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«ОВДОНЪ.— Забел*зва се ново засилване
?
й в юрхженията. Твърди се все по-упорито,
I n най близко бждаще ще бждатъ мобили1мв» два " аб °РЯ1*|ЕРЛИЯЪ,— Поведението на Испания cnpt.
% Германия е равносилно на обявяване на
: l j . Испанското правителство е предупреди
' германския пълн. м ръ въ Малридъ да бжде
JT081. вс*ки моментъ да поиска паспортите си
ЛЮ-ЙОРКЪ,- 500 китайци, изпратени да
мИдатъ стачницит* въ една мина.бъчсапро.
леви огъ Рокапрингсъ съ пушечна стрелба.
KU я^колко души огъ т%хъ убити и ранени.
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%*градъ 9. (По телефо!}цвса следъ
полунощь)
мзелось е обявилъ пълна
Ьлммаая на всички ос-

рмт*. д ъ р ж а в ^ 5 ь u ? « f w i A? - « - f ^?ъa J* Крмх' ОФаизивата и иииц«а?яватаа Македония е въ р ж ц е т Ъ и а революционана B e H H a e n o « ^ f * « - « ! ? ^ ^ r
Солунъ бомбардирани отъ авроплеми. Шесть подводници премии, ли на страната
иа възстанииитЪ п « « « - I » • " " ! ; * • • • * € • » м*ма»ъ иуммц»», т>й мато гопЪм^Ь куницио^ни склгдове еж въ ржцетЪ
дония. У п т и * Г » т ^ Т ^ 1 i l «вободаопоаиционни
водачи въ Атина. Пипна мобилизация въ Тракия и Източна МакеКОНСУЛСКОТО Т * « Г В ^ E L t 2 £ " p . ? n i b А е м встикосъ д о , Цалдарисъ. Всички радхо-прмемници
запечатани.
радхо-приемницН B
въV Солунъ аапечатани.
гвло.въ солунъ протестира. Отказано ч»мъ било да Огидатъ на фронта да са
ci осведомятъ на самото
' и*сто. Кякъ се тълкува този отказъ Г|?фти*ансхитЪ отряди на работа*

бунтовническитп
позиции
и ги бомба ндирили.
Престрелката -и сраже
нието продължили до обгьд
когато боеветп били прек
$овщааа се вече съ пълна
ратени,
за да могатъ вой0,сителнйшь,че възста ди това че ген.
Кондилисъ стванигв • съобщения, обаче, ление обстоятелството, какво на гръцката армия били съ Венинацитпг да обпдватъ.
^ - действително. ус- не иска да пролива
кръвь. имъ бе отказано категоричес- ген. Кондилисъ в ъ изявленията зелосъ.
Изходътъ отъ сражение
0да направятъ
единъ
ки^ Това още повече засили сн предъ представителите на
•*
то
още не се знае, обаче
0цлмъ, десантъ
близо
Атина 8. Много видни по
'
пачата съвсемъ н е прави опи
Солунъ 8. Ген. Кондилисъ изглежда, че и дветгь ар
Солунъ. Били стоваренилитически лица, между ко слуховете:;
Всредъ-' консулското Т-БЛО ти д а ги заблуждава••с ъ фан тази вечерь прие кореспонден мии cm запазили
заемани0 морени стрелци отъ ито и известенъ брой бие
цари
убеждението, че борбата тастични съобщения з а успехи. тите на чуждите вестници. тгь отъ тгьхъ позиции.
tposb Критъ. . .
щи" м-ри, бгьха п\снати на ще.продължи.доста дълго и
Пред> техъ той призна, че са Ятина 8. Правителствената
инизелосъ .- на
островъ свобода, следъ като'.напра
мь е формиралъ две но. виха декларация, че се от че въ края на краищата бор Щ Гевгели 8. Днесъ презъ це- мо една трета отъ офицерите преса иска бързи и строги
бойни девизаи, начело на казватъ отъ революцион бата ще се "свърши- съ ком- ййя день се чуваше екотътъ въ целата страна ^останали мерки противъ революционе
промйсъ. •:•.
.
:.'•?'." на сражението при Струма. ., верни на правителството. Това рите.
застаналъ
самия ното
движение.
,'(Споредъ пристигналитъ тукъ обаче не го смущавало отно
Така напримеръ, в. .Пройя"
съобщения, въ областьта, за сно крайния изхоеъ на бор между другото пише:
С
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л
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н
ъ
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t'Ultcmb правителственни
Белградъ 8. Съобщаватъ огь щ е н и е ! Правителствените вой взета отъ революционерите, бата.
— Наново се пролива кръвь0юШца ся
преминали Солунъ:•;
ски еж усп-Бли, при Сересъ? да всички мжже, годни да носятъ
та
на нашите братя. Наново
Потвърждава
се,
че
бун
з тракате на революци
— Главнокомандующиятъ на минатъ п р е з ъ ptKaTa Струма фжжйе, еж вече свикани подъ товническите кораби „Ели" и народътъ сграда морално по
ttpumtb. Повече отъ 20възстаницит-fe ген. Каменосъ е и нападнали възстаническитЬ знамената.
ради това революционно дви
рияортнп парахода отъ образувалъ две нови дивизии войски, които с е " п р е д а л и .
t Започната е й реквизицията „Псара" с « действително на
което идва второ подъ
жровитгь също така аквъ източна Македония — А/-та 4 Отъ фронта пристигатъ съоб ф добитъка на селското насе нотва предъ Кавала, откж жение,
редъ, откакъ народната воля
тнали на страната на и Х-та, съставена отъ мобили щения, споредЪ които положе л^ение за нуждите . на възста дато подшшагатъ съ стрел доведе на власть сегашното
товшщатпг.
зираните запасни.
бата си възстаниците на су правителство.
нието на революционерйт-fe би> ниците.
йлградъ 8- ( Г е р м а н с к а тело критическо. Прокламацията | Развива се трескава дей. шата. Постоянно отъ Солунъ До сега ни едно потушено
фафна агенция) ЮгославянЦариградъв. Въ гръцка Тра на правителството, разпръсна ность по продоволствуването
революционно движение не е
шгь печатъ с ъ о б щ а в а , ч е ки* революционерите еж мота отъ правителствените аеро- на възстаническите войски и се изпращатъ хидроплани, ко било съпроводено съ необхо
ито
да
ги
бомба,
диратъ.
дакението на г р ъ ц к и т е п р а - билизирали всички лица на плани; произвела г о л е м ъ уф мобилизираните
димите санкции, които биха
*
рствени войски п р о д ъ л ж а  възрастъ отъ 20 до 38 годиш ефектъ. върху възстаницит%, <;} Знае се вече положително,
пресекли амбициите на бждаНеврокопъ 8. Единъ специ- щите революционери.
ва се влошава н е с а м о в ъ на възрасть.
особено съобщението, ЧЬВСБ- не възстаниците ся. образу
вдония, но. и в ъ ц е л а т а
Въ Димотика, Демеагачъ и кй революционеръ, който се вали много партизански от аленъ пратеникъ на единъ Достигнало се до тамъ що
1
рана.
Гюмюрджина мобилизацията е предаде, ще бжде амнисти- ряди, на които е възложена софийски вестникъ съобщава то революциите въ нашата
следното:
специална задача:
On, четвъртъкъ с л е д ъ о б е д вече напълно завършена и р а н ъ . ' .,'..•••> '•''':';.'.-.'.. .;•.'.'.' '
страна да се считатъ като най
1Акедония с е води с р а ж е - всички войски еж изпратени
Други по-голтзми операции Л — Те се изпращатъ въ ти — Днесъ бехъ на пограни доходното занятие. Яко успее
по р4ката Струма не"/сж';.из- '•ла на правителствените вой- чната линия и имахъ редкото революцията, авторите и стак в ъ което о ф а н з и в а т а и срещу Солунъ. ;
Н а ч а л н и к ъ т ъ на Л2 дивизия вършени^^^^сег^а^^тъ^^^к^то (^и^отвъдъ Струма и по ,то щастие да се срещна съ нек^и ватъ господари на страната.
ривтиввта е на стрвната н а
г
шзцйбнерйте,* а н е не п р а - в ъ Г ю м ю р д ж и н а ™е б и л ъ а р е - времето продължава да бжде зи* начинъ четите ся.'" успели гръцки грйничари^й*** да** водя* Як*сГлй" пъкъ не"успВеТ "си"разговоръ
съ
техъ.
да разрушатъ телеграфните
стуванъ о т ъ в ъ з с т а н и ц и г в и лошо.
гурно еж, че нищо нема да
пелственигв войски.
Ген. Кондилисъ прие днесъ и телефонни линии на пра Първото впечатление е, че имъ се случи и че техната без"ърмежите, които се чуваха всички войски преминали н а
югославската г р а н и ч н а страната на реролюционеритЬ. журналиститгъ и имъ съобщи вителствените войски, а сжте еж омърлушени и нематъ законна постжпка нема да има
че ове правителствени възду що така еж хвърлили въ въз ясна представа за положение лоши последици за техъ Това
*
«ш днесъ с е о т д а л е ч и х а н а
Солунъ 8. Следъ 9 часа вечеръ- шни е ескадри отъ по 13 ае-духа и много мостове. Това е то въ вжтрешностьта на Гър пъкъ отъ своя страна увели
х Няколко в ъ з с т а н и ч е с к и
съобщителните ция.
чава техното реноме на ревороплани б о м б а р д и р а л и д ъ р - та Солунъ е евкашъ мъртавъ. роплана летгьли надъ пози- разстроило
Едва когато стана дума люционени и имъ дава възсредства
на
правителствени
циитгь
на
революционерите
и
Всички
локали
еж
затворени
следъ
юигв учреждения в ъ Солун.
за Венизелосъ тп> се ожи можность да действуватъ и по
те войски.
този часъ Затворени еж сжщо и ги бомбардира.
виха и започнаха да ста- нататъкъ съ по-големъ авто*
Отъ
сведенията,
които
ще
>ижъ 8. ( Р о й т е р ъ ) . С ъ о б - всички кина и театри, а въ града
нвгь отъ Ятина:
не се позволива абсолютно никак- донесътъ аеропланит/ъ за по Неврокопъ 8. Единъ журна- ватъ по словоохотливи. 1п> ритетъ въ удобния моментъ.
симпатиитп, Нима адмиралътъ. които уложението на фронта, ще листъ предава следното съоб не скриватъ
Солунъ б% б о м б а р д и р а н ъ ка свътлина.
които хранятъ къмъ него. нищожи преди два дни седемь
Следъ 10 часа ВСБКО движение зависи дали още днесъ ще за щение:
I възстаниците. О ч а к в а с е
Споредъ сведенията, кои отъ нашите най-големи бойни
—Днесъ бехъ на граничния
къ едно морско с р а ж е н и е изъ града е напълно забранено почне голгъмата офанзива на
постъ при е. Либяково v\ мо-то имали тп>, отъ Гръцка параходи, не взе участие и въ
ето може д а б ж д е р е ш и  Изъ улицигЬ се движатъ само правителствените войски.
*
жахъ да се срещна и да раз #Тракия и Македония до се държавния превратъ отъ б
те,
патрулиращите двойки, които уси
говарямъ съ гръцките гранич- г« били мобилизирани око мартъ, 1933 година? Обаче то
Белградъ
8.
Концентрация
*
лено сноватъ и се срещатъ на
та на правителствените вой ни офицери, които се числятъ ло 24,000 доброволци, кои зи превратъ, макаръ че еж се
Йлградъ 8 (Хаввсъ.. Д о п и с - вевка крачка.
то не подлежали на воен изминали отъ тогава две го
и>гь огь Солунъ н а б е л - Реквизирано е зо нужди- ски продължава Главното ко къмъ революционерите.
на повинность. 7я> всички дини, още не е ликвидиранъ,
*дския в. „ П р а в д а " с ъ о б тп> на войската
голпмото мандване на северния фронтъ Те еж твърдо уверени въ били
мобилизирани и из- а неговите инициатори еж на
е
поверено
на
ген.
Калистрасъ
крайния
успехъ
на
революци
м:
здание на ИМКА, въ което
пратени
на фронта срещу свобода, на пъпна свобода да
ята
и
ми
дадоха
следните
по
Северозападната
половина
- Едно морско с р а ж е н и е ся. настанени WOO войници.
Солунъ.
вършатъ нови заговори и да
подготвя в ъ критски в о д и .
Главната
квартира на отъ фронта, близо до българ мробности:
организиратъ
нови държавни
•таШ
—На
1
мартъ
комендангьтъ
*
и
ската
граница,
се
командва
отъ
Щн контра-топильора н а - ген. Кондилисъ се намира въ
Парижъ
9.
Специалниятъ
пра
преврави.
снаха днесъ а р с е н а л а п р и палата на генералъ
губер "ген. Ионидисъ, а главната част на IV армейски корпусъ ген. теникъ на агенция Райтеръ се Яко, обаче, този пжть ви
Шиинъ. Правителството р а - натора на Македония. Тамъ на фронта — срЪдната и юж Каменосъ заповедалъ обща научава отъ Ятина, че вени
новниците бждатъ наказани съ
«ига съ о щ е б т о р п и л ь о р а денонощно цари
необикно на часть — се командва отъ мобилизация. За два дни били зелосъ билъ тежко раненъ и всичката
строгость на закони
мобилизирани
около
8J000
ду
ген.
Пападиотакисъ.
' подводници.
вено движение.
се намира на пжть за Ялексан- те, повече отъ сигурно е, че
ши.
Отъ
официално
мЪсто
отъ
Телеграфътъ и телефо'йолюционерите еж господрИя, Египетъ.
въ бжда'де никой нема да по
Щ на ж. п. линия С е р е с ъ - нътъ се употребяватъ са Солунъ се съобщава, че при На 4 мартъ 26 пех. полкъ,
Съобщението 'за неговото смее да предприема инициа
4
арт.
полкъ
и
4
коненъ
полк,
сблъскванията
п
р
е
з
ъ
пос
мо за нуждитгь но властииунъ,
раняване било узнато отъ ед тиви, насочени противъ народа.
тть. Това
спомага ледните дни революционерите който има автомобилно отде на радиотрама, заловена въ Ето защо сегашното прави
*
ление
съ
два
аероплана,
били
изгубили
500
души
убити
и
ЗДа 8. ( О ф и ц и а л н о с ъ о б за едно необикновено голгьпристанището Родосъ.
телство има голема и тежка
отправени за Орлякъ.
!н
»е) днесъ с л е д ъ о б е д ъ 1 3 мо разпространение на все ранени. Между убитите билъ и
*
отговорность. Тъй като то е
Въ
среда
билъ
изпратенъ
кап.
Иоанидисъ,
виденъ
при№плана б о м б а р д и р а х а пози възможни и най-фатастиотговорно за законностьта,
Лондонъ
8.
Специалниятъ
отъ
К
а
в
а
л
а
с
р
е
щ
у
л върженикъ на Венизелосъ.
^ на възстаниците, к о и т о чни слухове, които се пре
Споредъ полученит-Ь тукъ възстаниците единъ коненъ пратеникъ на ,Дейли експрес" реда, спокойствието на граж
'«губили н а п ъ л н о духа с и даватъ отъ уста на уста.
полкъ, обаче, той преминалъ телеграфира, че адмиралъ Де- даните и сигурностьта на дър
й
Р»датъ силно о т ъ л и п с а т а Много мжчно е да се инфор сведения, възстаническигЬ па
iHa
страната на революционе местикосъ далъ ултиматумъ на жавата, то требва бързо и
раходи
крайцерътъ
„Ели*
и,
«Ранителни з а п а с и .
мира човекъ върху истинско разрушительтъ „Псара" се на рите.
правителството на Цалдарисъ безъ колебание да предприеме
««изелосъ изглежда е из- то положение на н-вщата.
да
подаде веднага оставка. мерките, които му се нала
И
други
кекои
конни
части,
мирали
на
котва
предъ
Кавала.
"лъ вече в ъ Египетъ.
По заповЪдъ на ген. Конди
изпратени срещу бунтовници Р.ко Цалдарисъ не стори това, гатъ, съ едно честно и искрено
«
лисъ, всички радио-приемници
Гевгели 8. Главнокомандую те, преминали на техна страна. адмиралътъ щелъ да бомбвр- схващане на дълга си, който
Р*дъ 8. Съобщаватъ отъ въ частните домове еж запе
има да изпълни спрЪмо наро
щиятъ на революционерите Първото сражение било да^ дрова Пирея.
чатани, за да не могатъ да сеген. Каменосъ приелъ днесъ дено при Круша планина.
да, който му е поверилъ ежднеблагоприятни за нЪкои чужди кореспонденти, Цела Тракия и Източна Ма
j* Чр»вителственит-в войски сре- слушатъ
Гевгели 8. Тукъ се получи бините и спокойствието си.
съобщения.
Нии сме били винаги уме
* вай големи пречки поради правителството
които успъли да се добератъ кедония се обявили на страна сведения, че тази сутринь пра
я
Всички
антени
също
така еж до центъра на военните дей та на революционерите Изклю вителствените войски пред рени и решителни противници
« иа муниции, тъй като гол*II
«униционни складове въ се- демонтирани.
ствия. Предъ ГБХЪ той заявияъ: чение направилъ само начал приеми нападение срещу въз на насилието и като искаме
вземането на извънредни мер
• и североизточна Македония • Всички чужди консули въ
— Още не може да се ка ника на 7 пограниченъ сектор, стаьшците.
Иня ся въ ржцет* на рево града се събраха на заседание же, кому ще принадлежи по който отказалъ да се подчини
Въ 9" 15 часа сутриньта из ки, ний изключваме насили
и се занимаха съ полождние- бедата. Споредъ мене, реши на възстаниците и избегалъ. летели отъ Кукушъ неколко ето. Ний искаме само онова,
"оперят*.
то Те разкритикуваха поведе телното сражение ща се даде
Вчера гръцката народна аероплана и летели надъ Бе което е необходимо, за да се
нието на властитЪ, които не предъ Солунъ.
банка
въ Драма предаде на ласица планина, следъ което тури редъ въ страната вед8,
(Хавасъ).
Гръц
1Щ
нъжъ за винаги и затова, за
даватъ
точни
информации,
съ
ц. легация
опровергава
По настоящемъ се концен- ген. Каменосъ 30 мил. драхми- се завърнали вь Кукушъ.
Следъ завръщането на ае- щото знаемъ кои еж морални
Днесъ въ Кавала било полу
^Щенията отъ частенъкоето пречатъ на консулитъ- триратъ революционните вой
въ 9.50 часа те виновници за революцията
у«я*в, споредъ който да информиратъ правилно и ски по линията Сересъ—Драма чено едно съобщение, споредъ ропланитп,
артиле въ Ятина.
уисаебилъ
заето, отъ своевременно своите прави —Кавала. Яко времето позво което тамъ се очаква/io всеки започиала силна
рийска
канонада.
Едновре'
телства.
£0вницатгъ.
ли, въ други день ще започ- моментъ да пристигне ген.
НЪколко души отъ консули- немъ гол-вма офанзива срещу Пластирасъ, който ще поеме ненно съ това нпколко ае
J»W* е билъ
бомбарди
върховното командване на въз. роплана, чийто брой не мо
£отъ възстаиицитгь. т-Ь поискаха разрешение да о- Солунъ.
жалъ да 6m.de опредпленъ
тидатъ
на
фронта
лри
Струма,
станчческата
армия.
^птелни
военни операЖурналистите заявяватъ, че
нападнали
. с0е забавиха поради ло- за да се информират на самото имъ направило отредно впечат Две трети отъ всички офицери | п о р а д и мъглата,
место
и
да
поверятпрввителК* време, а сящо и по•
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Четете т Взрпи новина

Брой 2355

Варненски новичи
Жени съ много деца

Браиислав> Нушмчть з а

авса

Браниславъ Нушичъ е единъ изъ брака.
отъ най-голЪмитЬ югославянЩе ти кажа на какво при
ски писатели, авторъ на 52 лича тая наша среща. Когато
книги и множество
статии, съмъ билъ малъкъ» редителиразкази и фейлетони. Негови ГБ ми дали единъ динаръ за
тЬ комедии, пропити съ единъ да отида на панаира. На па
естественъ и заразяващъ ху- наира, каквото Искашъ; цир
моръ, не слизатъ отъ сцената кове, панорами,
фокусници,
на белградския театъръ, а ос- риба—мома и
всевъзможни
венъ това, те еж преведени и други продукти. Кжде да оти
на много чужди езици.
да съ едрнъ динаръ? Мога да
Браниславъ Нушичъ начело посетя само една отъ тия за
на една група югославянски реви, нз коя, кжде? Заставамъ
писатели бЬ гостъ на нашата до палатките, дочаквамъ края
столица и въ негова честь на представленията и запитНародния театъръ представи вамъ ония, които излизатъ.
най-новата му комедия „Опе- «Чичко, какъ е"? — не бихъ
ли се решилъ и азъ да влиза
чвлената фамилия".
По случай венчавката на вжтре
единъ отъ внуците му» за по ; Ето, виждашъ, така ти, дете
здравленията на обеда оста- мое, въ тоя моментъ стоишъ
налъ и Браниславъ Нушичъ. предъ входа, срещашъ ме на
Наздравицата, която произне- излизане изъ палатката, кждесьлъ Нушичъ била следната: то съмъ гледалъ четиридесеть
„Не мисля да те поздрав- години цирково представление
лявамъ дете мое, само искамъ и ме питашъ.
-- Какво да ти отговоря на
да ти отговоря на въпроса,
понеже отъ
твоя погледъ. този въпросъ?
който постоянно
отправяшъ
Влезни, влезни, интересно е.
къмъ мене, азъ чувствувамъ, Имашъ тукъ разни изкуства
че ти ме питвшъ:
и фокуси: и смъртоносни ско
„Чичко, какъ е въ брака?" кове, и "скачане презъ обръчъ,
И ти съвсемъ основателно от и боксувоне, и плЪсканица, и
правяшъ тоя въпросъ къмъ гълтане на огънь Ще видишъ
мене, защото въ момента, ко това гълтане на огънь, то е
продукция и
гато ти встжпвашъ въ брака, едне особена
азъ навършвамъ четиридесеть винаги носи аплодисменти.
годишенъ
браченъ жйвотъ,
Влезни, влЪзни и всичко
или съ други думи. излизамъ«ще видишъ!

Какво с е носи в ъ Паршжъ»
Първото пролетно слънце
започва вече да се усмихва
надъ Парижъ,
Макаръ, че времето е още
твърде променливо, по-куражлиите парижанки вече еж за
почнали да носятъ пролетни
манта и костюми. Tfe еж не
търпеливи и винаги съ модата
еж единъ месецъ напредъ.
Тазигодишната пролЪтна мо
да ще се отличава съ единъ
съвършено спортенъ обликъ,
съ извънредно прости линии.
Пролетните манта отъ вълненъ платъ се оравятъ съ ши
рокй ревери, съ* коженъ коланъ, съ типично спортенъ изгледъ. За променливите про
петни дни, които често пжти
биватъ дъждовни, тоя видъ
манта еж твърде практични
Стройната тънка линия на
грациозните парижанки 1 осо
бено фино се подчертава отъ
класическия тайоръ. Ето защо
той и тази пролеть ще се
носи твърде много. Линията
на тайора ще прилепва плът
но къмъ ттзло.о и ще се закоп
чава съ едно копче на пояса
или съ тока.
Отъ цветовете
най-много
ще се носятъ тази пролеть
всички нюанси на
зеления
цвътъ. Зелениятъ цвЪтъ до
толкова е завладелъ столицата
на модата, щото всички вит
рини на голЪмигЬ модни ма-i

газини еж пълни съ модели
въ зеленъ цветъ.
Зелениятъ цвътъ подхожда
твърде много на русите, оба
че не може да се препоржчва
на всЬко лице. Има многа ли
ца, на които този цвътъ ье
подхожда. Ето защо дамите
требва да внимаватъ много,
да не изпаднлтъ въ грешка
само заради модата
За ония дами, които не ще
могатъ да променятъ презъ
време на единъ сезонъ по неколко костюма или манто, се
препоржчва морско синия или
светло гължбовъ цветъ, които
също така ще бждатъ модер
ни тази пролеть.
Ленените и копринени пла
тове на точици сжщо така ще'
бждатъ на мода Много красиво
изглежда рокля въ
единъ
цветъ, съ точици тоже само
въ единъ цветъ.
Костюмите въ по тъменъ
цветъ много ефектно се освежаватъ съ ешарфъ или поясъ
въ по-светълъ цветъ.
Както облеклото ще бжде
подъ знакъ на спортните фор
ми, така сжщо и обувките ще
бждатъ по-малко или повече
спортни. Твърде на мода ще
бждатъ половинки обувки отъ
еленска кожа съ ниски или
съвсемъ ниски токове, както
на детски обувки.
i
Милка Бобева

... Цокащ преди европей
ските война се говбреше,
че поради намаление на
ражданията населението въ
Франция е оеждено на уми
ране, следъ войната се ока
за че този страхъ е билъ
напълно неоснователенъ.
Французойката вече ня
колко години следъ вой
ната
държи световния лиНа голгьмата изложба въ
ченъ
рекордъ по раждане
парижкия Гранъ паласъ еж
изложени съ стотици и хиля на деца.
ди ириспособления, които иВъ в;ктрешностьта на
матъ за цель да направятъ
Франция
не еж редки слу
задачата на домакинята кол
чаите
селянки
или граж
котото се 'може по-лека и по
данки да иматъ по 12—16
приятна
'- Едно отъ най интереснитгь деца. Следъ [французойка
приспособления е новата еле та по числото на ражда
ктрическа перачка.
По единъ1 маркучъ
водата нията идва веднага — геротъ чешмата изтича направо манката. Въ миналото Т Б
въ машината.
Безъ дърва и сжщо еж имали светов
подпалване, само съ завъртва. ния рекордъ. Така напринето на единъ електрически; меръ, старата
германска
ключъ, водата се загргьва и на
хроника
е
отбелезала
име
домакинята не остава нищо
друго, освенъ да прибави сапу то на нтзкой си Барбара
на и дрехитгь.
Шмоцеръ, отъ ВюртенДве електрически ржчки са бергь, която презъ целия
ми измачкватъ и изтъркватъ си жйвотъ родила 53 де
дрехитгь. Ко гато дрехитп ежизпрани достатъчно, машина ца. Живяла е презъ XVI
та автоматически ги прехвър векъ и имала 38 сина и
ля*въ друга часть па казана, 15 дъщери.
която е въ форма на корито.
Съвсемъ естествено е;
1амъ машината ги изпира съ
сжщата,раждала
често бли
студена вода, изплаква ги, из
значета и по три деца.Ницежда ги и ги подава.
Следъ това домакинята ги кой презъ това време не
простира на една електричес е вервалъ, че Шмоцеръ
ка сушилка, върху която изсъх- родила 53 деца и затова
батъ за единъ часъ.
самия германски царь МакЕдинъ цилиндъръ, загргьванъ
съ електричество,
изглажда симилиянъ изпратилъ ле
всички по голгъми парчета,'а карска комисия която да
домакинята само стои от потвърди ражданията. Же
страни, поема
изгладенитгь ната на единъ француски
дрехи и ги сгъва.
селянин отъ Провансъ Жа
По тоя начинъ прането на
дрехитгь е не само една игра на Бернаръ родила презъ
чка, но и същинско удоволст целия си жйвотъ (умрела
е на 56 г>) отъ 20 до 56
вие.
За голгьмо съжаление, ония, г. въ края на миналия-вЪкъ
жени, които нтматъ пари ди 69 деца.
платятъ за перачка, готьачка
Никога не й се случвало
и слугиня,
нгьматъ пари да
да
роди" само едно дете.
си купятъ и тази
великолеп
на електрическа перачка,
Шестнадесеть пжти е ро
дила близначета, седемь
пжти по три и четири пж
ти
по четири деца.
Ис л амъ в да ви разкажа не
Нейния
случай е единишо.пакь за тъщата.
ченъ
и
рекорденъ
въ ис
Знамъ. Ще кажете, може би,
торията
на
гинекологията.
че е много стара тема. Да,
верно е, стара тема е тъщата, Мжжа на Жана Бернаръ,
но откакъ светъ светува, все следъ нейната смърть се
е имало тъщи, а до второто оженилъ за втори пжть и
пришествие все ще ги има. И
rfe нема да престанатъ да бж съ втората жена ималъ18
датъ едилъ непресъхваемъ из деца. Изглежда че въ този
точникъ за недоразумения, за случай многото раждания
смехъ и задЪвки.
еж резултатъ отъ силната
*
плода витость на мжжа.

ю на преки - нграчна

№ ЗА ЖЕНАТА

Мжжътъ току що е станалъ
отъ масата, оттеглилъ се е на
канапето, запушилъ и цигара
и се е вдълбочилъ въ четене
на вестници.
По едно време той слага
вестника на коленете си и се
обръща къмъ жена си.
— Майка ти, миличка, вече
е пристигнала въ Цариградъ.
— Отъ кжде знаешъ? — пи
та жената.
— Пише въ вестника.
— Пише въ вестника ли?
Какъ, нима пише за мама?
— Да. На, вижъ! Пише, че
въ Цариградъ избухнала чумаЬ.
ш

оть 20 т. н. до Юнартъ пуща венчкв мвбелв собствена о в е я щ ш в -

Штшш Ell

опь сухъ материалъ на подкостуеии дени
Посетете да се увърите.
Приематъ се и разни поркчки,
за мебели.

ГОНДОП:Г, п к е р а

[цмрща
и н л о н а му п л о щ а д ъ

Муеалла

по случай заговезни приготви отъ първо качествени
материяли всички видове хал-ви
ароматични съ
пзчени ядки, при цени народни. Не забравяйте
да се отбиете при ЦвЪтко.
1—3
ф*Я!&ЩЯ!#^*&%Щ12Щ^.К?
ЙАЙЙ&Йа

и пагрзгкм

ш
W
(В

1-0

търси деятеля

но Г50 леви стъклото

по колкото да се заплаща на каруцарите ни.
1—3
Съ почитание: д во „Решителностъ\
•ИМ

Използувайте р-Ьдимя случай

Ш и стмекетшъ А'Л
Варна .Царь
ГолЪмъ изборъ отъ ЧИСТО

^J

1 - 2091 - '30

3
платове за

БОРИСЪ"
ВЪЛ.

мжжт

костюми, които магазина пусна въ продажба
на много ниски цени.
Не е безъ значение, ако преди да правиге костюмъ, пров*рите новитЪ цени и десени на магазина Юнионтекстилъ.
Посещението на магазина не задължава къмъ покупка
1-2075-9
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, Ва?ненски Клонъ, о б я в я в а , че продава след'
нитЪ си недвижими имоти, находящи се,
въ градъ Варна:

1. Кьошкъ съ овощна грвдина, седемъ декара, въ мкт;
ностьта ,Салтанатъ" на .Евксиноградското шосе," отстоящ!
единъ клм. отъ града, до морето, удобренъ и за : очивнв
станция, или л-втна колония.
2. Едноетажна масивна нжща на 64 кв. м. съ дворъ Щ
кв. м. удобна за живеене на ул. „Панега" № 8.
|
3. Триетажна масивна кжща на 85 ка. м., първия етаж!
дюкянъ, а останалите за живеене или кантори, на ул. ,Щ\
риградска", № 1, срещу пристанището.
I
Кьошкътъ съ градината се продава по части, или из;
цтзло, а двете кжщи въ п п. 2 — 3 изцело.
i
Справна и условия — при Българската Народна Банки
— Варна, Сждебенъ атдгьлъОтъ Банка
ПРЕДИ ДА НУЛИТЕ

Радио а п а р ^ т ъ
ч у й т е „ORION" Б у д а п е щ а
той е гордость на демонстрация, редовно въ
магазинътъ на Т. САРАЙДАРОВЪ ул. „Мусала" 11
Телефонъ 490, Варна
1-212310

S

Любители на хубаво, вкусно, приятно и полезно
В з в м е х е си б е я ь т и а
Да си купите екстра халва, изработена съ rontMO
внимание отъ специвлистъ майсторъ, безъ чужди
прим-Ьси, съ финни материали. Това е само при

i-ва дипломирана ш щ ш о щ н бззаджвНяяца

„П ч е л а"
На самия майсторъ Стоянъ Алексиевъ площадъ
„Мусала* до книжарница Блъсковъ и новъ открит
клонъ ул. „Съборна" при самата работилница.
Съ печени ятки екстра бела халва.
Съ печенъ сусамъ екстра сусамена халва.
Съ печени ятки екстра цариградска халва.
Съ финъ Старозагорски екстра таханена халва
Съ фина Старозагорска руска екстра червена халва
Съ чисти белиобикновени ятки екстра бЪла халва
и съ шоколадъ екстра шоколадова халва

Всички само при „Пчела".

КАРШШАЛЪ 1935 ГОДИНА
Сжбота 9,мартъ, 9 часа вечерьта, въ помещенията на Шшеко -българското културно
д во — Варна, ул. "Царь Аспарухъ", 4

С Р Е Щ А

$ 1Л
ВАРНА
Q
'чЛвъ центъра на града, най-хиги- QI
Г|енкченъ, уютенъ, съ ;централноГ~|
г"?
отопление.
pS
р|Цени достжпни за всичкиг^

съ комисионно възнаграждение
за града Варна.
Справка агенцията на сжщата
6 Септемвъий 16, срещу църквата .Св. Никола".
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Съобщаваме на почитаемите си клиенти питиепродавщ!
че намалихме цената на содата и лимонадата
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Звнгцманека нещь

Ж1UWtt&н

Американското чудо пристигна Безъ антена и земя хваща
40-50 станции. ТЬзи,' които еж капариралй да побързатъ
и си получатъ апарата
Гордостьта на българската радиотехника, това е най хубавото
Р а д и о „Универеулъ"
Ненадминатъ тонъ, селективность, ниска цена. Чуйте всички марки и най после елате и чуйте „Универсулъ" за да
се убедите: Прел ставите ль: Н. НарааланоБъ,6вСептемврий"
№21, срещу .Сингеръ"
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Начало 3 ч. сл. обЪдъ
Многобройни премии на най-лобригЪ
маски, игри, балети, забавления
и танци.
г. г. гоститЬ се умоляватъ да
доведатъ по въз.можность
_
децата си маскирани.

на —

1ШШШ^ШШШШ^ШШШШШ0Шй^^тШ^т

АНГЕЛОВЪ

Тенисъ клубъ урежда
ГОЛ-ЪМА Д Е 7 С К А

въ салонитЪ на Военния клубъ

а? и ма &вгш

ЦВЪТКО

Ю мри

1чажваите

на ул. Царь Симеонъ (бивша Гургулятъ № 26)

на

ТЕНИСЪ КЛУБЪ — Варна
урежда на 10 т. м. въ сало
ните на Военния клубъ 1) Голема детска к рнавална за
бава, съ премии на най-хуба
вите маски, балети игри и
други забавления и 2]. Непре
къснато танци за г. г. гости
те. Начало 3 ч. сл. об. Входъ
10 и 20 лева.
1—1

Радио

на най извесгнит* и прочути свътовни ловпи на дребенъ и едъръ дивечъ, на въл
ци, мечки и лъвове, а най-вече среща на авджиигв па дамздмани, консерви, «а
дебели ctsra и пр. при която среща В а ш е т о п р и е л т о т в и е от»
в а ш и т ъ б л и з к и е крайно желателно и необходимо. При това, готовия в*
кжщи убитъ или живъ дивечъ, суровъ или опечеиъ тръбва да се донесе. Погри
жете се да донесете и весело настроение, радость в смъть, Кучетата, оставете
въ кжщи на сиаджиръ.
Хайка на дивечъ подъ звуците на джаза и салонния оркестъръ.
Смъхъ до сълзи въ всички зали на клуба.

У

СЕНЗАЦИЯТА на седмицата
е Карнавалната
вечерь иа се.
кл. «Варна'4.
1—4

Четете в. Варн. „новини**
яаагжтажажь^ггг^^^жр^^
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Варненски новини
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ВЛАГОДАРНОСТЬ
$B™т* и з «Ренни благодарности на всички
mWW?
^ п о з д р а в и х а устно, писменно н телеграфически по
Ш годишния ми юбилей, като касиерка нагд.вь*Май
fJJ„o благодаря и на Госпожите,Г.цит% учителкиЪои
Е й и о училище .Трудолюбие" за п о д н е с е ^ гГдаоъ"
£той на младежката секция при Д в о „Нови Ж £ е
J участието имъ ие ч на
г . ц а В Ъра К о в а ч е в за произнеI. съдържателна Р ь "('оилне

хш>нйкж

-В_арн е н с к и

О б и д и й с к ? и » >Т>е? at т *ь*р^т^
ПРЕМИЕРА

мартъ

I- НАЧАЛО 8*30 I:

вчера въ кабинета на кмета
5 е с ъ . с т ?я конференция "в ъ
връзка съ 'образуването—на
клонъ отъ Съюза за закрила
на децата подъ 18 годишна
възрасть. Следъ р а з в и л и ^ се
въ. 3 д е й с т в и я
дебати конференцията решила
образуването на този клонъ
да стане отъ съществуващето
отъ 10 години вече въ Варна
дружество за закрила на де ( * Ю » а на възпитаниците на
Обяснения на данъчния началкинъ г. Пеналовъ пр новия заковъ
цата, което има вече свой ка Морското машино училище свиква
за прекит* данъци.
на 10 т. м. неделя въ 9 часа сутпиталъ и здание.
ринтьта въ дружествената канцела
По инициативата на варн. Подават декларации лицата.ко
Анкетната комисия, която бЪ рия месечно събрание съ твърде Търг. инд. Камара снощи въ ито еж прекратили занятията си
натоварена да аькетира поряд важенъ дневенъ редъ. Присжтствие- салона на камарата се състоя на 30 XII 1934 год. и не еж
на всички членове е задължи
кит-Ь въ Варненския общински то
конференция на която варн. подали декларации въ месеч
телно.
"
'••
театъръ, е приключила рабо- Д о в е ч е р а на Добруджанската дан. началникъ К. Пиналовъ ния срокъ отъ прекратяването.
тит-fe си още преди единъ ме- вечерника въ салона на у-ще „Ст. даде обстойни пояснения въ
Патента за 1935 се събира
сецъ и е изпратила своевре Караджа*. Добруджански кварталъ връзка съ определянето и съ съ 3—4 и 15 на сто намале
менно заключението си до гоститъ еж добре дошли. ОтдЬлни бирането на данъкъ занятие ние, понеже съ сжщия еж
покани не се пращатъ,
кмета за изпълнение.
обложени
ДОХОДИГБ до 30
Сп. кл. .Черно-Море" на 10 за 1935 фин. год.
Довечера се дава въ общин т. м. 9 ч. сутр. свиква общо събра
Съораниего се откри огъ мартъ т. г. включително и по
театъръ мнргошумната коме ние въ клубното помещение въ подпредседателя на камарата ради намаление дохода на
дия „Опечалената фамилия" връзка съ въпроса за сливането на г, Даскаловъ. Присжтствуваха дребнигв търговци и занаят
Присжтствиего на членовегЬ
отъ Браниславъ Нушичъ, която е'клуба.
представители на занаятчии чии (при определяне на па
задължително.
непрекъстнато се играе въ На г. Цани Календчсиевъ, пред- ското й търговско съсловия, тента еж имали подъ съобра
родния театъръ при небивалъ седатель на Читалищния съюзъ ут както и частни лица.
жение доходите отъ 1932 и
усп-вхъ. Тая комедия по всичко ре,' недъля, 1о т. м. въ салона на
Огъ изложението, което на- 1933 год.
училището
„Ст.
Караджа"
въ
Бьжан
изглежда, че ще има големъ ския кварталъ, отъ името на квар прави г. Пиналовъ,* следва да
Данъкъ занаятие за лица,
усп-вхъ и на Варненската сце талното читалищно д-во „Отецъ Па се обърне по-особено внима обложени за 1934—1935 г. до
на
исий", ще говори на тема. „Възпи ние на следните положения:
80,000 лв. се събира за 1935
Загубена е кобила 7 годишна танието на детето"- Входъ свобоСледва да попадатъ две де- ф. г. по размера на 1934 —
денъ.
косъмъ червенъ, гривата под
Содо Лимонадовата Кооперация клараци лицата които за 1934 1935 год. безъ намаление, по
стригана, на Иорданъ Прода- „Съединение" Варна, кани всички и 1935 т. т. еж били обложени неже еж били обложени само
новъ, бръшнарь.
свои членове непремено да присъс- надъ 80,000 лв. въ случай на доходите отъ 1933 .ф год. и
Праздничната танцова забава тватъ на общото годишно събрание прекратяване занаятието до облагането е извършено по
ще се сьстои на 10 Мартъ
въ нед-вля 10 т. м. вечерьтаа което
1935 г. въ салона ни д-во „Майка" 31 III т. г. съ едната ще дек- време близо до н. год. така
въ Военния клубъ нема да се 8 и половина часа преди обЪдъ, лариратъ дохода оть 1934 r. a че нема значителна разлика
състои поради заговезни.
гдето ще чуешъ интересни въпроси другата дохода отъ 1 I 1935 г. въ доходите.
За въ бждаще Персия ще се изъ живота на своята Кооперация. до прекратяванетоПървото полугодие на па
Граждани, посетете утрото което
нарича Иранъ, следователно тракийците
тента се изплаща доброволно
младежи даватгагвъ не
Подаватъ
сжщо
декларации
кореецонденцята
за Персия дъля въ 10 ч. пр. пладне въ театър
до 1 IV. т. г., а следъ тая да
тр4бва да се адресира Иранъ- ранковъ, Прихода е за крайцерътъ лицата, които за 1934 — 1935 та се събира по принудитеф.
год.
не
еж
били
още
обло
„БълоМоре".
/ran ВМ-БСТО Персия Perse.
жени. СЖЩИТБ подаватъ де ленъ редъ.
Изпитъ за огняри и машинис 1
Данъкъ занятие за лица, на
Тия дни се очакватъ пром^кн^ кларациите следъ съобщение
ти на 1 априлъ, 1935, освенъ
които се предава данъка по
то
за
определяне
на
данъка
въ
общината,
които
ще
засеГвъ другите градове, ще се
размера на 1934/35 ф. г. трепроизведе и въ Варна, Въ вче натъ не само постоянното при- за 1934 — 1935 ф. год. и то ба да бжде изплатенъ до 30
ако
еж
били
обложени
надъ
ежтетвие,
но
и
Н-БКОЛКО
души
рашната ни хроника името на
III, т. г. за да може да се пра
80,000 лева.
гр Варна е било неволно про висши чиновници.
ви намаление 10 на сто; две
пуснато.
те третинки отъ сжщия даПо инициативата на д-ръ Н.
н къ «е плащатъ до 25. VI.
Недковъ. наскоро в ь гр. Варна
безъ глоба, обаче и безъ на
ще бжде основанъ «Ротари
маление.
клубъ", като членъ на „Ротари
Данъкъ занятие за лицата,
интернейшънълъ* -Чикаго. За
които
сега подаватъ деклара
разлика отъ другите клубове, и ще гостува въ салона на КИНО РАНКОВЪ ции — обложени за 1934/35
събранията си, които еж за
ф. год. надъ 80,000 лева или
дължителни веднъжъ седмично
за доходи отъ наеми се из
„Ротари клубъ" ще ги започва
плаща съ отстжпка на първия
съ об^дъ или вечеря.
срокъ отъ определянето и
Той пристига въ пълния си съставъ, съ богатъ ре- предаването на данъка за съ
Лигата за курорта В а р н а
биране.
очаква да получи тия дни отъ пертуаръ собственъ оркестъръ и знаменитиятъ
балетенъ дуетъ Данченио
Ингуристъ-Мос^ва условията и
СЪ МАЛКО разходи иесчерценигв, при които може да се Участвува известниятъ нашъ артистъ К. РАЙНОВЪ
паеми удоволствия ще имате
устрои една екскурзия изъ Съ
който nte най-новите шлагери.
ветска' Русия. Екскурзията ще
на Карнавалната вечерь на
се състои въ началото на просп. кл. „Варна*.
1—4
Следете Я Ф К Ш И Т Ь !
лйтьта и е съ разрешението
на М вото вжтре.шнит-в работи
и съ съдействието нп съветс
кия пълн. м ръ Разколниковъ.

ата хонщв на Ьтшт

Нушячъ, които се играе веоршшто вь Народих театъръ

Опечалена

фамилия

Конференция по данъците

Вх0дъ

неделя 10 т W. вечерьта
10 л е в а н а л и ц е
въ семейния локалъ О Д Е С О О Т ^

РОрНЪ"
' уй безял»тни приложения
ittt» брой по 2Va печатни коли
' ия), ок. 40 стр. три роL.'i годишно — цт>ла серия
I «брани художество.
|„. 0 изввденмя — повече
«mow даватъ библиотекигЬ съ
даевтъ 200—260 лева! Отъ
,11 започва да се печати
Ияитанека д ъ щ е р я " отъ
р,!, „0ОЙКМКЪТЪ" — 01Ъ
ша»яя«"я писатель Крлежа.
лишава' дшунглигЬ" — о т ъ
| » . з Ал. Катцъ
Имат застяпени и автори като:
In, Лерионтовъ, Ал. Толстой,
|мо!ъ Ивановъ, М. Горки и пр.
b u m случай да имате почти

«it пари цЪпа б и б л к о *
Щц.— годишно романи въ ок.
If стр. —• 130—150 печатни
fan! Абопаменгь 120 лева.

Г/10БУ С "Ъ"
у.Пиротъ", 3? — София
1 2050-4

SaiBui Hon

Стопаните на всички индус
триални заведения и всички
работилници, служащи си съ
електромотори, безразлично съ
каква мощность, да предстаВЙТЪ най-кжсно до 15 й мартъ

1935 година документи въ Ди
рекцията Общинското Стопан
ство за електричество — Вар
на, че сжщигп еж узаконени
предъ Участъковото или Обла
стно Инженерство или Главна
та Дирекция на Благоустройс
твото, а неузаконенигЬ' д а
сторятъ това найкжено до 1
априлъ 1935 година.
Съобщава се сжщо така на
стопаните на индустриалните
заведения, които иматъ инста
лирани динамо машини или
електромотори, за произвежда
не на електрическа енергия за
собствени нужди да си поставятъ електромери за отчитане
на консумираната енергия, по
които отчитания ще става об
лагането имъ съгласно Закона
36 електрификацията на Бъл
гария.

ОТЪ
Знаете л и ? | ZПЕСТИ
= Z Z = БЪЛГАРИЯ

,, Защо' Юлий
Цезаръ
Щ Преди н-Ьколко дни въ с.
преме на битката при Войводеново, пловдивско една
ш далъ заповгьдь на крава отелила теле съ две гла
щтгь си да сгькатъ неп- ви, два гръбнака, две опашки,
щ по лицето?
обаче само четири крака. То
Щакво се е наричало живЪло два часа и умрЪло.
щшно съ името „мега- Откупено било за 1.200 лева
| а какво I. се обозначава отъ единъ богатащъ, който ще
«fпо наещоящемъ?
го балсамира.
\Щой римски
импера
— За нуждите на пловдив
ф пръвъ пжть далъ на- ската общинска служба по
%г да отсекатъ
пари чистотата ще бждатъ закупени
щтя ликъ? {До
тогава два камиона
Цио въ Римъ пари съ
•Я На 25 м. м. четирма ци
(1а жава личностъ).
гани въ с. Вълкова Слатина
юръ на по-рано зададе разровили гроба на едно 12
ните въпроси:
годишно момче, починало пре
f ГМвзъ-1809 година На- ди десетина дни, и ограбили
*№ е игралъ една партия всичко ценно въ ковчега. Зло
Ю> построения отъ ба- сторниците еж заловени и пре
>|онъ- Кемпеленъ авто- дадени на ежда.
'въ човешки образъ. На
Щ За подпомагане на коо
Щ направилъ
няколко перативното млЪкопреработва»и местения, следъ то- не, БЗК Банка до сега е от
3
Р0чно извършилъ една пуснала на 72 кооперацки въ
Я|
съ коня. Автоматътъ страната общо 8.950.000 лева
Ч№ коня обратно и м-fec- кредити, за откриване на коо
1
една с в о я
фигура, перативни мандри.
йто Наполеонъ поради
§§ Електрическата мрежа на
Чата си изгубилъ пра гр. Пловдивъ ще струва общо
йМьсти. Когато Напг- 30242000 лева.
Щ Всички стопани въ плов
^ втори пжть направилъ
'Лена грешка, автоматътъ дивска облась, които ще ис
''Опоправилъ. На трета- ,катъ да сЪятъ тази година ко 'Ишлена грешка автома- нопъ, ще трЪбва да подадатъ
' t можалъ да издържи: заявлени-fe до околийския аг•Рмъ ржкатаси надъ шах- рономъ. Това се прави съ цель
''"• Дъска и съборилъ вси да не се превиши опредъле
*гури. Наполеонъ се зае пата за засяване съ конопъ
'" станапъ, доволенъ, че площь.
131
Да разсърди дори и
'1»втоматъ. На времето
1 2|
'вгоматически шахматист ЦНай-весело и прие
.здятно
ще
прекара
|
Ронъ фонъ Кемпеленъ
с
}
читанъ за една нервз- ] • т е K A P H A В Я Л |
У загадка. Сега се вЪр @ Н А Т А ВЕЧЕРЬ
на 9 мартъ между*
:'!подъ масата е имало Ш
н о с и те л и те на!
Л ЧОЕ-ЬКЪ, който направ- @
Ц а р с к а т а купа|
Иитенията на автомата. ф
'Ръбигв за усилване на
с
*били известни дори
нвй-старо време. Така
г^ръ, върху паметници- © в ъ с а л о н ъ „0_ДЕС_0^С1Н
«ирийците, датиращи
3>«ДИ 2,600 години, еж
|?(3ени войници, които
J1 съ такива тръби. И
РнитЪ си служили съ по
Дири прислужничка
за
Г тръби. Наричали еж ги
сервиране
въ
сладкар
Р°Рови тръби".
ницата.
'Думата .мегафонъ" про
Лостг&пване
веднага.
Ш отъ старогръцките
1
3
.Мегасъ" — гол-Ьмъ и
j — гласъ. „Микрофонъ"
САМО Сп. кл. „Варна- ще
рУвана отъ старогръцВи
даде най-хубави премви за
("Уми „микросъ" — ма|"'»фоне" —• гласъ,
добри маски.
1—4
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Наскоро пристига

йш театъръ „Комедия"

409

.Потайностите на принцъ Карла

Библиотека »Варненски новини"

за пръвъ пжть требваше да се пипа по внимател
но! избъбра Ревинье
Лека нощь, Лавалъ1
Поручики се опжти къмъ предградието Батиньолъ, като мина презъ широката улица на Б е лата Бзриера, а пъкъ Ревинье седна въ една кола
и се отправи за къмъ центъра на градътъ.

Лавала, обаче той внде, че подозрението му се
оправдава и че въ лицето на поручика беше намерилъ единъ мизеренъ членъ на обществото, съ
престжпно минало, едно отъ тия създания, които
се стремятъ къмъ лесна печалба, безъ Да се за*
мислятъ върху законностьта на употребяваните
за това средства, единъ стъ тия престжпни типо
ве, които съ хиляди се наброяваха въ грамадния
градъ Парижъ. '
— Клауднна Мари —- повтори Венсанъ.
— У нея нищо се не б е случило, всичко б е 
ше въ добъръ порядъкъ! — каза Лавалъ.
— Кпаудина Маре! — извика за трети пжть
настойчиво Венсанъ.
—Моя палецъ нема нищо общо съ нейната
смърть, която по единъ простъ случай умре, то
гава именно беше починала, когато и взъ боледувахъ оть падеца ей
Язь, обаче не съмъ никакъ замесенъ въ
нейната смърть!
— Вий мислите ли, господинъ поручикъ, че
нищо не се е открило?
Лавалъ бърже се изправи.

412

Жилището на поручика се намираше край
шосето Клиши" и следъ малко залови той тоя
пустъ и широкъ пжть, който беше потъналъ въ
дълбоко мълчание.
Виждаше се, че тука е било свърталището
на ония мрачни личности, които имаха известни
причини, да бждатъ колкото е възможно по малко
забелезвани.
Тоя отстраченъ пжть, до тогава малко употребяванъ. съ окржжените си огъ градини кжщи,
като чг не се до тамъ наближаваше и отъ поли
цията.
Ецвамъ следъ единъ часъ поручика стигна до
жилището си, . о>2го се намираше въ една кжща,
много по отстранена отъ тая на Пероке. Лавалъ не
можеше да забрави графа де Гренелъ и даже
следъ като си легна думите на Венсана още зву
чаха въ ушите му.
Само въ теченито на половинъ часъ новия
приягель на виконга беша успелъ да изкопчи ед
на тайна, която поручика старателно б е ш е крилъ
дълго време.
Графъ де Гренелъ съ надмощието си произ
веждаше силно впечатление върху Лавала.
При всичко че разговора между тия двама
мжже беше съвсемъ кратъкъ при всичко че гра
фа беше направилъ само едно просто заключение
касателно смъртьта на Клаудина Маре и касателно отхапания палецъ, Лаваль обаче пакъ чувству
ваше известна ужасъ и се много боеша отъ графа.

— Следователно, вие сте единъ таенъ поли
цейски агентъ? попита той внезапно Венсана.
Венсанъ си поклати отрицателно глава.
— Язъ съмъ графъ де Гренелъ, поручикъ
Лавалъ!
Не бой eel
Клаудина Маре падна мъртва отъ ржката ти
и въ време на борбата тя ти отхапа палеца!
Лавалъ бърже се дръпна назадъ — очите му
зловещо светеха и изпущаха искри — той взе ед
на заплашителна поза, готовъ да се хвърли върху
тогова, който се беше осмелилъ да му изговори
страшните тия думи.
— Вземете си думите назадъ! извика Лавалъ
— Не правете сцени, драги ми! каза Венсанъ
бавно, като се изправи едновременно съ Лавала.

€тр.
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ВАРНЕНСКИ

Въ Гърция щв бмдат!з разчистени ЙСШИ СЙВТЙИ

Нощесъ е билъ направенъ новъ десантъ на възстанически войски, ббмбардировката надъ Демиръ Хисаръ. Изявления на Цалдарисъ. Коми
никето на ген. Кондилисъ. Защо се бави потушаването на бунта. Мобилизацията въ Тракия

———
BSE5E3SEBOнаписани съ човъшка кръвь презъ последнитЬ 25 год. Страшниятъ
Петричъ 9. (Бългирска теле станицитЪ на вевкжде им»т
ударъ надъ ромънския износъ. Всички радио-апарати въ Гърция за
Атина 8. (Атинска телеграф то движение на нъкои безум
"*
дигнати отъ властите Разстреляни офицери и политически дейци,
на агенция). М-ръ председате ци, водени отъ най-големия графна агенция) Тая сутринь усп-вхи.
въ 8'30 часа £една правител
безумецъ
межди
всички
Въ
Източна
Македония
'
в
ъ
ля
Цалдарисъ
направи
предъ
Атина 8. В-къ ,Пройя" пише: ле Каролъ" — първиятъ роствена въздушна ескадра бом станическит-Б аероплаНи goi
Атина
8.
(Атинска
агенция).
представителите
на
печата
—Главниятъ и пръвъ винов- мънски параходъ, напусналъ
Тая вечерь • бе обнародвано бардира града Демиръ Хи бардирали пргвиталехвеш*
никъ е Венизелосъ, който обя гръцки води следъ обявяване елегиите изявления:
.",
следното комюнике издадено саръ. Силния тр-всъкъ се чува войски.
—Щомъ
лошото
време
въ
ви още отдавна, че републи то на революцията
ше продължително време отъ
отъ
ген.
Кондилисъ:
Македония
престане,
възстаниРимъ
9В.
.Трибуна*
се
Hi
ката била въ опасность и по
ПЖТНИЦИГБ и обслугата раз—Лошото време продължа Петричъ.
ческото движение ще бждз
учава отъ Атина, че npei
зова гражданството да възста- правятъ следното:
Въ Тракия въззтаниците еж
потушено, ако преди това мя- ва Юж-ния вЪтъртъ духа непре
дни г жа Венизелосъ J
не противъ законното прави
— Нрезъ време на сраже тежницит4 не се разпръснатъ станно. Дъжда вали неприкъс обявили мобилизвция на 18 два
чезнала отъ дома, въ кой)
телство. Той възбуди духовете нието въ Атина паднали поьенабора.
била поставена подъ домащ
съ позивите си на митинга въ че отъ 400 души убити и сами, н-Ьщо което смегаме за нато.
твърде вероятно.
Авиацията продължава ге
*
арестъ, като този домъ се п|
Солунъ Той дръзна да окаче- около 700 души ранени.
Атина 9 В. „Катимерини" зелъ въ най-голема тайна, j
Правителството ще възста ройската си дейность. 20 аечестви законното правителст
Освенъ товв еж б и л и нови напълно реда, съ възмо роплана успеха да бомбарди- съобщава, че гръцкото прави- да
не се узнае отъ Венизел|
во като незаконно, докато той разстреляни 120 висши и нисна островъ Критъ разбунтува ши офицери, които симпати- жно най-малко загуби, тоя ратъ Сересъ както и гарата. тесетво е било решило да по- кжде е арестувана жена му,'
пжть окончателно, тъй че въ Ако дъжда продължава, пред ржча новъ големъ воененъ
Предполага се че r-жа gj
народа и заплашва да отцепи зирали на революцията.
бждаще спокойствието на на вижда се покачване водата на параходъ.
низелостъ
е била отвлече!
родното си М-БСТО отъ остана
Въ Пирея упорито се рода да бжде напълно оси Струма и раширяване навод
м
отъ
верни
привърженици j
лит% части на държавата.
твърдело, че еж били раз
Римъ 9. (Хавасъ) „ДжОрнале Венизелосъ и изпратена i
нението.
Въ тоя моментъ прави. стреляни тайно и около 60 гурено.
Правителството получа
Възстаниците всички еж въ д,Итглия" подчертае строгия чужбина, кждето тя ще агит!
телствето тргьбва да по души политически
дейци,
неутралитетъ който Италия за ра за каузата на мжже си.
каже нуждната твьрдость които направили опитъ да ва непрестанно отъ всички плачевно положение.
краища
на
Гърция
телегра
пазва
по отношение на съби
Не
е
лошото
време
което
ни
Както се знае г-жа Вениз
и да приложи силата на помогнатъ на революцио
лосъ е англичанка и е изве<
законите, споредъ както нерите въ ония области, ми съ които се оежжда под пречи да пристъпимъ къмъ тията въ Гърция.
Политическите среди отбе- но богата.
обяви и председательтъ на които не били още разбун- лия бунтъ и се иска при постройката на понтони и да
мерно наказание на мя преминемъ Струма» но снега лезватъ съ известно безпокойи'
републиката въ възванието тувани тгь,
тежниците.
и
наводнението.
ствие нъкои съобщения отъ
си къмъ народа А санкци
Петринъ 9. Споредъ получ
радио-приемници
Онова, съ което прааител
Анкара, споредъ които Бал ните тукъ сведения, въ Юж|
Духътъ
на
пехотата
е
отлиите, които ний искаме, въВсички
Атина и въ областитгь, ството се гордее е доверито ченъ. Ние се боримъ срещу канското споразумение било
тргьбва да бждатъ наложе които
още ся въ ржцете на ц-влата нация и общото природните стихии, а не сре решило да осуети всЬкакъвъ Македония, която се наии|
ни най бързо, за да бядатъ
въ ржцете на правителство
на правителството, еж би оежждане на бунтовническо- щу жалкия ни противникъ.
ефикасни.
опитъ насоченъ противъ ста въ Н-БКОЛКО гарнизона сь j
ли вдигнати отъ военните
туквото на Балканите.
бухнали безредици.
В. Липосъ" пише:
власти, за да не може съ
Въ това се вижда едно прЪВойските въ тия гарнизо
— Сега ний се намираме тп>хъ да се приематъ съоб последици на гръцката рево теленъ материалъ за острови
предъ една rontMa война ме щенията, предавани отъ люция върху ромънския износ' те Самосъ, Тиносъ, Андросъ, ко предупреждение и заплаш еж се разделили на две и j
ели позиции едни срещу дру
започватъ все по-страшно да Критъ, Хидра Науплия и пр. ване спръмо България.
жду Венизелосъ и Гърция.
революционерите.
Вестникътъ изтъква убежде
До тоя моментъ не се з|
Всички автомобили и ка се чувствуватъ.
Поне този пжть ще бждатъ
Износителите еж очак
нието
си,
че
засилването
на
на
чия страна е надмощий
Освенъ грамадните количес вали да се прочисти Дуна
разчистени всички смътки, на руци ся секвестирани по
българските
погранични
поето
Парижъ
9. Споредъ тука
тва
зърнени
храни,
контректигаражите
и
кжщйте.
По
брани презъ последните 25
ва отъ ледовете
и прие ве е едне обикновена пред
ните сведения отъ диплома
години и които сметки еж би улиците се движатъ само рани за износъ въ Гърция, се - тигането на група гръцки охранителна мерка.
чески източникъ, положени!
авто га вече се узнава отъ компе параходи, които да натоли написани съ човьшка кръвь. правителствените
на кабинета Цалдарис не е;
тентно место, че еж били склю варятъ дървения материал
мобили.
Атина 8. (Хавасъ) Опровер бро,
тъй като между члено
чени договори за износъ на н тъкмо въ този моментъ
*
Кюстенджа 8. Вчера прис
гава
се
съобщението
на
H-БКОИ те му 2сж . избухнали гол*
8000
вагона
съ
дървенъ
строи
тигна тукъ параходътъиРеджеГалацъ 8. Катастрофалните
дошла революцията
като чужди вестници, че трима пра- недоразумения.
единъ страшенъ ударъ.
ви
втелствени висши офицери
Цалдарисъ, който води ej
били поискали отъ Югославия консервативна политика, е
таналъ веренъ на републик
Галацъ 8. Тукъ има твърде муниции.
докато останалите минис/
*
многобройна гръцка колония,
Потресающи приключения на историческата експедиция,
Атина 9. (Герм. телеграфна а особено ган. Матаксасъ,•]
разделена на два лагера —
която е дарила меча и маската иа Чингизъ ханса . . .
едните привърженици на пра агенция) 15 правителствени за възстановяването па мои
1
вителството, а другите, на Ве аероплана бомбардираха вче хията.
Драмата на човЪка, който е билъ безъ сърдце . . .
Тия недоразумения избух
низелосъ. Двата лагера поето ра казармите и гарата на Се
Екзотичната китайска красавица, на която белите мжже служатъ за наслада и изтерзания
пи въ връзка съ мЪркигв,!
МистериознигЬ китайски начипп на изтерзаване и тайнитЪ сили на Фу-Манчу.
янно спорятъ горещо помежду ресъ.
Реката Струма е излЪзла v то е требвало да се взей)'
Модерната наука се сблъсква съ тайнитъ сили на Далечния Изтокъ.
си и нер-БДКо избухватъ и
отъ бреговете си и е причи противъ
революционери
скандали.
Това еж загадките, които разкрива изключителниятъ филмъ
нила големи наводнения. Ж п. Цалдарисъ се обявилъ прот|
Щомъ пристигниха тукъ из линия е прекъсната отъ навод
вестията за стотиците убити и нението по едно протежение масовигв екзеауции, а оста"
лите министри искали най?1
ранени въ Атина, всички ба £отъ 300 метра.
роги санкции противъ бунт?
лове и други забави на гръц
Положението
на
фронта
е
НИЦИТБ.
|
ката колония 6txa отменени
какте въ четвъртъкъ
Тукъ се счита, че тия мон?
и бе обявенъ общъ трауръ, същото,
следъ объдъ.
хистически тенденции вср|
поради кървавите събития.
*
кабинета Цалдарисъ ще оа"
Петричъ 9. Въ тоя моментъ бятъ още повече население
се узнава съ положителность, което е за републиката и!
че нощесъ възстаницигв еж засилятъ позициите на ре
успели да извършатъ новъ люционеритв.
j
десантъ при Кавала.
Атина 9. Напоследъкъ 1•?
Библиотека «Варненски новина"
Потайностите на принцъ Карла
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Подъ прикритието на воен много места въ Гърция се
ните параходи и демонстра белЪзва една усилена дойн;
цията съ. бомбардиране на нв комунистите, които еж п;
називаемия Консулъ Ревине се появиха на жгъла
Не правете излишен! шумъ, поручикъ Лавалъ!
Солунъ, н-вколко транспортни чунили редица безредици <
на улицата.
Н-БМО защо да ви е страхъ отъ мене!
параходи успели да стоварятъ много градове въ страната.
— Ето Лавалъ! каза Ревинье.
Лавалъ скръцна съ зжби - юмруците му ярос
едно ГОЛ-БМО количество вой
Азъ се навъртахъ тука, за да не ни курди
тно беха стиснати — но не обяснимата и за него
Въ Атина една голяма т1
ски на брега, събрани отъ па комунисти пръснали по,
сашъ н%коя шега, поручикъ, каза виконта.
власть, която графъ де Гренелъ упражняваше
островите и Критъ следъ обя ви противъ правителството,;
върху него, го накара да се уталожи и да замълчи.
— Мене ми се струва, че графъ де Гренелъ
вяването на мобилизацията.
още
отъ
самото
начало
ни
позна/каква
сме
стока.
— Работата си остава между насъ поручккъ
които прозовава гражданст!
Стоварените войски веднага то да възстане и да отхвър
затова и не си направи зло сърдце за загубата
Лавалъ, добави Венсанъ, ела вънъ на улицата.
били въоржжени и изпратени диктатурата на геи. Кондили
на тия Н-БКОЛКО лева, отговори Лавалъ.
Имамъ нещо да ти кажа, ще ти говори за една
бързо за фронта.
работа и уверенъ съмъ, че напълно ще се укро— Какъ си можалъ да помислишъ подобно
Полицията успала да пръС
*
тишъ и успокоишъ!
нещо? попита Червен-Петльо.
тълпата, обаче тя отново '
Лоидонъ 9. (Ройтеръ) Отъ събрала на друго MtcTO и
Лавалъ го послуша.
Поручика направи едно движение съ ржката си.
положително место се узнава, почнала да оказва съпрок— Потрудете се сами да си го обясните, ка
Той напусна кръчмата и последва графа.
че Венизелосъ действително е на полицията.
за той и се опжти къмъ жилището си.
— Азъ имамъ нужда отъ единъ човекъ въ
билъ съ намерение да замине
Парижъ. Той ще бжде на моя служба и добре ще
— Дай моята часть Лавалъ, каза Ревинье и
Има убити и ранени с
за Египетъ, обаче въ послед страна на демонстрантите
се възнаграждава, но тоя човекъ требва да бжде
хвана поручика за дрехата.
ния моментъ решилъ да оста
мое доверено лице, мой чиновникъ, мой човекъ
Малко остана Лавалъ да се ядоса, но сетне
Атина 9. Гръцкото правн
не, когатонсе научилъ за ус
съ една дума, каза Венсанъ на Лавала и азъ исразмисли, извади отъ джеба с и една пълна
лство има положителни све)
пехите
на
оеволюционеригБ
камъ тоя човекъ да бждешъ ти!
шепа съ пари и ги даде на Червенъ-Петля.
въ Македония и за успешно ния, че ген. Пластирасъ би
— Това не е достатъчно! каза Ревинье.
Утре искамъ да се срещна съ тебе и тогава
арестуванъ отъ италиански
то
завземане на островите.
— Не правете шумъ! извика виконка.
ще ми отговоришъ.
власти въ Милано.
*
Сега лека нощь!
— Искамъ частьта си! продължи Червенъ
БЪлградъ 9. Венизелосъ по
Петльо.
Двамата мжже се разделиха, следъ като по
Съ най-добри специалисти
радиото
отъ
Критъ
произнесе
ручика каза на графа где живее!
чистене
на дрехи разпол!
Поручика се готвеше да заплати на ръково
речь въ която заяви, че въз-< фабика Матей Недковъ.
Когато Венсанъ отиваше къмъ улицата Гре
дителя на чужденците остатъка отъ исканата му
нелъ, Лавалъ вземаше съвсемъ противоположно
сума съ една страшна плесница.
направление, но само престорено, защото въ сж— Дай му! заповеда виконта, който, видеше
щность, той застана и скрито изгледа графа.
се беше повелитель на другарите си.
КИНО РАНКОВЪ
— Той знае — или по-добре узна, благода
Лавалъ се подчини на та . заповъдь и даде
рение на моята бъбривость, промърмори пору
на консула още H-БКОЛКО банкноти.
чика.
Продължава
— Това никога Н-БМВ да простя на поручика,
Колко съмъ глупавъ!
съ стихиенъ
успгьхъ
каза следъ това Ревинье и ако ти не беше тука
Та пъкъ какво ли знае?
виконте, той щеше добре да запомни грабежа си.
Какво може да знае?
Другъ пжть азъ ще давакь банката.
Види се, обаче, че той има нужда отъ меке!
— Ако още единъ пжть дойде днешния клиСтрува ми се, че и той не ще да е твърде чистъ!.
еитъ, добави Лавалъ.
Той съ хладнокръвие и почти съ удоволствие
— Никакъ не ми се види чудно, ако той е
Утре недвля. дневни въ 3 и 5 часа
забелезалъ НБЩО, наза виконта. Никой не би иггубеше парите си, това е признакъ, че се движи
ралъ тъй просташки и толкова глупаво, като насъ.
отъ некои тайни цели!
вечерно 8'30 съ доглеждане
— Било, че звбележилъ нещо, било не. но
Въ тоя моментъ виконта и Червенъ-Петлю,

Д е м о н ъ т ь на ориента
отъ понеделникъ само въ Глория Палавпь

