъ
и
да
имъ
ее
отказва
гове, добитъкъ, съ едва д
болния номитетъ.
Той въ речьта си не даде
брой
престъпления.
г. Лазаръ Поповъ вчери никакво обяснение относноабсолютно правото да
всичко, каквото й попад
Завчсра
въ
с.
Махалата,
анкетира случката и ще причината за мобилизираизтенятъ ноенното ста плпвенско
органитп> на Крадените веши били про.
внесе въпроса за разрешава нето на набора отъ 1911тукво.
плпвенската областна по вани въ врачанските села!
не отъ управата на БНСФ. година, освенъ това, че се
лицейска инспекция усппгли
Органптгь на властц
касае само за една предо
да заловятъ апашитгь.
до
моментъ еж м
С К РЪ Б НА В Е С Т Ь
хранителна мтърка.
При дознанието еж билн лп тоя
да
установятъ
58 щ
Съ неизразима тжга въ душата, съобщаваме на всички
Орлинъ
Василевъ
— Италия се грижи еж що
установени следните инте жби и обири извъриа
роднини и познати за непрежалимата загуба, която претър- така заяви Мусолини, да преСофия 24. Утре апелативния
$
rrfexMe съ смъртьта на нашата мила съпруга, майка и стара-"
еждъ ще разгледа делото сре ресни подробности:
отъ
тия
апаши,
въ 15 се,
майка
— Бандата се ciстояла
щу писателя Орлинъ Василевъ
Презъ
лгътото
но Н
заради книгата му „ Огнения отъ 17 души, отъ ноито три
Ю р д а н к а Ш. Цервдоа
година
бандата
опожа}
обръчъ", която е инкримини ма отъ с. Брекица, бЪлсслгУказигв
на 65 години родена въ гр. Вел. Търново
София 24. До сега cm. рана и за когото се иска тинено и 1 4 души, отъ с. Ма рила една вършачка вь\
която се помина следъ кратко боледувание днесъ 24 111. 9*15
Махалата, за която J
подписани
указатп» за на наказание му по ч". 19 отъ халата, плъвенено.
часа сутриньта
щината
заплатила ,'
значаване главния
секре* 333.
Скъпа майко и сгара-мвйко!
Шефъ на бандата е билъ 24
ра
собственика
253,000 л
Почивай въ миръ, въ майката земя, ти която на тоя тарь на външнитп
годишниятъ младежъ Сте
светъ не можа да намеришъ нито минута спокойствие Тво- боти Тод. Христовъ за пъл'
фанъ Пробойски, отъ с. Бре- ооещешение.

споотна федерация г.
Лазаръ Поповъ Негово
то идване въ Варна е
въ връзка съ възникна
лите напоследъкъ недо
разумения между ржководителитт на спорт
ното движение въ Вар
на. Нпзкои отъ клубове
те исказали недоволст
во предъ управатй на
БНСФ, противъ фут
болния комисаръ въ Вар
на г. Вл. Чакъровъ. Тия
неколко клубове не би
ли доволни отъ това,
че футболния комисаръ
насрочилъмачовете отъ
1 мартъ и, че не била

Згловена анешка банда въ i l n ]

I!

номощенъ м-ръ въ Берлинъ,
уволнението
на Н. АнтоВечна ти паметь!
новъ,
представитель
на
Погребението ще се извърши на 25 мартъ 2 ч сл. об%дъ
ОпЪлото й ще се извърши въ църквата „Св. Петка*, а о- България при ОН, отзова
станкигЬ ще се вдигнатъ отъ домътъ й по ул .Рила". 15. ването на П. Нейковъ отъ
Опечалепи; Съпругъ Михаилъ, сестра Стефана, дъщери: Лна и Атина и назначаването му
политическото
Мария, синове: Иванъ, Панейотъ и Евгений съ за нк* на
семействата си, зетъ Дсенъ Орханиевъ — семейст отдпзление при Мвото на
ва: Из. П. Церови Шипкови, Петрови, Кисимови и др воншнитгь роботи.
Останалитгь промпни ще
станатъ идната
седмица.
ятъ милъ образъ никога не ще изчезне отъ сърдцата ни.

В а р н е н с к и

| 24 мартъ

|

О б щ и н с

за XI пжть

Ияогошуината комедия на Бравииавъ Нушячъ.

КОЙТО

к и

Театтьръ»

НАЧАЛО 830 |

сг вщае непрекъснато въ Вародняя театвдъ

Опечалена ф а м и л и я
в ъ 3 действия

/*

Година on шш\\

при Одринъ
София 29. По случай 22
годишнината отъ боеветп
при Одринъ тази
сутринь
при паметника
построенъ
въ двора на черквата Св.
Никола Одрински се отслу
жи
панихида.
Присжтствуваха бойцитп»
участвували въ боеветп при
Одринъ.

Потайностите на по^нцъ и*ола

Библиотека \^Варненски..^<щр^'
— ^ — и м ^ — — — • —

мръкаане можа да започне четенето на тия книжа
Това толкова много го заинтересува, щото
той остана буденъ презъ целата нощь, като се
занимаваше съ тоя извънреденъ случай.
Едва въ часа три сутриньта той оТиде да
си легне, спа само нъколко часа и на следния
день пакъ започна четението на книжата, догдето
го свърши.
Онова, което му каза тоя капитанъ, не б-вше
толкова за очудване, въ тайнствонното престжпление на Гренелъ историята съ талъсъма, съще
ствуванието на когото б-вше съмнително споредъ
актовете, които се намираха въ следственото Д-БЛО,
беше по за очудване.
Шапката на изчезналия капитанъ беше на
мерена долу въ пустата рудница, въ която жив-вгше таласъма.
Това обстоятелство не б-Ьше отъ кжвмо
значение.
Трупа на капитана 6tme търсенъ, но нищо
не могло да се намери.
Обвинението на Дидие не бЪше доказано,
както се виждаше отъ актовет-fe на следственото
дело по това престжпление; той и не б-вще изповЪдалъ, че е извършилъ това убийство. Сждиг.те
го оеждили по причина на тежкото и основателно
подозрение, което е тежало върху него.
Дидие тр-Ьбва още единъ пжть да бжде раз
питанъ.
Тр-вбва да се сьбератъ в-врни сведения за
тайнственото създание, наречено талъсъмъ.
Тия б-fexa две общи и важни точки на които
се спр* и префекта.
Въ завещанието нищо не се намираше, ко
ето би могло да има диря отъ нЪкаквп фалшиви
кация, името на Венсанъ б-вше писано твърде яс
но, споредъ мнението на префекта завещанието
не 6tiue фалшивицирано, а беше съвсемъ ре
довно.

й

Присжтствували еж м рътъ на нар. просвета ген. Ралевъ, мнтроп
литъ Симеонъ Варненски и др. Годишниятъ ангь на Учит, инстнту!
Шуменъ 24 (по телефона) молебена м и троп олй{
Отъ два дни градътъ ни е Симеонъ* се обърна щ
подъ знака на приготовления
на инститщ
та за ronLMHTfe тържества, знамето
което
тргъбваше
до :Ц
които учителскиятъ институтъ
устройва по случай годишния осветено и произнесе 6\
си актъ.
се изпращитъ въ Источна Африка
чайната молитва, т
Многохилядниьть народъ, ко Радевъ взе чукчето и щ
Неаполъ 23. Параходътъ йто се бе събрелъ на площа първия обичаенъ геещ
„Вулкания" ще замине на 27да, кждрто се извърши моле на
знамето.
•
<\
мартъ за Източна Африка, съ бени, показва необикновени" Следъ
HI
го
се
изреди
интересъ, който шуменц
•нося 2,200 войници отъ фло ги
пробиха къмъ това тържест главни ятъ секретарь, Л
рентинската дивизия.
во. ."иже би и съобщението, ректора но областьта \

wy
470

нпца. Той раздгьлилъ бандата
Дознанието продължат
си на четири ядра, съ единъ каква се да бждатъ напрш,
подглаватарь, чрезь когото нови интересни разкрития,

"*т»щ M i — • • " • • •

ц

—

^
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Надвечерь Девилъ извести на преФекта за
пристигането на свидетелите.
Доминика де Гренелъ и Габриела не еж би
ли нам-врени.
За тия две свидетелки се б ха изпратили
призовки въ Диепъ, както и за коменданта на
войските, които квартируваха въ тоя градъ, полковникъ Корбиньи, а въ Гренелъ за Брей, инс
пектора на рудигв — тия двама свидетели се очак
ваха да пристигнатъ презъ нощьта.
Префекта съ голЪмо нетърпение очакваше
да изслуша показанията на тия двама безприст
растни свидетели.
Когато следната зарань графъ Шатильонъ
влЪзе въ работния си кабинетъ, биде му известенъ
че коменданта Корбиньи и инспектора Брей ча
каха въ кабинета за чакане.
Той самъ отвори вратата, която водеше за
залата за чакане и помоли тия двьма съ напред
нала възрасть мжже да вл-взътъ въ не(. инета му.
Полковникъ Корбиньи б-вше единъ възчерноокъ мжжъ, снаженъ съ енергиченъ и войнски
к.згледъ и съ мустаци по военному. I', .'-«ь»» ф :
Брей б-вше по-високъ и no-силенъ той има
ше старателно вчесани фаворити, споредъ англий
ската мода, понеже дълго време се беше занимавалъ въ Лнглия съ въглищни рудници.
Тия двама господа се познаваха.
Префекта ги покани да сЬднатъ.
— Помолихъ ви да дойдете тука господа, на
чена той, понеже ми е необходимо вашето засвидетелствувание зз единъ процесъ отъ най голЪма
важность, който наскоро ще се развие!
Работата се касае до появяването на единъ
чов-вкъ, който твърди, че е капитана Длфонсъ де
Гренелъ.
— Тоя, когото сметаха за умрЪлъ ли? попи
та полковника.
И Брей изказа големото си очудване'

че се ечакзатъ видни гости, занлиевъ, директорътъ \
института Пенчевъ и \
привлече г.свече граждани.
това ген. Ръд
Отъ
оповестените взеСледъ
знамето въ ржката
гости пристигнаха ми- u каза хубави напжтещ
нистрътъ на просвета ни слова на курсисти^
та ген. Радевъ, придру- Между другото, той ка
жаванъ отъ главния си — Вий младите трЪбва
секретарь проф. Казан- обърните погледъ малко :
назадъ, да се взрете въ ж»
джиевъ и Негово Висо та
на старите поколения и]
копреосвещенство Симе видите каква гордость е да^
онъ Варненски.
наричате българи. Следъ т|
Молебенътъ започна отъ той предаде знамето на i
10.30 часа преди обедъ. Той меносеца.
> Последваха поздр?вле1;
се отслужи от митр. Симеон, въ Ген.
Радевъ поздрави уча!
съслужение съ всички свеще та се младежь и войсков)
ници отъ града и се придру части, следъ което всички в
жаваше отъ хора на учител помъ отидоха въ читални
„Ярх Михаилъ", кждето I
ския институтъ.
даденъ годишния отчегъ;
Следъ свършването на института
Д. Psaj

йенчани братъ и сестра въ Юф^
София 24. Миналата неделя бащета,
;
въ София еж се венчали братъ Дълго време двамата м.
и сестра.
ди се любпли, докато Щ
узна
Преди 13 години столич- сетне родителитп
ниятъ гражданинъ £Л. С пред за това. Понеже и два!
ставитель I-а една чужда фир та родители еж евреи, \
ма, се оженилъ за втори пжть нито Църквата, нито !
за една вдовица, която му до щата и майката се проц
вела две деца отъ първия си вопоставили на влюбена!,
братъ и с е с т р а \
мжжъ.
Сжщо и мяжътъ завелъ встжпятъ въ бракъ, още по
че че момичето не било }
две деца отъ първата си новено
отъ втория си башч
Миналата седмица сватб!

Вь продьлжение на Щ.„„' * Г ^ „ " Т „ Р Т 1 °
HtiL/tr всички
a**tiuistt
Harm про
Finn- «»»
години
деца
ла отпразднувано ней-тъоже;'
дължили да живгьятъ на вено, съ голъмъ разкошъ,!
едно, подъ единъ покривъ. като бащата е голъмъ бо1
Г

ECHO ОТЪ доведенитв деца тешъ.
на вдовицата станало красива
мома, въ която се влюбилъ
по мвлкнягъ доведенъ синъ на

neiaina „НошГ Ш

