&ирна, 4 мзгзтъ 1940 г.

Цена 1 леаъ

брой 22

ТУРЦИЯ НЕ 1НЛД ЗАСТРАШЕНА ОТЪ С. РУСИЯ
Вшчки слухове за влошаваие на отношенията еж те-деи4-.ОЗИК. Турция никога ме е била разположена ПРЗТИВЪ
Съветска Русуя

И е з а п п с и х - ь и н ф о р м а ц и о н е н ^ с е д ж ш ч н н к ъ '- •
ИЗЛИЗА ВСБКИ ПОНЕДБЛНИКЪ
Телефони: 21 2 1 - 2 1 - 2 2 - 2 2 54

ЗНАЧЕНИЕТ

ЕАРИСЕГИШНДТАВОННА

Истенбулъ, 3. Днесъ се дв-е Тей отново опроверга цир
ъдъсжвнието но речьтв .-в кулиращите слухове, че този
Р- щидъ Сейдемъ, туречи ми звконъ' се явяввлъ като пре
цигтъръ-председате.рь.
людия на една мобилизация, а
, Р«шиаъ Сейдемъ опревер твка също и слуховете^ повгевв слуховете, появили свие вили се въ некои звиЯгерасо<:емо ьъ чуждия пвчвтъ. но и аа и вгенции, че Турция ••_>•*
въ турския, за новия законг шена да встъпи въ война. Той
«!в народната отбрана, като на отрича"; тъзи
тенденциозни
помня, че ТОЙ а отъ радикал елгхзав.
но значение, създеденъ за за ^ Т о й ( ъ щ о .ata изказва, ча
шита не странете, както отъ з*дъ гран ц1та отъ известно
економическо, така също и време се виушаеа едно убеж
отт- HI ц .снално знечание.
цен--я за създвнена
военна
Азъ заявявамъ/ че наши IT-' xoi» въ тези частъ на света

т я отношения съ С. Русия
не ся се изменили съ нищо
презъ последнитп 6 месеца
море. Турция е неговъ па Ние живпемъ въ епоха, ко
гато всички скриватъ своизачъ и господари.
Въ връзка съ конферен- тп> нампрения.
Рвшидъ Сейдемъ подчерта
цията въ Монтрьо н склю
чения договоръ между Тур. че прв"и елството му, е при
ция, Англия и Франция, пре б^гнело къмъ тази ме?ка -•
минаването на английски да се осигури ctp-Hira
търговски кораби презъ
Проливите e свободно. Това положение, обаче, е неизпетролъ отъ Румжиия
годно за Русия.

Не била изключена възможиостьта войната да бжде пре
иесеиа въ Черно море.

&амъ, 3 Вкъ "Журналъ би могълъ да избухне въ
Ь, Италия' помпетва допи- Средиземно море и Ду
еква от* София, въ която навския басеинъ.
Черно море добива
се казва, какво значение
могатъ да аматъ заявле* Се п о Гол-Вмо з н а ч е »
нията въ Москва за море- и а с в ъ с е г а ш н а т а вой-.
китп> руски ескадри въ Чер н а в ъ Е в р о п а , о ; о б е н о
подписването
.но море, които били гото с д е д ъ
Ьи да
отблъснатъвегьки Г е р м а н о - р у с к а т а т ъ р
пцОтивникъ отъ pvCKumn»ГовсСса с п о г о д б а »
брлговй.
Махаръ войнчта сега дч
Лзндонъ, 3. Вестникъ .Д-йли
Този въпросъ, който се сле
бърху този въпросъ [ се te развива въ Северно мо
М;йлъ"
въ дописка огъ CBOV
ди
отъ
ВСИЧКИ,
занимава
и
ре.
тъй
KSKTO
се
развиван»
спиоатъ много въ България;
кереспондентъ въ Букурещ^
Той тр*бза да привлича събитията, ле е изключена И*е/(ия.
нашето внимание, поед еаснтуалмостьта тя да бжде
България следи съ интерест, съобщаеа, че румънската тър
ГОЕСНВ делегеция се завърна
видъ различните- усложне пренесена въ Черно море развитието не събитията.
отъ
Б ^лгврия съ едно HOBI
Черно море е затворено
ния на конфликта, който

' .шари щ.1 ш ти

31дължень съмъ да зая
ВР. че Турция никога не е
била разположена къмъ
действия противъ С Русия.
Впрочемъ този нашъ по
литически ходъ е добъръ,
защото ние немаме запла

ха отъ С. Русия, п о н е ж е .
немаме доказателства д а
предполагаме каквато и д а
е възможности за опасност
о т ъ тамъ.
Следователно, тези заитаресовани лица и агенции съ
своите тенденциозни слухове
се стремятъ до предиавиквтъ
мажду насъ и С Русия необи
чайни инциденти. Те, c6*4f,
нематъ никакви основания.
Ние CMS уверени, че т и .
сведения са р-зпрострвняватъ
за д- окежвтъ влихниа вщх/
общественото мнение, но НН
това не требва дв разчита ь
много.
Такава а политиката ни,ко«то
провеждаме
кгмь С.
Русия.

нмшшондашшу»!!.!
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Янглийскйт-е». д и п л о 
ежедневникъвъ Тирана
С К Р Ъ Б И А ЬЕСТЬ
матически с р е д и с м е - Тирвнв, 2 Тукь запо.ва дв
Съ разбито отъ тъга сърдце съобщаваме на редчини
татъ, че резултатътъ отъ излиза новъ политичесьи вее
и потнвти, 4s загубихме зв винлти милия ни и обичонъ
мисията н а ; Съмнъръ килневникъ подъ нвзввнив съпругъ и бвщв
.Тумери" ив ителиински и вл
У е л с ъ щ е стане извест бзнкски
езици Въ ьего щ«
на едва когато с е завър сътруд;:ичатъ нви добрите сл
72 годишенъ. търговецъ.
не в ъ С ъ е д и н е н и т е Ща бански а италиоиски журна
АонДонЬ^З. ( Х а в а е * )
съръ Съмнъръ Уелсъ
който следъ кратко боледуване предаде Бзгу духъ вче;>а,
Шъ и о д в е - а е р и е т о в а
ти и Представи д о к л а д а листи. (БТЛ)
неделя, въ itM* часа сл. сбедъ.
п р и е т и Г а н е т о в а С*ьм- в ъ п р о с а з а м и р о , а си на Рузвелтъ. (БТЯ).
ТлЬннитв останки ще се вдигнатъ отъ дома м/ ул.,
аъръ
-^елсаь Й Ъ е т о и м е н н о , ч е у с л о в и я т а
Hto Иоркъ, 3 {Хавасъ) Г нь
„Ш-йнозо" 11, е опелото му щз се и з . г р ш и въ 4%pfBB »
лицит-В в а с ъ ю ч н и ц а d a и и р ь щ е т р Ф б в а завръщащъ
се въ Вашинг
,C«. Слркизъ" въ 2 ч. сл. оЗедъ.
продик
Хв, в е д * л . и и а т : ь ие« д а б-а^датоъ
Вврнч, 4 111 1940 гог. ч а т » доьра&п д о п о д  т у в а н и о т ъ с ъ ю з а и ц и тонъ заяви въ влака предъ главнокомандуващия унгар
ските войски
ОТЪ опечаленйте
ч е р т а е о т н о в о с т а н о  ТФ, о н е о т ъ Г е р м а н и я . представителите на печа
та, че е получилъ нгьколко
вището на АНГЛИЯ п о
Будвпещг, 3,' Регента Хорт""
Подчерш се смщо, че Шл доклади отъ Съмнъръ Уелсъ освободи отъ дят-жчесть, г.о
но че не може да разисква негово искане, глевнокоманду
по този въпрося, преди връ вещия унгарската вей-на ген
щането на Уелсъ въ Европа Хугосо.-и.
Г-ца Кичка Георгиева
(БТА)
(БТА)
;

Т р & б в а Н О Н а -ДОКДатъ- I

отъ Англия ш #ра®щ§ш й -IB етъ Германия

м * - * ^ > « "лч--».*г^ -.,4^

АГОПъ ДЕРЪ

ШЧ2РШЪ

Шишт т ш и т

шшшшвшштштшшш»шш

Въ Кино БВДЯЛЪ днесъ

ш чудото ивдишащ съветското фялмово изкуство Съмнъръ уелсъ посетилъ
"Шаня товаревъ кораОъ
Рудолфъ Хесъ и маршалъ

Сорочинскн ттщъ
M l 1 Ш ДНЕВНОТО КРАЙНО Ш И Ш Р В

иска помощь
Гьорингъ „
НюИоркъ. 3. Гръцкиятъ теБерлин», .2. (ГТА). Съръ веренъ корабъ "Мвкисъ" о-ъ
Съмнъръ
Уелсъ
посети 3546 тона изпрвти сьгнвли зв
днесъ въ 10 часа Рудолфъ помещь. (БТА)
Хесъ, замгъстникъ на Фю
рера, и води разговоръ съ
него повече отъ едичъ чась.
Следътова съръ Съмнъръ ще бжде предадена въ
Уелсъ
посети маршалъ.
.Форейнъ офисъ"
Гьорингъ въ .Каринхалъ"
Римъ, 3 (Стефани) Средите
(БТА).

"

Ввр.-а

Шиша поошпа вота

ПРОДАВЯ ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ

салама шунки и филета

i огштамтишшги?
йШШкЖШШ^
ВИЖ НО З й
МОДЕРЕНЪ Д£МСИН СйЛОН
се откри на ул. „Любенъ Каравеловъ № 32
работа май*а§соратна
Търсят* се работнични—ст*жангки и начинвющи
1-2-593

отъ двореца " К и д ж и " съсбщпввтъ, че игелиянската протест
на нота срещу решението не
английското правителстас no
залежи въ С. Русия
ембаргото на германски » ъ М скав, 3 На брега на ре' лг.ща за Ителия ща бъда преквтв Мзлйнеринт-, въ Черквс дгдена въ "Форейнъ гфисг"
кия рвйомъ. Следна А~'Я <ъутре, аонедепникъ (БТА) .

Вернв

секретврь-счетоводитель
Мугланското ревирно лесничейство
се вФнчаха
Варна

Кумуваха Г-нъ и Г-жа Г. Бомбови
595-1-1
Варна—Новгрпдецъ

ФФФФФФЩ>ФФФФФ<%>: ж

отъ злато и

ВОЛХ, QMOPB р у Д В .

Въ гкеро време тезя рей
овъ
ще бъде снобдеиъ съ
модерни инстал&ции за n p i миввне
нв злйтото, което се
аредаслага да е въ доста големо количество.
Енинъ батвлионъ войска за
мина so скро-нв щ находи
щете.

•-•"""-•

нв 3 мвртъ 1940 г.
1 1.594

Г-ца Дора н. Панайотова
г-н. СтефпнъВ. нирковнчъ

Ошрм шга и м р ш
открити аележи

и

Г-нъ Георги Жейновъ
ьънчАни '••"-.•

надъ Германя
Лондонъ, 3. (Хаввсъ). 2 вн.
глийски бойни семолета беха
нападнати отъ б гермвнеки
самолета нвдъ гврменске територия Единъ отъ германските
самолети се запали, а другъ
61 изваден-, отъ строя.

Г-ца Боянка Н. Екимова
г-нъ Димо Стайновъ
Венчени ьв 3 того въ Търново
Кумувв сакейство Зехври Стьйнови
Вврнв
*
Казвнлт-къ—Ломъ

СТР2.

/ТРИННЛ ПОЩЛ

Новнятъ КМ8Т1) ва

Щ

1к«ми п* кората на «нощното
J дърво. Срещу техъ дейегввтъ
( м I на св*та
| много добре кврболинедннте
ц< тоя ьгпросъ се ощ,
и минерално-маслените емул01 ГОВОРИ
статист! Ч(С|
дв
зий.
бюро въ Буеио-ъ-Яйресг,"
Огъ всички културни ра-сгс- които пренасятъ отъ {.година но пръскане е сероверозия
Минералнс-маслената емуле услепо до сега да сц,'
гниене. разтворъ.
ни», овощните дървета сгрв- иа година каф-вото
зия е минерално масло. Раз
точна сметка само за |
Неговото
приготовление
ста
ВЪ
Варненско
много
се
говсдвтъ ."най много отъ болести
пръснато въ дребни невидими
><,
ИГИ, които се намирате
(рвзстителни паразити, бакте ри, че наторяването цвета на ва като 12 кгр. вврь и 20 кгр. съ просто о к о . капчиця въ
големите пубпи-жи библио,
сера
съ
100
литри
вода
се
ваовощните
дьрвйта
се
дължи
рии и плесени) и не.фичтели
вода. Тия капчици върху дърУс-вновено е че броят-,
(вредни насекоми) Немв чвсть не мъглата. За мене по ве рятъ точно определено време вото образува*ъ тънка ципа,
библиотеките е 1083 и В(
въ
железенъ
съаъ.
роятно
е
I'IOBB
изгаряне
на
отъ дървото, ксето да не се
която убива насекомите и
гаготъ съ 15! миллона щ
Понеже това приготовление унищожава' лиш.»ит+\ мъховемаг ana отъ техъ. При най- цвета де ce дължи на кефгОгъ ткхь Ефопа има
за
отделния
дребенъ
овощвръ
вото
гниене
—
монилията,
но
скромии пресметания, тия бо
1е и спомага за ..тадването
библ отеки съ 119 Нщ
лести и неприятели на овощни която тая стадия не нападе e мъчно, то агрономството въ на старата норе. За 100 литри
книги. Вь т о - а ч сло не ,
гр.
Варна
съ
съдействието
на
ние
e
известна
каго
пожарете дървета нвмвляввтъ технвГазъолнс-бордолезовв емулзия
)атъ
К Н И Г И т е ОТъ РусИ»,
та доходиость съ 50 на сто. не на цвета. Огъ системната Ззм стоп сдБление при Ввр съ потребни 5 литри газъолъ
н
ж
;
.
Спарнъ, дирактор-.п
ненскатв
община
започна
при
борба,
която
требва
да
всНеуката, обаче, ни дава сигур
(3-4 литри. употребено или
това бю 'о н в в П0'1У
ни средства за борба съ бо- димъ съ кафявото гниеье, — готовлението на серсварсвия чисто смазочно мвсло) 1 кгр.
-«уждните сведения. Е«р
тестите и кепривтели.е При сега можемь да извършимъ разтворъ, който ще се разда синъ камъкъ и 1 кгР- негосезаема първо мЬсто, след-,
това почти всички средства чь събирането и унищожението ва на всички ьуждеющи се, Ио или 3 кгр. гвсенв варъ.
r. Христо Харалзмпиевъ идва Севеонв Ям.рикв, ц(
борба се опвричввтъ (ренти- на всички сухи плодоье отъ срещу енв минимална цена —
Въ съдъ (не железенъ) съ
от-ь
Софи- роданъ презъ 1906 брои 341 библиотеки с*,
рагъ) твърда добре. О :тава са миналата година, били те по приготовлението и раздаване вместимость надъ 25 литри се
г
Завършильпрезо
въСоФ^я милиона кнег.-*, госле K3i
то
се
извършва
въ
Лозовия
мо да ги знвемъ и да водим ь дървото или по земята.
разтваря въ 10 литри вода
Трябва да изстържемъ ста разсадникъ. Тоя сероверовъ предварително СИТНО стритъ До заемането му нетозипоиь Амерока 22 библиот еки
бсрбата системно.
Тая борба се води презь рата сива а напукана кора разтворъ, който раздаваме, при синь камъкъ, рвзтварянето се е билъ шуменски окоп. упра- 300,000 кн»г>, А(*-я 13'биб,
целете година, но нвймного на овощното дърво. Подъ зимно пръскане требва да се ускорява, ако водата e горе витель, a преди това е упреж- тек*1 съ 1.100,000 книги. Въ
мсже да се направи презъ зи- нея зимуватъ като яйца, квка- рвзр4жда съ вода и то —една ща. Въ другъ съдъ съ около нязолъ пр;ф5сията адвокатст па Африка сма две ,щ
сероверовъ
разтворъ 10 литри вместимость, се уга ЕО и журтвлистика. Г нъ Хвра- библиотеки съ 200000 щ
мете. То е отъ времето не ли- види или възрастни, много чвсть
стопадв, до времето, когато поч- вредни за овощното дърво на съ 6 (шестъ) части вода—зо сява вврътв съ ОКОЛО 5 литри лампиеаъ отъ ранна въ;-рвсть 8ь Eipona, Германия се
натъ да се дьижатъ соковете секоми. Достатъчно е че подъ ябълки, сливи, круши и чере водо и полученото 20 на сто се е занимазолъ съ общество ти иа първо место,
но деятелностъ. KOTO e билъ Франциг, Ачглия и Й:
и да набъбватъ пъпките. То нея зимувв като какевидъ чер ши и 1 чвсть сероверовъ раз- варно млеко се
прецежда
ПЪРВИЯ .ъ
редакторъ
но в.
творъ]
съ
1
0
части
вода
—
зо
вея,
който
причинява
червясгава свсщвря разполвго съ по*
през цедилката на пръскачкото,
„Студентска борба" органъ на
вече свободни ръце, които мо ването не плодовете, зо да е прас»ови. коисий и бадеми
като се налива няпрово въ
гатъ да бъдатъ използвани въ наложително нейното премвх- ЬЗТака разредения сероверовъ си !ъ-к..мъчния разтворъ при Б ъ Л г а Р с к и я т ъ СТудеНТСкИ С1 Ю1Ъ
Еана отъ старите, и про
аане. Това става като се из разтворъ требва до ce изпръс- розбъркввне, тока, че да се който е билъ и пивенъ сек
озощнага градина.
ретар
ь.
Същиятъ
е
заемолъ
и
търговии
на Аг)глия e Hit
ква
веднага
и
ней-дебре
е
съ
стърже
сивата
корв
до
кафя
Зимната борбз
се води въ
получи
гъстъ
бордолезовъ
постове.
вата но камбани. Порвдндвз фази. При първата — бих ва. съ помощъта на по тъпъ пиринчена пръскачка. Медните разтворъ. Въ последния се из други обществени
с
Ц. Р некои прочути камбани
ме мсгли да я нвречемь меха- железенъ ножъ. Кафявата ко пръскачки преди де се улот- лива на тънка струя и при
църквите и обществени
ничсска ф^за, имаме ьамвлв ре е здравата кора на д рво- ребятъ за пръскане съ серс- постоянно розбъркввне газьола
ния съ направени въ Л ад
ние на количеството на зара то. Добре е следъ това стебло ввровъ разтворъ, требва гриж ИЛИ маслото__в
Нвпоглвдъкъ звънври.тзата;; и подготовка на дт-рво- то и дебелите клонки да се ливо да се намажатъ отвътре
Получената гъсто като коша
около 500 в(-глийгки чер
то за вторгта фаза нз борба- намажатъ съ гъсто варна мле съ разтително или машинно емулзия се налива въ пръскач
се събрали въ Крсйдосй
то При втсрато фаза борбата ко 20 кгр. вврь, за 100 литра масло. Веднага следъ привър кото и се изпръсква сбритно
Понеделникъ. 4 мартъ
леярна ф>брикв за да вие
отъ механична става химична. вода, като къмъ техъ се при- шване на работа, както мед въ съдо. Тази гъста емулжя
СУТРИНЬ: 7 Отъ Варна: Маршъ втората нейтолема камб
ните, ' тако и
пиринчените при употребението и се раз
Тя се СЪСТОИ въ извършване бави и 2 кгр. синь камъкъ.
ободрителни думи. 7-05 Утринна •<о света. Тя е направена
пръскачки
требва
да
се
и£Съ тооа се избегзотъ твърде
на зимното пръскане. Това
режда съ веда до 100 литри, гимнастика. 7-20 Огъ София: Нови
едно съ Други 71 Квмбвнк
лошите последици отъ нопук- миятъ добре съ водарръсквие зо дървото.
което на практика става, като ни. 7-35 Отъ Варна: Народна музи
Употребаниятъ при горнното за все*и лнтъръ гъста емул ка. 7-45 Забавна музика. 7-55 Цъок. черквата н*. Ч-жегския |
Сводните дърьето съ съб- ването на кората презъ зиматг,
лЬчли свои нежни части. По убиватъ се лишеите и мъхо разреждане сероверовъ раз- зия въ пръскачкато, ce прибо- календаръ; дом. съвети. 8 Утриненъ вер:итетъ. Тези 72 квм.1
концертъ. 8-30 Край.
ще образу.-1втъ-,Карилен1*,
ттхъ немв ни ц%етъ, ни плодъ, вите, яйцата на насекомите и тсоръ действа силно разядвщо вя по 4 литра вода, Нлпр. при
ОБВДЪ: 12 Отъ Варна: Обтзденъ
нито дори и листс. Сего точно самите насекоми, о също таке върху живите организми, вър пръскачка съ вместимость 15 концертъ. 12'30 „Простудни заболя едновременно биене на ecu
нопръснвнт. литра се взема 3 литри гъста вания и епидемическа инфлуенца", Така камбаните ще изпъят
те могатъ дч понесотъ много и всички зародиши на болес ху които бива
говори д-ръ П. Скорчеот-. 12.45 Вал шес ъ пълни октови и по
п т.ечв отъ всички болести и ти. Ако оерьтв опада презъ Той премахва лишеите, мъхо емулзия и 12 литри вода.
сове. 13 Новини, съобщения. 13-05 тонавп и ща може да Изси
неприятели, които съ по техъ, зимата, препоръчва се рано на вете и острата корв, убива
музика. 13-15 Отъ София:
0:венъ Гагъолно бордоле- Забзвна
(.илио ядовитите течности, съ пролетъ, преди раздаижзвнето зародишите но гъбните бо
Новини, БТЯ, сведения за времето. ввть почти всека музика
ксито ще пръскаме. Требва на соковете, дървото да се на лести, а също тека и на мне- зоаато емулзия за борба съ 13-30 Отъ Варна: Концертъ на са
Наиголемвта , квмбвнв J
да иползооме того и да се маже поЕторко съ варно мле го насекоми и п а р а з и т н и щитоиосните въшки се упо- лонния оркестъръ. 14 30 Отъ София: тежи 17 тона, а сбщвтв; i
т^ебявотъ и
Карболинеуми- Забавна и танцова музика. 15 Край. жестъ на 72 т*хь камбани
j"
отървемъ отъ най-упоритите ко, което чрезъ белиятъ си пвячете.
ВЕЧЕРЬ: 18 Отъ Варна: Танцова
тгь.
—
Това
съ
гъсти, тежки
болгсти и неприятели но овощ цоетъ спира ранното раздвиж
Неговото употребление .. >е
музика, изп. джазъ оркестъръ. 18'30 f ъде 90 тона. 3» б-ене ив
вана на соковете и преждевре- особено желателно при прас катрани добити отъ камени „Десеть минути здравеопазване", го г^л*ми1е камбани ще ce
ните дгрЕето.
Вь с.ъраета фаза на борба- мгнното набъбване не пъпките. ковите, дето той действа от въглища или дърва. Най-важ вори д.ръ Кирилъ Иордановъ, 18-40 ползува електричество/: «
Окапалитгь листа прена лично срещу къдрилкота —- ното имъ качество е, че се Серенади. 19 Десеть минути темброт« се извършва: 1) Основно
19-10 Отъ София: Народни
почистване на дървото отъ сятъ много болести отъ къ~.равостъто по листатв. i разместватъ много добре съ филство.
п-Ьсни, изп. Тони Енепъ. 19*45 Отъ
всички засъхнъли, счупени п година на година. Съ техъ се О:венъ него, з- зимно пръс водата и даватъ млекоподобна Варна: „Трит-в крайжгълни камъка
съ болезненъ видъ клони и прел-сятъ брешнесгите мани, кане са употребява ци Брдо- течность, по повърхностьта на на възпитанието" — 11 сказка, -го О ъ д о с а вр«м- хорам
клонки. Те загиватъ най-често черното гниене, струпя-ването/ лезовия разтворъ. Това е доб която не се отделя бързо мас- вори Борисъ Желевъ. учитель. 20 пешно произ-ч-ждатъ HtB«(
Бойни маршове. 20*15 „Храбреци",
0)Ъ измоъгв-не, черни рако червените петна и ръждата по ре познатия ни вврь — синь лзнъ пластъ. Въ Варна за про цикълъ
бойни подвизи, чете артис на цветята. Но найноаетс
вини, кьфаво гниене (монили»), сливата и др. Требва по ье- камъченъ разтЕоръ, употребя данъ има два вида. Ециния —- та Ц. Канд?въ. 20-30 Отъ София: че сега големите дърЕе^а
гечм.ниа и редица други при- кей нвчииъ да се оЧгрвемъ ванъ за пръскане на лозята Нводвндринъ—- не м(же де Историч, календаръ, новини, БТЯ. «в мггвть да п)лучатъда
отъ техъ. Това стева ней-лес- При зимно пръскана иа овощ се смесва съ сероверовъ ИЛИ 20-50 Отъ Варна: ' Забавна музика. ю изкуственъ начинъ. 0i
чинител,-. на болести.
21 „Сунавитъ" американски скечъ,
Кот-внатс въшча даав рако :.о, като ги закопаемъ въ поч ните дървета за приготовление бордолезовъ разстворъ, а дру изп, артисти. 21*50 Симфониченъ в hanpcetHb чрезъ боядис!
гия
—
Миксдринъ,
може
да
се
вата.
При
това
звкопаване
гор
на
100
литри
разтворъ
се
в?евини съ отоци, които требва
концертъ. 22'25 Отъ София: Търгов нв мьзгатв, като уагвяцвл
да изрт-жемь дълбоко, за до ния пласть остава на дълбоко. мо 2 кгр. синь камъмъ и 1,500 смесва и съ двата разтвора — ски съобщения. 22-30 Забавна му прввя1ъ изкуствени дупки
се остранятъ скрилите се въ Въ него квкввидиратъ много кгр. негасена вврь или 4 кгр. серовароаъ и бордолезовъ — зика. 22-45 Новини. 22*55 „Праздни- п-о.то се с.нжвктиратъ <h>(
насекоми, катс:
черешовата гасена. Сичиятъ камъкъ се и съ това овощарътъ може д* кътъ на освождение.то", сказка на чрезъ помпичка. Другъ Нвч*
техъ вт ш<и.
италиянски езикъ, 23'05 Танцова му
Следъ това тия рани се нв- муха, некои листояд1-.и и хобот- разтваря въ 70 литри вода, е спести едно пръскане.
зика. 23*30 Край.
има чрезъ корените нв из|еа
мвзватъ съ карболинеумъ. за ни бръмбари и др, които съ варьта се угее-вв и разрежда
Въ културното състояние въ
д--реете. Боята се размива
да убие всички останали живи що ще загиватъ при закопа- въ вода до 30 литри. Варь-а което' <-е намиратъ нашите
резервувръ, въ зввисимос.ь"
нето. При това, неи-добро се се сипва въ сичия камъкъ овощни
въшки
градини.
Зимнотс
итносно три големината на дървото,
обра бавно, като постоянно се б.ър- пръскане е крайно наложи
Едновременно съ премахва- хрвнятъ • и развиавтъ
етажна к ъ щ а
градини.
Има и разтвора e готовъ.
i ето на бол.-ите клонки, треб ботваните
телне. В:еки ооещорь требва чъ курортния кварталъ между
ва дч се премвхнатъ и излиш ме много причини да изоремъ
Тия два разтвора
ье дей- добре да се запознае съ него, Търг. училище и „Гроздъ", ул
ните вътрешни клони. Съ то градината и требва да я из стввтъ почти никакъ поотивъ защото то - e единъ сигуренъ «Из. Б:горовъ" № 13. Спора
ва се постига по пълно освет- оремъ.
цитоноените въшки. Те съ начинъ зо увеличение,
зумение съсеседната къщв 11 приема де печата всички!
ление и проветряване на ко
Ачо искаме тая първа на едни отъ най-зредните н*с(2-2-592
дове печатни произведем
роната и по лесно се води борбата съ болестите и не
разрядно легло: една хубе
история за кавалеристиРорбвта съ болести и неприя приятелите на овощни.е д \ р — Толкова по-добре, настоя постеля отъ слама ОТЪ'дол1
тели чрезъ пзъскане. 3 - спаз аете ф)за де завърши н а т л
Ма^югъ, едно русокосо момче, о.горе завивките на н*Ш«ate ти * условия требва да но успешно, Tpt6 за всички ти*:
което всички закачаха, че е ксне и пвкъ слама. Toed oti
се сп-иавтъ сще пои. з а с ж сухи клони, гъ-ениччп гнездв
— Хс, Лзндесъ! Твой редъ е, датъ сменявани на всеки поудобегьо шгфд-ьовръ каещ
но петнадесетъ гедини.
дена о и рвзстояниятв, устано сухи и мумифицирани плодсве, — каза сержлнгътъ. •— Щв ловинъ часъ.
—
Немв
до
ви
карамъ
да
(.-.но стъ овсщарската неука. етера кора и др, да ги изгс- сменишъ Флао.
„Времето беше хубаво мм
— Дарие! Дарие! — авпоме
молите
посече,
—
поде
сер
Болните клонки требва да се римг, защото не e r o n t M i p a i ло
презъ всички тия дни. I
Повиканиятъ
И1мърм;ри веда сержантътъ, — ще отижантътъ, —. още повече, че щьто бтзша прекросна, ' лет"
I з р Ь Ж 0 ' ъ ПО ЗДРвво.
И 1 П - - Ш л-жвта, ако всички тия нтситенещо- Чуваха го до рови въ дешъ съ него и ще довпдешъ
озъ имвмъ толкова желание нощь безъ луне. но пъпнв1
ННе
Р ъ ф * Ш ч И к л о н и г е И 1 - ни съ зараза части бъдатъ но
единъ отъ ъглите на стаят.*, Флао. А като минавате покрай
гетаагъ до самите
двбелл самото дърво, или г.одъ него, която се осветяваше само отъ реката, внимавайте да не пад дв ви разкаже моята история» звезди. ЦСволихме ^горнит*
КОЛКОТО вие да я чуете. Бе- дрехи, мунициите и се ••Ш
>- л тииат-рху кои то Св нвмирсъ
Така дървото е приготвено единствената свешь, поставена нете въ нея.
ше презъ месецъ септемврий т ахма въ сламеното легло, i
0 ) J J , O , pa 1и-е да съ съ
н«й- за втората ф-зо на зимната
— Замръзнало е.
въ едно празно шише.
1914
г., веднага следъ битката то покрихме и главите си,
| И , к - поз» г.х тость.
H'pbift- борба съ болести и неприятели
— Безсъмненс. Но ледътъ,
Вьнъ беше много студено.
i-.ею те ичаьгшчв съ добъръ на овощните дървета. Второто Въ наблюдателния постъ, на- може би, не издържа, а едно при Морна
"Колко беше приятне! '
.ГОСПОДИ! Не скончаемите ние бехме толкова умор»
триочт. Рачите с- идглаждотъ фаза—химичното, както я но- станенъ въ една полусаборена баня въ това време. . .
съ остъръ НОЖЪ и непремгь- рЬчохме, винаги следва първо чя{.щв, войниците бехв успели Мъжете се заемеха, но тол битки, галопирвииято върху из че едвв се бехме прострел»
ьо ся зомазаатъ съ блджнв то. Тя можа да се нзаърш-i да настанятъ едно печка, но я КОВО сдържано, като че ли се морените коне, наранели отъ загубихме првдетвво зо вен*
tirv, котрачъ или опсщ-рски презъ времето, отъ окапването пялехв само иощемъ. по при- страхуваха до не излуенвтъ свдпвта, всичко се смесваше Всички наоколо спехо ежи
ьасъкъ В:ич-и и?ре.аии кл;- на листвте, до мргдзането па чина на пушека.
"Азъ се събудихъ npw
повече топлина отъ себе си. съ умората ни. He бехмв спа
i и TpiSso до се изнесътъ г.ъчъ пъпките. Нз игй-добре e зим
Чувствуввхъ нещо свежо, и<
Tfe
беха събрани, седемь или ли, нито пъкъ дояли.
Не беха далечъ отъ първи
ом, rpffliH;,To и у.?офе6ятъ ното пръскане око се извърши те линии въ околност ъто нв осемъ, млвди, чиито хлапашки
„Колкото до пиене, имахме ро. Повдигнохъ съ ръка '
[си-яга ла горизо.
въ .--рая на зимвто, зощото има предишната боева линия. О/ъ лица се осветлязеха отъ заче- вода на розположе.-ие. Мар вивкоте: велеше, валеше! А
Д а се изртжатъ ггксенич ИВЙМ-10ГО ТСГЛ-! ДНИ, П ъ к ъ И apeмз на време се чуваше рвенато печка. Въ средата се на, нали, служеше за шампан ведата наоколо се беше of
нит/ь гнгьзда. Т& прсдсте-ел,- в най добре за сомато рьбзта. глухия гъ лай но тежките оръ деше сержантътъ, съ оголело ско, въпреки труповете, които върнала на езеро и всяьалъ дсбрг ом от-ни оь ПЙЯД- За Варненско това време е дия, на
пови-вииГвъ сламатр, кжд«
които
отвръщаше глава, единъ звкаленъ войннкъ покоивоха бреговете й.
„Една вечеръ ни спреха но бехме ние. Рогаръ и озъ
ЖИНО сухи яист<-*.
В ъ н e въ края но ф-вруарий—началото щракането
на ' картечници. отъ първото война1-Ьхъ i ма п:.• 100—200 малки НО M B P T 1 .
Всредъ шума отъ смесените псч.'ако до единъ изостовенъ Жвхме сего въ вана.
Нощъта беше ясно. Надъ кло
1ъе.нички. Из пролетъ тия
Никола на се пръска когето ните нв гората, презъ които имъ гласове, Дарие и Ландесъ чиф *икъ. Капитонътъ даде за•Станехме мокри до нв?
тъсемички щз . злЬзнзтъ отъ има ригиъ отъ замръзване. прозираше луната, небето бе отвориха вратата и я затвори поаедь до нвхранимо конете н Д-угвриТе И и c e 6 t x f J „рц
дв починеме.
п-ездото е-* и Щ- изгрлззтъ мяо Найдобро е пръскането де ше обсипако съ звезди, които ха бързо задъ себе си.
рали подъ подслонъ. Свмо
го г ъ ш и , а после ще про- стене въ тихи и топли дни. изглаждаха като замръзнали
— Еднв принудително баш!
.Беше в«ча съвсемъ тъмно- бехмв останали въ наШ>
дътжетъ да унищожаеотъ.лис- Средствата които с-« употребя- на него.
—
измърмори
сержантътъ, когото дойде редъ дв помие- първорвзрядно легло. А С
' в<в. Т о г в Е В б с р б 0 7 Я СЪ Т е Х ъ вотъ зп зимно
пръскане на
— Бръ1 — изръмжа Лан- чиито сиви малки очи се ус- лиме и за НЕ шия сънь. Защото првго но къщатв единъ глвщ* e трудуо. Пз-добрг e да ооошните дърпвта се избнратъ десъ, като отвори вратата и Mcxsexo единствени отъ суро въ кавалерията ездвчътъ мисли които искаше дв се препр.»
ги м-Фежемъ и иягоримъ сега. съ зовисимостъ отъ болестите кат» я аотаори пвкъ бързо, — вото му лице, — товв ми ко- за себе си последенъ. Моятъ на жаловитъ, се подиграе*»
ЦО дървото не трпбеа да и неприятел ле, които имв въ вънъ о щволгки студено.
помия едно история.
другоръ по легло, но има р в .
-.--01 Избраниците за *8'
сетанатъ никанви, загнили додгнп меешос.ь Е т . в вгъ Студътъ паиешв. Войниците — Разкажете ни я, сержантъ. горъ, който беше тръбочъ Ф»ртъ! Изброниците!".
и ц$$ъ#нялн плодове, Те съ ней-дзбрите средства за зим по постовете требваше да бъ — Немв що ви забавлява: беше измислилъ едно пърьо.'

Агреномь К. Кшмтепь—Ввпна
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,УЧИ>ЛиЩЕ HA Л Ю Б О В Т Ь Т А '

съ гол*м«. успех*

Разказь отъ Денисъ Мишелъ

Нашиятъ приятель Годииаръ
првзднуввще ос-м т,асетата си
годишнина всредь к г ъ г ь отъ
близки етери при-г-ли. И пол
зуввхма случая да го н-кара
ме д . ни разкажа , екои отъ
свои!е предишни еавнтюри.
. . . - - Презъ врем ! на дълги.е
МИ скигания, започне той от
начало, уверихъ се, че съсед*
егвото на големите гори съз
даватъ и пвзятъ всредъ близ
ките обитатели всички видове
легенди и повери-. И това не
а лошо. • .
. .Веднъжъ, дели беше това
въ Бретвнъ или друга подоб
на местность, имехъ за во
дачъ единъ старъ селятинъ,
който знаеше мие го тайни, но
който беше особено разположенъ къмъ мене и безъ мно
го мелби ми доверяваше стари
легенди и Странни традиции,
които знаеше...
' "Понеже бехъ чуввлъ често
да се говори за некакъаъ "камъкъ" въ околната голема
.сора и то
винаги съ не.квкъвъ мистериозвнъ тенъ, по
искаха едичъ день осветление
отъ моя водочъ. Обикаляхме
гората и бехме седнали до
дъчара на едно дърво, за де
изпущиме лулите си. Дебнехъ
подхгдящъ
мементъ. Старецъть изпусна неколко кълба
димъ, после некакъ принудено
обясни
;•— Некога беш» забранено
да се говори за камъка предъ
, чужденците . . . . но трвдиц ите

t-ъщичка и едно момиченце не
петнадесить години, Н-жетъ,
кокеткв, лаксм-.ицв. непокорна
но МНОГО хубава- Той . родвлъ
нъщич» а в, но зедържалъ мз
мичето, ксе;о каралъ дз ра
боти,
• Въ единъ прекраевнъ пролетекъ двнъ, обаче, неколкс
години следъ настанявванато
на Нинетъ у дома ми, той из
веднажъ звСелязвлъ, че тя биле
пораснала и разцьвтела като
по чудо. Тогава старйятъ цоит
Жуанъ започналъ да се обли
ча и се изпрввипъ като пет*льВпюбилъ се дотолкова, че искалъ да се ожени за Нинетъ!
Нещастникътъ, той не at-ж.
делъ колко б-шъ смешенъ съ
бръчките по лицето си, широ
кия носъ и побелелите си ко
си. На седемдесетъ години fl
Младата германска актриса Ма
ee мъчишъ да спечалишъ люрия Ландрокъ, която макаръ и 17бовь.а на: едно момиче като годишна
се е прочула въ своята
капка I
страна, и сега жъне голЪми успехи
Той имаше пари, не отри- въ Берлинь като Жана д'Яркъ въ
чемъ, но прекрасните като Ни пиесата „Св. Иоанъ" отъ Бернордъ
Шоу.
•
i,'.
нетъ момичета могатъ ли да
бъдатъ заслужени съ пари?
Тя беше отъ добре pace, съ
скитническо сървц!, което обл
на крадци
калеше по всички пътища на
Ню Изркски полиц-й е or
мачтите. Съ една дума тя от
каза на предлежението
на крил . фотегрефически епарвтъ
за автоматично снемане нв
Мармилодъ.
Той изпвднь въ стрвшенъ крвдцч въ момента н- пра
гнеаъ и ревность, обзетъ отъ стъпланието. Апарата се със
умраза къмъ всинки чевешки той отъ камара и механизъм*,
същества
Нгможеше да бие койго й>.з |лвмен»ев и изпуша
малката, но я гатвори. Не я светлина, нуждни за фотогравиждаха вече. на чешмата, не ф-фването. Осввнъ това iпа
.се губятъ . . . и понеже вие се чуагха веселите й песни. рата звъни и издава сигнал
Двойните ключалки и спусна на известно nacrosHHc-,
сте чували. . .
—- Само имато му . . . Ка- тите капаци, всичко 6tixi!
предвидено. Такв ствриятъ се
кгвъ беше той?
%
, — Не требва да се квзва опитваше да сломи съпроти
вата на момичето. Но то се
„беше". . . Т о й съществува.
ще бжде саиканъ въ Варна на запасните подофицери
По целия запвданъ ф^онтъ
Аеропланътъ
продължипъ
държеше и въ края на краи
— Къде?
Вчера въ Варна подъ предСофия, 4. Пленарната сесия
* . — Всредъ гората- Никой не щата победи. Но ще ви раз сега за нкщо друго не се- го- да лети, слизайки бавно къмъ седателегвото не Негово Висовори, севенъ за чудната аван з-мяте, до катоизведнажъ бли
на съюза на запасните п^дофиможе да го намери безъ да го кажа.
копреосв-щ-нство
мнтропознае . .' . никакъвъ пъть. . .
Огчаянъ, старйятъ започна тюра на единъ аеропланъ/кой* зо до фронта успелъ благопо питъ Иосифь въ Митрополията цези приключи заседанията си.
ь *Хейде, — казахъ азъ, •—сти. да търси мРУги средства. Оги- то безъ пилотъ е слезълъ бла лучно дв кацне, макаръ и не се състоя конф-ренция на ду Реши се 26 конгресъ на за
•га. толкова истории; завед-i ме. шълъ при некакза гледачка и гополучно на земята, макаръ при отлични условия. Когато ховните ръководители, учи пасните подофицери да се със
тои тази година въ Саищовъ
известно нолебание тя му говорила за к а м ъ к а . . . че на борда си неселъ единъ близките войници дотърчали телите ч Следъ
ръководители и
войнике
Случката
е
наистина
на 24, 25, и 26 май.
>
да
посрещчатъ
аероплана,
гоеЙЙ,се подчини.
••— Само Нинетъ да докосне
председателите нв ученичес
•^Требваха ни няколко часа камъка съ пръстъ и ща те уникумъ въ историята на Авиа лемо имъ било очудването, ките православни дружества
Следъ това беха изслушани
цията. Е го >:
когато забелязали» че никой аъ Варнено Преславската епар
пъть всредъ девствената гора. обикне.
докладите
на членовете отъ
отъ
екипажа
не
слиза.
Очуд
Единъ разузнааателски eeНай-сатне достигнахме до една
Трудно бешз да накара Ни
хия, на която се резмениха
Цвдифянв полянка, до която нетъ да отиде до камъка. Ес ропланъ се връщалъ отъ не ването имъ било още по неу мисли по уреждането на об провинцията за организатор
слънчевите лъчи едва дости тествено той се опита да я под приятелските позиции, следъ държимо, когато забелязали щия епархийски съборъ нв ското състояние въ райзните
гаха презъ листата. Въ сре- веде. като й каза, че ще се като носилъ ценни снимки и единъ войникъ да вика кол същите др/жествв. |Съборътъ имъ, следъ което се закри за
дата азъ наистина забелезахъ ра:ходятъ двама изъ гората, сведения. Студътъ, обаче, бипъ кото гласъ му държи: «Къде ще се СЪСТОИ на 15 май
въ седанието.
единъ гремаденъ камгкъ» като защото бузите й беха станали толкова големъ, че целиятъ ми съ другарите"?
Варна.
че" ли изправенъ, Той беше съвсемь бледи. Най сетне Ни- аеропланъ постепено се закриЧакъ тогава се разбрало,
черенъ и, като че ли, обкиченъ ненъ се подчини, следъ, като ввлъ съ ледъ и летенето era- че въ момента, когато пилосъ блестящи пейв1и . . - На- беша
размишлявала
много ввло все по-трудно. Пллотътъ, ТЪТЪ далъ звповедь на всич
1
чина, по който стоеше, ,бсто- седмиц •. Ствриятъ се облече виждайки големата опосносиЗ, ки де се спасятъ съ пврашу и,
1
ятвлс.аото, че се намираше най итискано, приготви лаком- на която и шага аерог.лана, да единъ войникъ, стрелецътъ съ
Дежурни аптеки: Б. то- 1 Месарски магазинъ нв
вседъ една поляна въ гората, ства и питиета и когато слън ва заповеяь на екипажа да се картечница, кейго билъ на доровъ, С. М-знахемовъ и Л* А. Д .ИСКЪРЪ" въ централ
'безъ наоколо въ протежение цето попреминало, тръгнали спаси съ парашути. За мигъ другия край на апарата, не Грозевъ.
ните хали на ул. Шипка извес
на километри дв "има такива | на пъть. Нинетъ въртела ко всички съ* готови и скачатъ чулъ заповедьта и спокойно
<
тява на почитаемото варненско
Следъ тоза и самия той се
искали, всичко това ме караше л-бливо, оплвкввй<и се отъ спуща къмъ земята До тукъ си почивалъ до момента, ко ВарнеНСКИ народанъ театръ грвжд-нство че e успелъ дв
гато раздруевнъ здравата, са ще представи комеди-та „Ер снабди магазина си съ прочути
• дч верввмъ, че се нвмирамъ л - ш и . пъть Често дори тя нищо интер»сно н%мв.
налерилъ^а земятв.
гени- въ вторникъ, 5 мзртъ, 3 те угоени телата и крави, спе
предъ.късъ отъ метеоръ, пад- залитала. Въ единъ моменть
часа следъ обецъ за попза на циално преан»значениза износь
1нвлъ отъ небето, каквито се дзри направила некькаа пог
Лп ч Я Р в й К а О т ъ ИЗпвСТНИЯ ВВР'-"-НСКИ у г ч ч "немиратъ въ изобилие по на ртшна стъпка, коленичила и
<ятъ
телъ и износитель Бтвгой' <J»JЛ
шата планета. М.ого често и после се отпуснала нв зем-те.
касата. Цени 5, 10, 15 лв. 1-2 нввъ. При този изключителечъ
най-вечв при дивщите, тия
•— О Крекътъ ми! ИткълГ05ЛЛ5.бит* з в а я т ъ д а б р о а т ъ
Печалби отъ Държ. Ло случай варненското гражданст
камънн • съ почитани" като чихъ си крака!
по-добрезнаятъ
казано,
могвтъ условия.
ЕдИнъ
день, при
обаче,
тек тария се . изплащатъ при во ще има възможностьта дп
Гълъбите
да броятъ,
повтарялъ
винаги
същи
свещени. Но това е било въ
Каввлергтъ й
дотърчаль, или,
лзтар. к ж щ а щастие до цени.похзвлчото депо но износ
отдавнашни дни. Все пачъ за опиталъ се пе я повд п-ие, но да се нвучатъ, еко иматъ тър- тикате се променила.
1-4 ната къща БпвгойФтнезъ Пай
Проф:сорътъпоставилъ пред църкв. Сз Никола.
що толкова
м.-стериозноС1ь нвп,рвзд.о. Поисквлъ да рвз- пеливъ учитег^ Това нещо го
^Jijbtjoo тоя късъ отъ метеоръ? трие бол-юто Mfecro, но мо твърди прсф»соръ Кюперъ ОТЪ ученика си дввдесеть зърна въ
МаКеДОИ. жен. благод. д зо, посещение на магазина нвй из
[•впитахъ (елвйинв.
мичето не търпело да*се до Къонигсбергския униаерси.етъ, единъ купъ. ^Гълъбътъ безъ при макед. жен, съютъ изказ тънчените познавачи ща се уве
големъ и^следовате/.ь нв пси колебание
изгълтвлъ
само ва съоцачнв благодарность на рятъ въ превъзходното качест
И е ъ страната квзавтъ, че косне до неге
'
камъкъ e чудотворенг?
— Най-сетне, квто номожешъ хологията на животните и кой петъ зърна и престанвлъ да г-нъ Василъ Поповъ за даре во на изложените меса а изис
г<акао? ' • • • ' .
да вървишъ, — казвлъ той съ то е изаърщилъ хиляди опити ядените 500 ЛЕ. по случай 40 дни каните домакинства въ ненад
— Не мога добре дв обясня, гнезъ, подпри се до дънерв на съ цель да установи, до къде
Който има търпение и иска отъ смъртьта нв съпругата му, минатия имъ внусъ.
.to кззввтъ, че е достатъчно това дърво, а азъ ще отида гълъбите, напримеръ, мегатъ да опровергае професора, не наша сврвтничкв, г-жа Кера
0 ' ь м-сарскип магазинъ на
да сл спомнятъ едно число, ка повтори опитите му. По Пзпо-e. Бл:гоцари също но
|,а го докосне човекъ, за дв дч търся помощъ.
.ИСКЪРЪ" А Д.
р д е уверень, че ща бъде
край звбввв, ще има и ред г-ж-j Епена Шзтова Водени
И отишъпъ къмъ селото. Не избрано на слукв.
КИНО Р0ЯЛЪ:'Руск0-съветски
И тъй като освенъ /.юбавъта ното удоволствие да конста рово за подарените 1,000 лв- по
1ю5енъ. . . . Тука 1--дввтъ всич отсътствувалъ дълго, но кога
ки оння, чиято любовъ не е то се въриелъ, на местото ье- друго нищо не интересуввтъ тира една научна истина, ко случай 3 месеца отъ смъртьв Ф'лмъ „Сорочпнски панвиръ"
шедьоаръ на Н. В. Гоголъ.
особено жени- м-ло никого! Найсетне на ед животните, съ изключение на ято не е безъ значение за на баща й. г. Илия Шотовъ.
поделянв
е, които желвятъ да звдър-1 но дърво открилъ забодена съ храната, прсфгсорътъ е н а п - ония, които се интересуввтъ
Братството "Св, Атанасий"
СекЦИЯ
.Нови стремежи"
игла сладнете бележка. Той я равилъ опитите си съ маму- само отъ CTCMSXB си.
,<атъ годеникъ или мъжъпри д во ..Майчв" кани член въ греда съобщчва на граж
лени
зърна
и
гълъби.
Е
го
и
И- - - успЬватъ л*?—• зв- вземалъ и прочелъ:
(
ките си и почитаемото граж даните, че отлеженото театрал
,итвхъ азъ съ недоверчива ус
«Ходихъ на- камъка преди семиятъекспериментни- единъ
данство да посетятъ сказката но представление, което Вар
гълъбъ,
поставенъ
нв
каса,
тебе и тъкчо това ми даде
ивка.
на r-нъ Руевски, койго ще го- ненския Народенъ Театъръ ща
ЕДИНЪ датски агрономъ е зори на тем* "Интересите въ предстйвн зв въ полза нв без( — Разбира се. . . Нз зависи възможчостъ да замина, съ то префгеорътъ давалъ о ъ мину
та
на
минута
по
пе.ь
мамуле*
открилъ начииъ iu запазване
, . каза селянинътъ.—Ако.ис- зи. когото обичамъ.
трапезопия, ща сни зърна, до като напълно се ив млеко го въ форма на тън басейна на Чтономоре", Сре члттнвта
Нинетъ.
С,СТ0И
не
въ
ате еданъ примеръ, ще ви
да,
б
мартъ,
6
3
0
часа
вечерь-,
вторникъ, а
звдоаолявалъ.
Неколко
месеца
Отъ
тогава
Мармилодъ
е
ки
л-тсте.
Това
откритие
е
отъ
.азправя единъ внегдотъ, тека,
а въ свл.на ta дружество О"«есъ. понедгьлникъ
3 часа
на
редъ
вкспериментътъ
се
сърдитъ
на
цвлия
све.ъ.
голема
полза
за
пренасянето
»нто го разправятъ въ селото
.Майка*. Входъ свободечъ. 1 3 «"-Ледъ Обядъ Билати при касата
му#н запазването му за поЗъ селото Моренъ, на друга1
дълго време.
ОбщИПТЪ безрабстенъ ксстрана на горете, живее
митетъ при В<рненскии окол.
щнъ богатъ ергенъ и самотВъ Ачглия е откритъ едннъ
лозе 6—7 го
и» б. синд-1кв'ъ поканва вси
организация въ Испания специеленъ осропланъ,въ кой
•Hi, Н е к о г а прекрасенъ
дишно, пречки работнеци безработни въ
Бейонъ, 3 (Хазвсъ) Въ И : то всички
кандидатъ-пилоти
.кжъ, той ималъ много вван
pvt'i но откато косите му-по-- пения е открита терористична могатъ нвй-л:сно да се изпкЕдинъ звероукротигель въ града дч се явятъ пъ клуба на димно Д м*гь и др. сортов*,
Безработния 6 5 дек., ме-тн. „Сътира*. Спо.)лели, той започналъ да се оргвнизецчя. Полицията аре татъ дали. съ годии за авиа Калифорния успелъ да научи Синдичато при
(Оствв-, да почива. Единъ д-нь стува 32 души, които принвд- торска служба. Специалните своя лъвъ Алвдинъ да ходи чомнтетъ, зв да дчдатъ нуж рвзум-нне Варн. Попуя. банкв.
2--2-591
,инъ отъ неговите братовчеди лежвтъ къмъ разни тайни ор инспектори съпровождеть кан- по две успоредни въжетв, оп д и т е с-н-дения въ връзска съ
безплатните
.1 околностьта билъ споле- ганизации, които съ искали д» оидатите въ тоя безопасенъ нати 2—4 метра недъ земятв ургжаането на
^ъ^оть нещастия. Тсй з а г у провеждатъ акции чразъ та- апаратъ, пригоданъ за мал<и
Това той успелъ да постиг- нухни, ю«то тепърва ща се
създадатъ отъ сумите отпус
роръ
въ
Медридъ.
Те«и
орга
летения.
А-роплана
е
напране
за 2 месеца.
,лъ"последозателно лозята си,
нати отъ фонда 0 0 . Всеки
| т е и жена си и най сетне низации еж си небавили ек» пенъ отъ мвтеривлъ, който при
ба:р*ботенъ дв носи и осигу
сплозиви
отъ
бившите
бойни
повреда
или
инцидентъ
ие
ув
самоубиль. Като наследство
рителната си книжка«|
режда пилота.
||ши»тъ герой получивъ една полата.

Луизе Улрзхъ въ Уфи-фшо „Учялищз но л н Г з ш г -Рениг. R. Г. Кюпбъ
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БРОИ
УТРИННА ПОЩА

ОПИ М ПМВПОВ-ПНГ
по случай 62 годиш .ината от»

Атаките иа руските войски се засилватъ Нзпракмгчатъ нагискъ отъ руските
войски на Карелийския провлакъ Бозаете продължаватъ съ ожесточение
Хелзинки, 3. (Хавасъ). финСваерно отъ езерото Ладога
ландското аоекно комюнике Финландските войски отблъс
глвси:
наха неприятелските атаки.
По суша; Въ Карелийския
По направление на Кухно
провлакъ натискътъ на не едно втака на съветската пе
приятеля продължи презъ хота б е отблъснете и некопко
деня на 2 март*. Общо взе съветски пункта бех! п.евзети.
то нападенията бяха от
По направление на (елото
блъснати на нгькои мгьста. оживена артилерийска стрел
Финландцитп се оттеглиха ба В Ъ останалата частъ на
на новитгь си позиции спо- фронта нема нищо за от
редь опредпления планъ.
белязввье

На карелийския фронтъ
Съветските
аероплани
неприятелската артилерия бомбардираха много насе
обстрелва
финландската лени пунктове.
войска, но безъ усппхъ.
Досега има 8 граждани
Неколко руски оръдия и 9 убити и 10 ранени.
тонко бтзх* унищожен..-.
Споредъ проверени сведе
Сраженията продължаввтъ. ния 10 съветски самолети

ГОДИЛОТО аШш ПШПШЛШТЕМ
на потребителна коопер.
„Непредъ"
Ечеро, неделя, въ 10 часа
пр. об. въ салона но Стоков-та борса се състоя редовно
то общо годишно събрание
на Потреб. кооперация ,,Нвпр-дъ" въ греда ни.
Събранието
бе посетено
добро и се откри отъ председвтвля НЙ кооперацията г.
Лнастосъ М»ндовъ, одаоквтъ.
Въ продтлжение на единъ
-•асъ г. Мандовъ въ едно обстейна речъ разгледа стопан
ския и политичеси животъ на
свето и въ частиость на наша
та страна и дебало подчерта
го-емия 'дегъ, който днесъ
потребителната
кооперация
има въ организирането на
консумациите.
Той се спре на дълго вър
ху участатието на потребител
ната коогграшя въ разпредел-нкето на продуктите, както
въ мирно време, така н въ
време на война и изтъкна, че
тава участие въ гопема сте
пвьь ща зависи ДОКОЛКО дър
жавата като върховенъ контролъ ще има блвгосклонното
разположение да възложи то
ва разпределение на консума
цията върху
потребителната

еж

свалени презъ

този

день. (БТ1\).
• .ГЪнаонъ, 3. Н« днеш ите
«естници сьобщвв-гъ огъ Хал
зннки:

улицата но Виборгъ» конто .
лонлцнте В1.Ш.Р...11П. да зп
Щишагатъ. натй оОрсзувзтъ
укрепления на орвдннт* линии.
Ресните войски и т м т ъ бав
но кози л ш н оо осташит! нз
фронта.
„

Сждбата нв Виборгъ e
решена,
Третата линия е заета
отъ силни
финландски Хелзинки, 3. (Хавасъ), Та
части.
за сттринь въ столицата
Р у с & и * * атаЕси в с е се даде тревога, която трая
а о в е ч е .се аасил.впт~&, отъ И до 11 30 часа.
доЕеато ф и н л а н д ц и т е Шумътъ на аеропланитл
еж. п р е у м о р е н и .
мотори ясно се nveauie.
Завземането и а Нито единъ самолетъ оба
Виборгъ отъ рус че, не се забеляза.
Презъ вчерашния день съ
ките войски e въ* ветски
самолети бомбар
просъ и г часове. дираха^ нгькои
области; ка
Тази сутринь рано фин то .Куовчла',
Лости" и
ландците заеха неколко др.,
укрепления на Btopa линия, До сега не ся Открити
но веднага били изпратени жертви.
силни руски части, които Огъ б&мбврдировкатв нв
Тгйпвле има 3 души убити и
ги завзеха наново.
10—12 ранени.

изпратенъ въ Лондонъ
Римъ, 3. (Стефани) Отъ
двореца „Киджи" бе предздена да бжде вржчена
нотата, съ която италнян
Берлннъ, 3. (Ховпсъ) О ш т о - "Абз" също бе бомбардиското правителство проте
стира срещу ембаргото на ченн сродени се водятъ нп> Рвнъ. Ж«ртви немвч
германски въглища пред
н&зн&чекн 36 Итвлкя.
Текстътъ на теаи кота
веднага е съобщенъ въ
Лондонъ. (BTA).
Сеф я, 4. Вчера въ село! о на държааата. •

ничество мажду Д И Т 1 ' « %
Б/курво*. 3. (БТА). Тв-и с у '
Вь в. Димпулъ
г. # Я(Ц|
тринь въ българката че жв« пище статия по случай г-д^,
се от-лужи мел-бенъ по слу нинвтв отъ освобожденнв-о,
чай осв бождението на &ъп Българи, к м г о св сьобр^
Гврия»
съ новвтв войнв, тъй като,,
Въ р у м * с н и е вести-ци ж „ д е ролков* жертви прем,,
поместени статии по с..уч..Й
62 гтдити отъ осеоб^жд^.-.-ето4 нвлач*
но Българи*. Въ т-1.хъ се д вв Днесъ в:ички се етерен-,
картата на Бьлгорир. Съ о"о си звпвзятъ» независимостк,
бе о з»ДОВОЛСТВО се Изтьктв Ето защд, тези ГодИШНин! (
напре0ъ<ътъ Който e nocTff „уча днесъ особено значенц*
нела България презъ ейой cao за Бълг-рия, която си ^
бед-нъ

ЖИВОТЪ,

особен-

.-*

рев

осметкозо

HSMHHBTS

последните 20 годи.чи на свое пъ ь.
България и Румъния, tiki,
то » е и в / и и ч о ' съществуввн!
Вь статията с* под че, т ..-..ть чава той, Съ своята м«ро„
cn'M'H те о ъ мичалот , ко* бива пзли-ика представящ,
ию ъ сближили българския една гара цкя з« и м ц ,
и румънския неродъ отъ вре мир- но Б?л«в-и'е. коитомето на огвебодителниге ни гднв чвстъ*оъ Европа.
8 к ъ ' . Л к*монъ" пищ| t,
борби.
Днешнитгь отно
тения, които съ охладнели ти! педъ заглави.: .Бьлг«р,
до известна степени, с ъ празднува 62 гедиьи o n «с
то освобождени"-"- Вь тшии
временни
Говори за Царя на Бъгга ме->тъ тя х «ърля единъ погя<рия,
който продължава де съ кейго г^ска да пготерИ!-!]
водн ц«рСтвото си ПО Л Ж ' Я не«остъта си прел» foa-iHHtit
м ра, както и крчлЬ Кйз^Ль свобоа-!ия си полигичес«.Иа(
водч съдбините УО Румъ и» азтъ България се стренй
по същия п ъ ъ .
си осигури м^ръ, сигурно^
;'-*
Ней сетне тей изкеза поже С{об0Д81 ;
лание за приятелс1ао И сътруЙ-

на Българския занаятчийски съюзъ
едно дириж^р
Се фия, 4 Дчесъ се откри установи
пленарната сесия вв Занаят стопанство.
Огъ имате на органимцад
чийския ст-клъ отъ председа
тел" не cwoss г. И онъ BJKH- юяви, че требва да с« нщ
ви всичко възможно за по;
Л вь.
Той неправи прегледъ зе -яие на нашето стопанство
между-вредното
стопанско системно основе зе да се у
личи производството и чр[
положе ие.
, Спре се на
стопеискоо това се подобри положенм
положение въ ' ония страни, но нашите занаятчии, като
съ които Българи* е въ тър устачови .ей ю справедл;
говски сбменг, както и мер раапредепение на блвгат!,'
ки е, които взе матъ, за да се

lillll

нв Сеф«йената т, и. камара
Иске се увсичение цената
се състоя ко; ферекцчя напре 1в слънчогледовото семе при
почетенъ декторъ при Бер дставителите на маслодайни анкупването му ота произас*
те фабоики въ стрвна.в, нв цителите, както съ повишени
линския университетъ
брей 553, въ която се разиск цените и нз другите произвеБерлинъ, 3. (БТА) Снощи
ва вьпросътъ за режима нв I дения.
преф. Ствнишевъ бе тържеслънчсгледОЕото семе и масло.' Конефрерцията . се ебавява
ствеко провъзгласенъ за "дозам-fa отъ Берлик!
BseTH съ решения, въ който противъ износа на слънчоглебелгийски ;.зви-:тори въ
кторъ хонорисъ кауза* при
Берлинъ,
3. Следъ щ
се смето, че времето налага да довото семе, което да се пре
Белгия избегали
Берлинския университетъ.
дневно
посещение
на Щ
се
възстанови
режимътъ
нт
работва у нвсъ и да се изна
Лондонъ, 3. fTftCC) Агенц чь
Следъ това д-ръ Стеиишевъ
семето,
като
при
този
случай
нъръ
Уелсъ,
държав(
ся
въ
масло
и
то
само
при
„Ройгеръ"
съобщава,
че
к
г
*
държа въ хирургическата кли
кол<о английски азивтор», за подсекретарь
на външ
ника сказка върху своите хи се координиратъ интересите на нужда; • . :
държани въ Белгия, сж успели т е
рургически методи. Сказката производителите съ интересите
работи на С. Ща
да избвготъ въ Я.глия.
има големъ
успехъ и бе
напусна тази вечерь ех©
Те бил \
арестувани о ъ
прекъсвано съ бурни ръчебелгийски.е
сл4Сти защог. цата на Райха за да ф
пьесквния. (БТА)
били принудени да слезвтъ с» не за Базелъ. (БТМ).!;
апаратите си нвдъ белгийска
Бьздушни сражения вадъ Франция
Бгрлинъ, 3. (ГТЯ), Върховно
Презъ деня беха извършели територия.
Лондонъ, 3. (Ройтеръ) Бри- то командуване съобщава, че разуанавения надь Франция и
кораби отъ Германски
твнекиятъ корабъ „ К е й т о" на западния фтотъ нема важ Парижката область.
самолети
7 i 0 0 тоненъ потъна крей за- ни събития за отбелязване.
На гермено френската гра
Лондонъ,
3. (Хааао) |
п-дния брегъ. Предполага се,
Втера призори гертански са ница станасо неколко въздуш параходъ отъ английски рибарски кораба зввръцк
че се е слъскалъ съ мина. .
Б-рлинъ.
3
Ромжнсчи
пора*
молети извършиха разузнаване ни сражения. При тия сраже
кооперация, КОЯТО разполага
се вчера въ едне пристан»
Лондонъ. 3. ^(Ройтеръ^
ния 3 френски самолети бкха ходъ ,Б/сети"» като се връ- на сезерО източното кр$иб;
съ готовата вече организация Британскиятъ корабъ "Ял нвдъ Северно море.
щалъ
отъ
Бейрутъ,
е
билъ
з
с
Предъ източното английско свалени ртъ германски лзвни
и подготвени хорв.
mve беХа бомбардирани .
бано" 1176 тона, потъна
цържанъ оть английските во
крайбрвжие
2 кораба о ъ самолети.
А това може да остане и ще б л и з о
германски самолети.
до шотпандския
2 германски розузнввитеп ш е ЧИИ параходи.
бъде еднакво отъ полза и за брегъ въ ежбота, следствие предните постове и 11 търгов
Корабите не беха 'з«с|га
О редъ отъ въоръжени ан
дьржоав и за населението. Ди- сблъсквание на мина. Два ски кор&бв, въоръжени бвхв самолета липсватг.
в
само кормилото не t№
глийски моряци влезли въ
нападнати и потопени. ргкторътъ на кооперацията г. ма души еж убити.
отъ техъ б е повредено.
парахода и го обжжирали
О е й ч о Михвиловъ даде следъ
Презъ целото врем.) пара У>наио се, че неколко пл!
това подробенъ отчетъ залейдът
ь е билъ подъ запл.хате ходи заминели отъ едно fli
л общо за
нестьта на кооперацията презъ
на есенните акгл, йски кораби. танище . на Северо-кзточи
.5 52,000 лз.
1939 г.
крайбрежие, се завърна»
Чланв на Контр. Съветъ s. се продева веднага. Къщата ТързЬсственого м у о г а р а з д а у в а н е пъ Dapsia
«ъщото пристанище Ь>
Р*лославъ Петровъ чете док стара постройка — 3 стаи, бли
отъ техъ б е сбетрелаант-,
Вчера въ Варна стана тър ската градина, където следъ
зо до гарата. /Ъзето съ стая
ле да на Контр. Съвьтъ.
жествено отпразднуване Де- произнесената мн:го съдър за м-ръ председателя проф ьикей i e е повреденъ- Следъ това стоняха дебати за живеене — 2 5 дек. въ Ка нътъ на освобождението нв жателна речъ-отъ ученика
г.
Богданъ Филовъ
П»рижъ, 3. (Хаввсъ) С»
по отчета, който биде од б- рантината. Подосбности съдгр България.
Поповъ върху живота и дей
Цю-4ихь, 3 В къ "Нзйв Цю, щение отъ 3 мартъ сутрд
жвтел..
квф!не
Првславъ.
ТеP«Hi. и преизбра излизащите
Вь 1030 часа прелч. обедъ ностъта на гр-фь Игнатиевъ, р«Хв цвйтунгъ* пише: Минис3-3-569
Обичайни действия на I1
чл«но-« не управителния и л фтнъ 23-49
на площада предъ Катедрал който е допринесъпъ за осво терг-председвтельтъ на Бълга
КСчтрсл^НЬ Съ^вТИ
Х р . К.
ната църква въ спец-юлно бождението на България, по- рия г. проф. Богданъ Филовъ- ките отъ едната и. другаде Ш&
построенъ аналой се отслужи ложи се на паметника венецъ председателъ нв Българската но, които съ влезли въ etil
панехчда и
молабакъ отъ отъ страна не учащата млв- академия на науките и ученъ косновениеНаши аероплани изаьрв
Негово Високопреосвещенство дежъ.
съ големо уме, се рвдаа но
митропелитъ Hjc-фь въ съсОбразува се шествие, начело големо уважениг всредъ бъл презъ нощьто сполучливи
г.ети навътре въ гермвиек»
лужие съ мною свещеници.
на което беха малцината оста гарското общество.
Ч-еновете на ек»
Присъгствуваха: началникътъ нали опглченци-поборнищ, во
Беспорно, той ще оправдае жритория
и
т
е
се
завърнаха
въ бч
зени
на
автомебилъ,
следвани
на гарнизона г- генервлългйполитиката, която си е поста ти невредими (БТЯ).
тенонтъ Поповъ, сбластниятъ огъ военвта музика, ефнциал- вило новото правителство.
директоръ г. Пеневъ, кметътъ ните лиц», военните части,
ив изиб
г. инж. Я. Мустаковъ, полиц. родолюбивите организации и
у-лови«
учещата
младежъ
Опълченците,
комендантъ г. Германовъ.окол.
поради из-ел тецикель, марка, "ЕнеСу*
упрааителъ г. Д-.митровъ, ше между които беше и san геневане съвър- к.
използвань
само 'W
рвлъ
Габаревъ,
беха
предметъ
фовете нв учрежденията, сво
шенно
ново
запазено
герман
месецъ.
За
спревка
при
болните отъ, нврядъ офицери на сърдечни овации отъ грож ско три педала пияно и лук
ническа Лаборотория ,ЯР
двнетвото,
което
въпреки
сту
и много видни греждвни
созна спалня. Споразумение Конокъ", Ивенъ Милвиовт.(
въ с Езерево (Малъкь Аледьнг)
На площедо беха строени деното време, изпълваше тро
вила Гинка Лвфгерова 2-3 590 твто) Г о р . - О р е х о в и ц - , 25
тоарите
по
улиците.
Н и в и т е отстоятъ най-много на 2 0 0 ДО 8 0 0
воиск~ви отделения, родолю
Вь специалната естрада нв
бивите организец-ш, желез
метра отъ селото, М..аностьта е равнище
предъ
рветорентъ
ничарите и учещата млад«жь. плтщчда
Следъ молебена н-кътъ нв "Кристалъ" зееха мЪсто опъл
гарнизона г. ген. лейт. Поповъ ченците и официалните лецв.
Селото е само на 12.километра отъ Варна по
придруженъ отъ висшите офи Шгстаието мине въ церем.)
цери,
поздовви
войсковите ниаленъ маршъ предъ ветера
шосе, а има и железопжтна спирка въ самото
части, родолюбивите органи ните на нашето освобождение,
село. Гяавенъ поминъкъ: земледелие, овце
поздравявайки ги съ нестих
зации и учлщи.е.
въдство, млекарство, птицевъдство и др.
Следъ товв г. ген лейт. По ващо "ура". Отъ страна на
Селото е снабдено съ чешмена вода
повъ произнесе високо пат учащите беха поднесени буке
ти съ живи цветя на опълчен
Запитвания до Хр. ДИМИТРОВЪ чрезъ редак
риотична ре-ь
;
Отъ тукъ офицягдните ли ците, въ знакъ на признвтелцията на в. „Варненска поща"
3-10
1-4
ца се отпра;иха за паметника ностъ отъ подрастващото по
ул. 6 й септемврий
не грвфъ Игнатк.евъ въ Град коление,
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