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Спестовносгьта е майчестностьта и своft
и сестра на умгЬрадостьта в

Да трупашъ пари само,
за да бкдешъ богатъ е
признакъ на ограниченъ
умъ н на долна душа.
С. Смайлсъ
Не е сиромахъ онзи,
чийто приходи надвиша
| вать разходите му.
^
Холибъртонъ

Джонсонъ
Йсгинското достойнаа@<я^ човека е въ това
що
щ0 е, а не въ това
Блаки
|йа.
ГЛ. РЕДАКЮРЬ: В. ЮРУКОВЪ

Петричъ Ю. Рано тази сутоинь, още преди 7 часа започ
ва да се чува т у к ъ честа орж.ейца стрелба Стана явно, че
, подновено съ още по голЪмо
ожесточение сражението на
фронта при Струма между ре
волюционерите и правителсткттЪ войски.
'Стрелбата продължи до ' 10
часа, като къмъ 9'30 часа бе
ше особенно честа и силна.
Ясно се чуваше дори и пу
шечната и картечна стрелба.

Струма, безъ да се даде ре Това продължило до не
шително сражение.
дгьля, когато най-после въз.
Положението все още про- станическитгь войски се от
теглили на силнит/ъ си по
дължава да бжде неуяснено.
ЛЗъ днешното ожесточено зации^д&мтмфшци
f Сересъ
сражение, което е било съ и р. Струма, останоли още
единъ слабъ превесъ въ полза отъ времето на европейска
на възсганиците, еж били да та война.
дени rontMH ч о в е ш к и жертви
*
и ore двете страни.
Атина 10. Правителстве
Войските на революционе- ните аероплани
разрушиха
ритЪ сж.отбелезали успехи по казармитгь на възстапиципосока на с. Порой, като еж тгь въ гр. Хераклия, на Цик
успали да преминатъ реката ладскишп* острови.
Струма на две места.
*
Белградъ 10. Гръцките въз
' Петричъ 10. Орждейната и кар
течна стрелба,9 коят.-j 6Ь преустано- станици разполагатъ съ голе
«ена къмъ 10 часа преди обЪдъ, б-fe ми запаси отъ муниции.
водновена къмъ 3 часа сл. обЪдъ.
Сега вече се узнава за на
Тя се чуваше все по същата по- чина, по койго загеворниците
«ока, както преди обтздъ.
успели да попълнятъ военни
Атина 19. Четири правител те складове въ Сересъ, Д^ама
ствени аероплани хбърлкха ог- и Кавала, като си послужили
ново бомби върху крайцера съ една хитрость предъ атин
„Яверовъ". Освенъ това, б-fexa ското правителство
Комендантътъ на IV ар
хвърлени бомби н върху Дра
ма у. Кавала, в също и върху мейски корпусъ ген. Комне
носъ направилъ нгьколко до
. пристанището Ретимосъ, Крит.
клада
до Атина, въ които
Въ Ретимосъ казармите на
наблпгалъ
силно за нпкаквъзсганиците еж били силно
ви нашествия на български
повредени, а едйнъ параходъ
комити въ Гръцка Македо
сь петролъ е билъ подпаленъ. ния и изтъкналъ
нгькаква
Нвдъ градовете въ Критъ голгьма опасность отъ стра
ек били хвърлени позиви огь на на България. Въ заклю
правителствените
аероплани. чение, той искалъ да се взе*
матъ бързи предохранител

Сега се узнава, че презъ
последните три дни — отъ
четвъртъкъс ледъ обЪдъ и до
Днесъ приложили по отноше
ние .на ген. Кондилисъ една
интересна военна хитрость.
Както се знае, отъ четвъртъкъ следъ об-Ьдъ правителст
вените войски обстр-Ьлватъ
позициите на възстаницитъ- по
предната имъ линия предъ са
дете река Струма съ силенъ
артилерийски огънь и аеропИвнни бомби. Това е имало
18
цель да разруши о к о п и т е
Ча революционерите, да розСтрои лините имъ и да под
г
отви по този начинъ настжп-
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* л т о фабрм
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дим. кдммъ ог>а!*»за«-ь г р ъ ц к я в я е ч е н ъ параход*» се връща иа действителна с л у ж б а .
к а т о съперигшъ н * „Овезоаь,-. Конукчс?нческо«о еъзсга<пле въ Клвоки. Защо Ф р з н ц к я
се опасява о»*» изхода ма г р ъ ц к а т а ревои&лц«я.

лението на правителствените
войски.
Предъ тия три дни аеропланите на правителството редо
вно преди и следъ обЪдъ пра
вели полети надъ възстаническит-fe позиции, за разузнаване
Стрелбата се чуваше отъ Използувайки ' гъстата мъгла,
щата посока, отъ кжде- възстаническигЬ войски ведна
0 се чуваше и вчера — от- га следъ завръщането на пра
цмъ ж. п. линия
Демирь вителствените аероплани се
Хисарь — Дойранъ.
оттегляли на втора линия по
Къмъ обгьдъ надъ Рупел- зиции. По този н а ч и н D прави
асото дефиле дгь забелгьзо-телствените орждия продължа
на въздушна ескадра отъ 4 вали да обстрелватъ пра?днийероплана, вгьроятно пра- те окопи и да хабятъ снаря
ттелствени, които отле ди г в си по голите хълмове.
mibxa no посока на театъ.Щ о м ъ излитали правителстве
ра на военнитгь
действия. ните агроплани, войските от
ново заемали предната линия
*
Гевгели 10 Днесъ се под. позиции, за да не се открие
ттха боевпт при ргьката маневрата.

Гевгали.10. Ч у ж д и т е коре
спонденти, които се намиратъ
тукъ, узнавагъ, че възстаниЦИТ-Б заематъ една много сил
на позилия на изтокъ отъ ре
ката Струма, която до сега не
е била още обстрелвана отъ
орждията и веропланите на
правителствените войски.

ОСИОВДЙЬ 1У12

ни военни

мгьрки.

Правителствзнитгь войски чаемите вражди между балуспгъха да напреднатъ по по канскитЬ държави.
сока на Сересъ, чието падане Отъ провалянето на този
е предстояще.
пактъ ще се възползветъ ония
•

*

Атина 10. Последните съоб
щения гласятъ, че правителст
венните войски продължаватъ
да напредватъ по посока на
Сересъ, като срещатъ само
слаба съпротива т
Вьрва се, че Сфесъ скоро
ще бжде превзетъ.'
Вчера три правителственни
контра-торпильора изненадали
кростосвача „Хели" п р е д ъ К а
вала и го обстрелвали, като
изстреляли срящугнего повече
отъ 300 снаряди. *
Стрелбата продължила един
часъ и е била^дрекъснзта, за
да не пострада грядъ Кавала.
Огъ снарядите :ла правител
ствените кораби fjR пострада
ли големъ брой кгащи въ Ка
вала. Верва се, *ед- и въ Д е
ли и _,сж нащсенИ^оар^ди^, ^р,;_
баче това не е могло" да^се
провери, поради гъстата мъгла.
Атина 10 Правителствените
войски превзеха моста Куми
рияни, по шосето за Сересъ,
източно отъ реката Струма.
Ятииа 10 Възсганиците, ко
ито въ северния секторъ на
фронта отстжпватъ къмъ Се
ресъ, при големите баражи
не оказаха никаква съпротива.
Една ескадра отъ 30 прави
телствени аероплани обстрел
ва възстаниците. Правителст
вените
войски
предприеха
бързо настжпление, като пре
минаха реката Струма на три
места и завзехл с. Трозатосъ
Атина 10. Крайцерътъ „ К у
к у ш ъ " , който бе заличенъ отъ
списъците на гръцката военна
флота презъ 1931 годииа и
предстоеше да бжде продаденъ като вехто желязо, е
върнатъ стнова на действитетна
служба.
Неговите артилерийски орж
дия еж по-силни отъ тия на
„Аверсвъ*.

Поправени еж вече и 3 кон
тра-торпильора, които беха
повредени отъ възстанницитЪ.
Атинскиятъ
богаташъ
Стефяни е арестуванъ, тъй
като е заподозрпнъ, че е а
вансиралъ
революционното
движение.
Установено е вече, че единъ отъ водителитгь на
бунта Пистолакисъ, зетъ
H.Z Стефана, идвалъ въ Ати
на нпгколко дни преди бун
та, сь инструкции
отъ
страна на Венизелосъ и ималъ срещи съ много запас
ни офицери.

По този начинъ той успелъ
да внесе страхъ въ атинското
правителство и въ скеро вре
ме въ Ковала и другите воен
ни складове въ Източна Маке
дония били изпратени 12 вла
ка съ муниции, кои го ген.
Ксмненосъ сега използва ripo
тивъ правителствените войски.
*
Лгина Ю. Възсганиците отстжпватъ въ безпорядакт, безъ
да оквзватъ съпротива.
Пврижъ 10. В. „Журналъ де
Правителствените войски пре
дебе" помЬства една . уводна
минаха моста при с. Орлякъ
статия отъ Албертъ Мусе. Въ
на реката Струма.
кея авторътъ
се
безпокои
Солунъ 10. М рътъ на вой твърде много за еждбата на
пата ген. Кондилисъ отпяпгу Балканския пактъ, въ случаи
ба днесъ въ 3.30 часа за фрон че Венизелосъ изл%зе отъ^борта.
, _ бата побадитель.
Следъ силна артилерийска
—Когато се сключи Ба л канподготовка, той заповгьдс оа ския-!Ъ пактъ, казва Албетъ
започне настжиление въ сек Мусе, той рззвали много сметтора Вирония, отъ кждето к и , които се градеха върху повъзшаницитть бгъха изпъдени, стсяните търкания и нескон

безъ да окажашъ съпротива.

да изтръгне отъ атинското
правителство грамадно коли
чество военни материали,
които сега употребява срещу
правителството.
Съ това разкритие се хвър
ля пълна светлина върху шу
ма, който на времето се вдиг
на около предполагаемата
българска опастностъ, съ кой
то гръцкиятъ печатъ направи
голгъми усилия да уязви Бъл
гария въ очитгь на Европа.
Гавгели 10. Коктролътъ
надъ пмтницитгъ при тукаш
ната гръцка граница е засиленъ извънредно много и про
дължава вегьки день да се за
силва още повече.

държави, които сметатъ по
единъ насилничесли начинъ да
измвнятъ картата на Европа.
Ус.жстаото на
ромънския
м-ръ председатель Дука и о
питите да се минира положе
нието нз Титулеску еж въ
ерьзЧа съ опитите па се откаНе се пропуща нито единъ
сне Ромъния огъ Балканския
пактъ и да се прилепи отново пжтникъ да напусне Гърция,
къмъ полско германо-японския безъ да бжде най щателно обискиранъ, до най мзлки под
фронтъ.
Убийствата въ
Марсилия робности. Съ това се цели да
пъкъ целеха пакъ да разру- не се даде възможность да
шатъ Балканския пактъ и френ бждагъ изнесени въ чужбина
ската система за подържане никакви други сведения, освен
официаините
съобщения на
на ...,__.
мира.
Чрезъ всички тия сплетни' Гръцката телеграфна агенция.
се раооти за развалянето, на - Една правителствена» аеротака щастливо . започнатото планна ескадра хвърли наново
разбирателство между Бълга позиви надъ вг>зстаническите
позиции. Въ тьхъ отново се
рия и Югославия.
заявява,
ч*> правителството ще
, Не ще,бжде по.^угодата , на
%W*?rRrTi^e*^c^>r^s-B^cVi^Wisv
латентно огнище за
вечни който п р е м и н е на негова
БОЙНИ.
страна.
Барутътъ на Венизелосъ е
Солунъ 10 (Гръцка телегр.
вь съгласие съ известни чуж агенция). Сега се узнава, че
ди на Ба каните сметки.
до последния м^ментъ войни
Кампанията, която той води ците не еж знаели кжде оти
протийъ сключването на Бал ватъкански пактъ и сегешната му
Първоначално
офицерите
реврлюция, се подкрепягъ отъ имъ заявили, че започватъ ма
известни фактори, съ надеж неври, а когато се чули пър
дата че той ще денонсира то вите артилерийски изстрели.
зи пактъ въ случай че възста - на войниците било казано, че
чието му се увенчае съ ус България била ьапгднала Гър
пехъ.
, ция и войските й били нах
Турско гръцкото
съгласие лули въ Македония.
Едва пс-късно
истинското
което дава на турците възмо.
жность да затворятъ Дардань положение станало ясно на
лите, когато това потребва> войниците.
*
пречи твърде много на ония,
Б/ълградъ 10. Специалниятъ
които искатъ да вкаратъ во
енни параходи въ Черно море. пратеникъ въ Атина на бгьлПокрай вжтрешните причи градския в. .Време" съобщава
ни за избухването на гръцка следното:
— Правителствения в. я1ита революция, има и много
осезателни чужди
влияния, посъ' пише, че въ Кавала ко
които налагатъ да се отнасяме мунистическите манифеста
съ особена осторожность къмъ ции взели характеръ на съ
щинско възстание срещу рево
събитията въ Гърция

Солунь 10. Потвърждава люционерите, които били
се отъ правишелственъ из- принудени да взематъ найточникъ, че главнокоман- строги мгьрки срещу комунис
дующиятъ на възстаничес- тите.
Арестувани били голгъмъ
китп> войски ген. Наменосъ,
въ качеството си на комен- брой комунисти. Повече отъ
дантъ на IV армейски кор 700 души измежду арестува
пусъ систе иапшчески заблу ните били застреляни .безъ
ждавалъ атинското прави никакъвъ емдъ.
телство съ нткакве си опасность отъ страна на
ЗА РЕКЛАМАТА се сяди по
България и предстоящи на peзvлmamume — рекламирай
падения на български ко те само въ .Варненски нови
мити аъ Източна Маседо- ни", защото се чете най-мно
ния.
го отъ всички провинциални
1-0
По този начинъ той успгьлъ вестници.

З а д а видятъ в с и ч к и

сь намалени цени въ

К и к о Ранков-ъ

Брой 3357i

Варненски новини

ITp

Брачна нощь въ участъка

Единъ младожеяецъ,
за ла даде богата гощавка нагостиг* си, открадналъ 3 п"
;

пе. Арестуването му въ църквата пря венчавната.
"'"
Плсвдивъ 11. Онзи день въ лицетото, което трЪбва да ар».
с. Черноземъ (Каратопракъ), стува, се вънчава, отправил.'
пловд. околия се в-внчалъ 20 се въ участъка и оттамъ 2
годишниягь мледежь Драго телефона запиталъ началствп.
миръ Ив. Дженевъ. Младоже- то си въ Пловдивски окол «
"'
никътъ поискалъ да даде бо- частъкъ.
<*ата гощавка на своите гости
- Г - н ъ старши, крадеца Га
авяззг но понеже немалъ средства, венчава
въ тоя моментъ ла г
въ надвечерие/о на сватбата, арестувамъ
ли?
'««го
Петъръ Ферещановъ въ София
той съ съдействието нв двама
- Н е , почакай да изл%зе
Защо идва въ столицата. Ще направи по късно една демонстрация свои приятели откраднали три
отъ
овце отъ едно чуждо стадо. църквата, заповядало началСофиярП. Вчера въ 9.30 ча- Радва мь се, че се завърнахъ Въ деня на сватбата заклани» ството му.
са сутриньга отъ отъ Свищовъ отново въ отечеството си, след rfc овце били въ казанитъч
И наистина, на излизане on,
пристигна въ столицата добре- едно 9 годишно отсжтствие. Полицейскит-fe власти научацърквата,
ревностниятъ ора*
Sf3"teiWI i%s
извесгниятъ български свЪто- Радвамъ се също така, като ватъ за тая кражба и изпра
венъ борецъ, шампионъ на констатирамъ единъ твърде ща тъ единъ стражарь въ дома жаръ арестувалъ младоженника Драгомиръ Ив. Цженевъ и
Шуменссиятъ клонъ «Плис гръцко-римска борба Петъръ голЪмъ напредъкъ въ нашата на младоженика, за да го го
откаралъ въ участъка. Го
ка" отъ Ю. Т. С. има на 24 м. Ферещановъ.
столица.
(арестува. Тамъ полицая от- щавката и веселбата продЪл1
м. общо полу-годишно събра На гарата той 6 t посрещнат
Запитанъ какви еж негови- крилъ овцете въ казаните, но жили ц-вла нощь, докато пъкъ
ние. Следъ дебатигв по даде отъ гол4мъ брой негови прия Т-Б проекти, борецътъ заяви:
младоженика билъ въ църква младоженика смирено преканите отчети отъ председателя тели и огъ представители на
— За сега само да си пота. Стражарьтъ влЪзълъ въ ралъ въ участъка първата си
на клона и тоя на контролна спортния печагь.
чина.
църквата, но като ВИДЪУГЬ че брачна нощь.
та комисия се престжпи къмъ Ферещановъ се придружава
На забележката, че софий
изборъ на нова клонова уп отъ жена си и отъ 3 годишно ските спортисти иматъ голЪмо
рава и контролна комисия. то си дете. Въ столицата той
Биде предложена следната ще остане около 15 дни. Предъ желания да го видятъ въ една Отъ кЬколко дни въ мастната пре
демонстрация, той отвърна:
са четемъ за оставки на артисти, за
листа, за която гласуваха всич журналистите той заяви:
Ц Въ клиниката въ гр. Бана директори и пр.
— И това ще стане, но за отговори
ки делегати.
— Чувсгвувамъ се малко изТака сжщо отъ известно време ку, Русия постжпила на лъче
Председатель Любенъ Бъл- моренъ, тъй като напоследъкъ него ще говоримъ при втора обществото е въ непрекженатъкон- ние една 7 годишна девойка
тактъ съ слухове по отношение жи Нина Лгабекова, която имала
гарановъ, I подпр. Митю Чер имахъ редииа тежки борби. среща
вота на артистигв и упадъка на те брада и бакембарди.
наевъ. 11 подпр. Мирка Тодо
атъра изобщо. Всичко това стана
рова, проток, секретарь Кинча
Щ Презъ последнигв три го
причина да се излжчи една общес
Знаете ли? твена
Халачева, коресп. секретарь
комисия въ лицето на г. под- дини въоржженията на Съвет
Хомась
съ
нокаутъ
Борисъ Ивановъ, касмерь Илия
Кога е произнесълъ Гьо полковникъ Младеновъ, прокурора ска Русия силно еж се увели
Берлинъ 10. Днесъ въ Хам- те85)историческитгь
Стомоняковъ и директора на тър
Мандраджиевъ, Дом. библиот.
думи: „Пог.
говската гимназия г. Крумъ Смиле- чили. Авиацията по брой на
Борисъ Мутафовъ, 1 съветникъ бургъ прочутиятъ германски вече евгьтлина!"?
' новъ. която въ продължение на 10 апаратитЯ е порасла съ 330 на
Веска Гетова. II съвет. Христо боксьоръ шампионътъ Шме. 86) Кой прочутъ държавник дни разпитва, разследва и проучва. сго. Бързината й се е удвоила.
лингъ
срази
вмериканецътъ
Кърмаковъ III съвет. Анета х
на младини е хвърлялъ въ огъня По нататъкъ за обществото всич Радиусътъ на действие и мощ"
Васивева, зав. четит-fe Драго Стнйвъ Хомась, съ технически по малко сгьно, за да му евгь ко остана тайна, всички 6txa съ ностьта за носене на полезенъ
убеждерието и вЪрата, че ще се по товаръ еж са утроили. Броягь
миръ Господиновъ. Контролна нокаутъ въ 9-тия рундъ, въ ти докато учи?
реаленъ отзвукъ на обществе
комисия: Председатель Атанасъ единъ мачъ обявенъ въ 12 87) Какво се нарича .черна лучи
ната анкета. Но.. за голЪмо очуц на танковет-fe се е увеличилъ
Герчевъ, I членъ Фотинка Джам рунда.
ване на гражданството безпристрас десеторно, а бързината на таиПобедата е неоспорвана и магия*, а какво .бгьла магия"? тната дума на анкетьоригв не б-в ковегв се е увеличила четири
базова, II членъ Георги Витянапълно заслужена, съ огледъ Отговори на по-рано зададе поднесена на него и то да чуе ИС пжти. Картечницитъ противъ
новъ.
ТИНСКИТЕ причини за упадъка на
ните въпроси
Следъ изборътъ председате на начина, по който мачътъ
Варненския театъръ, да види винов- аероплани и танкове еж сега
се
е
развилъ
и
на
технически82) Въ битката при Фарса' ницигв и имъ даде заслужаващата седемь пжти повече. Противоля благодари отъ името на
аеропланната артилерия сега е
ц-влата клонова управа, за до ГБ съотношения на двамата ла се срещнали ВОЙСКИТЕ на награда.
Юлий Цезаръ съ тия на Пом . . Ш Ш В В . Ш Ш Яко не е имало четири пжти и половина поверието което имъ се указа. боксьори.
пей. Цезаровите войници били причини за обществена анкета, за силна.
Сжщевременно отправи апелъ
София 11. Отъ Цариградъ стари, изпитани легионери, а що е допусната тогава?
къмъ всички присжтавуващи
И ние задаваме следнигЬ в_проси
Е Въоржженията въ Ц-БЛТ»
да заработятъ съ още по-го- се завърнаха вчера групата отъ Помпеева страна била тъй към-ь респективнит-fe м-вста:
СВ-БТЪ
еж погълнали презъ
пЪмъ жаръ и ентусиазъмъ за български боксиъори Между наречената „златна младежь" 1. Преставенъ ли е заключителенъ 1932 година 3622 милиона до
твхъ
е
и
познатия
ученикъ
на
протоколъ
отъ
анкетната
комисия
и
на Римъ, синове на най-виднивеличието на родниятъ тури
лари» презъ 1933 година—
е станало това?
зъмъ, съчетанъ въ тригв свът- Атанасъ Неновъ — боксьо Т-Б римски" аристократи. Це кога
2. Какво е направено отъ управа 4158 милиона долара, а презъ
рътъ
отъ
лек.та
категория
заръ далъ заповЪдь на войни- та на общината по този протоколъ? 1934 година 4399 милиона до
ли букви Ю. Т. С Събранието
цигв си да сЪкатъ неприятели 3. ft ако анкетната комисия не е лара.
се закри съ изпиването на ту- Киро Мтанасовъ.
рискиягъ химнъ „Балканъ*.
Вчера Ятанасовъ заяви, че те по лицето, тъй като знаел, представила надлежния протоколъ
Ц Въ Англия, по поржчка
молимъ да обясни на гражданство
Клоновиятъ адресъ е: Бо има желанието да си премери че за тъхъ най-страшно ще то защо?
на
съветското правителство,
рисъ Ивановъ, кафене „Маке силите съ любимеца на сто бжде да имъ се Загрозятъ ' Съ тия н-вколко реда откриваме се строи сега гигантски локохубавигв
и
аристократически
личните евреи Моисъ Леви*
завесата на Варненския театъръ на
дония' — Шуменъ.
лица съ Н-БКОЙ белегъ. Тази вече предъ хубавия, но празенъ са- мотивъ съ обща тяжесть отъ
IAWMMM
тактика на Цезаръ успела на лонъ на театъра, а предъ Варнен 260 тона, дължина 33 метра,
пълно. Макаръ и много храб ското гражданство, за неговата теж височина 5.15 м., а широчина
и з п о л з у в а й т е р-Ьдния случай
3.15 м. съ 14 оси, пригоденъ
дума.
ри, младитв патриции на Пом- ка и безпристрастна Трупа
гпажпани за линия съ широчина между
пей предпочели, вмЪсто да
релсите отъ 1'52„м. На часъ
нападатъ, само да бранятъ
ще
употребява по 4 тона въг
лицвта си и по този начинъ
лища, които въобще не може
Цезаръ спечелилъ пълна по
да се хвърлятъ въ пещьта отъ
беда
Годишното събрание на Вар
ненската Популярна Банка ще се единъ огнярь, затова за хвър
82) Едисонъ презъ 1878 год. състои въ Варна на 17 т. м. въ лянето на въглищата е пред
Варна ДДарь Борисъ" 3
изобре>илъ единъ видъ теле Морското казино. Изтекълъ е ман видено механическо приспо
ГОЛ-БМЪ изборъ отъ чисто въл. платове за мжжка
на следнигв членове отъ упра собление
фонъ, който предавалъ гласа дата
вителния съветъ Хр. Теохаровъ,
силно
увеличенъ,
за
да
могатъ
костюми, които магазина пусна вь продажба
Ив. Мариновь и Кир. Чолаковъ и
Щ Въ Съед. щати по насто
да си служатъ съ телефона и на Г, Балабановъ отъ контролния ящемъ
на много ниски цени,
има общо 100,000 япо
съветъ.
глухи.
Тоя
апаратъ
билъ
нареНе е безъ значение, ако преди да сравте костюмъ, провЪрите нонци,
отъ
които най-малкото
ченъ отъ него „мегафонъ".
Столарското зан. сдружение
вигЬ цени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
25,000
еж
редовни японски
поканва
всички
столари
майстори
По
настоящемъ
мегафонъ
се
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-0
войници.
По
тази причина въ
на
общо
събрание
въ
вторник-ь
7
и
нарича тръба или уредъ за пол. ч. вечерьта въ Зан. Клубъ, въ случай на война
Щаусилване на гласа или звука, връзка съ новата организация, и др. титв и Япония тъ- между
могатъ
да
като напримъръ тръба на СрЪда 13 т. м. въ 6 и четв. часа бждатъ твърде опасни, тъй
ПРЕЛИ ЛА КУПИТЕ
сл.
об.
въ
салона
на
д.во
„Майка"
грамофонъ, тръба съ която
разполагатъ съ оржжие
по спортните игрища се , обя- отъ името на Младеж, секция „Нови като
Р а д и о апаршт-ъ
и
взривни
материали.
Стремежи"
ще
говори
професоръ
аяватъ резултатите и пр.
Долински на тема: „Животъ и твор
ч у й т е „ORION" Б у д а п е щ а
84) За пръвъ пжть въ исто чество на Немировичг Данченко"
той е гордость на демонстрация, редовно въ
Поканва се гражданството да при
рията на Римъ Юлий Цезаръ ежтетвува.
магазинътъ на Т. САРАЙДАРОВЪ ул. .Мусала" 11
Входъ свободенъ
наредилъ
да
отевкатъ
пари
съ
Телефонъ 490, Ва^на
1-2123 10
неговия ликъ До тогава въ
Римъ не е имало пари съ ли
Варненско .радско общинско управление
ка на жива личность. Но и
Цезаръ не се е решилъ да
шито намаление
стори това веднага следъ за
вземането на властьта. Едва
ЕЛЕОНОРА
няколко
години преди смърть(подъ Окржжния сждъ)
Q
ВАРНА
U
№ 5883
га си той направилъ първата
Вълнени платове дбойна
ЧяйВь центъра на града, най-хигиширина 90 лв.
Г§еничеиъ, уютенъ, съ ЕцеятвалноГЬ стжпка. До тогава върху рим
Вълнени муселини черно и
На 31 день отъ публикуване настоящето въ в.
р?
отопление.
r—| ските пари билъ изобразенъ
кафяво 32 лв.
„Варненски новини" въ тържната зала на Варнен
р^Цени достжпни за в с и ч к и р ! лика на една богиня, обвита
Зефири за горнн ризи
24 лв.
тънъкъ воалъ. Цезаръ на ската градска общана, до 10 часа, ще се произведе
Евтнжи десенирани
32 лв.
У
1 _ 2091 - 30 p j съ
Копринени олкенн 1 м. шир. 70 ЛА
редилъ да оставятъ фигурата търгъ съ тайна конкуренция, за отдаване на закуКоприненъ десениранъ
на богинята, обаче вместо
саалаваблъ 60 лв.
нейното
лице, изковали него пувачъ събирането на таксита за луксозните кучета,
©0
Теролски басми
20 лв.
вото
лице.
По тази причина за време отъ 1 IV 1935 г. до 31 XII 1935 година.
ЦвЪтии пердета па раета 30 лв.
Крепоин цв*тни за бельо, цвЬтни
върху парите отъ Цезарово
Първоначална цена на предприятието е 50,000 лв.
хасета, поплтни: памучни и пълне
време е изобразена богиня, съ
За
правоучастие се изискватъ документи съгла.
ни. Разми ширини гюлеии пердета
главата на Цезаръ
и др. манифактурни стоки при мно
ще нам-врите
но
3.
Б.
О. П. и залогъ 5 на сто въ банково удос
го намалени цени.
въ склада на
товерение.
На ]3 мартъ т. г. Варненската
столарската общность
Всички разноски: пубкикацая, гербъ, данъци и
градска община дава подъ
ул. „Царь Симеонъ" въ общия
пр.
еж
за сметкг на закупувана.
складъ на кооперациите при Поп.
наемъ по доброволно съгла
Банка. Качество гарантирано при
сия
КЖЩИТБ на ул. «Македо
Поемнитв условия се виждатъ въ общината.
ЧИШИЗРЯИШИШ износни цени. Приездатъ се поржчки ния" 65.
гр. Варна, 11 мартъ 1935 г.
Отъ общината
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Варненски новини

Стр.

,ftM»»rt
отъ варненска околия въ с. Любеиъ Каравелово/въ воъзка съ пет
Съставяне на планове за узаконяване на всички
,оир
годишния стопански вланъ. Рефератитъ. Първата сказк,внесена
електрически и машинни инсталации.
предъ селянки и моми
Складъ
на всички видове електрически вентила
По инициативата на Варнен невъ който е говорилъ върху
РЕДАКЦИЯТА на в. „Вар
тори и електромотори.
ошя околийски управитель.зав- значението и нуждата отъземненски
новини"
търси
ера
и
вчера
въ
с.
Любенъ
КаСпециални
шлайфъ машини за зжболъкари
ч
ледЪлско образование; В. То
оавелово Все състоя районна доровъ, който далъ обяснения репортеръ. Предпочита
и зжботехници.
оопанска конференция. Въ върху резултатите отъ опитно- се лице, което е рабо
Специални
електромотори
за шевни машини.
конфеР енцията
участвували: то поле, като посочилъ и ретило въ вестникъ или
Цени напълно конкурентни
околийскиятъ управигель Бо- дица практични примери.
пъкъ такова, което до
,нъ Желевъ, околийскиятъ агстенография.
Г-ца Местанска е говорила бре знае
рономъ Доневъ, агрономътъ
на
специално
събрание
предъ
Кандидотитп*
отъ про
Стойновъ, директорът на земл.
ул. П р е о л а в ъ , 12 тел. 383
училище въ Новградецъ Те- жени и моми — селянки, вър винцията да се отнесат
ху
хигиената
на
домакинята
невъ, директорътъ на опитнописмено до редакцията. ВЕСТи ОТъ>яштташжштшш
въ селското семейство. Съ ре
малко дългове — 2 милиона
т0 поле Вълчо Тодоровъ, спеТИЯ ДНИ ще започнемъ да .
дица
практични
указания
и
лева
къмъ частни лица, 8 ми
Z
БЪЛГАРИЯ
циалисткатата при земледЬлсм
tl На пролеть въ Плевенъ лиона лева къмъ БЗК банка
кото училище r-ца Местанска. примери тя е изтъкнала ло пгчатимъ крайно интересните
участвували еж още кмето- шите последици отъ неспазва пхтни впечатления на г. Кр.ще се строи пощенска палата. отъ заема сключенъ за по
Щ Въ района на бургазска- стройка на училища и 12 ми
ветв, секретарите и бирници- нето на хигиената въ селското Кънчевъ подъ заглавие: .Ед
домакинство.
Отначало
селя
та инспекция на труда има на лиона лева, заема, сключенъ
Оборище,
t t отъ общините:
на седмица въ Палестина".
неотдавна за доплащане на
Новградецъ, Калиманци, Ни- нките се отнесли доста скеп
Експедираме редовно всички работа общо 2 085 чужденци, фирмата Бергманъ, по инста
тично
къмъ
това
събрание
и
отъ които 929 арменски по
колаевка, Куманово, Аксаково
при започването му то е било о б н о в е н и дрехи. Матей даници, 754 руски, 84 турски, лирането на електрическата
й Нрумово, както и по някол
Недковъ.
мрежа. Всичко 22 милиона
ко души производители и сто посетено много слабо. Впосле
Наскоро пристига въ града ни 137 гръцки, 50 италиански и
пански дейци въ горните об дствие. обаче, салонътъ е билъ Софийскиятъ театъръ „Коме пр, Констатирано е, че по го лева
препълненъ и големиятъ брой
1
лемата часть отъ техъ еж би
щини.
селянки и моми изслушали съ дия' съ гастролъ на известна ли укривани отъ работодате •
Очаквайте 23 мартъ •*)
•"•• Съгласно нареждането, при найголемо внимание сказката та балетна двойка „Данченко"
лите
си,
безъ
надлежните
раз
съствували еж безъ изключе на r-ца Местанска.
Двойката „Данченко" наскоро
ние всички кметове, секретари
се завърнали отъ странство, решителни отъ Дирекцията на
и бирници, въпреки
много
Накрай една отъ селянкигЬ, следъ едно турне изъ цела труда Съставени еж множест L на Мл, секция „Нови стремеж** •
лошото време.
ставайки изразителка на жела Европа: — Германия, Явстрия, во актове
Ш Въ сравнение съ остана
Конференцията била откри нието на приежтетващите, е Унгария, Белгия, Чехия, Холан лите градове въ страната, плов
дия,
Швеция,
Норвегия.
Гаст
помолила
сказчичката
г-ца
та съ нЪколко думи отъ око
дивската община има много
лийския управитель Боякъ Же- Местанска да имъ говори по- рорирали еж съ големъ ус.
пехъ
въ
най-големите
евро
често
на
подобни
теми.
леръ» следъ което еж уговори
пейски театри.
ли: агрономътъ Доневъ, който
Следъ закриването на кон
Петгодишниятъ стопански план
далъ пояснения по петгодиш- ференцията приежетвуващите
ниятъ стопански планъ; Стой- станали на крака и изпели за Варненска околия е утв>рновъ! който говорилъ върху националния химнъ „Шуми денъ отъ областния директоръ
и отъ областната конференция
болестите по растенията; Те Марица".
на агрономите. Този планъ е
даденъ за образецъ на агро
започва своето гостуване въ салона
номите и околийските управи
слуховегЬ за мобилизация у иасъ тели отъ шуменска область.
съ шумната ревюкомедмя
Клонъ Варна
Белградъ 10- Българскиятъ Прилагането на плана, което
пълн. м ръ Казасовъ изпрати ще почне още тази година,
Поради грамадния интедо всички редакции едно пис ще бжде пробио и ще стане
ресъ, който Варненското
мо. съ което опровергава съ само въ варненска
околия
гражданство прояви къмъ
общенията на некои чужди презъ първата година, а въ
безсмъртното творение на
агенции, че въ България има зависимость отъ добитите ре
великия В. ХЮГО
ло мобилизация на запасни зултати, ще се приложи и въ
набори и трупане войски на останалите околии на обла
гръцката граница.
стьта.
Казасовъ заявява че българ
Шахтурнира за градското пър
ското правителство нема ни венство почва вторникъ 12 того
(ЖАНЪ
ВАЛЖАНЪ)
Участвува игЬлия ансамбълъ
какво желание да увеличава 7 и пол. Правоюмеющите да
управата на киното за
Балетни номера отъ прочутата
или да използва мжчнотиите бждатъ точни з а теглене
държа филма още 5 дни на Гърция.
двойка
жребие
и ще продължи
проже
ЕВТИНАТА ТАРИФА з а ре- УправителнитЪ гЪла на всички
ктирането
му до 15
l i t e найнози шлагери
К . Райновъ»
клами требва да накара всеки работнически и професионални ор
мартъ (петъкъ)
Съ то
ганизации
се
поканватъ
да
се
явят
музика,
танци,
—
весело
настроение.
ва ще се даде възможго да се замисли"— защо въ понсдЪлннкъ 11 т. м, 7 часа веПредварителна продажба на билети отъ утре при
ность още на мнозина кирекламите въ този или онзи черьта въ залата на търговската
касата на театъра.
нолюбители да видятъ на
камара
на
заседание.
вестникъ еж така евтини?
екрана този високохудожественъ филмъ и вели
ката трагедия на
Жанъ Валжанъ.
Входа е съ намалени
цени:
Библиотека .Варненски новини*
417
.Потайностите на принцъ Карла
420
За учащи се 3 ле.
За граждани
6 ле.
ДумитЬ и изражението имъ, свидетелствуваха
Не ме прекъсвайте. Габриело, оставете ме да
че просекинята при вратата Сенъ Мартенъ се
ви изкажа всичко, което лежи на сърдцето ми и
броеше между най-висшиге слоеве на обществото!
което ме тласка къмъ васъ

/вечерьта(

От-ъ сргЬда i3 т . м.
Кино Ранковъ

Държавно Ученическо Ниво

11>

„Д а н ч е н к о "

HiflD IUU

На 24 т. м. 9 ч. вечерьта въ
салоните на Военния клубъ
Ще се състои другарската ве
черя между г. г. офицерите
отъ Шумненския гарнизонъ и
Учителите въ гр. Шуменъ.
За вечерята еж поканени гМинистъръ председательтъ, г.
Министрътъ на народното про
свещение Н. В. Преосвещен
ство Варненския митрополитъ
Симеонъ, Шумненскиятъ град
ски кметъ, Областниятъ директоръ и други длъжности лица
отъ областьта.
Г. г. офицерите и учителите
Ще иматъ възможность да се
опознаятъ по-отблизо и да
манифестиратъ предъ общес
твото, че училището и казар
мата еж двата фактори за пре
възпитанието на младото по < >
коление въ духа на новото
време и за изграждането на
Нова Б ъ П г а р Й Я .

ИИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
ПАРИ на улицата. И при
«се това има хора, коаЪоплащатъ за реклами
които не постигатъ
Чельта си.
"~" • • И . И И Н И Ш И — I I I I I I I I 4 I W I "

Вий ми се виждате, каго единъ очарователенъ ангелъ, който нема нищо общо съ вълнуваните отъ разни мизерни страсти хора. Струва ми
се, че вий нарочно d e се облекли въ това скром
но и сиромашко облекло, за да блесне още по
вече хубостьта ви, за да омаяте и тъй очаровани
те ми очи!
Вий мислите, че като ми кажите,
дъщеря на една просекиня, че това
отчае...

че сте
ще ме

— Спрете се господине! го прекъсна Габри
ела. гЛзъ не мога да слушамъ произнасяните
отъ васъ думи, даже и ако да се въодушявлявате
и отъ най-добри намерения спремо мене! ,
По никакъвъ начинъ не мога
тия думи!

да слушамъ

— Защо, Габриело?
Може би да мислите, че разликата на обще
ственото ни положение ни разделя!
Който лю'3и искрено и пламенно, можели да
обрьща зниманиз на общественото положение?
Вашата хубость и ангелската ви чистота не
ви ли облагородяватъ
— Това е така, научете се обаче, че отъ
дълго зреме насамъ," азъ съмъ подарила на дру
гиго сърдчето си! изповеда Габриела — не ме,
прочее питайте вече за нищо, не ме принужда
вайте да ви отгоаарямъ, не ме вече дирете
азъ
не мога да ой принадлежа.
Всичко е напусто!
— Любите другиго?

— Моля ви, ако е възможно, кажете ми где
е жилището ви и какъ се именувате, се обърна
Монфоръ къмъ нея, съ развълнуванъ гласъ, не
дейте отдава друго значение на думите ми, освенъ онова на праздното любопитство и ако има
те некоя причина да криете името си и общест
г ,еното си положение, тогава моля ви да вервате,
че не искамъ да узная тайните ай, само да имате
доверие въ мене и ако е възможно съобщете ми
само местото, гдето живеете сега.
Доминика се подвоуми единъ моментъ.
—• Да, ще изпълня вашето желание!
Наричамъ се Доминика и живея въ малката
улица Сенъ Лоранъ у старата Луиза Азалъ, име
нувана по произвище баба Ру Ру, отговори тя.
— Ще чуете да се говори за мене, каза Map
киза и изгледа на около си, но никжде не виде
принца.
Безъ всеко съмнение той требва {да е тръгналъ следъ девойката къмъ улицата Сенъ Лоренъ,
си помисли Маркиза, и следоввтелно той знаеше,
где можеше да го намери.
Принцъ Флоримонъ стигна Габриела, близо
до малката улица, мина покрай нея и я поздрави,
като я нарече по име.
Габриела очудена, повдигна хубавите си очи
и застана на едно место — когато виде предъ се
бе си единъ чужденецъ, тя отново продължи пжтя си, а лицето и се изчерви, защото не можеше
да си обясни по какъвъ начинъ тоя чужденецъ
узналъ името й.
— Поспушайте името ми, каза

принца не,
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ПравигелсгвенйтЬ комюникета. Бомбардировката на Дечиръ-Хисаръ. Правителсткашъ- войски па 10 клм. отъ Сересъ. Убити и ранени. Дадени еж жертвм и отъ мирното население.
Веийзелосъ се готви да се прехвърли въ Македония съ 9,000 критяни Бунтовниците заенатъ стратегически позиции.
Ятина 10. Въпреки краткостьта си, днешните официални
комюникета свидетелствуаатъ,
за голямото превъзходство на
правителствените войски.
Ятина 10. Ятинската телег
рафна агенция обнародва ед
но съобщение, съ което пре
дупреждава общественото мне
ние за неверните слухове раз
пространени презъ последните
дни въ връзка съ сраженията
не фронта и вжтрешностьта
на Гърция и които беха опро
вергани оть предприетата днес
офанзива.
Ще се отнася до
слуховетгь че Венизелосъ
провъзгласилъ островь
Нритъ за
република,
никакво
потвър
ждение не е получено
въ
Атина.
Ятина 10. (Хавасъ) Ятинска
та телеграфна агенция съоб
щава, че споре >ъ съобщения
та, правителствените войски
се намирали близо до градъ
Сересъ, кждето можели да
влтззатъ веднага но очаквали
да пречистятъ областьга около
Демиръ Хисаръ и северно отъ
Сересъ отъ възстаницитЪ, кои
то се събрали тамъ.
Резултатите отъ първиятъ
день на съгласуванята дейность по суша, по море и по
въздуха, се см+*татъ за много
задоволителни.
Ятина 11. (Хавасъ) Огъ ед
но официално комонюке об
народвано въ 21 часа се казва:
— До объцъ ние възстано

вихме моста при Орлякъ отъ
огъня на метяжницигв. Следъ
това подгонихме ОКОПВНИГБ
възстаници, които огстжпвайки, не можаха да окажатъ съп
ротива.
Ние вземахме
повече отъ
200 пленици и 5
орядия.Поради настъпващата
нощь,
ние не можахме да влгьъем
въ Сересъ, отъ който
отстоимъ на 10 клм.
Утре ние ще влгьземъ въ Се
ресъ, после ще се отправимъ
къмъ Драма и Кавала.
Ние
загубихме 2 убити и 4 ра
нени.
Кания 11 Презъ време на
последната бомбардировка на
Демиръ Хисаръ огъ правител
ствените аероплани, има 8 убити и 10 ранени отъ населе
нието.
Солунъ 11 Въстениците на
пущайки Демиръ Хисаръ раз
рушиха ж- п. линия минаваща
набизо.
Лондонъ 11. Спвциалниятъ
пратеникъ н а
„Дейли Експресъ" съобщава отъ Маке
дония, че 27,000 възстаници
минали на западъ отъ ръката
Струма на северъ отъ градъ
Сересъ.
7ъй като при градъ Серетъ
правителственнитпг
войски имг е било
допусна
то да минатъ въ
настжп
ление къмъ изтокъ,
емпта
се, че горниятъ
възстаниче
ски корпусъ
заплашва,
да

обходи
правителственната
войска
отнъмъ
лгьвия
и
флангъ.
Вестникът*. също така съоб
•дава, че задъ фронта на възстаниците се намирали 60 ан
глийски поданици, неколцина
отъ които се намирали въ Ка
вала въ момента на въздуш
ната бомбарди! овка. Липсватъ
каквито и да било новини за
тия английски поданици. На
английския консулъ въ Солунъ
било отказано да нмъ отправи
писмо.
Канея 10. Вчера два прави
телствени аероплана, бомбан
дираха, безъ да убиятъ или
ранятъ НБКОГО разни пунктове
на островъ Крить, а също и
гредъ Канея и флотата. Пос
ледната откри огънь и прину
ди единъ отъ аеропланите да
слезе при едно село до Канея
Тримата летци беха пленени
Атина 11. Днесъ 150 възста
ника, между които и неколко
души офицери, се предадоха
на правителствените войски
на македонския фронтъ, всле
дствие на обещанието на пра
вителството да амнистира все
ки бунтовникъ, който се пре
даде.
Пленени еж били сжщо та
ка и 4 орждия и 2 каргенници
Петричъ 11 Дн^съ по фронта е напълно спокойно. Йема
никакви гърмежи. Времето е
топло и хубаво.
Ятина 10. Тази сутринь пра

Пяор&ш Палас-в»
Днесъ най-привликателна
(Господарьтъ
ППЕМИЕРА!
на Азия)
Най-оригинална, фантастична и загадъчна п становка, съ най талантливиять. артистъ, който
играе само главни роли Б о р и с г ь К а р л о в ъ . И демоничната жена съ зеленигЬ очи
и червена коса. М и р н а Лой.Суперпродукция на Метро Голдуинъ-Майеръ съ договорена

премиера само вечерно.
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Днесъ 8*30 часа речерьта

Библиотека «Варненски новнни"

Потайностите не принцъ Каряе

бегайте отъ мене и преди всичко не мислете, че
имате предъ себе си единъ уличенъ нехранимай"
ко, който се доближава до хубостьта и невинностьта ви, съ помисли и цели нечисти. Габриело
—Язъ ви търсихъ дълго време, дълго носихъ
образа ви въ сърдцето си, въ моето въображение
Габриела започна да си обяснява всичко.
Тогава, вий сте... да, вий сте офицера, който
— тя се двоумеше и погледна принца съ големите
си очи, въ които се четеше натяквание —искренос
тьта обаче, и пълното му съ любовь и обожаване
лице, което вдъхваше доверие, накара Габриела
да добави:
— Да, вие сте! Познахъ ви1
Тогава ви бехъ помолила, да не ме послед
вате, господине — бехъ ви помолила да не ме ди
рите — не си одържахте обещанието...
— Прочие сега другъ ли съмъ станалъ?
Можите всичко да искате отъ мене Габриело,
но само да си не мечтаете, че ще забравя образа
ви! отговори принцъ Флоримонъ страстно.—Тога
ва още в•' бвхъ казалъ, че ви любя, че ви любяхъ даже и когато още не бехъ ви намерилъ—и
сега, когато отново ви намирамъ, вий искате да
ви не виждамъ сече?
Това е твърде жестоко, твърде
Габриело.

безчовечно,

419

Недейте приписва желанието ми да се при
ближа до васъ на нечисти помисли, не мислите
че думите ми еж само празни фрази!
Язъ въ съня си ви бехъ виделъ Габриело—и
сама прочие кажете, не е ли било едно право
небесно предзнаменувание?
Язъ не ви познавахъ, азъ никога въ живота
си не ви бехъ срещналъ, а между темъ на сънь
зидехъ божествения ви образъ — вий бехте, като
ангелъ хранитель НЕ жииота ми!
О! какъ бихъ могълъ да ви опиша щастли
вите чувства, които тогава ме беха овладали! —
думите на нашия езикъ еж недостатъчни и не до
тамъ пламенни за да ви опиша това!
—Но помислете си само какво ще кажатъ за
мене хората, които ни срещатъ и ни видятъ наед
но? каза Габриела, съ очи наведени, вий забравя
те, че хората не знаятъ какво ми говорите!
— Съзнанието ми, че не се движа отъ ни
каква зла мнсъль, ме туря погвисоко отъ всеко
людеко подозрение.
Не мога да постжпя иначе, Габриело, азъ
требва да ти кажа, какви чувства ме вълнуватъ!
Язъ ви немерихъ пакъ — зная името ви —
виждамъ че живеете въ тая малка улица! Отгово
ри прочее, да не отблъскате ржката ми,
Оствз-ггЬ на страна завистливите и зли хора,
защото те мьрсягъ чистотата на нашия пжть.

— Какъ научихте името ми?
— Случайно го чухъ, когато
повика по име.

вителствените войски преми
наха моста на реката Струма
при с. Орлякъ. Мостътъ е оставенъ огъ възстаниците непокътнатъ, а е билъ само преграденъ съ неколко реда гъс
та телена мрежа
Възстаницитпг
°ак
избя
гали безъ да се съпротивля
ватъ но и безъ да се преда
дътъ. Забелязва
се, че тногобройни части на възстанпиитп се оттеглятъ
въ
северна посока,
впроятно
съ цель за да заематъ
внсо\
чинптп, които
командватъ
надъ сереската
равнинаСелото Проватосъ, намира
що се на 4 клм. източно отъ
моста Орлякъ, б е заето отъ
правителствените войски въ
10 часа преди обедъ безъ
бой
Въ 11 часа щабътъ на ген.
Кондилисъ издаде
следнато
комюнике:
— Отбекязватъ се движения
на възстанически отряди откъмъ с. Неохорионъ, на 5 клм.
юго-източно отъ Сересъ—къмъ
северъ, пехотински и артиле
рийски колони,
Противникътъ сжщо така е
отстжпилъ и отъ с. Тополово,
15 клм. западно отъ Сересъ
къмъ Сересъ.
Парижъ 11. Вестниците съобщаватъ, че атинското пра
вителство е
поискало отъ
Франция телеграфически единъ
кредитъ отъ 100 милиона фра
нка, за покупка на аероплани.
мини и аеропланни бомби.
Тази молба на гръцкото
правителство веднага е била
удовлетворена.
Вчера по въздушенъ пжть
38 Гърция еж били изпратени
10 големи бойни аероплана.
Ятина 11. Правителството
разполага вече съ около 10
разни аоенни параходи, по
правени набързо.
Оъ техъ правителство днесъ
ще отпочне една голема мор
ска офанзива срещу възстани-

майка .ви

ви

01 имайте доверие у мене!
Не отблъсквайте ржката, която ви престирамъ
съ цель да ви помогна, да ви защита!

Образа ви е напечатанъ въ сърдцето ми и
най горещото ми и най-свещенно желание е, да
мога да ач засвидетелствувамъ колко пламенно
ви люоя и кг:-.ъ некои вълнуващи душата ми об
стоятелства прлвятъ любовьта ми постоянно да
расте!

ческата флота.
Берлинъ 11 Съобщаватъ отъ
Римъ, че до неколко дни по
ложението въ Гърция ще се
изясни.
Къмъ възстаницитп
cm се
присъединили
нови войскови
части.
Крайцеритпг
.Аверовъ" и
Хели" cm усппли
да направятъ
новъ десантъ
на
войски пра
Кавала.
Смета се, че Венизелосъ се
намира на островъ Митилинъ,
отъ кждето той възнамерява
да се прехвърли въ Македония
заедно съ 9,000 критяни.
Солунъ П. Снощи възстани
ческата
флота,
начело съ
„Яверовъ", се доближи до
Солунъ и откри огънь по 6pt
говите батареи.
Две правителствени аеоопланни ескадри веднага атаку
ваха въз таническата флота.
Въ боя взеха участие и 4 пра
вителствени миноноски.
Завърза се силенъ бой, въ
който възстаническите подво
дници не можах» да взематъ
участио. Въ резултатъ, възстаническата флота се оттегли
навжтре въ морето.
Отъ правителствената фло
та еж повредени три кораба,
които се оттеглиха въ прис
танището преди края на сра
жението,
Възстаническата флота на
прави олитъ да стовари войс
ки на брега при Катерини,
обаче бреговата охрана на
този пунктъ б е ш е многб сил
на и десантътъ б е осуетенъ.)
Въ боя взеха участие и
20,000 пехотинци отъ общия5
съставъ на солунския гарни*
зонъ и отблъснаха десанта Ятина 10 Правителствените1
войски преминаха моста на
Струма и при Чумарияни, безъ
да срещнатъ съпротива.
' '• '
Конната бригада, командва
на отъ JreH. Иодеринидисъ. е
преминала вече струма при
Кумарияни и напредва къмъ
изтокъ.
На военните аташета Htf
Янглия и Франция имъ б е
разрешено да заминатъ за
Солунъ.
Ятина 10. М ръ председате
льтъ Цал.арисъ заяви предъ
почита следното:
i
— Днешниятъ день започва
съ добри новини.
Тази сугринь получихме отъ;
Солуьъ съобщение за преми
наването на войските ни при
с. Орлякъ и за бегетвото на<
възганиците.
->
Сигуренъ съмъ, че вече ще-,
получаваме все добри новини)
За нещастие, оция, които,
вдигнаха оржжие срещу оте-,
чеството еж гърци.
Народътъ, който прояви тол*
кова хладнокръвие и доверие
къмъ правителството, требва
дв бжде сигуренъ въ нашата
победа.
Шангхай
10. Една опасна
бунтовническа
банда
се
поавизава
по
настоящемъ
въ полуострова
Корея.
Най интересното
е,
че
главатаръ
на тази банда е
18 годишната
девойка
Ла
Ханъ Ку. която се отлича.
ва съ необикновена
храбрость и голтмо
презрение
къмъ смъртьта. Освенъ то*
ва, тя питае страшна
умраза срещу
японцитп».
Преди два дни тази де-,
войка —• бунтовнически
гла~
ватарь съ бандата си, наб;
рояваща
повече
отъ 600
бандити,
нападнали
града.
Ликовъ, превзели го, нахлу
ла въ къщята
на
японеца
Суто и -го отвлткла
въ
пленъ.

