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ШффИЯ- — Запаснитгь, които . ч ^ ^ ,
|й яа«0 освободени, сега наново см ce&$$V
Е Св«° в в с и ч к ц опълченци, на въ1$&См
Шс0 п0^ъ з 0 годинисвикани въ ка'&,шпиь. Войоката се снабдява усилено
К хранителни припаси.
ВВРЛИНЪ. — Принцъ Бисмарк..„
та яе е неизбгьжно въоръженото стъли Ру
то$ение между Австро Унгария
ш. Ако победи Русия, тя ще завземе
шиция- Ако пъкъ Австро.Укгария из
тзе победителка отъ тази война, тош тя W обедини подъ скиптъра си
мяка области, населени съ поляци.

Солунъ 6. Апелътъ на коК о м ю н и к е т а т а м уверенията ма г е н . Комдилисъ се опровергават . категормчески Кондилисъ направилъ н в к о л к о
LyiofflHflTb правителствениолитм д а лри (не възстачмчески фромгъ лрм рЪката Сгруча, обаче б е з ъ и и к з к ъ в ъ успЬкъ. Дадеииятъ с р о к ъ иа
в ъ з с т а н и ц и т ъ , з а д а слоисатъ. о р ж ж * в б и п ъ прод-ьпженъ. Очаква се иоао продъл-кение. „Аверовъ" забелЪзанъ и е
БЕЛЕЖНИК-ь
| войски въ Македония ген.
д а л е ч ъ о т ъ Лнмиисъ. Едмнъ менизелистскя торпипьоръ се лояаи чь л о е д ь Солучъ. Четири бунтовнически торлильора
ГоСподимъ
Топаловъ. Актьор
ЙДИЛИСЪ до възстаницяте
се явили п р е д ъ Кавала, З е н н з е п о с ъ о ж к о в о д и възстанието чрезъ радиограми. Предполага се, ч е еденъ транспортъ
е в ъ театъра, но не играе.
войски е налусналъ Крмтъ, vsa солунския ф р о н т ъ .
Игра въ цгьлия репертуаръ 3 — 4
[сложатъ оржжие не може
малки роли, които за актьоръ
j бжде разгласенъ между гора).
Вестникътъ изтъква, че въз съ неговата стойность не бива
на възсганницигБ, ген. Конди на отъ Лариса цаа влака съ
Къмъ
възстаническата лисъ заявилъ:
понтони, съ тъхъ ген. Конди станицитъ съвсемъ не еж изда се споменаватъ. Единствено
истаницитъ, тъй като аеророля игра въ .Дайте
флота
имало
и
нгьколко
лисъ
ще се опига да построи губили духа си, както твър- по-голгьма
—
Т
Б
могатъ
да
мобилизилявгЬ имъ не можаха да
пжть на младежьта" — дирек
дятъ ПТИНСКИГБ ефицнални съ тора на банката. Не сполучи въ
й1гь* и да хвърлягъ позиви, търговски параходи, които зиратъ най-много до 10,000 понтоненъ мостъ на Струма,
пренасяли войски.
души, а ний разполагаме съ ако орждията на възстаницит% общения. Тъ напротивъ ри- ролята си добре. Човгькътъ кой
I причина на големата мъгла. Щомъ се получи тукъ то 100,000 души.
лагатъ всички правила на мото „знае" всичко що се върши въ
не успвятъ да му попречагъ
банка който „поз
*
Освевъ това, отъ два дни ва съобщение, веднага бгьха
Възстаницитъ очакватъ бър дерното военно изкуство, съ грамадната
нава" всички чиновници въ нея —
Дтина б Вестниците обна- за помощь огъ о. Кригъ и отъ пълна въра въ СИЛИТЕ си да не може да бжде така тромавъ.
(прекъснато вали снъгъ и взети мгьрки за отбрана
радиограма останалигв острови които еж победятъ и да влъзатъ въ Со така безличенъ Това не бгьше
1й пречи на авиаторите да на Солунъ. Съ ществуватъ родватъ е д н а
директоръ, а малъкъ простъ чилунъ.
опасения обаче, че за защи отъ Веоизелосъ, въ отговоръ на страната на Венизелосъ.
новникъ. Нито въ държание, ни
Вчера прецъ Кавала еж при
тата на, града не 6m.de на поканата на председателя
По течението на реката то въ тонъ, нито въ мимика,
Щурналиститгъ не бп>- ефикасна, тъй като оръ ни " епубликата Заимисъ да стигнали четири торпильори Стружа, отъ устието й та нито при изговарят на текста
отъ възстаническата
флота чаиъ до Дойранъ е устано» — билъ той заповгьднически или
дията на „Аверовъ" ергь- преустанови възстанието.
I допуснати на
фронта.
угодничевъ, въ нищо не пролича
лятъ на 32 клм. Възстани
Вь радиограмата си Вени- Изпратенитъ срещу тъхъ аеЩтзътъ се мотивира съ ческата еткадра би могла зелосъ обвинява Заимисъ, че рсплани не можаха нищо да ввнь единъ истински боези важния директоръ на голтмата
банка. Просто актьора нищо не
т, че сьоласно една за- да бомбандира Солунъ отъ никога не е билъ въренъ па- предприематъ, поради мъглата. фронтъ, кой го се държи изигра. Не пролича и опитване
зитель на конституцията и преПротивно на всички досе крепко. Всички досегашни о- оа направи нгьщо, отъ тази не
(ьдь по армията
ни- къмъ Нара бурунъ.
малка и не проста роля. Значи
даль
страната
така,
както
е
гашни правителствени сведе п«Т4 на ген. Кондилисъ да — небрежность, нехайство къмъ
цивилни лица не мо
Десангъ на възстаническибила предадена презъ 1915-16
ми ди се движатъ
по те войски може да бжде из- год., въ ржцетъ на Германия. ния, положението се знае ве сломи този фронтъ еж били ролята, или — погрешно разби
ране типътъ. Но типъ, образъ
че, че възстаницитЬ разпола- ссо*ени.
юнта. •
вършенъ и въ Орфанския за
въовще нгьмаше. А когато всички
*
Противно иа всъчм твър го казватъ „директоръ" и всички
Това се тълкува
като ливъ при Ставросъ. По този
Солунъ 7. Тази нощь ген. гатъ и съ доста аероплани,
чиновници „треперятъ" отъ него
тштелстао че действи- начинъ ще бжде застрашенъ Кондилисъ прие представите които гв еж вземи отъ аеро- дения ка ген. Кондилисъ, че — актьора не може да го вземе
Шото положение
на тилъть на правителствените лите на гръцкия печатъ и приет нищата въ Сересъ и дру ииапъ за цель да ликвидира за архиваръ. Значи а небрежност
и не разбиране. И едното и дру
съ революцията безъ проли гото
юнта неютговаря
на войски. Въ връзка съ тази часть отъ чуждите кореспон гаде.
еж оеждителни за актьора
ване на кръвь, той е напра Не искамъ да кажа: липса на
*
ьрденията отъ
прави- опасность очаква се, че ген. денти.
ергьдства, защото би било поАтина 6. Въпреки лошото аиль до сега ньиолкакрАТНИ лошо. А имамъ отъ минали сезо
Шственъ източникъ.
Кондилисъ още утре ще пред
На запитването
кога
хлити
оа
пробие
фронта
при
ни впечатления за добросъвест
jpj Солунъ*отъ днесъ е приеме офанзива срещу въз ще предприеме
офанзива време, правителствените аеро
но сть и проумтъване ролитгь. Ни
реката
Струма,
обаче
безъ
плани еж летвли иадъ Кава
тенъ
полицейски часъ станиций, ако времето му той
що дрмго не игра — нгьма какво
отговори:
никакъвъ усггьхъ.
повече да кажа. Ще чакамъ и
ла
и
Сересъ.
\часа вече ръта.
позволи, разбира се, за да
— Това ще зависи отъ
ще се кооегиоамъ съ готовность.
*
Правителственнитпз
Шпощата и телеграфа може да изпревари десанта. времето.
Никакви
пре
Бълградъ > б. Сьоб лаватъ
Щтируватъ войници съ
изпратени за
Тъй като отъ два дни говори не се водятъ^ сьЩероплани
САШО
отъ
Атина следното:
Штечници.
Войни- островъ Критъ и по по
времето
е много
лошо, възстаницитпг.
•- ГръцКигъ вестници еж
м
Евбея, недоволни отъ Италия, поне
Щнесъ бгъха
допуснатисъществуватъ
опасения, кътъ знае да говори са сока на островъ
мо
чрезъ
оржжието
си.
за да преследватъ
въз- же радиостанцията въ Бари
Uo телеграми на френс- че това
обстоятелство
»»
На въпроса впрно ли е, станическатп)
позивитъ и
кораби,се разпространява
щ гръцки езикъ
и
то може да даде
неочаква
че
възстаническата
флота
прокламацията
на
Венизелосъ
ще
Ви
даде
най-хубави
безъ да мо
Ш следъ
предварителна ни изгоди на
революци е напуснала Критъ и се завърнаха
отъ островъ Критъ.
предприематъ
Щура.
онери тгь и да се окаже отправила за Солунъ, ген. гатъ да
нищо
Арестите на венизелисти решително
Парижъ б. „Пари соаръ"
за изхода на9цОНдилисъ заяви.
"дължаватъ.
' борбата.
получава
следното съобще* парахода били
— Днесъ се появи тукъ
натоварени
София 7. Споредъ най-по
ние отъ границата:
само
единъ
торпильоръ,
да
съ войски отъ Критъ и, ек
ложителни
сведения,
до
j» сутринь въ Тива бъха
— Възстанието се ржководи спортирани отъ бунтовни
вистрела
и сега на наша територия не
Бълградъ 6. В. „Политина" де нгьколко
^атени на концентрационен
отъ Венизелосъ посредствомъ чески военни параходи,
изчезна.
се
е стжпилъ нито единъ гръц
Иръ 300 души депутати, изп^атиль езои
С1ециа/ии
радиограми.
отправили
за
северъ.
Повече
сведения—кжде
точ
ки
кракъ.
ралисти, търговци и др. представители въ Солунъ и
Въ Ятина еж изненадани,
но се е появилъ торпильо
Парижъ 6. Венизелосъ кате
|глго време бъ търсенъ
като виждатъ, че революцията горично отхвърля атинските.
Атина.
рътъ
и
срещу
какво
е
стреЛондонъ б. В. „Дейли теле е подготвена толкова грижли
•родния представитель вениСолунския гъ поедставитель лялъ — ген. Кондилисъ отказа графъ" съобщава, ч^ револю
твърдения за надмощие на
Йистъ Левандисъ, директоръ
во, щото въ плана еж били
цията въ Гър*цля била въ над- предвидени дори и най-мал правителствените войски въ
i». .Македония", но не бъ на вестника изпраги вчера да даде.
Македония.
вечерието на единъ сензацио КИТБ подробности.
«Ъренъ. Днесъ той се яви отъ Солунъ лървате си т е
Солунъ б. Срокътъ, даденъ ненъ обратъ.
Единъ голъмъ възстанически
|№> властите и 6 t арестуван.
*
леграшга. Предъ
него ген. на бунтовницигв да се предаотръдъ, подъ кома ду ва нето
Така както изглежда, флота
УРрезъ нощьта, а така сжщо
Атина 6. Макаръ че правиресь отъ казармите по нв-Кондилисъ направилъ сяедни- датъ, бъ продълженъ. Очаква та на възстаницитъ, която има телетвото полага всички ста на полк. Вентурасъ, ималъ
се,
че
утре
(б.
н.
днесъ)
офан
безспорно надмощие по числе рания да изпрати срещу въз голъмъ успехъ източно отъ
Йвление къмъ Беязъ-кула се т ь изявления:
зивата срещу революционери1ВД%зва голъмо оживление.
— Мога да ви увъря, че тъ ще започне. Други пъкъ ность и по модерность и дъл- станицитгь колкото се може Солунъ.
*
Цстматъ постоянно за- Венизелосъ е изгубилъ вече предполагатъ, че срокътъ ще гобойность на орждията си, повече войски, обаче среща гоВиена 6. Споредъ сведения
може
да
изиграе
решителна
Ц ноито незабавно св шансочетъ си. както изгуби бжде продълженъ съ надеж
лгьми спънки поради бавния отъ дипломатически източникъ,
воля.
ходъ на мобилизацията.
< цълата британска средиземно
*мчатъ и се изнращатъ за и ума си, когато застана да дано между възстанници*
Правителствените аероплани еж
Положението
се
емгьта
за
ТБ настжпи разколебание, кое изгубили днесъ всъкакви следи на
морска флота вдигнала котва
|нта.
начело на революционното
то е твърде малко ввроятно. възстаническата флота, поради го критическо.. «&з$ " Шм ^JMI и напуснала островъ Малта.
Слоредъ правителствените движение.
Тъкмо въ това продъпжение лъмата мъгла. Това внесе голъма Общо е убдждението тукъ, че
Отъ тъхъ 50 бойни единици
Щ победата на правиНвговиятъ гианъ е да на срока нъкои виждатъ една тревога въ правителствените сръди Венизелосъ е подготвялъ ре били изпратени за островъ
«пените войски била ск- завладъе влаятьта. Но, щомь гольма гръшка на ген. Конди
тъй като това обстоятелство лиша волюцията дълго време и сега Кипъръ, а други ескадри се
лисъ, тъй като по този на ва ген. Кондилисъ отъ възможност се намира постоянно, въ неп- отправили за Суезъ.
N.
е ималъ такива намерения,
*
Йоредъ друпи източници. защо не го каза, за да се чинъ на възстанническата фло та да разполага свободно съ бой реривна връзка съ възстаници
тъ чрезъ радиограми.
та ще се даде възможностъ НИГБ си сили
Виена б. Съобщаватъ отъ
Ч силата на възстанисвърши всичко безъ кръво да се язи подъ Солунъ или
Правителството
неразчита островъ Кипъръ, че тамъ еж
Флотата на
Венизелосъ
Ъ била подценявана твървъ Орфанския заливъ и да семоже да извърши
пролитие!?
десантъ твърде много на останалитъ пристигнали 150 английски
•»ого. Едянъ отъ генеранамъси
въ
борбата.
Ний вече извършихме моби
въ Стара Гърция, или въ въ негово разположение воен аероплана отъ английската въ
$>. на революцията — ген. лизацията си. Сега сме дос
Ръката Струма дъли пра- OKOAHzcmumtb на
Солунъ, ни параходи, които се нами- здушна база въ Телъ авивъ.
*
1гась сьобщи чрезъ ед- татъчно силни.
вителстзвнить войсчя огъ или най после въ Орфанския ратъ на поправка въ корабо
строителницата
въ
Саламинъ.
Бълградъ
б.
Сега
се узнава,
заливъ,
като
по
този
на
Възстанницитгъ
въ
Изтпчна
Идиограма, че е решеиъ
възстанифпе. Тия последни
че IV армейски корпусъ, съ сес
чинъ
може
да
се
яви
въ
Македония
ся
вече
обградени
« бори до край.
т е еж заели воина вани*
Атина 6.
Съобщенията далиши въ Кавала, а също та
тилъ или флангъ на^ пра
и не могатъ да избп>гатъ\И0пристигането на под
стратегически пунктове и от вителствените
Критъ ка и нъколко отъ останалигв
войски. за действия срещу
вамъ отъ Сересъ, кядето по
гарнизони въ Македония, еж
противоречиви.
еления отъ Критъ, въз- вгьрихъ командването на ар. тамь се даватъ на прави Освенъ товаь флотата
на ся.
били специално подготвени за
s
\Венизелиститп
твърдят,
Ионидесъ.
може да
ВДаческитъ войски ще предтелствени гъ войек* никаква бунтовниците
мията на ген,
че въпреки уверенията
на революцията отъ една специ
Военни действия за сега не
и
върши
десантъ
й
покрай
Ииатъ офанзива срещу Co
правителството,
до сега ална група офицери, които
можемъ да водимъ, тъй като възмшнность да премикатъ брпжието на Тракия.
нито единъ правителственъ съставлявали така наречената
времето не позволява mom ре*ата.
Вследствие
на
този
обратъ,
$олгьма тревога
внесе Мъглата е толкова гъста що
на група „Дминтаи"Разрушени сл всички мос правителството ще бжде при корабь не се е явилъ
!ес» тукъ
съобщение- то не може да се видп на 15 тове на Струма, сь изнпю нудено да държи голъма часть критски води.
Въ тази група членуватъ
Правителствените
ае повече отъ 1,700 души офи
Щчепараходътъ
,Аве- метра Възстаницитгь ся раз цение на ж. п. мостъ Првдь отъ войскитъ си по толкова
отъ далечъ
само цери, половината отъ които
тя
биль
забелязанъ пушили мостоветгь на Стру него на изтоиь, обаче, се на дългото крайбръжие на Стара роплани
предприели
разузнавателни еж действуващи, а останали
ма.
Това
показва,
че
тгь
се
боГърция
и
въ
ОКОЛЧОСЖТБ
на
Ьмъ островъ
Лимносъ
тъ еж запасни офицери, увол
лет ния около Критъ.
птъотънасъ. Азъ мога, обаче мира едно възвишение, върчу
'яжгоь за Солунъ
или да насткпя срещу тгъхь кога което възстаницитъ еж зае Солунъ
Армията
на
Венизелосъ нявани отъ армията следъ о*
Щоятно на пжть
зато и кядето пожелая. Моя ли здоава позиция и съ орж
дила
напуснала пита за революция на ВенизеРимъ б. „Кориера дела сера* още не
лосъ въ Солунъ и следъ опи
Щнския
заливъ
(о. 7а цель е, обаче, друга ~ азъ дията си не позволяватъ на помъстви обширни коментарии Критъ
та на ген, Пластирасъ за дърискамь
да
ликвидирамъ
въз
Щосъ е почти
напо
никого да премине по моста. върху изложението въ Гърция,
жавенъ превратъ.
станието безъ кръвь.
|
сьздлдено
отъ
революцията.
'
ената
пжть
отъ
Нощесъ въ Солунъ пристигЗапитанъ какви еж силитъ
Щанелитт за Света

да*.

' премии за добри ш и

?

S
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СТРАНИЦА НА СЕЛОТО
х а р

игане на ангорския заякъ

на Ц В Ъ Т К О
ЯНГЕЛОВЪ
и к л о н а му п л о щ а д ъ
Мусалла
по случай заговезни приготви всички видове хал.
ви и ароматични съ п а ч е н и ядки, при
цени народни. Не забравяйте да се отбиете при
Дветко.;
,1:._ з

разпределяне на вълната по качества и съхраняването I
Сей се презъ м. апрйлъ й
Той е йзвестенъ въ' Йасъ:
Стригане на ангорския заякъ, пиратъ д о амбалажйата хар*
началото на м. май. На декаръ
,
;деЛй
дж
разпределяне козината на ка тия, а о т р е д е н и т е краища-- п о оиде под-ь.ййенагй
1
чества и замодването й.
средата на сандъчето. Въобще: рж".,й «лудо .просо". Отлича се хвърля отъ 2 — 4 кгр,- с е м е
ва
"се
..отъ
другите
фуражни На една дълбочина съ редосеЗа да може всЪко зайцевъд- нареждането, й става на плас
но стопанство, което отглежда тове равномерно о т ъ двете растения, че силно изтощава ячката о т ъ 2-3 см. и следъ то
ангорски зайци, да си докара страни на сандъчето, като о т ъ Почвит4. Пуска много корени, ва прекарваме валяка. При |иь Използувайте рЪдиия случай
по-добъръ доходъ, необходи време на време , с е . притиска които като четка се вплитатъ леките почви мохара за свое
мо да запази козината върху съ капакъ който свободно вли въ земята, следствие на което то развитие не изисква о т ъ
и при най-големите горещини стопанина никакви грижи. При
заяка чиста, да я стриже сръч за въ съндъчето.
и суша,*той може да се снаб тежките почви, ако следъ поно, д а я разпределя правилно
2) Яко козийата
Има
горната
по качества, д а я запази чиста Дължина ртъ: 7 и половина до ди съ вл]ага И да се развива сЬването е падналъ ейленъ
и да я предпази о т ъ Молци. . 10 с. м., Ио не е наредена как нормално. Тия му качества 4ъждъ й се е образурало на
Затова е Необходимо заЙЦе- то екстрата, а е разбърквна.тЬ т р е б в а да се иматъ предвидъ повърхностьта на почвата ко:
Варна „Царь Борисъ" 3
."._!
отъ землед-влците й въ суша- ра, обезателно стопанина т р е въдеца да спазва и да се при тя се класира I во качество.
I
държа къмъ следното:
"
3) Тая която има дължина ви години да се използува бв да грапи нивата си съ граГолемъ изборъ отъ чисто въл. платове за мжжки j
па,
за
да
се
разруши
кората.
Всеки ангорски заякъ треб огъ' 5 д о 7 с. м. тоже чиста й тогава като фуражно растение.
костюми, които магазина пусна въ продажбава, да се отглежда, въ отделна не принесена съ «;ужди веще
на много ниски цени.
i
Косидбата на мохара да се
Мохара има стебло право,
Не е безъ значение, ако преди да прави i е костюмъ, проверите хо- >!
клетка, която д а , е винаги чие ства се класира П-ро качество. покрито
извършва веднага съ появанесъ
косми.
Цвета
\
му
' вит* цени и десени на магазина Юиионтекстилъ.
,
та и вевко замръсяване което
4) Всичката друга козина
н е щ о като съб то на класа. Откосите стоятъ
Посешенкето
на
магазина
не
задължава
къмъ
покупка
1-2075-в
з а я к а
п р а в и требва, съ д ъ л ж и н а отъ 2 и представлява
китка, отъ която излизатъ на нивата въ зависимость о т ъ
веднага да се Ночйстй; въ т а - половина до 5 с м. к а к т о рана
много
тънки; дълги, безцветни времето и топлината о т ъ 2 д о
къвъ случай всичката му кози и тая съ по-голЪма дължина класечни
опашници. Мохарътъ 3 дни. Следъ като се добре
на, даже и тая п о корема и отъ горната но съ слабо жълт yen-feaa добре
всички дъл изсуши събира се на купчини.
краката му,' се запазва чиста и отенъкъ, който едва се забе боки глинесто, въпЪсък
иви, пъ Събирането на сеното да ста
Любители на хубаво, вкусно, приятно и полезно^
съвършено бела.
лязва, сжщо и тая получена съкливо-глинести и мергелни ва тогава, когато с е е дигнала
В з е м е т е си беяьнкка
при
първото
стригане
на
зая
Заяка за пръвъ пжть се стри
почви. Въ пъсъкливигъ леки росата. Отъ единъ декаръ се
ж е когато навърши 2 месеца ка се класира Ill-то качество, и топли почви се развива мно получава около 300—500 клгр.
Да си купите екстра халва, изработена съ големо ;
това ранно стригане дава въз
5) Всичката замърсена ко го бързо, а въ тежките и сту сухо с е н о .
внимание о т ъ специолистъ майстсръ, безъ чужди
можность косъмътъ да расте зина и покжса о т ъ 2 и поло дени почви много по-тр^дно.
примеси, съ финни материали. Това е само при
по-буйно и правилно. Другите вина с-м. се класира IV-TO Подходящи почви за него еж
Ако искаме да произведемъ
i-ва д ш о м ш н а халвадтнйояца н
стрижки ставатъ на ВСЕКИ 3 качество.
сжщо така новоразорани пас доброкачествено семе о т ъ момесеЦа това време не бива да Г Твърде често се срещатъ кос бища ч ливади. Макаръ и да харъ, требва последния да го
се счита строго определено. То ми подъ шията, на задната не е толкова взискателенъ оставимъ напълно да у з р е е
може да бжде нЪколко дена часть ча гърба надъ опашка къмъ добре обработената и Поженатото се събира на сно
по-рано или по-късно, въ зави- та сплъстени (скечосани) кои наторена почва, но ако взе- пи и го вършеемъ на харманъ.
На самия майсторъ Стоянъ Ялексиевъ площадъ
симость Отъ това д о колко то не могатъ да се срешатъ мемъ да наторимъ нивата о щ е Отъ единъ декаръ се получа
«Мусала* д о книжарница Блъсковъ и новъ открит
косМигв еж узрели за стриже- или разчепкатъ съ ржка.
клонъ ул. . С ъ б о р н а " при самата работилница.
мредъ есеньта и я обработимъ ва отъ 100—150 кгр. семе.
не и еж достигнали необходи
Такива сплъстени парчета добре, щ е получимъ двойно
Съ печени ятки екстра бела халва.
Инж. П.
Хаджиевъ
мата дължина.
отъ козина с е класиратъ £тоже по сигурни и високи доходи
Съ печени сусам екстра цариградска халва.
•
Окол. вгрономъ, Габрово
При стриженето всеки зай- IV-TO качество, но за предпо
Съ печени ятки екстра цариградска халва.
1
цевъдецъ требва да има след читане е да се поставятъ въ
Съ финъ Старозагорски екстра таханена халва *
отд-Ьленъ еждъ като отделно
ните прибори:
Съ фина Старозагорска руска екстра червена халва
Запомнетез
2 79) Каква била прочута
1) Масичка висока о т ъ 90 IV то качество.
Съ чисти белиобикновени ятки екстра бела халва:
см. д о Т Ю м. съ платформа
и съ шоколадъ екстра шоколадова халва
та
партия
на
шахъ
между
Когато
при
стригането
има
2 5 - 38 см
I—2171—3
Всички само при „Пчела*.*
Наполеонъ и единъ механи
ме слабо сплъстена козина,
2) Гребенъ металически.
чески
човгькъ
(автоматъ
въ
на
която
лесно
може
да
се
раз3) Четка и ножици специал
кжса косъма, това е допусти | н а HI. Ш В а р н а
| човпшки образъ)?
Трудова горска произв. кооп. „Джбъ" с. Ичйшикъ варне
ни за стригане на зайците.
мо
да
се
направи,
като
кози
80)
Отъ
кога
ся
извест
4) Сждове за поставяне на ната въ зависииость о т ъ дъл фще бжде въ Ешмедеме ва
ни въ историята на чове
Обявлемвз» № 3 6
козината.
жината се поставя въ П-о йли
чеството тржбитгь за уОбявява
се на интересующите с е , че на шестнаде?
9
т.
м.
9
силване на гласа?
При стригането заяка се по Ш-о качество, но никога не и
день
следъ
еднократното
на настоящето въ'
въ
1-о
качество.
ставя на масичката, предва
81) Какво означаватъ ду. .Варненски новини"отъ15 публикуване
д
о
1
7
часа
щ
е се произведет*
рително космите му се пос- ) Въ време на стригането
митгь .мегафонъ" и „мик- съ тайно наддаване, въ канцеларията на кооперацията
за.!
требва
да
имаме
около
себе
КОПРИНЕНИТЪ ; ви рофонъ"?
тавятъ въ редъ съ помощьта
на добитите материали и
дърва о т ъ и Коджа>|
на гребена или четката като си, освенъ сандъчето за екстра рокли, мантата и кос Отговори на по-рано зададе дажбата
в
3
к?нъ , а именно: 1. О к о л о 1000 м
първокачествени бу|
съ лЪвата ржка се повдигнатъ козина, и други сждове, въ ко
станатъ
и гвбърови цепки, 2. Около 80 м 3 първокачествени 6yj
ните въпроси
космите отъ корема нагоре, а ито да поставяме и другит-fe тюма ще
76) Легендата разправя, че трупи, диам. отъ 35 д о 80 см., дължина отъ 2 м. до 6Щ
съ десната съ гребена и чет качества Такива за предпочи напълно нови, ако ги
ката се режи отъ горе на до тане еж тенекиените кутии съ боядисате и изгладите Буда не побегналъ о т ъ баща Пъраонач. цени." за цепките 7 0 лв., мат. 300 лв. куб. M«ji
Всички цени се разбиратъ франко гара „Джбрава|
лу, като съ лЪвата ржка 6т- капаци, които иматъ формата само при А. С. Виницки, си поради жена си, а защото
Поемннте условия и книжата п о продажбата мога|
ималъ четири срещи въ живо
пущаме по малко косми до и големината на обикновената
напълно та си, които напълно еж го се видятъ всеки приежтетвенъ день въ канцеларията на;
като стигнеме до гърба. Така газена тенекия. Както на са ще останете
разделени космите на две отъ мите тенекии, така и на капа доволни. Ул. Cm. Стам- променили Единъ день Буда перацията. Залогъ за правоучастие въ търга 10 на стО|
ИЗЛБЗЪЛЪ на разходка и сре- пъроонач. цена въ пари или банково удостоверение. |
сърба надолу къмъ корема й ците, имъ се поставятъ еднак
1-Ш6-30 щналъ единъ много заетар^лъ
Управит съветъ си запазва правото по утвърждв
поставени чрезъ сресването ви номера 1, 2, 3 и 4, които боловъ № 19.
а
старецъ. Той разговарялъ съ търга въ законния срокъ.
въ редъ, еж пригодени за по означаватъ качествата на ко
|Най-весело и при1 2{ него о б ш и р н о и това е било
Всички разноски п о търга еж за сметка на купу!
правилно и лесно стригане. зината.
е първото му запознаване съ
с. Пчелникъ, 7 мартъ 1935 г.
Стригането започва по линия ; Въ време на стригането все кятно ще прекара
;;
! старостьта. При втора си сре
та на раздвоението на гърба ка козина въ зависимость о т ъ [те КЯРНЯВЯЛПредсед В. Недковъ
Счет. К. Ф. Василевъ:
J ща той виделъ единъ боленъ
отзадъ напредъ до главата, ка дължината й чистотата й, се JH Я Т Я ВЕЧЕРЬ
то съ НОЖИЦИТЕ остригваме разпределя на качества и се по *
на 9 мартъ между' отъ неизлечима болесть. Това
една ивица не по-широка отъ ставя въ съответната тенекия, I
н о с и те л и те на< му дало възможность да се
1 £. М. M. Следъ като остри- въ която не бива да влагаме |
Ц а р с к а т а купа{ занимае съ човешките стра
МАРТЪ 1935 година \
дания. При третото си излиза
жемъ 2—3 такива ивици, на козина повече о т ъ 1 кгр.
ТЪРЖЕСТВЕНО
ОТКРИВАНЕfla^
не
на
разходка,
Буда
срещнал
ново сресваме заяка, обаче
Остриганата, козина, докато
еднн погребална
процесия. d на Държавния първенецъ l j
ПИВНИЦА
j
сега отгоре на долу и така се продаде, е необходимо да
Той разговарялъ съ опечале- 3
продължаваме да стрижемъ д о се запази чиста, да не е пре- >въ салонъ „ 0 Д Е С 0 СЪН
„ВЛАДИСЛАВЪ" 3
ните и това го навело на ми- Ш — най
като стигнеме д о корема. Ос сувана, а да бжде колкото се
- добрата д в о й к а ^ !
триганата козина се обира може по-бухкава, Само тогава
ВСЬКИ знае, че най добре зъльта за смъртьта. При чет ^ м а с к и ще бжде оригинел-Lj
своевременно съ лавата ржка тя може да запази характер боядисва и чисти Я. С. Виниц въртата си среща Буда се за- Г | .
н о премирана
(^
'чисти НЯТУРЯЛНИ н:
и се поставя въ съответния ния си копрйненъ блесъкъ, ки Варна — Ст. Стамболовъ. позналъ " съ единъ мждъръ
'ПИТКИ - KflPHflUflPt
свещенйкъ,
който
го
изненаеждъ. После сЪдаме на столъ, който качества й даватъ по
2 — 2026 — 30
I
Вълшебна музика
далъ съ спокойното си и досвзимаме заяка съ левата рж добра цена, затова е прието
1
K
тохнетвено държание. Веднага
Съдържатель ЖОР
ка за ушите* обръщаме го съ да се съхранява въ мукавени
следъ като се завърналъ отъ
, гърба надолу, прихващаме му кутии съ размери 20 и 20 и(
12163 4 • # <
срещу скромно възнагражение, четвъртата си среща, Буда
задната часть на тялото меж 40 с м , въ които се поставя улица
Генералъ Столипинъ М 45. пои ска лъ отъ баща си разре
ду коленете си и съ д%сната не повече отъ 800 г р . козина
шение да стане пустиникъ.Ба
го остригваме подъ шията.пред- или козина въ книжни кисии,
Най-добриятъ джазъ
ните крака и часть о т ъ коре направени отъ амбалажна ту ята съ флитъ.г^флЕЙтоксъ или ща му отказалъ да удовлетво
въ града — тоя на
други предпазители противъ ри желанието му и тогава Бу
Дири прислужничка за
флота на
ма; после г о обръщаме така,флава хартия сатинирана (лъска молците.
сервиране
въ
сладкар
да се принудйлъ да побегне.
т е ж е съ гърба на долу, като ва) о т ъ едната стрвна като при
По никекъвъ начинъ не би
ницата.
Н. Величество u
77) Стенторъ е лице о т ъ
прихващаме главата му между направянето имъ се внимава ва да се пръска козината съ
Постъпване
веднага.
свири на карнавв,
коленете и достригваме оста лъскавата страна да остане нефтелинъ, защото тя отъ не старогръцката митология, за
1 - 3
ната ВЕЧЕРЬ на
налата часть отъ корема, зад вжтре. О т ъ една такава хартия го отежнява и придобива сла когото се поменува въ ,Илиясъ р а з м е р и 1 м. на 7 0 см. се бо жълтъ цветъ. Кесиите не двта" на Омиръ Той е ималъ
ните крака и опашката му,
Владислав!
Въ време на стригането ко приготовлява 1 кисия. Въ та бива да се поставятъ една вър- толкова силенъ гласъ, щото
I
— 9 мартъ. —
зината се разпределя на качес кава кисия се поставя не по х, друга, защото козината отъ можелъ да викне толкова сил [[ъ малко разюдя
вече отъ 1 кгр. козина,
тежината много лесно се сплъ но, копкото 50 души наедно.
тва, както следва:
гарош
удажшя
I
На всека кутия или кисия стява и губи о т ъ стойностьте Неговото име е останало като
1) Екстра • отъ г ъ р б а
ще ниате на
до к о р е м а, ако има дъл се поставя съ римски числа си. Козината, гдето и да се прозвище и днесъ за човекъ,
жина о т ъ 7 и половина д о 10 качеството на козината, която съхранява, в г о б щ е не требва КОЙТО има необикновено си
да се пресува,за да си запази ленъ гласъ, се казва, че има
см.
съвършено бела, чиста съдържа.
качествата, както ка?.ахме по стенторски гладь.
Както
кутиите,
така
и
кисииб е з ъ други примеси и нареде
78) .Роботъ" се нарича ме
на въ специално сандъче съ те, следъ като въ техъ се по горе. Така запазена,тя винаги
fi
«it,
Това
най
размери 20—20—40 см., въ стави нужното количество ко има по-виеска цена. Когато ханически човекъ.
:
всеки
звйцевъдецъ
спазва
го
менование произхожда о т ъ месо и най-после завладяватъ
което предварително се поста зина, требва да се залепятъ
вя амбалажна хартия, въ която така, че молеца да не може рните напжтетвия, може да прочутата на времето пиеса Земята Тая пиеса е имала огро Q • .
В А Р Н А •'•-• ••'•'I
бжде уверенъ, че труда му Ще „Р. У. Р." (Росумови универ менъ успехъ 'въ ц е л ъ с в е т ъ й
въ последствие се обвива ко да проникне вжтре.
LlBb
центъра
на града, вай-хиг
Така приготвената козина се бжде винеги добре възнагра сални работници) отъ чехекия тя е популяризирала название Г|ениченъ, уютенъ, съ [центрад
зината, когато с е напълни сан
8
отопление.
,'
дъчето. В ъ него не бива да поставя на съхранение въ су денъ, защото ще продаде ЕЙ дрвматикъ Карелъ Чапелъ. Въ то .работникъ", . р о б о т е р ъ " , г ?
наги -вълната на по-висока нея се предстевятъ механичес . р о б о т ъ " и последната форма — Цени достжпни за всич(,
се поставя повече о т ъ 1 к г р . ха стая. като около кутиите цена.
ки човеци, фабрикувани о т ъ иа тази чдхска дума е остана Q1
козина Тя се нарежда въ и л и кесиите се напръсква
1 - 2091 - 30
Ял, Ив. Русевъ некой си Росумъ Т е побеж- ла да обозначава .механичес
два реда п о дължина на сан съ н а ф т а л и н ъ и о т ъ
време
на
време
се
пръска
ста
даватъ
човеците
о
т
ъ
кръвь
и
ки човекъ".
зайцевъдецъ—гр. Варна
дъчето, като върховете се до-

.МтоитекетилъЖ1\
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Варненски новини

Стр.

В а р н е н с к и О б ид и . и . о . к и Т. е а ,т;ь р ъ>
й1'ВЬншнта политика въ революцията. Миналогодишната лек. в* Веиизелосъ. Какво би загубила Гърция, аад ю!}т S .
| 7 мартъ |
НАЧАЛО 8-30 1
$гьлградъ 6. Загреб- да приведе въ изпълнение По незавйсящй Ьгь админис
рият*е в. „Новости", декларацията си относно Бал трацията Нрйчййй{ вчерй не
на всекжае, въ провинцията,
фшо единъ отъ офи- канския пактъ;
можа да бжде експедйранъ
шозатп на правител- Макаръ че днешната рево вестника
ни. Просимъ извине
комедия въ 3 Йействйя отъ Анйа^НикольА":
мвото, помгьства ста- люция въ Гърция взима харак ние отъ нветдйтелитъ.
(следв отъ iv-ta стр.)
0Я по събитията въ тера на една италианска офан- Досешниятъ ни гьтрудВ
Е
С
Т
И
О
Т
Ъ
Ген
Кондилисъ
се завърна
\щйя. Между другото зива срещу Балканския пактъ никъ Дим. Аджемовъ отъ днесъ
въ Солунъ нощесъ.
•
Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я
отделена отъ него, не
ц статията се казва Гърция,
Ошъ КавалЛ съобщавате,
Дръ КонраОъ ГрюкОлеръ, лек3 Тази гоцйна въ пловдив
ще представлява вече нищо и нема нищо общо съ .Варненс торъ
цо н-Ьмски еЗийъ при Висше ско ще бждатъ засети около че тамъ станало ожесто
редното:
ще се приравни въ междуна ки Новини".
то търговско училище, ще дърУки
чено сражение между възчетвъртъкъ въ 6 и пол. часа 1,000 декара съ пиретрумъ но
|.~ Външната полити родно отношение съ Албания. Отрезки отъ странйцитЪ на днесъ
станицитгъ и правител
вата
за
нзсъ
индустриална
вечерьта
сказка
на
нЪмски
езикъ
ки на Гърция играе, без- Великата сила, която романа «Потайностите на въ салона на Българо н-бмекото кул' култура. Това е растението, ственйтп войски. Метеж;
принцъ Карла" къмъ вчераш турно д-во на тема: Чов-Ька и сждЗ
нйцитгь взели надмощие и
форно, важна роля въднесъ се интересува от ния
ни брой, изпращаме от- бата въ„Парсивала", „Пееръ Гюнтъ* отъ което се приготовлява пленили 1,600 офицери а
положението
въ
Гърция,
флай-токсъ, флитъ и пр. Отъ
мзвитието на сегашниД-БЛНО на настоятелит-в за да и „Фаустъ".
заедно съ цгълотб
направи и по-рано единъ ги раздадътъ на ония читате Български Народенъ морски сго- миналогодишните резултати се войници,
фь събития.
имъ снаряжение и бойни
вижда,
че
това
растение
е
твър
воръ
—
варненски
клонъ
на
10
т.
ли,
които
не
можаха
по
една
Измина вече цъла година опитъ срещу Малкото
нед-Ьля 9 часа и 30 м. пр. обЪдъ де доходно - отъ едйнъ де- материали.
друга причина да си на- м.
Деде-агачъ за сега е вь 'ржцетл
ще има, годишно събрание въ сало каръ се получава чиста пе
Уанъ Венизелосъ заяви от съглашение и като не или
5авятъ вчерашния брой,
на прааителстеенитгь войски, кои
на на Аквариума. Задължително е
сполучи,
насочи
ударичалба
по
800
1000
лева.
мго, че той нъма да зачито извършватъ тамъ Маеови арести
Презъ месецъ февруарий въ приежтовието на г, г. '• членовегв.
тгь си срещу Балкан детските
събранието г. кап. I р. о. з. Яп.
Q Тази година въ 6 села на на веназелисти.
[i Балканския пантъ.
изпитателни станции На
Маноловъ ще прочете беседа на
Отъ 7 дни въ пристанището не в
ското споразумение.
прегледани 669 деца и 69 тема; „Значението на Българскйятъ пловдивска околия старото пристигналъ нито единъ параходъ.
I Сигурна е, че въ това от- Характерно е да се отбеле еж
слънчогледово
семе
ще
бжде
майки. На сжщитЪ е дадена Нароненъ Морски Сговоръ и негоюшвнив важна роля играе и жи, че едновременно съ ита следната помощь: И кгр. ри вит^Б цели". Поканватъ се желаю- заменено съ семе отъ селекграждани, не членове на ор циониранъ слънчогледъ, който
lina валкна сила, съ специ- лианския ударъ въ Гърция, е- бена масъ, 11 калъпи сапунъ, щит-в
ганизацията да чуятъ беседата на г. дава по-големъ доходъ на деяинъ
гръцки
в
къ
пише,
че
143
стари
дрешки
и
77
пелинМанолова. Входъ евободенъ.
Ги1,ни интереси. Но дори и да Гърция предлага приятелството ки.
каръ и има по голема масле- 2 , 0 0 0 английски лири
1ьзтьржествуаа Венизелось си на други аържави, именно
Хлебарското
Сдружение кани ность.
Варненското данъчно управле членовегв на общо събрание въ
награда
lb Гъоция, той не ще може, |на Югославия.
Щ По инициативата на дър
ние е получило вече новата Борсата на Търговската Камара на

ХРОНИКА

Пг^ти вън чан й

1

шшшш

Внезапно починалъ и н щ п шшт
ГотвТзлг» о в д а з а м и н е з а Т р и е о т - ь

София 7. Днесъ въ |2 часа
яедъ обедъ при безистена
Спавейковъ", предъ входа на
МНО «Спавейковъ* единъ 60
одишенъ старецъ падналъ на
«иятв. Докато се притекътъ
юнувачитв, той билъ вече
рупъ.
Огь намерените въ него доументи се установява, ча той
инж. Марко Близнаковъотъ
irapa Загора.
гЗавчера той дошълъ въ стоицата отъ Стара Загора, съ
амерение да отпжтува за

f

Триестъ. Установилъ се на ква
ртира при брата, си проф.
Близнаковъ, на ул. Шейново.
Следъ като изпълнилъ всички
формалности около заминава
нето си, той се сбогувалъ съ
близките си и тръгналъ къмъ
гарата. Въ безистена се отбилъ
по работа и на излизане вне
запно починалъ.
Въ джоба му е намерена
разписка за изпратена теле
грама въ Триестъ съ която
съобщава, че утре пристига

Германия ш о н о щ н а отъ

|шненото впечатление въ Германия отъ английската „БЪла книга'
Уарецит* на германската преса.
Парижъ 6. Телеграф и много върху предполагаемия
$атъотъ Берлинъ следно-войственъ духъ, който билъ
обвзелъ Германия.
що: "
Очевидно е, че това е
i - Изглежда, че гер
една
тактика за оправ
(ианокото о б щ е о т в е |ю м н е н и е е о б в а е т о даване на въоръжения
Огь с и л н а д е з о р и е н та, които се тълкуват
|ация в с л е д с т в и е н а като предпазни
мтрки
|Белата к н и г а " н а а н срещу една разоржжена
|лийското
п р а в и т е л държава, срещу
която
гЬтвО.
може да се хвърлятъ всгьЩОбстоятелство че увеличени
какви обвинения безь ка
ето на английските военни кре- къвто и да било рискъ.
ц се оправдава съ духа на Германия категорично заяви
германската младежь засегна чрезъ устата на водача ХитГермания извънредно чувстви леръ и на целия германски народъ. че е готова да се разотелно.
ржжи до псследната картеч
у ЦЪлата германска преса от ница, стига и другите държа
тогава голъмого разочорова-ви да сторятъ същото.
ре, съ което „Белата книга' По този начинъ становище
р,оосреща въ Германия.
то на Германия е изяснено на
I Официозътъ на правителст
вото »Фьолкишеръ беобахтер"
;Пише следното:
| ~ Интересно е да се огбеШши, че докато редица други
;|ьржави се въоржжаватъ да~Шъ много по-усилено, а ми
нистрите имъ отправятъ откри
W заплашвания, както е напРИмвръ случая съ Съветска
|усия,.Б-Блата книга"само б%г
I f се занимава съ твхъ, а наШттъ се спира и^въноепно!

пълно, обаче нейниятъ прим е р ъ не се последва отъ ни
кого.
Отъ тукъ произлиза и найголгьмото разочарование
на
германския
народъ.
Докато той застава на ед
ни ясни и честни позиции, останалитгъ държави въ прего
ворите не правятъ нищо дру
го, освенъ да търсятъ
разни
предлози,
за да
опровдаватъ
.
пИекаленитгь си въоржжения

Д р е б н и вести
„ЕЗ Поради
недостатъчната
?охрдноггъ, презъ 1934 година
|Ь'Съец. щати еж били изос^вени 3,192 клм ж. п. линии
«фезъ 1933 год. еж били изоС1
авени други 3.000 клм. ж. п.
1ИЦИИ.

;.. Щ В ъ Мексико се е зароЯипо ново революционно дви
жение на така
наречените
•Червени блузи".
Неговете
Членове й членки се борятъ
|Ротйаъ капитализма, религия,а
. алкохола и тютюна. Неот
Даана тази организация е ус
!роилв и първия си конгресъ
8
> гр. Мексико. Презъ време
Я* конгреса билъ извършенъ
й
Регледъ на отрядите на .Чер
пните ризи".
" Ц Въ Русия тази година ще
в
*Датъ произвелени нови 23
1
Нляди инженери и 16.500 техЩ*. Липсата на технически

лица, а освенъ това и постоянниятъ напредъкъ на индуст
рията, налага всека година до
се произвеждатъ все по голем
брой дипломирани техници.
„•J Нац. социалистите въ Гер
мания все по-често започватъ
да наричате Хитлера .Новия
Исусъ Христосъ". В. .Велтъ
десъ кауфмансъ"
пише, че
.Хитлеръ билъ новия Исусъ
Христосъ, обаче много по-мощенъ отъ първия Христосъ".
Ш Поради беднотия, въ Съ
единени щати 2,280.000 деца
не могатъ да посещаватъ учи
лищата.
Ц Столицата на Япония То
кио расте извънредно бързо.
Къмъ края на 1934 година на
селението му е било достиг
нало вече 5,618,000 души, сь
едно увеличение отъ 185,000
души презъ течение на 1934г.

партида номера — табелки за 8 марть 535 г. въ 3 часа сл. обЪдъ.
Присжтствиьто на всички членове е
бициклеги. СЖЩИТБ вече за задължително'
почнаха да се поставятъ. До
сега еж поставени табелки на черьта — въ общинския теаоколо 150 бициклети.
търъ ще изнесътъ голЪмъ симВъ града нк презъ месецъ фонически концертъ въ прог
ф е в р у а р и й е консумирано рамата на които еж застжпени
208 925 кгр, разно месо. Кон Бетховенъ съ Symphome № 5
фискувано е било презъ сж- и Т. Ивановъ — „Той не уми
щия месецъ 1,570 кгр. разно ра"—българска рапсодия. Ц Е 
месо.
НИ на мъстата 20, 15 и 10 лв.
Варненското данъчно управле Билетигв въ сладкарница Мание съобщава ьа всички 6 t риновъ, а въ деня на концер
жании, притежаващи дворни та — въ касата нв Общин.
м-вста, отпуснати отъ държа театъръ При започване кон
вата, които еж подписали по церта, вратите се затварятъ.
Д-ръ Николина Алексиева съоб
лици за часть отъ стойносгьта
на тия места съ падежъ 1 щава на гражданството, че се
мартъ 1935 год., че срока на радва на отлично здраве и
сжщитъ- изтече. Поканватъ се продължава да приема болни
тия б-вжанци за последенъ въ дома си на ул. Колони 12.
пжтъ най-късно до 10 мартъ
Поради грамадния интиресъ
да внесатъ сумигв, по горнитъ къмъ филма „Московски но
полици. Следъ тази дата еж- щи" и масовигв посещения,
щигв ще бждетъ предадени много отъ публиката б-fe при
на бирника за да бждатъ съби нудена да се повръща по ня
рани по екзекутивенъ редъ.
мане на свободни мъста. За
,• Презъ 1934 година въ варнен да се избътва това и претрупска околия е произведено он©- ^ н е т о предъ касата,. Дирек
ло 2,000,000 килограма вино.
цията на Кино Ранковъ моли
Велосипедъ пжтнически на да се ангажиратъ мъста пред
пълно запазенъ, марка .Ван- варително.
деръ", се продава на много
НИКОИ НЕ ХВЪРЛЯ
ниска цена. Справка улица
ПАРИ
на улицата. И при
Миладинова № 77 — Вврна.
Подъ покровителството на все това има хора, кои
Началника на гарнизона, съе то плащатъ за реклами
динените оркестри на флота които
не постигатъ
на Н. Величество и на 8 а пех. цельта си.
на Н. Ц. Височество Княгиня
Мария Луиза дружина — на 8
мартъ т. г. въ 8 ч. и 30 м. ве
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„Потайностит-fc на принцъ Карла

Венсанъ го изгледа, безъ да го забележатъ
другите, той видя, че на лввата ржка на поручи
ка липсваше палеца.
Съ погледъ на "единъ познавачъ, той забеле
жи, че този именно човъкъ ще може да послужи
за целите му.
Виконта започна да играе.
Той обърна картигв, едната страна бъше за
играчитъ, които туряха ставкигв си, а другата
за него.
Червенъ Петльо отзи картигв, които беха
предназначени да служатъ на играчигв, които
туряха ставкигв си.
Отъ Венсановото опитно око не избътна об
стоятелството, че НБКОИ карти б-fexa бодени съ иг
ла, но той се направи, че нищо не е угадилъ.
Виконта бъше изкустенъ въ пипането на кар
тите и твърде добре се виждаше, че той беше
единъ мизеренъ играчъ.
Въ началото Венсанъ губеше само малки
суми, по-сетне даже печелеше нъщо; така сжщо
вървеше на поручика и на Червенъ Петля, но
всичко това бъше само за очи съ цель да се не
догади Венсанъ, който щомъ туряше голъми став
ки губеше ги една следъ друга и виконта добре
си пълнеше джеба.
— Чакайте, господа, да спремъ играта1 - из
вика виконта внезапно, понеже зегубигв на Венсана бъха станали много големи, чакайте, така
не бива!
Днесъ нъмате шастие, господинъ графе!
Не давамъ вече карти
Другъ пжть ще играемъ пакъ!

та на лондонската яо)ъ разбирателство »
Скотлаидъ Ярдъ, МОЛИ в с Ш ,
§9 Органите на общинската
ветеринарна служба въ Бур- който знае, или е чувалъ нЪщо
газъ направили презъ течение за зловещия тирашшъ на Дале
на миналия месецъ общо 324
ревизии на магазини. Конфис чния Нзтокъ ЩШщ,
който
кувани еж известни количест.
ва развалени и подправени изглежда м крие по ншоящеиъ
хранителни продукти.
въ нашия щ и а й съобщи за
@g Забранено е въ Русе про
даването на живи агнета изъ това срещу паричната награда
улиците на града. Намерени отъ 2,000 английски лири. ~
те такива агнета се конфиску
жавния агрономъвъ карнобатеча околия еж основани нови
8 дружества за застраховка на
добитъкъ.

вате, а на стопаните имъ се
съставятъ актове за глобяване.
Изкключение ще се допуска
само срещу праздника Гер1ьовдень

на сп. кпубъ
*•

ТИЧА н

Венецианска нощь
Входъ на килограмъ
живо тегло 2-0

Учителската каса-Варна
търси деятели
съ комисионно възнаграждение
за града Варна.
Справка агенцията на сжщата
6 Септемвъий 16, срещу църк
вата »Св. Никола".
1-3

Предупреждаватъ се всички,
че Фу-Манчу много вещо се
гримира. Освенъ това всеки,
който до сега то е позналъ, е
бивалъ неминуемо убиванъ отъ
него, Ето защо налага се най
голема осторожность. Съобще
нията се приематъ денонощно
отъ дошлия специално за
цельта английски дедективъ
Борисъ Карловъ —-ул, Владиславъ № 10 — Варна.
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нето на делото, противъ него никакви доказател
ства не се беха установили, той биде пуснатъ на
свобода и по такъвъ начинъ се избави отъ пона
татъшното преследване на правоеждието.
Поручика сне качулката огь главата си, съб
лече горната си дреха и поздрави двамата си
другари, следъ като си извади ржкавиците.
—Какво ново има днесъ? попита той.
— Една малка работица, каза Червенъ-петльо,
който си беше спечелилъ прекоръ по рошавата
си и червеникава коса, виконта е направилъ едно
ново познайнство.
— Само дано е некоя тлъста гжека, каза
Лавалъ и седна между другарите си.
— Мисля, че гжеката е доста тлъста, отгово
ри виконта съ пресипналъ гласъ — но я млъкне
те, той всеки моментъ може да дойде, часьгь
вече минува деветь.
— Тогава хайде да запоннемъ, каза Червенъ
Петльо и извади отъ джеба си кисията си, която
беше отъ белъ коприненъ платъ.
— На вистъ1 — извика поручикв на виконта,
който измъкча картите и започна да ги размесва.
Беспококните погледи на Лавала се спрехв
за минута върху картите за игра, като да диреше
нещо по техъ.
Облото и бръснатото лице на тоя човекъ, би
възбуждало доверие, ако не беше неспокойното
движение на очите му.
Картите бидоха раздадени и играта виегь
започна.
Внезапно се чуха стжпки, които се прибли
жаваха и малко следъ това на прага
на каби
нета се появи елегант||ия графъ де Гренелъ.

Стр. 4
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ВАРНЕНСКИ

„Гангстерско" ззашадеиие

ш im пленени 1Ш офицери i вовц отъ М Ш Й Й

Въ Солунъ се очаква втора революция Телеграмата на ген. Кондилисъ отъ Солунъ до Атина. ПравителственитЬ войски очанватъ да се
въ Варна, съ комически последици.
цоправи времето за да предприематъ настжпление. Бомбардировката на Сересъ. Декларацията на бълг. пълн. м-ръ въ Атина. Мобилизи
Завчера въ Варна е било насочва два револвера срещу
рали и Турция? Венизелосъ готви пмгБма офанзива.
извършено едно „гангстерско" него и му извикало:
ли, и въ Солунъ настроение
нападение, само че не съ аме
Атина 6. (Атинска теле сжщо разполагаме съ бойни Венизелосъ.
— „Горе ращете"Г?
Бунта целеше да се задуши било силно въ полза на В
параходи,
които
започватъ
ве
рикански край, а съ коми
графна
агенция).
М-ра
на
Безъ да загуби присжтствие
народната воля Бунта не ус- низелосъ.
чески последици.
то на духа, бакалинътъ изгле- войната ген. КОНДИЛИСЪ из че да действуватъ.
n t , защото народната воля б е
Анкара
б.
(Хавасъ).
Прави
Некои отъ полкоаегв i
На б т. м. вечерьта едно не дапъ изпитателно нападателя прати ЛЪ отъ Солунъ следната
телството заяви, че не е запо по силна. Новиятъ ударъ сре солунския гарнизонъ отказал
известно лице къмъ 8.30 часа отъ глава до пети и блъсналъ
вядало никаква мобилизация щу сигурностьта на държавата да заминатъ да заминатъ |
вл%зло въ двора на бакалии вратата въ лицето му, Следъ телеграма:
— Въпреки много сурова въ връзка съ събитията въ се предпридма сега пакъ огъ се биятъ срещу бунтовницит
цата на Никола М. Василевъ, това той отвжтре се развикалъ
СЖЩИГБ хора, както преди 2
Всички учреждения въ с!
бул. Царь Освободитель, 105 за помощь.
та зима движението на вой Гърция.
години и въ сжщото време.
лунъ били блокирани отъ BOI
Атина
б
(Ройтеръ).
Правите
и поискало кутия цигариРазбира се, „гангстерътъ"— ските къмъ фронта продъл
скови части.
*
Баквлинътъ отворилъ, з а изглежда новакъ още въ пра жава безъ преидсване и про лственитъ параходи .заминаха
за критските води за да напаВъ Солунъ още не били о
Берлинъ 7. Споредъ една
да подаде исканата кутия. Въ фесията си, намърилъ за бладоволствието
на
нейните
ча
днатъ
възстаническите
военни
белезани
сблъсквания по ущ
частна
телеграма
отъ
Атина,
това време непознатото лице горазумно да офейка.
ген. Кондилисъ билъ успълъ ците, обаче настроението б(
сти не е възпрепятствувано. параходи.
Парижъ 7 Специвлння пра- да разбие възстаналия IV арм. ло такова, щото всеки м
Днесъ следъ объдъ времето
започна да се подобрява. Бом- теникъ на „Пги Паризиенъ* корпусъ и пленилъ 2,000 ду ментъ се очаквало избухвай'
ши. Други среди пъкъ твър- то на революция.
съобщава:
продълженъ. Ще има щателни вчера е засеОавалъ въ Двореча бардировачнитъ аероплани ле въ—Атина
Телефонните линии коиг
Уведоменъ съмъ отъ мин, дятъ, че тази телеграма по
тяха
неколко
пжти.
Презирай
ревизии
София 7. Правителството из ки вс%ка опастность те успеха председателя Цалдарисъ, че казва само, че между двете изхождатъ отъ Солунъ бщ
Ссфия 7 Тъй като гишетата даде снощи следното официал ,да стигнатъ надъ Сересъ.
българския пълномощенъ ми- страни нма ье само въоржже- всиякм прекъснати.
на БЙБанка не ще могатъ до но комюнике.'
нистъръ въ Атина е изразилъ на борба, но и сражение съ
При преминаването на Г«
Тукъ
mtb
елтъзоха
на
10 мартъ да приеме-гъ вноски
на правителството
пълните лъжливи съобщения.
— Днесъ следъ объдъ отъ 4
гели гърците
упражнява;
20
метра
и
бомбарди
*
на еднодневния доходъ, м-ра до б часа въ двореца се със
симпати на своята страна, че
толкова строгъ контролъ вг
на вжтрешните работи полк. тоя заседание на Висшия вое- раха казармитть и гара всички възстаници, които преАтина б Изпратени еж за ху ПЖТНИЦИГБ, щото само ещ
Крумъ Колевъ продължи тоя ненъ съзетъ, подъ председа та и предизвикаха го- минатъ въ България ще бж Критъ 21 правителствени аеро малка часть о!ъ техъ били д
срокъ до края на м. мартъ.
датъ веднага обезоржжени,
телството на Негово Величест лгъмо смущение.
плани съ тежки бомби и кар пуснати ма минатъ граница
за Югославия.
течници:
До тогава ще требва да во Царя и въ съкратенъ със
Атина
7
(Герм.
тел.
агенция)
Сведенията отъ Източна Ма
бжде удържанъ и внесенъ въ тавъ.
аероплани
Всички, които еж успели,
Провизиите на островъ Крит
кедония представятъ положе Правителствените
банката еднодневния доходъ
Съветътъ се е занималъ съ нието на възстаниците, като летъха близо надъ заетите от наскоро ще се привършатъ и напуснатъ Гърция, разправя
на всички чиновници, служа текущи въпроси и съ личния плачевно, което се констатира възстаниците области главно следъ това се очаква островът че положението тамъ е мно
щи, слуги, слугини, надничари съставъ на армията.
по-сериозно, отколкото се е
отъ прекратяването на вевка- надъ Кавал* и хвърляха нови да капитулира.
Следъ тая дата ще бждатъ
Радиостанцията на револю та отвънъ. Никой не може
ква военна дейность на фрон позиви за слагане оржжието.
ЕВТИНАТА ТАРИФА за ре та при Орлякъ.
предприети щатевни ревизии.
Числото на предаващите се ционерите на островъ Критъ да си състави правилна п
клами тръбва да накара всеки Утре ако времето се попра възстеници расге.
опровергава категорично атин цонка, коя отъ дьегЬ враж;
Вч. Пирея се очаква да при- ските съобщения и съобщава, ващи с/рани има по го/гв
го да се замисли — защо ви, ние ще продължимъ нас
рекламите въ този или онзи тжплението за да разпръснемъ стигнатъ три английски и два че революционерите еж заели шансове за победа.
призованъ по две нови дкла
всички острови и готвятъ един
френски военни пираходи.
Пакъ споредъ некои с
метяжницитъ.
София 7. Софийскиятъ военно по вестникъ еж така евтини?
десантъ
срещу Атина. '
пжтниците се научава, че ж,
Атина
7.
(Германска
телег
Потушаването
на
бунта
е
леви сждъ призовава Иванъ Михай
линия Порой - Сересъ е
ПОКАНВАТЪ се всички п редее
рафна агенция). М-ръ предсе
ловъ да се яви въ Неврокопъ на датели на м-ва, които се занимаватъ въпросъ на времето.
дателя Цалдарисъ е приелъ
Атина 7. Вчера намиращи ржцете на възстаниците.
Солунъ
7.
(Хавасъ)
Споредъ
8 априлъ, т. г. като обвиняемъ по съ благотворителность за деца до
18 годишна възрасть, да се явятъ едно съобщение, движението представителя на германската тъ се въ Атина войски напран. д. 41 —1935 год. и на 11 април въ
Лондонъ 7. Съобщаватъ с
Петъкъ 8 т. м. кабинета на г. на войските къмъ фронта е телеграфна агенция предъ кой вихи щумна манифестация изъ
тоже въ Неврокопъ като обвиняемъ кмета, за да образуватъ Съюзъ за продължило безъ прекъсване. то заяви:
улиците, като извадиха на Атина, че положението въ Г
по н. д. 34, 1935 г,
закрила на д цата-Варненски клонъ. Аеропланите се завърнаха по
ция продължава да, се влои
— Мсето правителство още показъ тежката артилерй*.
ва. Надеждите на превит
Гражданството,
обаче,
се
ради гъстата мъгла
отъ самото начало си постави
ството да може бързо да
държи
резервирано.
за
цель
да
помири
двата
вжт
Въ Сересъ, който билъ бомспра
и съ революцията, не
КИНО PAH k OB "Ъ
Правителствените
вестници
бардиранъ отъ-- варопланитъ решни политически противни
оправдава и вси повече .tta'i
съобщаватъ,
че
изпращаните
ци
и
да
превъзмогне
горчиво
владъе голъмо смущение.
Съ повишенъ интересъ на публиката продължава
за Македония войски еж били ляватъ.
— Генералъ Кондилис заяви, ve то минало.
при небивалъ рекорденъ успъхъ
Изглежда, че съпротивит
една отъ причините за забаЯвиха се много мжчнотии, принудени да минатъ презъ
зяне на военните действия е защото деже и моите прияте Струмица, тъй като мостътъ ната сила на метежниците
лошото време.
ли тълкуваха последните уси при Демиръ Хисаръ билъ раз- много по голема, отколкото
предполага.
—Единъ възстанически па- лия.на правителството за едно рушенъ отъ възстаниците.
Възстаническите napaxd
Общото
убеждение
е,
че
раходъ добави той, се появи вжтрешно омиротворение, ка
Гениалната игра на знаменитите артисти
еж
се приближили вече на i
страната
е
разделена
на
две
при Чанязи и даде два, орж- то слабость
Анна Белла и Хари Боръ
дейни вистрела въ въздуха, но
Моето правителство се яви части, които воюватъ ожесто места до македонското кр|
брежие. Личи че се готвятъ
нищо не може да спаси въз като резултатъ на едни йзбо чено помежду си.
възхитиха всички
направятъ десантъ.
*
станицитъ.
ри,
и
непосредствено
следъ
Къмъ филма: Новъ свътовенъ седмиченъ тонпрег*
V'
Парижъ
7.
„
Ж
у
р
н
а
л
и
съоб
Борбата е започната. Наша изборите на 5 май 1933 г. ген
ледъ. За да се избегне претрупване г.ред> касата
София
7.
Тази
сутринь
щава,
че
Венизелосъ
се
готПластирасъ
направи
буитъ,
мо
та победа е сигурна. Ако въз
ангажирайте места предварително
станицитъ иматъ флотъ, ние ралния ввторъ на който б е велъ да атакува Атина, среди пжтуваха за границата cnei
земноморските
брегове
на алните кореспонденти на an
Гърция, като стовари войски ция „Хавасъ". .Ройтеръ" й,
отъ Критъ и останалите остро Германската телегрвфна ari
ви.
ция.
Те заминаватъ по нореж
Атина 7 Арестите въ Атина
нродължаватъ. Между аресту не на своите агенции, тъй i
402
Потайностите на принцъ Карлв
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ваните е и директорътъ на в. то до снощи не можеха
„Елефтеронъ вима
Ламбра- получатъ гръцка виза.
кисъ.
За границата заминаха
Той си сне шапката и виконта бързо стана
не искамъ да ви прекжевамъ играта, господа и
*
вьлгарски журналисти.
отъ стола си, за да го поздрави.
азъ ще играя съ васъ!
Букурещъ 7. Отъ Солу
Петричъ 7. Отъ нашите по
— Найсетне намърихъ ви! каза Венсанъ съ
— Въобще азъ не обичамъ виста! — каза
гранични постове при Кулата съобщаватъ следното:
пресилена вежливость, като сложи на масата шап
Червенъ-Петльо, който имаше забодена на врътопрезъ целия день вчера се
— Правителствените воЙ1
ката си и съблече връхната си дреха. Прекъснахъ
връзката си една голъма и блестяща брилянтова
чуваше най усилена топовна заеха отбранителни позт
играта ви, господа!
игла; виста е отекчителна игра и той не би тръб
стрелба.
въ околностите на града, i
вало да се играе въ такова приятно общество!
•— Не вреди! — никакъ не вреди, ний играех
На границата вече еж при • квто се очвква нападение t
ме на вистъ!
— Ако искате да играемъ на друга игра, азъ
тигна първите гръцки бежан страна на възстаниците.
Това показва, че фронп
съ удоволствие ще се подчиня на решението ви,
ци — цивилни лица, които ис— Искамъ и азъ да взема участие въ играта
заяви Венсанъ, който се съображаваше съ обще
катъ да минатъ на наша те на правителствените вой^
господинъ виконте, заяви Венсанъ.
ството, между Koeio се намираше и което общест
ритория.
' >паи Струма е билъ разкъса
во, както се види, нарочно беше дошълъ да ди
Преди всичко, обаче . . •
Некои отъ бежанците раз- отъ бунтовниците.
Издадена е строга запов
ри тукъ, — виждаше се, -ме имаше нъкоя скрита
правятъ, че възстаниците били
Той извади отъ джоба си единъ елегантенъ
цель която не подозираха тримата приятели, кои
много повече на брой отъ отъ коменданта на Солунъ'
се спре всЬкакво движение
портвейлъ, отвори го и размени визитната си кар
то само се трудеха да оскубятъ богатия и новъ
правителствените войски.
улиците на градата съ оная на виконта.
приятель на виконта.
Атина 7. Възстановения ред
Въ околноститгь
на I
въ Атина вчера наново
Те се поклониха взаимно, като избъбраха
Но това именно и искаше Венсанъ, той се
бе крита е станало
ожесп
нарушенъ.
нъкои любезности.
бъше решилъ да пожертвува неколко хиляди ле
чено сражение
между <
Зачестилите
напоследъкъ тежницитгь
ва, за да спечели едно познанство, което щъше
и правит<
Следъ това Венсанъ се доближи още повече»
сблъсквания между студентите ственитгь
да бжде полезно за турянето въ действие на скри
войски.
до играчите.
венизелисти роялисти и кому
тите му и мрачни цели!
Атина 7. Въ дипломагич
нисти вчера избухнаха наново ките среди сжществува roi
— Господинъ поручикъ деЛавалъ, господинъ
— Господинъ виконте — днесъ па напрасъ страшна сила.
Консулъ де Ревинье, препоржча виконта другари
мо безпокойствие поради
вимъ едно малко изключение! — каза Червенъ
те си и добави като посочи къмъ новодошлия:
Станаха големи боеве въ ведениего на прчвигелствеш
Петльо.
университета, вследствие на страни относно положени!
Господинъ графъ де Гренелъ.
това, правителството затвори въ възстаналите центрове.
Всички тука сме почти свои.
университета за неопределено
Венсанъ седна на четвъртия столъ, който бъТвърди се че възстаниш
Едно малко забавление!
време.
ше до масата и поржча една бутилка бургундразполагали съ големи ко.
*
ско вино.
Хайде да поигреемъ на пари!
чества бойни материали.
Гевгели
7.
Еккпресътъ
Ати
— Тия господа еж мои приятели, съ които
Вчера надъ солунъ лете
Виконта погледна съ двоумение ктмъ Венсана
на Солунъ-Белградъ пристигна две възстаничаски въздущ
често играемъ тука, каза виконта на Венсана*, кой
тукъ съ големо закъснение.
— Азъ пръвъ ще сложа ставката си, каза
то съ внимание изгледа поручика, който избегна
ескадри,
съ разузнавател
графъ де Гренелв.
Пжтн^цитЬ разправятъ фан цель.
погледа му и се намеси въ разговоратастични разкази за положе
Възстаническите войски п(
— Ако и вий желаете, господинъ графе, тоКръчмаря донесе виното и Венсанъ го
нието въ Гърция
дължава
ъ да се попълва У)
гава
нека бжде! — отговори виконта и взе
заплети.
Некои отъ ПЖТНИЦИГБ твър- лено отъ запасните еж зае
картитъ
дятъ, че освенъ Сересъ, Дра вече целия фронтъ на реке
Виконта започна отново да размъсва картите.
Поручика извади отъ джоба си една пълна
ма и Кавала, кждето възста Струма, кждето с ж ^ е здра
шепа сг ойри.
ниците здраво еж се укрепи- укрепили.
— Почакайте! Почакайте! каза Венсанъ, азъ
следвг/на 3 crj

за
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